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O condo-hotel, modelo de negócios que alavancou 
os investimentos na hotelaria em todo o Brasil, ficou 
por muitos anos sem ser utilizado na capital flumi-
nense em razão da legislação que não permitia. Com 
isto, houve uma oferta reprimida, principalmente na 
Barra da Tijuca. E para atender as necessidades de 
unidades hoteleiras para a Copa do Mundo de 2014 
e Olimpíadas de 2016, a Prefeitura do Rio de Janeiro 
adotou a fração ou cota ideal. Quem não tinha dinheiro 
suficiente para comprar um apartamento por inteiro 
(modelo condo-hotel) poderia adquirir uma cota ou 
uma fração ideal dos hotéis e o investidor deveria 
receber um rendimento baseado no lucro do empre-
endimento. Veja os efeitos da especulação imobiliária 
desta região numa matéria exclusiva desta edição. 

O valor agregado dos playgrounds nos hotéis 
também é destaque, assim como uma entrevista ex-
clusiva com Menache Hamaoui, que comanda a Onix 
Hotelaria com mais de 40 anos de experiência no mercado 
hoteleiro. Como se deu a implantação do NH Curitiba 
The Five, primeiro hotel da rede espanhola NH após sua 
volta ao Brasil, também é um destaque desta edição.

Os principais fatos e acontecimentos do setor também 
são apresentados para que fique bem informado. A todos 
uma ótima leitura e até nosso próximo encontro em maio. 

Especulação 
imobiliária

               Diretor editorial
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Experiência que faz a diferença

M enache Hamaoui é l i teralmente 
um hoteleiro da Velha Guarda, 
mas foi bem jovem e por acaso 

que começou a trabalhar no segmento. 
Quando se deu conta, já estava envol-
vido no mundo que o encantava. Aos 
poucos ele foi conhecendo e crescen-
do dentro da hotelaria e passou por vá-
rias redes nacionais e internacionais. E 
com a grande experiência acumulada, 
resolveu cr iar em 1988 a AHR Hotéis, 
ho je  a  On i x  Ho te la r ia .  E la  fo i  c r iada 
pa ra  a tende r  aos  novos  n ichos  de 
mercado que  es tav a m  n a s c e n d o  e 
a o s  m e r c a d o s  e x i s t e n t e s  c o m  u m a 
f o r m a  d e  g e s t ã o  q u e  r e s p e i t a s s e 
a  m a r c a  d o  e m p r e e n d e d o r,  “ U m a 
R e d e  C o m  S e u  N o m e ” .
Com sua  expe r t i se  e  v i são  empre-
sa r ia l ,  Menache  chegou  a  te r  em 
sua  ges tão ,  6 .000  un idades  hab i -
tac iona is ,  se ja  em admin is t ração , 
ou  em imp lan tação .  A  consu l to r ia  e 
assesso r ia  a  cons t ru to ras  e  g rupos 
de  i nves t ido res  e  a  admin is t ração 
na  fo rma de  ges tão  ou  a r redamen-
to  também fazem par te  do  t raba lho 
rea l i zado .
Utilizando a modalidade de arrendamen-
to, a qual Menache acredita ser o modelo 
ideal pois as estratégias e as decisões 
são mais rápidas e as vendas e opera-
ção podem ser mais leves e dinâmicas, 
ele administra atualmente a Pousada 
Canto de Itamambuca, em Ubatuba 
(SP). Com os bons resultados obtidos na 
gestão, ele pretende ampliar os serviços 
e revitalizar a pousada e está preparado 
para novos desafios na gestão de outros 
empreendimentos. Confira com exclusivi-
dade nesta entrevista. 

Revista Hotéis — Como e quando você 
iniciou as atividades na hotelaria?

Menache Hamaoui — Precisamente não saberei 
lhe dizer como e quando iniciei na hotelaria. 
Um belo dia, lá estava eu estudando e orga-
nizando as viagens e excursões na escola e na 
comunidade. De repente, já estava na Gatti 
Turismo, com o Ermínio, atuando como guia 
e fazendo parte do receptivo de vários grupos 
e personalidades. Ao mesmo tempo fazen-
do parte da conquista do Carimã em Foz do 
Iguaçu e a partir deste momento, creio que 
foi o início de tudo. Conheci o Joandre Ferraz 
na Embratur junto com o Montegomery, os 
planos de desenvolvimento para o Turismo 
no Brasil e a necessidade de se buscar o cres-
cimento do setor da hospitalidade e os novos 
polos turísticos em um Brasil grande e lindo. 
Estes eram grandes desafios que me encan-
tavam, assim como foi o início dos mais de 
6.000 unidades habitacionais em gestão, seja 
em administração, seja em implantação.

Revista Hotéis — Quais os hotéis/redes 
passou e quais foram os principais de-
safios enfrentados e superados?

Menache Hamaoui — Passei por poucas redes. 
Entrei na Tropical na inauguração do Tambaú e 
atuei no setor comercial com o principal feito de 
criar o “programa de Pacotes de  turismo para 
os hotéis da rede através das agencias Tropical “. 
Logo após implantei e inaugurei o Hotel Estância 
Barra Bonita, um novo polo de turismo corpora-
tivo se criava na região. Com isto, passei ao Le 
Meridien na Bahia onde um dos maiores desafios 
era a integração do novo conceito de hotelaria 
que estava sendo aplicado no mercado brasileiro. 
A Bahia estava recebendo o Club Mediterranée, 
uma nova forma de receber se integrava a 
hospitalidade brasileira. Isto exigia das redes 
um treinamento mais integrado a operação, um 
funcionário deveria fazer mais que uma ação, 
permitindo uma relação de excelência dos cola-
boradores no dia a dia de atendimento ao hóspe-
de. Crescendo o mercado e com a entrada de novas 
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redes, recebi um convite e entrei na Novotel. A rede 
tinha como novidade a expertise de associar multi-
empreendedores ao desenvolvimento de novos polos 
e hotéis na qual a facilidade da sua arquitetura per-
mitia ao hóspede estar familiarizado com o produto 
além de outras facilidades. Houve mais desafios de 
crescimento e o sucesso dos flats, um produto que 
replicou no Brasil com sucesso. Na Rede Horsa foi 
uma experiência de grande valia em que era neces-
sário vencer a dificuldade do entendimento corpo-
rativo ao retrofit necessário para vencer os tempos 
do produto e reativar a imagem da sua marca.  
O período que trabalhei no hotel Transamérica 
São Paulo foi motivado no Marketing e Vendas. 
Assim, após vivenciar o crescimento do turismo 
e mercado de hotéis no Brasil e vendo as dificul-
dades dos investidores e as novas necessidades 
do mercado, criei em 1988 a AHR Hotéis, hoje 
Onix Hotelaria, “Uma rede com seu nome”.

  

Revista Hotéis — Quais as principais dife-
renças da hotelaria de quando iniciou 
as atividades na indústria de turismo e 
hospitalidade há 40 anos e a atual? 

Menache Hamaoui— O conceito de receber bem 
não mudou nestes anos, foi se aperfeiçoando 
o conceito agregando serviços que atendem 
as expectativas do hóspede ao conceito de 
receber bem. Certamente hoje é mais fácil 
desempenhar a profissão, pois se tem como 
aliado sistemas operacionais que permitem 
integrar os movimentos e as rotinas de gestão 
do hotel e na área de restauração e eventos, 
buscando assim soluções mais práticas e aná-
lises mais precisas do resultado operacional. 

Revista Hotéis — Por que resolveu criar a Onix 
Hotelaria? Ela nasceu com que objetivos? 

Menache Hamaoui — Para atender aos novos ni-
chos de mercado que estavam nascendo e aos 
mercados existentes uma forma de gestão que 
respeitasse a marca do empreendedor, “Uma 
Rede Com Seu Nome” e assim continua sendo 
a base da nossa gestão. A consultoria e asses-

soria a construtoras e grupos de investidores e 
a administração na forma de gestão ou arreda-
mento também fazem parte do nosso objetivo. 

 
Revista Hotéis — O que difere a Onix 

Hotelaria das demais administra-
doras existentes no mercado?

Menache Hamaoui— A principal diferença se 
caracteriza em preservar na gestão do em-
preendimento o nome “Uma Rede Com Seu 
Nome”. Com isto, garantimos ao investidor 
o retorno na gestão do seu empreendimento 
uma continuidade de uma gestão com suces-
so. Outra diferença está aliada ao compro-
metimento na formação de novos gestores 
nos hotéis independentes que prepara a 
sua nova geração de executivos familiares. 

 

Revista Hotéis — Quais as vantagens 
do arrendamen-
to de um hotel? 
Menache Hamaoui — 
Vejo com boas pers-
pectivas esta moda-
lidade. Ela pode ser 

uma boa estratégia, pois as decisões são 
mais rápidas, as vendas e operação po-
dem ser mais leves e dinâmicas. Acredito 
que isto fará a diferença e trará muita 
competitividade para quem adotar.

 
Revista Hotéis — Quais os resulta-

dos alcançados na Pousada Canto 
de Itamambuca, em Ubatuba (SP) 
que arrendou recentemente? 

Menache Hamaoui— Temos obtido bons 
resultados na gestão, uma boa receptivi-
dade dos hóspedes e da comunidade local. 
Ampliamos os serviços e estamos revitali-
zando a pousada. Nossa proposta é inte-
grar a pousada e o destino ao mercado de 
turismo familiar, desportivo e corporati-
vo, trazer os agentes de viagens e opera-
dores na venda deste destino e produto. 

Revista Hotéis — Além da admi-
nistração, quais os demais servi-
ços que realiza junto aos hotéis 
que contrata seus serviços?

“Manter e preservar o nome do hotel
são algumas marcas de nossa gestão”



Entrevista

11

comprometimento sem elevar os seus custos 
operacionais com a elaboração do budget anual. 
Assim, não há surpresa no custo de reservas, 
custo de marketing corporativo, custo de siste-
mas, manutenção e assim por diante. Afinal, na 
nossa cultura o negócio é promovido e admi-
nistrado por nós, somos os responsáveis pelo 
sucesso financeiro e pela notoriedade da marca 
no mercado além da manutenção do produto 
atualizado. Outro ponto importante na nossa 
atuação é a garantia da boa relação contratual. 
Trabalhamos para atender e dar nova vida ao 
empreendimento e a formação do novo execu-
tivo, assim entendemos que não há necessidade 
de contratos de garantia por longos períodos, 
eles acontecem com o sucesso, nada de obriga-
ções quando não há bom entendimento. Para 
isto, garantimos nossa qualidade desenvol-
vimento utilizando o sistema da Engenho.

Revista Hotéis — O que é este sistema e o que ele 
procura atender?

Menache Hamaoui — O sistema é um convite que 
fazemos aos profissionais da hotelaria para 
se associarem a Onix Hotelaria “Uma Rede 
Com Seu Nome”, para atuarem como gestores 
operacionais e desenvolvimento comercial no 
Brasil inteiro. Assim teremos diretores asso-
ciados presentes nas gestões com a missão de 
interagir com o mercado além de estar sempre 
próximo ao investidor.  Já temos o primeiro 
diretor associado em Brasília que atua além 
do Distrito Federal na região do centro-oeste 
buscando novos empreendimentos para ope-
ração ou arrendamento e oferecendo suporte 
aos novos executivos familiares que estão 
entrando na gestão do hotel. Com este siste-
ma, esperamos uma expansão de 15 novas 
unidades para os próximos anos, empreendi-
mentos vindos desta nova parceria, através 
dos associados. Oferecemos esta oportunida-
de aos másters da hotelaria e aos executivos 
pelo Brasil afora, não há limite para a nossa 
expansão com os  profissionais associados. 

Menache Hamaoui— Gestão comercial, análise 
de viabilidade e reposicionamento do pro-
duto no mercado tem sido preferencialmente 
requisitados. Encontramos novas gerações 
assumindo hotéis e necessitam serem pre-
parados para a continuidade do sucesso.

Revista Hotéis — Como lida com a pressão 
de investidores em busca de resultados 
num mercado cada vez mais competitivo? 

Menache Hamaoui— A fórmula mágica que 
traz o sucesso é transparência, objetivida-
de, comprometimento, gestão dinâmica, 
marketing e vendas. Seguindo esta fór-
mula, a relação com os investidores se 
torna praticamente leve e inexistente.

Revista Hotéis — Com sua experiência hote-
leira de mais de 40 anos, como você anali-
sa a hotelaria brasileira atualmente e que 
projeção faz para os próximos anos?

Menache Hamaoui— 
Hoje estamos com 
uma hotelaria mais 
ágil com novos con-
ceitos de produtos e 
gestão. Uma hote-
laria independente moderna competitiva que 
precisa ser vendida e divulgada para o merca-
do internacional, mas temos que ter um recep-
tivo mais atuante. Vejo hoje algumas restrições 
no mercado interno devido as dificuldades da 
nossa economia, mas o turismo de eventos, 
corporativo e de lazer internacional certamen-
te farão a diferença para o nosso sucesso. 

Revista Hotéis — Como você analisa o desenvol-
vimento da Onix Hotelaria nos próximos anos? 

Menache Hamaoui — O capital humano é o mais 
importante para o nosso crescimento e expan-
são do nosso negócio no Brasil. Acreditamos 
que nossa marca “Uma Rede Com Seu Nome” 
e a forma que atuamos e o que o esteja sendo 
procurado, é o desejo dos empresários hotelei-
ros, tendo como vantagem na administração 
a manutenção da marca do empreendimento. 
Desenvolvemos um método de manutenção 
da qualidade da gestão garantindo ao em-
preendedor a transparência, objetividade e 

“Nossa expectativa é ter 15 novas 
unidades para os próximos anos”
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GRANDE HOTEL SÃO PEDRO  

O hotel também 
pode ser o motivo 
de escolha do 
destino pelos 
atrativos que 
oferece

Área de lazer dos hotéis: 
um atrativo que fomenta 

o turismo
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Investir no entretenimento das crianças com 
playgrounds e também dos adultos através de parques 

temáticos alavancam o faturamento e ainda atrai 
turistas estrangeiros 
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ainda mais a venda de condo-hotéis e 
empreendimentos fractional (proprie-
dade compartilhada). Face ao sucesso 
atingido pelo Rio Quente Resorts, Beach 
Park entre outros, há uma motivação 
geral em implantar parques aquáticos 
em Resorts em operação e de novos 
empreendimentos já serem projetados 
como estes. É como avalia Carlos Mauad, 
arquiteto responsável por diversos 
projetos de parques aquáticos no Brasil, 
como o Hot Park, no Rio Quente Resorts 
(GO); Enotel Acqua Club em Porto 
Galinhas (PE); Hot Beach em Olímpia 
(SP); Mabu Parque Aquático, em Foz 
do Iguaçu (PR); Costa do Sauípe Parque 
Aquático (BA); Pratagy Parque Aquático, 
em Maceió (AL) e Acqualand Parque 
Aquático, em Salinópolis (PA) — os 
últimos quatro em fase de implantação.

Segundo Mauad, o potencial brasi-
leiro para este negócio é grande, pois 
o “casamento” de Resort com Parque 
Aquático tem resultado no fortaleci-
mento destes produtos de lazer. “Um 
completa o outro. Não só no Brasil, pois 
recentemente em visita a um dos fabri-
cantes de equipamentos aquáticos no 
México, nos foram apresentados vários 
projetos de Parques Aquáticos a serem 
implantados em Resorts em operação 
no Caribe e principalmente em Cancun. 
Nota-se também que o Parque Aquático 
além de melhorar a performance ocu-
pacional do resort, tem mostrado que é 
um importante diferencial para vendas 
de produtos imobiliários. São cases de 
sucesso o Hot Beach Olímpia, Mabu Foz 
do Iguaçu, Aqualand em Salinóplolis, 
entre muitos outros”, comenta Mauad.

Para conceber um parque, o arqui-
teto explica que inicialmente se analisa 
a disponibilidade de área, de prefe-
rência junto ao resort, que permita tal 
implantação (entre 8,00 m² a 14,00 m² 
por pessoa, dependendo da topografia 
e ou restrições ambientais). Depois, os 
Recursos Financeiros, uma etapa que 
tem sido solucionada com a venda de 
produtos imobiliários como o Fractional. 
Neste cenário, pode-se pensar que os 
playgrounds ficam de lado mediante aos 
atrativos de um parque temático dentro 

Considerando seus recursos 
naturais, o Brasil possui 
diversas fontes de entreteni-

mento — o que atrai turistas de todo o 
mundo para nossas praias, rios, cacho-
eiras, vegetação e muitas outras belezas. 
Soma-se a isso a tendência da prática do 
turismo ecológico e da interação com a 
rica diversidade de flora e fauna que o 
País oferece. De acordo com o Ministério 
do Turismo, só em 2016, o Brasil recebeu 
6,6 milhões de turistas estrangeiros, que 
puderam conhecer partes do País durante 
o mega evento esportivo que recebeu e 
que potencialmente voltarão a visitar. E 
para acompanhar os atrativos que cada 
destino oferece, os hotéis têm apostado 
também em opções de lazer internas, 
tornando seu empreendimento uma 
extensão do seu entorno. Playgrounds e 
parques cada vez mais têm sido a motiva-
ção de escolha das famílias para as férias, 
principalmente dos hóspedes mirins.

Enquanto os Estados Unidos são uma 
referência em grandes parques dentro 
dos hotéis, no qual Orlando e região, por 
exemplo, tem em seu setor de hospeda-
gem um retorno de US$ 60 bilhões ao ano, 
de acordo com o Visit Orlando (órgão 
oficial do turismo da Flórida), o Brasil está 
caminhando mais devagar neste sentido. 
O País enfrenta o grande entrave de altos 
impostos para importar equipamentos e 
brinquedos que geralmente são fabricados 
na América do Norte, principalmente no 
Canadá, o que dificulta a aposta neste 
tipo de negócio. Salvo o investimento 
crescente em parques dentro de resorts 
no Brasil, como já existem nas cidades 
de Rio Quente (GO), Foz do Iguaçu (PR), 
Aquiraz (CE) e Olímpia (SP) por exem-
plo, os playgrounds também são uma 
opção de entretenimento mais acessível 
e adaptável ao porte do empreendimen-
to, gerando assim um retorno de maior 
ocupação nas altas temporadas e um 
atrativo a mais que pode pesar na hora 
da escolha do local onde passar as férias. 

Playgrounds e parques: 
um complemento

No Brasil, os parques em hotéis e 
resorts têm sido uma forma de fomentar 
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do resort; mas segundo o arquiteto, um 
complementa o outro. “É importantís-
sima a área para crianças como parte 
de um Parque Aquático. Estes espaços 
estão cada vez mais sofisticados e contam 
com estruturas próprias de alimentação, 
lojas, banheiros infantis com espaço da 
mamãe, etc. São praticamente um par-
que dentro de um parque”, destacou.

Segundo ele, áreas como estas aumen-
tam significamente o leque de atividades 
de lazer e entretenimento. Os playgroun-
ds e os parques temáticos abrangem as 
faixas etárias de 2 a 80 anos, e cada vez 
mais estão acessíveis para pessoas porta-
doras de necessidades especiais. “Se bem 
planejado o projeto do parque, permitirá 
que clientes que não estão interessadas 
nas atividades e agitos que um parque 
proporciona possam usufruir somen-
te das áreas de lazer do resort que são 
menos agitadas. Agrega também novas 
receitas financeiras, ou seja, aumento no 
consumo per capta”, elenca o arquiteto.

Foco nas crianças
Mesmo com o avanço da tecnologia, 

totalmente presente na vida da chamada 
geração Millenials, as crianças sempre 
gostam de interagir com as outras e se 
movimentar muito enquanto brincam. 
Pensando nisso, a Windsor Hotéis criou 
um espaço exclusivo de recreação infantil, 
chamado de Kids Club, onde a criançada 
pode se divertir. Além de ser um local que 
incentiva a se fazer novos amigos, dispõe 
de uma estrutura completa com TV, DVD, 

brinquedos, jogos, livros  e atividades 
como pintura, música, dentre outras.

Os hotéis selecionados para participar 
desta ação foram o Windsor Atlântica, 
Windsor Barra e o Windsor Marapendi, 
localizados nas principais praias do Rio 
de Janeiro. O espaço em cortesia fica 
disponível para crianças a partir de 4 
anos de idade, aberto nas férias e em 
alta temporada. De acordo com Vitor 
Almeida, Gerente de Marketing da rede, 
o investimento no espaço de lazer para 
as crianças foi uma demanda dos hóspe-
des. “Alguns de nossos hotéis recebem 
muitas famílias com crianças, princi-
palmente nas férias”, complementa. 

 O Kids Club dos hotéis Windsor 
contam com brinquedos de origem 
nacional e importada, e de acordo com 
o Gerente, não houve burocracia pra 
trazê-los. A sala que é utilizada foi 
adaptada para o Kids Club para atender 
as crianças com toda a infraestrutura 
necessária, onde mantém uma parce-
ria com o CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
para tratar da segurança das crianças.

Complexo de lazer
A cidade de Águas de São Pedro, no 

interior de São Paulo, possui um clima 
quente na maior parte do ano. Assim, a 
primeira coisa que vem a mente de quem 
está na cidade é uma refrescante pisci-
na. É exatamente isso o que acontece no 
Grande Hotel São Pedro, Hotel-Escola 
do Senac situado no município. O local 
dispõe de quatro piscinas que sempre 
foram muito frequentadas pelos hóspe-
des, em sua maioria famílias. De olho 
neste nicho, o hotel enxergou a oportu-
nidade de criar um espaço diferenciado 
e implantou um parque aquático que 
completa os mais de 7 mil metros qua-
drados de área do complexo de lazer e 
esportivo do Grande Hotel São Pedro, 
que englobam também academia, giná-
sio poliesportivo, área de convivência 
exclusiva para atividades de lazer, pista 
de cooper, academia ao ar livre, quadras 
de tênis e campo de futebol society.

De acordo com Marcelo Picka Van 
Roey, Coordenador Geral dos Hotéis-

Carlos Mauad – 
“O Parque Aquático além 
de melhorar a ocupação 
do resort, tem mostrado 

que é um importante 
diferencial para vendas 

de produtos imobiliários”
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O espaço Kids at Play dos 
hotéis Windsor é mon-

tado na alta temporada e 
atende grande demanda 

no Rio de Janeiro

Escola Senac, toda nova área de lazer e 
esportiva do Grande Hotel São Pedro, 
incluindo o parque aquático, trouxe mais 
atratividade e novas experiências, com 
exclusividade, aos hóspedes. “Percebemos 
que o novo espaço ampliou a visibilidade 
para muitos novos hóspedes”, afirmou o 
Coordenador. Todos os equipamentos e 
brinquedos do parque aquático são impor-
tados: os tobogãs e brinquedos foram pro-
duzidos no Canadá, o piso da área alagada 
foi produzido na Holanda e em Portugal 
com tecnologia de ponta utilizada nos 
parques aquáticos da Disney, nos Estados 
Unidos. Para trazê-los ao empreendimen-
to paulista, foram cumpridos todos os 
processos e exigências para a importação.

O parque aquático foi desenhado para 
todas as idades se entreterem e refresca-
rem. Na área, existem tobogãs e brinque-
dos que estimulam a diversão infantil 
e interação familiar. “Para o conforto e 
segurança, trouxemos um piso especial, 

antiderrapante, térmico e macio para as 
brincadeiras. A instalação desse espaço 
considerou conceitos de sustentabilidade 
como, por exemplo, o uso de lâmpadas 



18

Especial

de LED, sistemas de controle de vazão 
nos lavatórios e vasos sanitários, rea-
proveitamento de água pluvial para 
reuso no parque, além de utilização de 
iluminação natural e gás ecológico no 
sistema de ar condicionado nos ambien-
tes de lazer” explicou o Coordenador. 
Totalmente acessível para hóspedes 
portadores de necessidades especiais, os 
espaços secos e molhados contam ainda 
com plataforma e rampas de acesso.

Em relação à segurança, o parque 
dentro do hotel em Águas de São Pedro 
cumpre todas as exigências técnicas, 
de manutenção, de segurança e tam-
bém normas indicadas pelos órgãos 
responsáveis. “Em especial no Parque 
Aquático, por ser uma área molhada, 
intensificamos nossa atenção desde a 
escolha de materiais específicos, como 
é o caso do piso antiderrapante e brin-
quedos, até a implantação dos procedi-
mentos extras de manutenção e limpeza 
semanais. Além das inspeções técnicas 
mensalmente realizadas por especialis-
tas em segurança”, explicou Marcelo.

Uso misto
Com a oportunidade de abrir o 

primeiro parque na região das águas 
quentes de Goiás, aproveitando a água 
corrente e termal natural da cidade, o 
Grupo Rio Quente investiu em um amplo 
complexo de lazer, hoje, uma referência 
no País e na América Latina. A constru-
ção do Hot Park foi iniciada 33 anos após 
a fundação da então Pousada do Rio 
Quente devido ao aumento da procura 
pelo local e da necessidade de entreter 
os hóspedes com algo além das oito 
piscinas do Parque das Fontes. Instalado 
em uma área de 55 mil m², o parque 
transformou um complexo hoteleiro 
em Caldas Novas, em um complexo de 
entretenimento com 497 mil m² de área.

Fernando Abreu, Gerente Geral de 
Experiência Entretenimento do Grupo 
Rio Quente conta que ter um parque 
aquático foi uma escolha natural para 
o Grupo Rio Quente, que já caminhava 
em direção ao modelo de mixed use, no 
qual as unidades de negócios promovem 
uma sinergia contínua entre si, poten-

Parque aquático do 
Grande Hotel  São Pedro 
(SP) foi inaugurado em 
2016 como extensão da 
área de piscinas
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cializando seus resultados. “O Hot Park 
entrou como o braço de entretenimento 
do complexo hoteleiro em um momento 
que a única opção vista pelo Grupo era 
crescer. O lugar foi muito bem recebido 
pelos visitantes do parque e hóspedes 
do resort, o que acarretou na primeira 
ampliação já no ano 2000. Em julho de 
2016, o Hot Park obteve o recorde de 
visitantes de toda a sua história, com 88 
mil pagantes”, mencionou o Gerente. 

Para Abreu, o mercado ainda está 
descobrindo as possibilidades de expe-
riências turísticas que o Brasil oferece. 
Neste contexto, a constante inovação das 
atrações do Hot Park garante a alta taxa 
de retorno dos clientes fiéis do local e 
abre as portas para as famílias que ainda 
não conhecem o Rio Quente Resorts. 
“Uma coisa beneficia a outra. Este é um 
dos projetos de desenvolvimento do 
nosso potencial e do Plano 2020, que 
objetiva dobrar o faturamento do grupo 
até 2020”, acrescentou. Sob investimento 
de R$ 12,5 milhões, o grupo inaugurou 
no final de 2015 o Hotibum, uma mega 
estrutura vinda do Canadá com 5.400 
m² de área total, com duas piscinas, oito 
toboáguas, um balde com 12 metros e 
221 itens interativos. Segundo Fernando 
Abreu, os altos encargos tributários que 
o Brasil tem dificultam os investimentos 
em novas atrações. Por outro lado, ele diz 
que o empreendimento não pode parar de 
pensar em inovação, em deixar o parque 
sempre atrativo e moderno. “No caso do 

Hotibum, houve um apoio do Ministério 
do Turismo e da Camex - Câmara de 
Comércio Exterior e tivemos uma isenção 
de imposto de importação em torno de 
20% de um pacote de R$ 50 milhões, com-
partilhado entre outros empreendimentos 
do País que também foram beneficiados 
com essa isenção e trouxeram novas 
atrações para seus parques”, explicou.

Elaborar um projeto de arquitetura 
que considere o uso eficiente de energia, 
da água, de materiais certificados e reno-
váveis, o aproveitamento das condições 
naturais locais, a qualidade ambiental in-
terna e externa da edificação, entre outros 
critérios, são parte de um processo com 
uma infinidade de variáveis, de modo 
que existem diferentes soluções para cada 
obra. No caso do grupo Rio Quente, isso 
sempre foi uma preocupação, dadas as 
suas proporções. “Sabemos que não há 
como construir sem causar impacto, mas 
é possível traçar diretrizes que possam 
nortear arquitetos, engenheiros e constru-
tores a minimizar os danos e contribuir 
para um futuro melhor. Estamos sempre 
implementando soluções de acessibi-
lidade em todo parque garantindo a 
mesma experiência, conforto e segurança 
para todos nossos clientes. Destacamos 
a participação do parque no evento Dia 
Nacional da Pessoa com Deficiência 
em Parques – reforçando a inclusão no 
complexo”, complementou Abreu.

O grupo já pensa em ampliações e já 
definiu um cronograma de implantação 
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de novos projetos. Depois da inaugura-
ção do Hotibum, o resort recebeu outro 
parque chamado Eko Aventura Park, 
para todas as idades. O local oferece atra-
ções como quadriciclo, rafting, tirolesas, 
airsoft, arco e flecha, entre outros, em 
uma área de 89 mil m² próximo ao Hot 
Park. “Somos um resort com parque, 
pois o nosso core business é hospitalida-
de. Porém, nosso modelo é o mixed use, 
sendo que todas as unidades de negócio 
colaboram igualmente para o resultado 
do grupo. Pesquisas comprovam que o 
Hot Park é um grande diferencial para 
a decisão de aquisição de pacotes nos 
hotéis do complexo”, afirmou o Gerente.  

Segundo Abreu, os investimentos com 
novas atrações tem payback médio de 
5 anos, porém, além do retorno finan-
ceiro através do aumento de visitantes, 
esses investimentos são fundamentais 
para manter a atratividade do parque 
no longo prazo e reter os atuais clien-
tes. Apesar das altas taxas de impostos 
de importação das atrações, que de-
mandam um grande investimento que 
poucos querem fazer, muitos players 
estão aos poucos entrando neste setor.

Investimento no hóspede
Especialmente em resorts, onde os 

clientes geralmente se hospedam em 
férias ou períodos de lazer, as áreas 
de entretenimento com playgrounds e 
parques auxiliam na maior satisfação dos 
usuários, pois nem sempre as atividades 
externas podem preencher totalmente o 
tempo dessas pessoas. Isso acaba pro-
piciando maior comodidade durante a 
estadia no equipamento hoteleiro. Alain 
Baldacci, Presidente do SINDEPAT – 
Sistema Integrado de Parques e Atrações 
Turísticas e do parque aquático Wet’n 
Wild, acredita que o aspecto financeiro 
não deve ser a primeira consideração 
do empreendedor hoteleiro, pois estas 
atividades não devem representar um 
custo extra ao hóspede e sim, um serviço 
complementar de aumento de satisfa-
ção dos clientes. “Eles darão o retorno 
de mercado ao empreendimento pela 
difusão do contentamento pela experi-
ência positiva que obtiveram naquele 
local, aumentando o prestígio e reconhe-
cimento do resort no mercado”, apontou.  

Para Baldacci, quanto maior o 
mercado de turismo num país, mais 

Hotibum, atração do Hot 
Park do complexo Rio 
Quente Resorts (GO), 
recebeu investimento de 
R$ 12,5 milhões

JOÃO RAPOSO



21

Especial

competitivos tem que ser os empreendi-
mentos. Assim, quanto mais competiti-
vo é o mercado, mais criativo deve ser 
o empreendedor e maior investimento 
deve aplicar na diferenciação do seu 
equipamento em relação a concorrência. 
“Logicamente, o Brasil ainda não está 
no nível de concorrência do que os mais 
avançados mercados do mundo e por 
isso não tem uma quantidade de hotéis e 
resorts com estruturas de lazer tão sofisti-
cadas quanto em alguns países do exte-
rior. Mas, para nosso próprio mercado, 
creio que as ofertas existentes são de boa 
qualidade, tendo alguns poucos já atingi-
do níveis internacionais”, avalia Baldacci.

Para auxiliar no problema dos al-
tos impostos e taxas de importação de 
equipamentos de lazer, o SINDEPAT  tem 
conseguido avanços junto ao Ministério 
do Turismo para diminuir este impac-
to, até mesmo no âmbito do próprio 
Mercosul. Segundo Baldacci, o MTur 
tem sido muito receptivo e verdadeiro 
parceiro do setor na tentativa de resolver 
este assunto de excesso de impostos de 
importação. Como tendências para um 
futuro próximo, os brinquedos deverão 
incluir interatividade como diferencial, 
incorporando os avanços tecnológicos em 
suas estruturas, de acordo com Baldacci.

Certifi cação e Manutenção
O hotel dispor de uma área de lazer 

específica para as crianças como os play-
grounds, é sinal de tranquilidade para os 
pais. Mas esse sossego só estará garantido 
se a estrutura em que seus filhos estão 
entregues sejam seguras. O Inmetro abriu 
em 2014 uma consulta pública sobre o 
regulamento técnico da qualidade de 
brinquedos, incluindo playgrounds. Mas 
o assunto não avançou sob o argumento 
de que grande parte dos problemas dos 
brinquedos dá-se por falta de manuten-
ção, supervisão ou instalação inadequada. 

Uma das normas de segurança vigen-
te no Brasil é a NBR16071/12 da ABNT, 
que certifica que o brinquedo é seguro. 
Contando com essa garantia, a empresa 
Speed Kids, que fabrica e comerciali-
za brinquedos de playgrounds possui 
também um laudo de certificação expe-
dido por laboratório credenciado pelo 

Inmetro. “Nossas equipes são treinadas 
com o compromisso de garantir segu-
rança, qualidade e diversão em todos 
os aspectos da concepção, fabricação e 
instalação do playground”, explica Susy 
Rodrigues, Diretora da Speed Kids.

  Com fabricação 100% nacional, o 
cliente tem a segurança de saber com 
quem está negociando. Os playgrounds 
Speed Kids são totalmente modula-
res, sendo projetados de acordo com a 
necessidade de cada empreendimento, 
com base na faixa etária, orçamento e 
espaço disponível. A empresa oferece 
opções para áreas externas, internas e 
molhadas: Linha Premium para áreas 
secas, Linha Acqualoco específica para 
piscinas e o lançamento dos Sprays 
Parks que são equipamentos avulsos 
com componentes interativos que espir-
ram água. A empresa também oferece 
uma assistência em todas as etapas 
da negociação com o cliente. Desde o 
projeto até o pós venda. “Como somos 
uma empresa totalmente nacional, em 
caso de necessidade de reposição de 
peça, a mesma é praticamente ime-
diata, pois nossa prioridade é sempre 
atender nossos clientes com rapidez e 
eficiência, visando sempre a satisfação 
dos mesmos. Além disso, oferecemos 
o serviço de “Manutenção Periódica” 
que pode ser acordada entre as partes”, 
explica. A empresa já forneceu para 
empreendimentos hoteleiros como 
Club Med RJ e BA; Cana Brava resort 
(BA); Malai Manso Resort (MT); Gran 
Oca Maragogi (AL), entre outros.

EspecialEspecial

JOÃO RAPOSO

Alain Baldacci – “Quanto 
maior o mercado de 
turismo num País, mais 
competitivos tem que ser 
os empreendimentos”
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Borracha reciclada
Além da preocupação com usuá-

rios, o cuidado com o meio ambiente 
também é um requisito importante na 
hora da escolha dos brinquedos para o 
playground. A empresa Piso Leve pro-
duz pisos feitos de borracha reciclada 
de pneus sem costura, que são macios e 
permeáveis. Ela também utiliza borracha 
de EPDM importada em seus produtos 
seguindo a norma vigente da ABNT.

Com o passar do tempo e desgaste do 
material, a empresa realiza manutenção 
permanente, tanto relativo à troca de brin-
quedos ou reparos no contrapiso. Um dos 
hotéis que a empresa forneceu foi o Grande 
Hotel Águas de São Pedro. “Nosso piso é 
a base de borracha reciclada de pneu, cada 

m² recicla 5 pneus, que amortece a queda 
da criança no playground, oferecendo uma 
superfície macia, anti derrapante e segura”, 
destacou Ricardo Artioli, proprietário. A 
Piso Leve trabalha também com piso para 
quadras, pista de corrida e caminhada

.
Playground de madeira

Não apenas para o hotel, mas a utili-
zação de materiais reciclados e amigos do 
meio ambiente também são favoráveis aos 
usuários, que se veem inseridos nesta rea-
lidade. Tratando-se de crianças, elas ainda 
aprendem que podem aliar a diversão com 
o cuidado com a natureza. Dentro deste 
conceito, a Kaska oferece playgrounds de 
madeira reflorestada para área externa  que 
se adaptam à necessidade do empreendi-

Brinquedos da Speed 
Kids tem fabricação 

100% nacional e ma-
nutenção periódica

Pisos para 
playgrounds e 
parques da Piso 
Leve são produzi-
dos com pneus 
reciclados
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mento. Especializada em diversos produtos 
feitos com madeiras ecológicas, a empresa 
oferece à este nicho brinquedos interati-
vos como escorregador, casa do Tarzan, 
balanço, gangorra, balanços, entre outros. 
“Seguimos a norma da ABNT (NBR 16071), 
que regula a fabricação de playground, 
onde cada detalhe faz a diferença quando se 
trata da segurança das crianças que utili-
zam o brinquedo. Uma simples proteção 
de parafuso, madeira lixada sem nenhuma 
farpa, um puxador de acesso as ativida-
des do brinquedo e até mesmo o local de 
instalação, deve ser bem dimensionado 
para atender os requisitos para as crianças 
terem um local seguro para se divertirem”, 
explicou Michel Santos, Gerente Comercial.

Os brinquedos possuem um ano de 
garantia para qualquer defeito, e após 
esse prazo aconselha-se uma manutenção 
preventiva, uma repintura com produto 
de qualidade para aumentar a vida útil e 
preservar a estética do brinquedo. As ma-
deiras são todas tratadas e contem garantia 
de 10 anos contra apodrecimento e cupins. 
“Hoje é uma tendência muito forte usar 
madeiras de reflorestamento em diversas 
construções, e nós conseguimos usar em 
nossos brinquedos todas as madeiras de 
reflorestamento que são tratadas para ter 
um aumento da sua vida útil, igualando 
ou sendo até mais duradora do que uma 
madeira de lei”, pontuou o Gerente. 

A empresa Kaska 
produz playgrounds 
com madeira ecológica
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Hotel em Destaque

Hospedagem confortável e 
econômica junto à capital do 
Estado do Espírito Santo

Entrou em operação no início 
deste ano o Hotel Jardins,  na 
cidade capixaba de Serra que 

fica no entorno da região metropolita-
na de Vitória. A localização é um dos 
diferenciais deste empreendimento que 

foi implantado às margens da Rodovia ES 
010, avenida pela qual se alcança várias 
praias como: a de Manguinhos, Bicanga, 
Carapebus e Jacaraípe, Camburi, Curva 
da Jurema, Costa, Itapuã, Itaparica, Barra 
do Jucu, Ponta de Fruta, Guarapari, 
Meaípe, entre outras. Outra funcionali-
dade do empreendimento é estar junto 
a uma das extremidades do eixo no qual 
estão distribuídos os maiores e melho-

A edifi cação foi im-
plantada no local 
de fácil acesso

Hotel Jardins entrou em 
operação em Serra (ES)
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Os apartamentos 
possuem uma boa 

infraestrutura de 
conforto

res shoppings da região: Laranjeiras, 
Mont Serrat e do Mestre Álvaro, também 
de grandes acervos de monumentos e 
patrimônios Históricos: Igreja dos Reis 
Magos e Igreja de Queimados, além de 
ficar praticamente ao lado do Aeroporto 
de Vitória e com acesso facilitado ao 
corredor logístico formado pela BR 101.

Os empresários Roque, Rita, Mariana 
e Marinna Zatta Rodrigues pensaram em 
todos os detalhes para fazer com que os 
hóspedes do Hotel Jardins, tenham uma 
experiência única, permitindo atender 
tanto viajantes a lazer quanto aqueles em 
busca de negócios. A moderna edifica-
ção conta com 76 unidades e todas elas 
oferecem acomodações amplas e moder-
nas, com ar condicionado modelo split, 
TV tela plana com sinal por cabo e uma 
variada opção de canais, frigobar, ramal 
telefônico, sinal wifi e uma boa bancada 
de trabalho. Os colchões contam com o 

padrão de qualidade da Americanflex, 
o enxoval de roupa de cama é de qua-
lidade superior — isto se repete na 
roupa de banho, amenidades de toalete 
e na variada opção de travesseiros.

O Hotel oferece como cortesia o estacio-
namento, de acordo com a disponibilidade 
de vagas, café da manhã, internet wifi e uso 
do business center. O serviço de quarto 24 
horas, com menu de refeições rápidas, é 
cobrado à parte, assim como a utilização da 
sala de eventos. Elas contam com os recursos 
de tecnologia necessários para pequenas 
ações corporativas, recebendo até 30 pesso-
as, na arrumação carteiras escolares, e até 
80, na arrumação em forma de auditório.

O Hotel Jardins preocupa-se com o 
meio ambiente, procurando trabalhar 
de forma sustentável e com políticas 
que garantam a aplicação dessa prática. 
Conta com aquecimento solar, gerador 
próprio e economizadores de energia.
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Desempenho dos 
hotéis brasileiros 
deve voltar a crescer este ano 

Depois de cinco anos registrando 
quedas de ocupação, a hotelaria brasi-
leira deu indícios de que voltará a ver 
crescimento de performance. A análise é 
da consultoria HVS / Hotel Invest com 
dados fornecidos pela STR e publicados 
na edição deste ano do Panorama da 
Hotelaria Sul-Americana. Os números 
para o Brasil são promissores e os empre-
endimentos hoteleiros começarão a ver 
evidentes sinais de recuperação a partir 
do segundo semestre. Em 2016, o PIB 
nacional caiu 3,6% (IBGE), a inflação foi 
de 6,29% (IBGE) e a taxa SELIC de 14,18% 
(BCB). Um ano depois, as expectativas 
são de melhoria em todos os indicadores. 
O Boletim Focus de março de 2017 prevê 
crescimento econômico (0,49%), inflação 
voltando ao centro da meta (4,36%) e a 
taxa de juros novamente em um dígito 
(9,25%), quando considerado o fim do 
período. Segundo o estudo, a confian-
ça do consumidor e do empresariado 
voltou a crescer e o índice IBOVESPA 
está em mais de 65 mil pontos, próxi-
mo ao teto dos últimos cinco anos.

Diogo Canteras, Sócio da Hotel Invest 
explicou que apenas em São Paulo, 
a queda acumulada de ocupação foi 
superior a 20% entre 2011 e 2016, em um 
ambiente de oferta praticamente está-

vel, e o rendimento dos hotéis caiu pela 
metade. Mas o período de ajustes e de 
diminuição de consumo hoteleiro deve 
ficar para trás. “A mudança de humor 
no mercado já é notória e as perspec-
tivas econômicas para o País voltam a 
ser de gradual crescimento”, afirmou. 

 Para Cristiano Vasques, Sócio da 
HotelInvest, concretizando-se as expecta-
tivas econômicas, o desempenho do setor 
hoteleiro deve começar a reagir em 2017, 
principalmente em mercados sem novas 
aberturas previstas. “Os sinais de recupe-
ração ficarão mais evidentes a partir do 
segundo ou do terceiro trimestre. Com o 
desemprego ainda em alta e as empresas 
com margens apertadas, é possível que os 
primeiros meses de 2017 sejam de menor 
receita para os hotéis”, sinalizou Vasques. 

Segundo Pedro Cypriano, Consulting 
Director da HotelInvest, a expectativa 
de crescimento de demanda é uma boa 
notícia. “Para 2017, esperamos melho-
res taxas de ocupação ao longo do ano. 
Já aumentos reais em tarifa provavel-
mente ficarão apenas para 2018. Vale 
frisar que apesar de tímido no início, 
o processo de recuperação de desem-
penho hoteleiro deverá ser forte e con-
sistente em médio prazo”, explicou. 

Cypriano acredita que com as regras 
atuais em análise para a implantação de 
condo-hotéis no Brasil, construir novos 
empreendimentos não está tão fácil. 
“Portanto, a recuperação do setor depen-
derá fundamentalmente do ritmo de cres-
cimento econômico do País”, concluiu. 

Bristol Londrina registrou 
recorde de faturamento em janeiro

O empreendimento da Bristol Hotéis 
& Resorts em Londrina (PR) teve 
crescimento expressivo em janeiro. 
Em comparação com o mesmo perío-
do no ano passado, o faturamento do 
hotel cresceu cerca de 23%.  Raphael 
Egias, Gerente Geral do empreendi-
mento, explicou que além de ofere-
cer atendimento de qualidade, com 
quartos amplos e cozinha completa, 
as iniciativas tomadas foram es-
senciais para o sucesso. “Fizemos 
diversas ações comerciais que trou-

26

O estudo é uma 
parceria entre 

a STR e a HVS/
Hotel Invest
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xeram resultados. Visitamos even-
tos do setor e nos aproximamos de 
empresas que ainda não eram nos-
sas clientes. Também apostamos na 
flutuação de tarifas, alternando os 
valores das reservas de acordo com 
a porcentagem de ocupação”, disse.

O gestor afirmou que o hotel es-
pera um bom ano, com a mesma 
alta nos próximos meses. “Fevereiro 
teve movimentação fora do comum 
e no início de março já estávamos 
com 70% da ocupação”, informou.

Ramada Aeroporto de 
Viracopos 
anuncia novos serviços

Saindo do período de soft opening 
em que se encontra desde o mês de 
outubro, o Ramada Hotel Aeroporto 
de Viracopos preparou novidades para 
os próximos meses. Visando ampliar o 
conforto e praticidade aos seus hóspe-
des, o empreendimento passa a oferecer 
cozinha 24 horas, café da manhã com 
horário estendido, das 5h às 10h – aten-
dendo principalmente o público que 
tem voos logo de manhã -, transfer do 
hotel para o aeroporto e bikes para os 
hóspedes pedalarem pelo condomínio. 

De acordo com o gerente geral do ho-
tel, Vinicius Rodrigues, o hotel apresenta 
a cidade um novo perfil de atendimento 
de hotel econômico e, por isso, a expecta-
tiva é que a ocupação ultrapasse os 50% 
ainda no primeiro semestre de 2017.

WZ Hotel Jardins 
ganha prêmio mundial 
de design arquitetônico

A fachada do WZ Hotel Jardins, 
redesenhada pelas mãos do designer 
Guto Requena, foi escolhida como a 
melhor na categoria arquitetura do 
prêmio IF Design Awards. Com altura 
de 26 andares, a chamada ‘Criatura de 
Luz’ se destaca por ser uma “fachada 
viva”: durante o dia, chapas metálicas 
revestem o edifício, criando uma pele 
pixelada nas cores dourado, azul e cinza. 

Faturamento do 
Bristol Londrina 
(PR) chegou a 23%

Ramada Viracopos (SP) passa a oferecer 
serviços como transfer até o aeroporto 

e bikes aos hóspedes
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Seu desenho foi gerado com um software 
paramétrico a partir da análise dos sons no en-
torno do edifício, criando padrões gráficos como 
resposta. Assim, a fachada reflete, em cores, a 
paisagem sonora da Avenida Rebouças, uma das 
mais famosas e movimentadas da capital paulista.

Ao anoitecer, a parte metálica acende em 
padrões luminosos interativos, mas de baixo 
gasto energético, composto por cerca de 200 
barras de led. Além disso, a criação de um apli-
cativo de celular permite a interação direta do 
público com a fachada, por meio do toque dos 
dedos ou da voz, falando com o edifício e visu-
alizando as ondas sonoras reproduzidas nele.

Ocupação hoteleira 
de estrangeiros 
cresce em Porto Alegre no verão

O verão 2017 trouxe boas notícias ao se-
tor hoteleiro de Porto Alegre, capital gaúcha. 
Segundo levantamento do Sindha - Sindicato de 
Hospedagem e Alimentação e POA e Região, hou-
ve crescimento de 5% no movimento de estrangei-
ros na capital nos meses de janeiro e fevereiro, em 
comparação ao mesmo período do ano passado.

Carlos Henrique Schmidt, Presidente do 
SHPOA - Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, 
afirmou que “embora tímido, é um crescimento 
e merece ser destacado, assim como o esforço de 
alguns empresários do setor que investiram na 
divulgação de seus hotéis para atrair esse turista”.

De acordo com os dados do Sindha, da taxa de 
ocupação média do período, 17% foram preen-
chidas por estrangeiros, sendo que 95% deles 
eram da Argentina. Os demais turistas vieram do 

Ramada Viracopos (SP) passa a oferecer 
serviços como transfer até o aeroporto 

e bikes aos hóspedes

Com altura de 26 andares, fachada do WZ Hotel 
Jardins é chamada de ‘Criatura de Luz’

GutoRequena
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Uruguai e Paraguai. Em comum estava o 
fato de que 100% deles estavam apenas 
de passagem pela cidade, indo ou voltan-
do das praias. “É um potencial enorme 
que Porto Alegre poderia aproveitar 
divulgando mais seus atrativos para fazer 
com que esse turista permaneça mais de 
um dia na cidade”, avaliou Schmidt.

Hotéis da Accor
apostam no conceito Pet Friendly

Para acompanhar o constante cres-
cimento do mercado Pet no Brasil, 
que em 2017 deve registrar acréscimo 
de 6,6%, a AccorHotels tem adaptado 
seus hotéis ao conceito Pet Friendly. 
Os bichinhos de estimação estão cada 
vez mais presentes nas famílias e via-
jar sem eles quase não é uma opção.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o Grand 
Mercure Riocentro aceita cães de médio 
porte com até 15 quilos, desde que estejam 
sempre acompanhados dos proprietários, 
tanto nos quartos quanto nas áreas co-
muns do hotel, e utilizando a coleira. Eles 
podem transitar, inclusive, no Restaurante 
Bisa Bistrô. É permitido um animal por 
quarto e cães-guia têm acesso a todos os 
ambientes sem cobrança extra. Durante 
a estada, o hotel fornece cama e vasilhas 
para água e comida para os bichinhos.

O Sofitel Rio de Janeiro Copacabana 
recebe animais pequenos de até cinco 
quilos nos apartamentos localizados 
no primeiro andar. Para a segurança 
dos bichinhos, os pets não podem ficar 

desacompanhados dentro dos quar-
tos, ou seja, devem estar sempre com a 
coleira e os donos precisam deixar um 
número de celular na recepção para 
casos de emergência. Em áreas como 
piscina, restaurantes, bares, academia, 
centro de conferências, lobby e corre-
dores os animais não podem circular. 
Caminha e vasilha para água e comida 
são oferecidas durante a hospedagem. 
Cães-guia não têm restrição de acesso.

Animais de pequeno e médio por-
tes com até nove quilos são aceitos sem 
nenhuma taxa adicional no MGallery 
by Sofitel, localizado no bairro de Santa 
Teresa. O hotel aceita um pet por quarto 
e permite acesso livre aos cães-guias. 
Os demais animais não têm acesso às 
áreas da piscina, bar, restaurante ou spa. 
Durante a arrumação dos quartos, os pets 
devem ficar dentro da caixa de transporte 
e, sempre que estiver fora do aparta-
mento, eles precisam estar de coleira. Na 
recepção, o dono deve deixar um tele-
fone celular para casos de emergência. 

O apart-hotel Adagio Rio e o Mercure 
Arpoador recebem pets com até 15 quilos 
que estejam vermifugados e protegidos 
contra pulgas e carrapatos. Com exceção 
dos cães-guias, que têm livre acesso, os 
pets não podem circular nas áreas de 
alimentação e, nas áreas sociais, devem 
ser carregados no colo. Para a segurança 
das camareiras, durante a limpeza do 
quarto – que precisa ser agendada na 
recepção - os animais não podem ficar 
soltos ou sozinhos no apartamento.

Do econômico ao 
luxo, alguns hotéis 
da rede Accor pas-

sam a ser 
Pet Friendly
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Aplicativos Bourbon 
alcançam 70.000 acessos 
em três meses 

Em 2016, a Bourbon Hotéis & Resorts 
investiu na área digital e lançou apli-
cativos especiais para os resorts, com o 
objetivo de oferecer informação e pra-
ticidade para os hóspedes. Disponíveis 
para os clientes das unidades de Atibaia 
(SP) e Foz do Iguaçu (PR), em três meses 
os apps já foram acessados em torno de 
70.000 vezes, com picos de utilização nas 
semanas de natal, ano novo e carnaval.

Disponíveis tanto no sistema Android 
como IOS, os aplicativos oferecem diver-
sas facilidades para os hóspedes. Neles é 
possível cadastrar diversas preferências, 
para que sejam indicadas atividades 
baseadas no perfil de cada hóspede. Se 
a viagem for feita em grupo, os apli-
cativos permitem ainda o cadastro de 
informações dos outros integrantes, para 

que sejam enviadas opções de ativida-
des que agradem a todos. Determinar 
temas favoritos e acompanhar em uma 
linha do tempo as próximas atrações, 
além de classificá-las por faixa etária, 
são outras vantagens dos aplicativos. 

Sheraton São Paulo WTC 
é novo associado do FOHB

O FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil tem uma nova em-
presa associada. A ITC Administração 
e Hotelaria é responsável pela admi-
nistração do Sheraton São Paulo WTC 
Hotel e do WTC Events Center, impor-
tante complexo de negócios localizado 
na região da Berrini,em São Paulo.

Para Manuel Gama, Presidente do 
FOHB e da rede Travel Inn, a entrada 
do grupo ITC e do Sheraton São Paulo 
WTC Hotel como associados é de ex-
trema importância para o FOHB. “A 
marca do grupo é respeitada pela tradi-

Bourbon Atibaia 
(SP) é uma das 
unidades que os 
aplicativos estão 
disponíveis
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ção e também pelas melhores práticas 
hoteleiras no mundo”, comentou.

O ITC Administração e Hotelaria 
é um grupo brasileiro com mais de 20 
anos de experiência. De acordo com João 
Nagy, CEO da ITC, a empresa pretende 
participar ativamente da troca de expe-
riências, visando uma hotelaria cada vez 
mais significante na economia nacional.

Vert Hotéis
abre escritório em São Paulo 

Para potencializar seu posicionamento 
no País, a Vert Hotéis abriu um escritório 
em São Paulo. A rede mineira busca se 
aproximar de seus principais clientes, 
que estão na capital paulista. No novo 
escritório, a Vert concentrará a equipe 
de vendas, marketing e distribuição, 
oferecendo melhor capilaridade dentro 
do plano de desenvolvimento da marca. 
Para o diretor de Vendas e Marketing da 
rede, Bruno Guimarães, a inauguração 
do espaço vai ampliar a atuação da rede 
no principal mercado emissor para todos 
os destinos que atuam. “O objetivo é 
promover as nossas marcas e aproximá-
las de nossos principais clientes, que são 
agências, operadoras e empresas, além de 
gerar novos negócios e receita”, afirmou.

Programa de fi delidade 
para empresas

Outra novidade da rede hoteleira 
presidida por Érica Drumond é o up-
grade do Vert Rewards by Allpoints, 
programa de fidelidade da Vert Hotéis 

em parceria com a Allpoints. Agora, além 
de o hóspede direto ser beneficiado, os 
gestores de viagens (agentes de viagens, 
secretárias e organizadores de eventos) 
serão recompensados no Allpoints.Pro.

O plano da Allpoints, startup de 
programas de fidelidade do segmento 
hoteleiro, é uma extensão do que já é 
oferecido aos hóspedes e visa reconhecer 
e recompensar os tomadores de decisão 
dentro das empresas. “Esta é uma ma-
neira de reconhecer e recompensar as 
pessoas que são fundamentais para o su-
cesso da rede e dos nossos hotéis”, afirma 
o diretor de Marketing e Vendas da Vert 
Hotéis, Bruno Guimarães. Qualquer fun-
cionário, independente do departamento, 
que desempenhe a função de gestor e 
consultor de viagens e/ou de eventos em 
seu ambiente de trabalho pode participar. 

Para participar, é preciso completar 
um cadastro com os dados da empre-
sa. A partir daí, toda reserva que for 
feita para os executivos da empresa 
– dependendo da política da empresa 
e agência - reverterá em pontos para 
aquele que a fez. Ganha quem reserva 
e quem se hospeda. O resgate dos pon-
tos pode ser feito a partir do acúmulo 
de 3 mil pontos e entre os benefícios 
estão: troca por diárias, milhas aéreas 
e mais de 300 mil opções de prêmios. 

A cada R$ 2,00 gastos equivalem a 1 
ponto Allpoints.Pro. Em todas as reser-
vas feitas é obrigatório inserir o CPF/
ID do participante no campo de obser-
vações da reserva entre colchetes e sem 
pontuação. Este procedimento vale para 
os canais de reservas como site do hotel, 
departamento de reservas (telefone/e-
mail), sistema b2b, entre outros. Não se 
incluem GDS e tarifa pontual fora do 
tarifário padrão. O Allpoints.Pro pode 
pontuar hospedagem, alimentos & 
bebidas (banquetes) e aluguel de salas.

Patrícia Coutinho faz balan-
ço da gestão à frente da ABIH-MG

Ao convocar uma Assembleia Geral 
ordinária para o dia 7 de abril, onde 
haverá a votação para nova diretoria da 
ABIH/MG – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de Minas Gerais, 

Escritório da 
Vert Hotéis em 
São Paulo reúne 
profi ssionais de 
vendas, marke-
ting e distribuição
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a atual Presidente Patrícia Coutinho 
fez uma análise da gestão. Nos últimos 
quatro anos, a entidade aumentou em 
50% o número de associados e promo-
veu a profissionalização das práticas da 
associação, de acordo com a executiva.

Segundo ela, mesmo com tantas 
dificuldades econômicas, foram conta-
bilizados 46 novos associados, além do 
retorno de outros. “Retomamos a interio-
rização da entidade com a implantação de 
diretorias regionais nas cidades de Juiz 
de Fora, Pouso Alegre, Montes Claros, 
Tiradentes e Ouro Preto. Reinserimos a 
ABIH MG nos debates da hotelaria de 
âmbito nacional, com participação ativa 
nas assembleias nacionais, chegando a 
reunir na capital mineira representantes 
das 18 ABIH’s estaduais para discutir 
não apenas o rumo da ABIH Nacional 
como também assuntos de grande rele-
vância para o setor como a regulariza-
ção dos jogos de azar, OTA’s, Airbnb, 
a cobrança indevida da taxa de direitos 
autorais pelo ECAD, entre outros”.  

O aumento de ICMS de 18 para 25% 
no estado também resultou em outra ação 
judicial em nome dos associados. Pleitos 
junto à COPASA, CEMIG, Secretaria 
Estadual da Fazenda, prefeituras, foram 
apresentados tendo em vista a redução 
de custos sobre os insumos e à equipa-
ração em termos tributários à indústria. 

Também foram objeto de inúmeras 

Patrícia Coutinho, 
atual Presidente 

da ABIH-MG

agendas, junto ao poder público muni-
cipal, os pedidos de isenções e auxílio 
à hotelaria da capital que sofre com a 
super oferta e o fechamento de vários 
empreendimentos hoteleiros. “Ainda 
nos engajamos na promoção da saú-
de, por meio da adesão ao combate do 
mosquito aedes aegypti e do enfren-
tamento a exploração sexual infantil. 
Ambos, trabalhos de conscientização”, 
lembrou a atual Presidente da entidade. 
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Marriott investe em aplicativo mo-
bile para controle e gestão de reuniões

Para facilitar cada vez mais a vida do 
hóspede, os hotéis têm investido em dife-
rentes tipos de tecnologia. Hoje, é comum 
o cliente conseguir informações e até fazer 
reservas online. Pensando no público de 
negócios, a rede Marriott conta com o MSA 
- Marriott Meeting Services App, que per-
mite o controle de serviços para reuniões.

Dentre os serviços está a variação de 
temperatura ambiente, solicitação de ali-
mentos e bebidas, materiais de apoio e envio 
de documentos, que já são disponíveis na 

unidade São Paulo Airport Hotel. A tec-
nologia ainda é nova no Brasil, mas muito 
utilizada em hotéis gerenciados e franque-
ados da rede, espalhados pelo mundo. 

O MSA funciona 24 horas por dia, todos os 
dias da semana, e garante que os eventos saiam 
conforme o planejado. O pedido para utiliza-
ção da ferramenta pode ser feito até três dias 
antes do evento. Após a solicitação, um link de 
acesso ao aplicativo será fornecido ao cliente.

Simples de utilizar, a solução é habilitada 
para trabalhar em 20 idiomas diferentes e 
possui também um chat onde é possível con-
versar e acompanhar com o responsável pelo 
atendimento a solicitação realizada. “A equipe 
de apoio do Marriott se conecta em tempo real 
com o cliente e fica responsável pelos detalhes 
do evento, seja uma reunião ou uma cerimônia 
maior. O principal benefício do aplicativo é 
que, por não precisar ligar nem ir até o local, 
o cliente acaba ganhando tempo para resol-
ver outras coisas”, explica João Paulo Berger, 
gerente geral do Marriott São Paulo Airport.

Aplicativo da Mar-
riott permite con-
trole de temperatu-
ra ambiente, envio 
de documentos e 
outros serviços

MercadoMercado
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Dedicado à saúde e bem-
estar, foi aberto na aldeia 
portuguesa de Caldas de 
São Paulo o Aqua Village, o 
primeiro Health Resort & Spa 
de cinco estrelas da Região 
Centro de Portugal. O resort 
é composto por vinte e nove 
apartamentos com as tipo-
logias T1, T2 e uma suíte. 
Dentro destas tipologias, o 
local dispõe de apartamen-
tos Deluxe e Premium, que 
contam com vista privilegia-
da sobre o rio e banheira de 
hidromassagem na varanda.

Todos os apartamentos 
estão equipados com TV LCD, 
ar condicionado, sofá com 
chaise longue, e kitchenette. 
O Aqua Village Health Resort 
& Spa conta também com 
uma sala de cinema, sala de 
congressos, Restaurante & 
Bar Roots e Spa Sensations.

O Restaurante Roots 
destaca-se pela sua cozinha 
autoral, com especial ênfa-
se nos produtos naturais. A 
carta de vinhos é baseada em 
vitivinícolas portuguesas, 
com especial destaque para 
os vinhos do Dão. No Bar 
Roots poderá desfrutar de um 
vasto leque de coqueteis de 
autor, concebidos com o que 
de melhor a região oferece.

O Spa Sensations con-
ta com uma piscina termal 
hidrodinâmica, uma piscina 
semicoberta aquecida, sauna, 
banho turco, ducha de con-
traste, dispondo ainda de uma 
oferta diversificada de massa-
gens e tratamentos, onde são 
utilizadas sinergias exclusi-
vamente criadas para o Aqua 
Village Health Resort & Spa. 
No exterior, conta com uma 
piscina e uma praia fluvial.

Giro
pelo mundo

Hotel Boutique
será inaugurado 
em Virgínia (EUA)

 A cidade de Alexandria, 
na Virgínia — que compõe a 
Região da Capital dos Estados 
Unidos junto com Washington, 
DC e Maryland —, vai ganhar 
seu primeiro hotel de frente 
para o Rio Potomac: o Hotel 
Indigo Old Town Alexandria.

O hotel está na divisa com a 
capital Washington-DC e próximo 
das ruas de paralelepípedo que 
são icônicas no centro antigo da 
cidade. Além disso, toma conta 
do local um clima náutico, onde 
estão diversos restaurantes e 
a Torpedo Factory Art Center, 
uma galeria de arte gratuita.

O hotel começa a aceitar 
reservas para seus 120 quartos a 
partir de 5 de maio. Além disso, 
o empreendimento é Pet Friendly 
e também conta com academia e 
espaço para eventos com capa-
cidade para até 40 pessoas.

Centro de Portugal 
recebe seu primeiro Health 
Resort & Spa

Perspectiva do Hotel Indigo Old 
Town Alexandria

Gotas suspensas em árvores junto 
ao Rio Alva, que permitem massa-
gens e momentos de relaxamento
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Super oferta na hotelaria da 
Barra da Tijuca é preocupante

Especial

Fernando Maia – Riotur 

Como parte do preparo 
do alimento, a higiene 
é uma obrigação da 
cozinha

Vista área da Barra da 
Tijuca onde se elevou 
a oferta hoteleira nos 
últimos anos 
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Houve um aumento de quase seis mil apartamen-
tos hoteleiros na região, mas a demanda caiu e 

tem muitos investidores descontentes
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vancou a hotelaria em todo o Brasil. 
O modelo predominante no Rio de 
Janeiro foi a fração ou cota ideal. 
Quem não tinha dinheiro suficiente 
para comprar um apartamento por 
inteiro (modelo condo hotel) pode-
ria adquirir uma cota ou uma fração 
ideal dos hotéis e o investidor de-
veria receber um rendimento base-
ado no lucro do empreendimento.

E quem explica como aconteceu 
este cenário é Caio Calfat, Diretor da 
Caio Calfat Real Estate Consulting 
que também é Vice-presidente de 
Assuntos Turísticos Imobiliários do 
SECOVI/SP. “A cidade do Rio de 
Janeiro passou de forma tímida pelo 
primeiro ciclo de produção de flats 
ou apart-hotéis, que ocorreu do final 
dos anos 1970 a meados dos anos 
1980. Além disso, não produziu os 

EspecialImplantação

A hotelaria da Barra da 
Tijuca, na cidade do Rio 
de Janeiro, acendeu o 

sinal de alerta, pois a lei de oferta e 
demanda está desequilibrada. Nos 
últimos três anos a capacidade ho-
teleira da Barra da Tijuca aumentou 
em quase seis mil apartamentos. E 
um dos motivos foi a necessidade de 
se construir novos hotéis para aten-
der a demanda gerada pela Copa de 
Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 
2016. A taxa de ocupação anual que 
em 2011 era de quase 80%, atual-
mente está em torno de 43% e em 
ritmo de queda. Este descompasso 
tem muito a ver com a legislação da 
cidade do Rio de Janeiro que tornava 
praticamente inviável o lançamento 
de condo-hotéis, uma ferramenta de 
captação de investimentos que ala-

Fonte de dados ao lado: 
BSH International Total
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flats e condo-hotéis do segundo ci-
clo, que ocorreu de meados dos anos 
1990 até o começo dos anos 2000 por 
todo o Brasil, especialmente em São 
Paulo, onde foram construídos mais 
de 30 mil apartamentos hoteleiros 
em apenas oito anos. E, com a ausên-
cia de financiamentos para a constru-
ção de novos hotéis, a cidade do Rio 
de Janeiro chegou aos anos 2010 com 
um parque hoteleiro pequeno, anti-
go, mal conservado, mal renovado e 
insuficiente – em qualidade e quanti-
dade – para atender à nova demanda 
induzida pelos dois grandes eventos 
mundiais que a cidade abrigaria: 
a Copa do Mundo de Futebol de 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

Estes dois eventos impulsionariam o 
turismo carioca para além das duas 
datas e far-se-ia necessário construir 
novos hotéis e renovar os antigos 
localizados em endereços notáveis, 
para atender à demanda reprimida, 
aos visitantes dos jogos e à nova de-
manda proporcionada pelos grandes 
eventos. Com isto, houve uma forte 
demanda de investimentos de 25 
novos hotéis de 2012 a 2018 numa 
região que ainda é longínqua, dis-
tante dos aeroportos, com limitados 
parques empresariais e vida noturna 
mais modesta, apesar de abrigar um 
dos maiores centros de eventos do 
País, o Riocentro”, explica Calfat.

Segundo ele, o cenário da hotela-
ria da Barra da Tijuca é desafiador. 
“Vivemos tempos difíceis: PIB negativo 
pelo segundo ano consecutivo, reces-
são econômica, crise política federal e 
estadual (no caso do Rio de Janeiro), 
setores de off shore, petróleo e minera-
ção (principais geradores de demanda 
hoteleira do estado fluminense) em 
crise (sem previsão de término) por 
razões políticas e econômicas, provo-
cando acentuada queda no volume 
de negócios. A preocupação é como 
ocupar o parque hoteleiro de 8.000 
UHs – sendo quase 6.000 novas – da 
Barra da Tijuca, oferecendo um Hilton, 
um Hyatt, dois Marriott, um Gran 
Meliá, vários hotéis de variadas ban-
deiras da Accor (Novotel, Mercure, 
Ibis), da Atlantica (Quality), da Vert 
(Ramada), Best Western,  Windsor, 
Bourbon, Transamérica, Promenade, 
entre outros”, questiona Calfat.

Caio Calfat: “Havia uma 
oferta reprimida de 
hotéis na Barra da Tijuca, 
mas a forte demanda 
afetou o equilíbrio da 
hotelaria na Região”

Fonte de dados abaixo: 
Caio Calfat Real Estate 
Consulting
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Administração pública 
irresponsável

Segundo dados da BSH 
International, a oferta hoteleira na 
Barra da Tijuca cresceu 136% em 
menos de cinco anos. Em 2012 o 
mercado da Barra ofertava 1.468.760 
room nights por ano. O salto na oferta 
elevou para quase 3,5 milhões de 
diárias anuais. “Este crescimento se 
deu por uma confluência de fatores: 
incentivos desmesurados para nova 
oferta hoteleira. O Poder Público 
Municipal agiu como um irresponsá-
vel, colocando a poupança popular 
em risco. Em qualquer lugar civiliza-
do quando se deseja ampliar a oferta 
hoteleira, mede-se a real necessidade 
de novos quartos e oferece-se incen-
tivo para os primeiros projetos que 
cobrirem a deficiência. O Município 
do Rio ofereceu benefícios a qualquer 
um que cumprisse com determinadas 
exigências em determinado horizonte 
de tempo”, destaca Marino Neto.

Ele vai além em suas críticas e 
afirma que: “Houve propaganda 
enganosa por parte do Governo 
Federal sobre os benefícios ao turis-
mo no Rio de Janeiro por conta da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas. 
Hoje se sabe que o real interesse de 
muitas autoridades governamen-
tais era criar percepção de valor na 
sociedade para que obras públicas 
gigantes rendessem mares de propi-
nas. Isso levou investidores privados 
a acreditarem em uma herança ao tu-
rismo no Rio de Janeiro. Outro ponto 
que não pode passar desapercebido, 
foi a ignorância da imprensa não 
especializada que ajudou a difundir 
as falácias criadas por mal agentes 
do Estado e agentes privados mal in-
tencionados”, assegura Marino Neto.

Como ficam os 
investidores?

E quem investiu na hotelaria 
da Barra da Tijuca terá retorno?  
Maarten Van Sluys, Consultor exe-
cutivo hoteleiro analisa: “As perdas 
são evidentes sob forma da ausência 
da remuneração do capital investido 
e a redução dos valores de mercado 
dos respectivos hotéis. O desespero 
e o imediatismo tomam conta e o 
principal: geração de demanda para 
o destino, fica em segundo plano. A 
crise conjuntural do Rio é sem pre-
cedentes. Todos os fatores para uma 
curva descendente estão presentes 
passando pela redução da arreca-
dação, ausência flagrante do legado 
dos dois grandes eventos e insolvên-
cia do Estado ante seus compromis-
sos firmados”, pontua Van Sluys.

Segundo ele, a crise que abala o 
setor já alcança os hotéis da Zona Sul 
do Rio. “Na Barra da Tijuca e suas 
adjacências diversos empreendimen-
tos não rentáveis mudam as bandei-
ras hoteleiras como se mudassem de 
roupa. No afã de buscar uma melhor 
equação os grupos de investidores 
(em alguns casos de até 600 pessoas 
que compraram frações-ideais ou co-
tas) e sem expertise hoteleira optam 

 José Ernesto: “O Poder 
Público Municipal agiu 
como um irresponsável, 
colocando a poupança 
popular em risco”
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pela mudança da adminis-
tradora via de regra apenas 
considerando reduções de 
taxas de administração e 
royalties (uso da marca) e 
menosprezando o desgaste 
e a desvalorização causada 
pela mudança de marca e 
o risco das elevadas mul-
tas rescisórias existentes 
nos contratos originais”.

Vários hotéis da Barra 
da Tijuca já começaram a 
fazer a famosa dança das 
bandeiras, ou seja, mudar 
a administradora para uma 
que oferece maior rentabi-
lidade. Mas num cenário 
tão instável, é provável que 
isto aconteça ou são falsas 
promessas? Com a palavra 
Marino Neto: “A troca de 
operador é uma forma de 
tentar algo novo. Na cabe-
ça do investidor se A não 

deu certo talvez B possa 
dar. É uma reação majo-
ritariamente emocional, 
natural de povos latinos 
como o brasileiro. Cada 
empreendimento deve ver 
seus pontos fortes e fra-
cos, incluindo o sistema 
de governança, analisar 
como deve se posicionar no 
mercado e entender o que 
ele pode esperar daquele 
mercado. Se em um dado 
mercado não há clientes, 
por melhor que seja o ope-
rador, não haverá hóspe-
des. Esse é um trabalho 
típico de empresas de asset 
management hoteleiro”.

Para Diogo Canteras, 
Sócio diretor da HVS/ Hotel 
Invest, quando esse desem-
penho ruim é devido ao 
mercado, no caso da Barra 
da Tijuca, onde existe um 

Maarten: “Vários hotéis da Barra da Tijuca já começaram a fazer a famosa dança das 
bandeiras, ou seja, mudar a administradora para uma que oferece maior rentabilidade”
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excesso de oferta combinado com a 
contração de demanda, a pior coisa 
que se pode fazer é entrar em um clima 
de litígio. “Brigar com a operadora ou 
com o Asset Manager não só não vai 
resolver o problema, como pode agre-
gar mais um. É difícil, mas é a hora de 
se ter uma atitude cooperativa e tentar 
dar ao problema a solução possível, 
sem esperar milagres, que não acon-
tecem na ordem natural das coisas”.

Cenário futuro
Os consultores e especialista apon-

tam alguns cenários para a hotelaria 
da Barra da Tijuca nos próximos anos.  
“Serão necessárias novas obras de in-
fraestrutura urbana e viária para ace-
lerar o desenvolvimento da Barra da 
Tijuca, aproximando-a da Zona Sul e 
do Centro. Outro aspecto importante 

será a criação de incentivos fiscais 
e tributários para a instalação de 
empresas nesta região, a exemplo do 
que vem sendo realizado no Porto 
Maravilha. É preciso que o Estado 
intervenha na criação de programas 
de privatizações e parcerias público-
privadas de equipamentos públicos, 
como por exemplo, o Aeroporto de 
Jacarepaguá, como a ligação viá-
ria com o Porto de Itaguaí, como 
a expansão do parque industrial 
de Jacarepaguá, como a criação de 
bolsões de parques empresariais ao 
longo da Zona Oeste. Há dois seto-
res que podem ser explorados em 
momentos como este: o de eventos 
e o de lazer; ambos são capazes de 
gerar demanda nova a partir da 
oferta, o que não ocorre no turismo 
de negócios. Na área de eventos, 
a oferta maior de UHs e de novos 
espaços de eventos e a renovação 
do Riocentro por parte da conces-
sionária GL Events, devem propor-
cionar um número maior de eventos 
de todo o tipo na região, desde os 
corporativos, até os sociais, educa-
cionais, culturais, de entretenimen-
to e esportivos; é preciso trabalhar 
firmemente neste sentido. Quanto ao 
setor de lazer, perdemos a chance de 
vender melhor o Rio para o mundo 
em 2014 e em 2016, mas é necessá-
rio insistir, planejar, criar planos de 
desenvolvimento turístico e coloca-
los em prática”, concluiu Calfat.

Canteras também está com uma 
boa expectativa que o cenário da 
Barra da Tijuca poderá mudar em 
breve. “A Barra da Tijuca tem a 
grande oportunidade de se trans-
formar no grande destino de con-
venções do País. O Rio de Janeiro é 
um destino de alta atratividade e o 
grande número de quartos hotelei-
ros e áreas de convenções da Barra 
podem proporcionar condições 
para se criar lá o mais dinâmico 
destino de convenções do Brasil. 
Se há uma bandeira que deve ser 
levantada pelos hoteleiros cariocas 

 Diogo Canteras: “Nossa 
estimativa é que o mer-
cado hoteleiro da Barra 
da da Tijuca atinja o 
equilíbrio dentro de seis 
ou sete anos”
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é essa. Além disso, o Rio de Janeiro 
tem um grande potencial de captar 
parte do mercado de turismo de lazer 
nacional que, depois do aumento 
da taxa de câmbio, hoje procura um 
destino nacional em detrimento do 
internacional, que era barato até 
2015. Dentro de três ou quatro anos 
já deveremos voltar a ter uma ati-
vidade de prospecção de petróleo 
considerável no País, ainda não nos 
níveis do passado, mas gerando uma 
demanda hoteleira considerável. 
Com isto, nossa estimativa é que o 
mercado atinja o equilíbrio dentro de 
seis ou sete anos”, prevê Canteras.

Jorge Duarte, Diretor da Cohotel 
Consultoria Hoteleira acredita que a 
solução para amenizar a super-oferta 
hoteleira é fazer da Barra da Tijuca 
um destino turístico para atrair mer-
cado interno e externo com melhora 
de sua vida noturna e captar grandes 
eventos para o Rio Centro e Shows.  
Em relação a rentabilidade de quem 
investiu ele assegura que:  “A mé-
dio prazo, esses hotéis não terão boa 
rentabilidade, até que a economia 
volte a crescer a taxa consistentes de 
3% a 4% ao ano e a Região possa ter 
no mínimo 50% de ocupação e tari-
fas médias de US$ 100 no mínimo. 
Este cenário de baixa diária média 
e recuperação da taxa de ocupação 
deve permanecer por mais quatro a 
cinco anos”, estima Duarte que sem 
apontar culpados pela situação, faz 
uma crítica: “Vários hotéis aber-
tos na cidade do Rio de Janeiro não 
foram estudados e analisados ade-
quadamente com relação ao mercado 
hoteleiro, se instalaram aproveitando 
os bons ventos da economia à época 
e mercado imobiliário aquecido”. 

Medidas necessárias
Em razão da curva ascendente do 

setor hoteleiro da Barra da Tijuca, 
Van Sluys estima que a recuperação 
será penuriosa e lenta. “Serão ne-
cessárias medidas fortes por parte 
da gestão pública para reverter a 

imagem da cidade e sua capacida-
de de captar eventos em número e 
porte suficientes para preencher os 
espaços deixados pela relação con-
flitante atual da oferta x demanda. 
Acoplado a isso toda a gestão pre-
cisará ser redimensionada quanto 
a mão de obra empregada, contra-
tos de gestão com administradoras 
deverão sofrer revisões e os grupos 
de investidores deverão ser convo-
cados para que restabeleçam seus 
indicadores de rentabilidade ajus-
tando-as a realidade factível pelos 
próximos três anos. Em situações 
favoráveis macro-econômicas e 
boa condução a partir de agora das 
relações público-privadas na con-
servação e melhorias constante s da 
infraestrutura e o combate eficaz 
aos graves problemas atuais estimo 
em três anos o prazo de retorno a 
estimativas de 2014 que previam 
0,7% de retorno mensal sobre o 
capital investido. É preciso lembrar 
que o Rio de Janeiro é um destino 
mundial  consagrado,  tem a seu fa-
vor um histórico de recuperações 
de demandas anteriores e  conta 
com atributos importantes para 
realização de eventos de negócios 
(feiras e  convenções)  e  de lazer”.

O Consultor Marino Neto 
também está cético em relação 
ao atual  momento que vive a 
hotelaria da Barra da Ti juca:  “A 
demanda da região não se ele-
vou na mesma velocidade que a 
oferta.  Pior.  Como boa parte da 
demanda hoteleira do Rio vem 
do setor de óleo e gás que entrou 
em crise profunda há cerca de 
quatro anos,  agravou-se a distân-
cia do equil íbrio entre oferta e 
demanda.  Temos notícia de ho-
téis  com 5% de ocupação hoje na 
Barra da Ti juca.  É uma catástrofe. 
Possivelmente a Municipalidade 
permitirá que alguns hotéis  se 
convertam em residenciais  ou em 
outros usos,  diminuindo a oferta e 
tentando equil ibrar o mercado”.  

EspecialEspecial
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Travel Inn 
moderniza dois hotéis em São Paulo 

A rede Travel Inn, administrada 
pela Results Hotelaria, está reformu-
lando dois empreendimentos com foco 
no mercado corporativo de São Paulo e 
voltados a executivos que vêm ao esta-
do em viagens de negócios. O primeiro 
a passar pelo retrofit foi o Travel Inn 
Conde Luciano. Localizado no bairro 
de Higienópolis, possui flats que possi-
bilitam aos hóspedes se sentir em casa. 
São apartamentos de 48 m² que contam, 
inclusive, com cozinhas. Entre outras 
mudanças, ganharam novos pisos: saíram 
madeira e carpete e entraram piso frio, 
moderno, com aparência de madeira. 

O restaurante ganhou um banhei-
ro com acessibilidade para pessoas em 
cadeira de rodas, seu balcão foi todo 
refeito e os móveis trocados. O Veneza 

Restaurante já funciona para almoço 
em sistema self-service. A área do salão 
também foi toda reformulada. “Trocamos 
o ar condicionado, que era de parede, pela 
versão split. Os revestimentos de parede 
também foram mudados. Assim, pode-
mos atender a demanda de alta ocupação 
que começou agora em março”, comenta 
Bárbara Rios, Gerente Geral da unidade.

Já o Travel Inn Park Avenue, lo-
calizado na Alameda Jaú, ao lado da 
Avenida Paulista, também foi totalmen-
te modernizado. Sua fachada já havia 
sido renovada há cerca de quatro anos 
e agora a mudança foi interna. Foram 
alteradas áreas comuns e apartamentos.

Um dos destaques do empreen-
dimento é a piscina aquecida que foi 
toda reformada, assim como o deck. 
Porém, seu entorno, todo em vidro, 
foi mantido. Esse detalhe permite uma 

Apartamentos e 
salas comuns do 
Travel Inn Park 
Avenue (SP) foram 
reformuladas

ModernizaçãoModernização
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visão privilegiada tanto do bairro Jardins quan-
to da Avenida Paulista.  O solarium, a academia 
e a sala de eventos, que ficam na mesma área da 
piscina, também passaram por mudanças. 

A sala de eventos, por exemplo, ganhou piso 
vinílico que, além de ser resistente, mantém as 
temperaturas dos ambientes bem agradáveis, pois 
é térmico. Já a iluminação agora é totalmente feita 
por lâmpadas LED, mais econômicas, sustentáveis 
e com melhores taxas de luminosidade. “Trocamos 
pisos, revestimentos de parede, móveis, enfim, 
tudo. Nossa previsão era a de que até o mês  de 
março, 60% dos espaços estivessem prontos, o 
que se concretizou”, conta a Gerente geral. 

Staybridge Suites SP passa por 
reforma e apresenta novidades em Road Show

Desde o último dia 26 de março, começou a ação 
de vendas do Staybridge Suites São Paulo, passan-
do pelas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Brasília e interior 
de SP. A principal novidade é a divulgação das 
mudanças do empreendimento que passa por uma 

Os apartamentos do Staybridge Suites SP vão 
ganhar amplitude e mobilidade com novos móveis, 

equipamentos e projeto de iluminação
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reforma em seus 217 apartamentos. 
O time de vendas do hotel tem apre-
sentado no Road Show a nova políti-
ca comercial do empreendimento.

Os apartamentos de 38 e 80 m² rece-
berão uma decoração moderna, ficarão 
mais clean e vão ganhar amplitude e 
mobilidade com novos móveis, equipa-
mentos e projeto de iluminação. As novas 
instalações terão mais conforto, praticida-
de, conectividade e beneficiarão tanto os 
hóspedes com estadas de curta, quanto 
os de longa permanência, mantendo a 
característica da marca Staybridge Suites.

Segundo a Gerente Geral, Daniela 
Pereira, promover a satisfação geral 
dos hóspedes faz parte da estratégia 
do Grupo. “Além dos quartos novos, 
levamos a sério a qualidade do sono. 
Nossos esforços estão alinhados no 
sentido de garantir diariamente um 
quarto com temperatura adequada, 
cama confortável, ausência de ruídos, 
cheiro agradável e iluminação correta. 
Assim, temos certeza que os hóspedes 

desfrutarão de uma experiência única, 
retornarão e indicarão nossos hotéis 
ao redor do mundo”, salienta ela.

Conforme o Diretor de Vendas e 
Marketing, Marcel Marin, a nova po-
lítica comercial recebe um significado 
maior na relação entre a percepção de 
gastos e o valor, principalmente para 
estadas mais longas. A equipe de ven-
das tem levado para Road Show, ócu-
los de realidade virtual, onde haverá a 
possibilidade de visitar todas as áreas 
do hotel e ter o entendimento verda-
deiro do local, graças a visão 360º.

Le Canton (RJ) 
inaugura  nova ala de hospedagem 
com 34 apartamentos

O Hotel Le Canton, localizado em 
Teresópolis (RJ), disponibilizou desde 
o último dia 31 de março, mais uma ala 
com 34 apartamentos, prometendo agra-
dar especialmente às crianças e adoles-
centes. Ela tem uma decoração medieval 

Os apartamen-
tos da nova ala 
comportam de 2 a 
6 pessoas, depen-
dendo da categoria 
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e localiza-se em frente à área de lazer 
do empreendimento, que inclui o Parc 
Magique, a pista de ski e a pista de golfe.

A “Ala Magique”, como é chamada, 
conta com recepção própria, além de 
uma copinha para os bebês. Os apar-
tamentos comportam de duas a seis 
pessoas, dependendo da categoria. Os 
hóspedes têm acesso a toda estrutura do 
hotel, incluindo as piscinas, o Castelo, os 
bares e o Le Canton SPA by L’Occitane 
(cobrado à parte de todos os clientes).

Com fácil acesso às demais alas, o 
trajeto pode ser feito por caminhada 
ou pela van que é oferecida gratuita-
mente pelo estabelecimento. As re-
feições também são feitas no Lugano, 
restaurante principal do local, e já estão 
incluídas nas diárias, em sistema de 
pensão completa, com bebidas à parte.

Até o dia 15 de junho, os clientes 
do Hotel que quiserem ficar na ‘Ala 
Magique’ ganharão benefício exclu-
sivo de acesso ilimitado e gratuito ao 
parque do hotel, durante todo o ho-
rário de funcionamento da atração.

Outra novidade é o formato de opera-
ção do Hotel Fazenda Suíça, integrante do 
complexo, e agora será exclusivo para uso 
‘on demand’, como a realização de even-
tos corporativos, de lazer e casamentos. 
Os animais da Fazenda Suíça – cavalos, 
pôneis, cabras, ovelhas, coelhos - ganha-
rão novo espaço, na área de lazer do em-
preendimento. A Diretora do Le Canton, 
Mônica Paixão informou que serão 
divulgadas outras mudanças em breve.

Hotel Gran Marquise 
(CE) ganha novo Lobby 

O Hotel Gran Marquise, situa-
do em Fortaleza (CE), ganhou um 
novo Lobby, assinado pelo arquiteto 
Racine Mourão. Para ele, o grande 
desafio da modernização do espa-
ço consistia em aliar os elementos 
clássicos e rebuscados do projeto 
original a um novo de caráter mais 
aconchegante. O Grupo investiu 
em média R$ 300 mil com a obra.

Segundo o Gerente Geral do Hotel 
Gran Marquise, Philippe Godefroit, 
havia a importância de modernizar 

e trazer uma percepção contem-
porânea ao ambiente. “Trouxemos 
o arquiteto Racine Mourão que 
entregou o belíssimo projeto apre-
sentado. Além disso, nós fizemos 
uma importante revisão na carta 
de bebidas e passamos a oferecer 
um menu de “finger foods” e tapas, 
uma forte tendência de mercado. 
A música também foi contemplada 
com um piano bar e jazz”, pontua.

Racine foi encontrar o tom 
apropriado para o desafio Gran 
Marquise na “brasilidade”. “Usamos 
madeira nos painéis e no piso do 
Piano Bar para aquecer o ambiente. 
Sofisticamos os balcões e criamos 
uma iluminação para realçar o painel 
de Burle Marx, um patrimônio do 
Hotel Gran Marquise. Os móveis são 
brasileiros. As cores são vibrantes 
e tropicais, sem uma explosão ex-
cessiva. Usamos lâmina de madeira 
pau ferro, elementos em tons de 
bronze e caprichamos nas cores e 
texturas dos tecidos”, comenta ele.

Foi criado também o ambiente da 
biblioteca. De acordo com Mourão, 
um espaço que era de simples circu-
lação foi repaginado para um ponto 
de convivência e entretenimento do 
empreendimento. O hóspede agora, 
enquanto espera por um passeio ou 
reuniões, terá a opção de folhear 
um jornal, paginar um livro e aden-
trar no acervo do Gran Marquise.

Projeto do Lobby 
do Gran Marquise 
(CE) foi assinado 

pelo arquiteto 
Racine Mourão
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A imponente edifi cação 
faz parte de um 
complexo multiuso
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NH Curitiba The Five 
entra em operação

O empreendimento marca o retorno da rede espanhola 
NH ao Brasil e apresenta conceitos inovadores

Entrou em operação, no início 
do mês de março, o hotel NH 
Curitiba The Five. O empreen-

dimento localizado no centro da capital 
paranaense, quase no limite com o bairro 
do Batel, marca o retorno da rede hotelei-
ra espanhola ao Brasil, quase nove anos 
depois de administrar o hotel Della Volpi 
na capital paulista. O empreendimento 
incorporado pela Tecnisa e executado 
pela Thá Engenharia faz parte de um 
complexo multi uso que ocupa 60 mil 
m² de área construída englobando duas 
imponentes torres e atendendo a cinco 
segmentos distintos: escritórios, lajes 
empresarias e centro comercial no tér-
reo de um dos edifícios, e apartamentos 
residenciais e hotel no outro prédio. Por 

isto, a terminologia The Five (ou cinco, 
em português). A imponente edificação 
de 33 andares oferece 180 acomodações 
distribuídas em 13 andares com uma 
moderna infraestrutura com um projeto 
de arquitetura de Manuel Marcos Baggio 
e decoração clean e contemporânea 
ambientada pelo projeto de interiores.  

De acordo com Antônio Albuquerque, 
Diretor geral do NH Curitiba The Five, o 
empreendimento foi desenhado pensan-
do no viajante corporativo devido a sua 
excelente localização com proximidade 
de distritos de negócios importantes de 
Curitiba. A decoração clean e as salas 
de reuniões flexíveis e funcionais tam-
bém fazem do hotel um lugar ideal para 
eventos corporativos.  O viajante a lazer 

Antônio Albuquerque: 
“O empreendimento foi 
desenvolvido para ser 
uma referência de 
hospedagem de quali-
dade em Curitiba”
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Os apartamentos são 
bem amplos e possuem 
uma boa infraestrutura 
de serviços

ImplantaçãoImplantação

também é muito bem recebido no espa-
ço, pois pode desfrutar de uma série de 
serviços como o excelente fitness center, 
spa e os bares e restaurante do hotel. 

Nas suas 180 acomodações os hóspe-
des desfrutam da categoria standard e a 
premium. Esta categoria possui as facili-
dades de máquina de café Nespresso e fa-
cilidades para chá, alem de várias outras 
amenidades, em todos os apartamentos 
do hotel e isto inclui: televisão de tela pla-
na, wi-fi grátis, ar-condicionado, cofre ele-
trônico e minibar Onity 40L, confortável 
estação de trabalho e poltrona de leitura 
além de uma seleção de 185 opções de 
canais de TV a cabo e room service 24h00.

A noite de sono confortável ou mesmo 
um simples repouso é assegurado pelos 
colchões de molas da Americanflex no 
modelo Revitalle que conta com molejo 
bonnel com pillow top. Já o enxoval de 
roupas de cama é da marca Altenburg 

com altíssima qualidade em tecido 
100% algodão com fio de fibras longas, 
proporcionando com isto um toque 
macio e suave. A linha de travesseiros 
com fibra siliconizada e edredons com 
recheio de 180 m2 foram especialmente 
desenvolvidas para proporcionar con-
forto e durabilidade e as toalhas de alta 
gramatura fazem o diferencial. A marca 
Altenburg também está presente nes-
te hotel com cobertores não alérgicos, 
protetores de colchão e travesseiro, sendo 
todos estes itens fornecidos através de 
seu representante local Protel line.

Moderna infraestrutura
Somada a infraestrutura o hóspede 

pode contar com o bar do lobby, sauna 
seca, spa e uma moderna academia com 
equipamentos da Life Fitness configu-
rados para atender a múltiplos usuários 
ao mesmo tempo, possibilitando que 
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sejam feitas diversas atividades para 
todos os grupos musculares, incluindo o 
Core. Entre os equipamentos disponíveis, 
estão: leg raise, estação de musculação, 
cadeira flexora, supino sentado, elíptico, 
bicicletas horizontais e verticais, esteiras 
e banco reto. “O público-alvo de grandes 
redes hoteleiras, como os do NH Hotel, 
é formado por pessoas cada vez mais 
exigentes, habituadas a utilizar bons 
equipamentos em academias e viagens. 
Então é necessário investir na qualidade 
dos produtos que serão colocados em 
seus fitness centers. E eles encontram na 
Life Fitness diversas linhas de equipa-
mentos que aliam qualidade, tecnologia 
de ponta, conforto e funcionalidade, de 
acordo com as necessidades de cada am-
biente”, explica Giuliana Cogo, Gerente 
de marketing da Life Fitness Brasil.

A Beltech Carpetes – Hospitality foi 
quem desenvolveu o projeto de car-
petes para os corredores deste hotel. 
O conceito elaborado foi de um corre-
dor que apresentasse um degradê em 

tons de cinza, e que apesar do uso de 
carpetes em placas, exigido pela rede, 
sugerisse um carpete único com o mo-
vimento gradual das cores. O carpete 
usado foi da coleção Altered Collection, 
placas de 23 x 92 cm, em três tons 
de cinza. Para atender a solicitação 
de inserção de detalhes em tom cor 
roxo para acompanhar o concei-
to da decoração dos apartamentos, 
foi  especificado o carpete em placas 
Tru Colours 23x92cm cor Eggplant,  
cortado em filetes longitudinais. 
Todos os carpetes são 100%Nylon 
Solution Dyed da Beltech Carpetes.

Os revestimentos vinilicos para 
paredes Vescom revestem as áreas 
sociais, assim como estão presentes 
nos ambientes de circulação da área 
comum, auditório, foyer de eventos, 
salas de massagem e descanso. Os 
modelos utilizados, Albert e Hauki 
agregam resistência, durabilidade e 
facilidade de manutenção a desenhos 
bonitos, acolhedores e variados.
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Oportunidades em eventos
De olho nas oportunidades geradas 

com eventos, o hotel conta com três salas 
de conferência flexíveis e funcionais que 
podem se unir em um único espaço que 
comporta até 300 pessoas. Somado a isso, 
estão três salas de apoio para reuniões 
equipadas com modernas ferramentas 
audiovisuais, mobília confortável e toda 
a estrutura de catering sob responsa-
bilidade do restaurante do hotel. Para 
atrair e fidelizar eventos, assim como os 
hóspedes, o hotel adotou uma estratégia 
sólida de promoção. “Pretendemos esta-
belecer nossos serviços como referência 
e levar ao mercado brasileiro os padrões 
de excelência dos hotéis do grupo NH já 
bem conhecido pelo executivo experiente 
que já teve a oportunidade de conhecer 

O espaço de evento 
é bastante funcional 
e comporta até 300 
pessoas

um dos mais de 400 hotéis da Rede NH 
pelo mundo. Estamos praticando diárias 
promocionais de soft open a partir de 
R$ 350,00”, assegurou Albuquerque.

Além da moderna infraestrutura e 
serviços oferecidos aos hóspedes e aos 
clientes de eventos, uma das apostas de 
Albuquerque para consolidar rapida-
mente o empreendimento é a gastrono-
mia. “O lobby bar serve uma variedade 
de bebidas, como coquetéis e drinques 
artesanais, em um ambiente aconche-
gante. Temos um restaurante exclusivo 
funcionando do café da manhã ao jantar, 
também aberto ao público que esteja inte-
ressado em uma deliciosa refeição em sis-
tema buffet. A tradição da culinária medi-
terrânea foi escolhida para caracterizar a 
linha gastronômica do restaurante, não se 
limitando a nenhuma exclusividade.  São 
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dois ambientes com um total de 196 luga-
res, proporcionando conforto e privaci-
dade aos clientes e hóspedes. A liberdade 
proporcionada pela fusão desta influência 
com a riqueza da gastronomia brasilei-
ra, resulta em maravilhosas alquimias 
preparadas com esmero pela experiente 
equipe de cozinha comandada pelo chefe 
Silvonei Souza”, destaca Albuquerque.

Chamariz do 
empreendimento

Mas o universo gastronômico é um 
grande chamariz do empreendimento, 
uma vez que, a partir do mês de Maio, 
terá uma exclusiva unidade brasileira do 
bar de tapas espanhol Estado Puro. Com 
influência da cultura espanhola em pratos 
assinados pelo premiado Chef Paco 
Roncero, o espaço é referência mundial 
de bom gosto, alta gastronomia e requin-
te. E coube a empresa Schipper fornecer 
os utensílios utilizados na operação de 

A área gastronômica 
é uma das apostas do 
empreendimento para se 
consolidar rapidamente 

alimentos e bebidas, assim como de 
eventos. A preocupação em estabelecer 
um padrão elevado de design e quali-
dade foi constante para que houvesse 
compatibilidade com a magnitude do 
empreendimento. Os talheres são da 
renomada WMF alemã. Os copos e taças 
são de fabricantes europeus de primeira 
linha como a Bormioli Rocco, Stolzle e 
WMF. As porcelanas são do fabricante 
Germer e o buffet, bar e cozinha monta-
dos com um mix de utensílios nacionais 
e importados de empresas mundial-
mente famosas como a francesa Matfer, 
dentre outras. O resultado é um hotel 
que dará aos seus clientes um ambiente 
aconchegante e de padrão internacional.

Quem esteve coordenando a implan-
tação, assim como a contratação dos 
fornecedores foi Bruna Luscher de Castro 
Alves Garbin da empresa Tecnisa, que fez 
a incorporação do complexo. “O pro-
cesso para implantação do hotel durou 
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dois anos entre o início do planejamento 
e a entrega para a NH Hotels.Levamos 
em torno de dez meses entre ajustes de 
projetos, seleção de fornecedores para 
concorrência, solicitação de orçamentos e 
elaboração de planilhas de concorrência. 
Por volta de 90 dias para elaboração e 
aprovação do protótipo por parte da NH e 
mais 90 dias para os ajustes finais de orça-
mento e início da implantação. Iniciamos a 
implantação em março de 2016 e finaliza-
mos em fevereiro de 2017”, explica Bruna.

Segundo ela, o principal desafio encon-
trado nesta implantação foi ajustar os custos 
à verba disponível sem perder a qualidade 
dos produtos e serviços contratados man-

tendo as especificações originais do projeto 
de arquitetura de interiores. “Tivemos uma 
grande preocupação em adquirir produtos 
de extrema qualidade visando redução nos 
custos de manutenção do hotel. Outro grande 
desafio foi a distância. O hotel está localiza-
do em Curitiba, nós estamos localizados em 
São Paulo, assim como a grande maio-
ria dos fornecedores e a NH em Buenos 
Aires e Espanha. Muitas foram as viagens 
por parte de todos os envolvidos, mas a 
tecnologia nos ajudou muito na resolução 
rápida de problemas”, conclui Bruna.

Confi ra mais alguns ambientes 
do NH Curitiba The Five

O lobby bar é um 
espaço bem acolhedor 

e ponto de encontro

A área externa coberta é um ambiente bem propício para 
um happy hour ou encontros

Uma academia com modernos equipamentos foi 
implantada no empreendimento
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Maksoud Plaza 
apresenta novas integrantes da 
equipe de Vendas e Marketing 

O Maksoud Plaza, situado na capital 
paulista, continua apostando no desenvolvi-
mento de seus colaboradores e em constante 
busca por profissionais que se destaquem 
no mercado. O empreendimento apresenta 
Camilla Fona como nova Gerente de Vendas. 
Já no setor de Marketing, foi criada a área 
de comunicação in house comandada por 
Karina Brandford. Ambas devem se reportar a 
Diretora do departamento, Fabiana Colossio.

Fona está na empresa há uma década 
e passou pelos mais variados departa-
mentos como Grupos e Recepção. Ela é 
graduada em Administração Hoteleira 
e pós-graduada em Marketing e Gestão 
Comercial pela Business School São Paulo.

Brandford é formada em Relações 
Públicas e pós-graduada em Marketing e 
Comunicação Publicitária. Ela fica na coor-
denação de assessoria de imprensa, mídias 
sociais, comunicação interna e produções 
de foto e filmagem. Karina já trabalhou na 
MSC Cruzeiros e SENAI/CNI, e em agências 
como Máquina Cohn & Wolfe e Ideal H+K.

Novos executivos 
Intercity Porto Alegre

O novo empreendimento que a Intercity 
Hotels colocou em operação no último dia 
20 de março em Porto Alegre (RS) tem três 
gestores em destaque: Leonardo Maciel foi 
quem implantou o hotel e conta com 16 anos 
de experiência no segmento hoteleiro, atu-
ando nos mercados de São Paulo, Londrina, 

Camilla Fona, Fabiana Colossio e Karina Brandford 

Brasília, Florianópolis, São Jose dos Campos, 
Anápolis e a quatro anos em Porto Alegre 
a frente do Intercity Aeroporto. Micheline 
Corrêa, profissional com 18 anos de expe-
riência na área gastronômica, com vivência 
em restaurantes em Londres, onde atuou 
nas culinárias Indiana e Italiana. Nos últimos 
dez anos estava no comando do depar-
tamento de alimentos e bebidas do hotel 
Plaza São Rafael e agora é responsável pela 
gestão de A&B do novo empreendimento . 
Já Taylor Abreu, assume a gestão comercial 
do novo empreendimento, após nove anos 
de experiência no mercado, com passagens 
pelas redes Atlantica Hotels e Accor Hotels. 
Atualmente estava a frente de três hotéis 
Mercure na região de Moema São Paulo.

Novo Chef de cozinha
no Pullman Ibirapuera

O Hotel Pullman Ibirapuera localizado na 
capital paulista, contratou um novo Chef de 
cozinha. Trata-se do francês Jean Christophe 
Burlaud que possui vasta experiência no ramo. Ele 
já passou por restaurantes renomados no Brasil 
e na França, cozinhas particulares residenciais, 
bufês, a abertura de seu próprio restaurante e 
representou seu País no festival Gôut de France. 
Ao chegar no Brasil, em 2006, ele trabalhou 
brevemente com vinhos em um bar nos Jardins, 
na cidade de São Paulo. Depois, seguiu para o 
Paris 6 quando o restaurante estava em sua fase 
inicial. Voltou à França para trabalhar no Plaza 
Athénée, de Alain Ducasse. Quando retornou à 
capital paulista, esteve na inauguração do Kaá e, 
em seguida, ficou à frente do Buffet Charlô por 
três anos e meio. Já em 2013, ficou responsável 
pelo cargo de Chef Executivo do Buffet França 
por um ano e meio, e em 2015, do Buffet Bela 
Sintra, em parceria com a Constance Zahn. No 
ano passado, encerrou as atividades do On Va 

Leonardo Maciel, Michele Corrêa e Taylor Abreu

Jean Christophe Burlaud
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Hotel Unique e Unique 
Garden anunciam novos cargos 
de seus gestores

As unidades do Hotel Unique (lo-
calizado na capital paulista) e Unique 
Garden Hotel & Spa, (localizado em 
Mairiporã – SP), anunciam os novos 
cargos de seus gestores e trazem um 
novo profissional qualificado no mer-
cado para integrar o time. Melissa 
Oliveira que já trabalha há 15 anos 
na unidade de São Paulo, passou a 
ser Diretora geral das duas unida-
des. Ela possui diploma de Bacharel 
em Administração Hoteleira pelo 
Centre Internacional de Glion e MBA 
na Gestão do Mercado de Luxo. 

Já Wellington Melo, que ocupa-
va o cargo de gerente de Alimentos 
e Bebidas, passa a ser o Diretor 
de Operações do Hotel Unique 
São Paulo. Ele começou a carreira 
como técnico em nutrição no Hotel 
Transamérica, mas foi no Hotel 
Unique que construiu sua histó-
ria, onde está há 15 anos. É forma-
do em bacharel em Hotelaria pela 
Universidade Anhembi, fez também 
MBA em Gestão de hotelaria de Luxo 
na Faculdade Roberto Miranda. 

E para aprimorar o time, o Unique 
Garden Hotel & Spa trouxe o executi-
vo Marcus Serejo que é graduado em 
Direito pela Universidade Federal da 
Bahia. Ele passou a ocupar o cargo 
de gerente geral do Hotel, trazendo 
sua experiência no mercado de hospi-
talidade. Iniciou a carreira hoteleira 
em 1996, no Le Meridien Bahia Hotel, 
passando, em seguida, por importan-
tes redes que o orientaram em relação 
à gestão de processos e qualidade. 

Tryp Pernambuco
tem novo Gerente Geral

O hotel Tryp Pernambuco, primei-
ro empreendimento da Meliá Hotels 
International no Nordeste, acaba de 
anunciar Vinícius Corrêa como geren-
te geral do empreendimento. Vinícius 
iniciou sua trajetória profissional no 
hotel Gran Meliá WTC em São Paulo em 
2000, passando pelas unidades Meliá 
Confort Jardins e TRYP Higienópolis.

Em 2005, participou ativamente da 
implantação do Meliá Recoleta Plaza 
Boutique Hotel, em Buenos Aires, com-
pondo a equipe de Task Force. Em março 
de 2006, o profissional foi promovido 
e passou a integrar a equipe dos hotéis 
Meliá Brasil 21 e TRYP Brasil 21. Em 
2009, foi para o Tryp Convention Brasil 
21. Em 2011 assumiu a gerência geral do 
hotel Tryp Jesuíno Arruda, onde per-
maneceu até janeiro de 2017. Vinícius é 
formado em Turismo pela Universidade 
de São Paulo, possui MBA pela BI 
International em Gestão e Inovação e fala 
fluentemente inglês, espanhol e francês.

Área Comercial do La Torre 
Resort de Porto Seguro 
tem nova diretora

No cargo de Gerente Comercial do La 
Torre Resort de Porto Seguro (BA) desde 

Melissa Oliveira,
Wellington Melo e 
Marcus Serejo

Vinicius Correa
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2012, Renata Righi acaba de ser promo-
vida ao cargo de Diretora Comercial do 
empreendimento baiano. A executiva é 
formada em Turismo e possui experi-
ência de mais de dez anos em resorts.

A mudança de cargo deu-se pela 
implementação de novas estratégias de 
distribuição, que levarem o empreen-
dimento a um consolidado crescimen-
to. Com uma diretoria composta por 
um Diretor Geral, Luigi Rotunno, um 
Diretor Financeiro, Thon Gobira e uma 
Diretora Operacional, Leila Dipp, o La 
Torre Resort ganha uma quarta dire-
toria. Juntos, estes departamentos vão 
traçar o futuro do empreendimento e 
da empresa e otimizar os resultados.

Novo Chef executivo
no restaurante do Holiday Inn 
Belo Horizonte

Audilá Sampaio, que liderou o 
restaurante Naia, em Manaus (AM) por 
mais de cinco anos, recebeu a missão 

Renata Righi

de liderar o Restaurante Drummond, 
localizado no lobby do Holiday Inn Belo 
Horizonte Savassi (MG).O Chef acumula 
passagens por outros empreendimentos 
hoteleiros como do Super Club Brezzes, 
Costa de Sauípe (BA); espaço de eventos 
em Belo Horizonte (MG) e desde que 
se juntou ao time do InterContinental 
Hotels Group (IHG), atuou nos ho-
téis Holiday Inn Parque Anhembi, em 
São Paulo, e Holiday Inn Manaus.

Rede Vert Hotéis 
promove colaboradores

Para valorizar e reconhecer profis-
sionais que trabalham pelo crescimento 
da empresa diariamente, a rede Vert 
Hotéis promoveu algumas mudanças 
de gestão nos empreendimentos de 
Minas Gerais. A ideia é formar bons 
profissionais criando um plano de 
carreira dentro da empresa. Robson 
Silva, Gerente Geral do eSuites Sion, 
agora é Gerente Nacional de Operações 
da Rede. Isabela Marques, Gerente 
Trainee do Ramada Encore Minascasa 
passa a ser Gerente Geral do eSuites 
Sion e Flávia Vieira, que era subchefe 
de cozinha do Ramada Encore Minascasa 
agora é Gerente Trainee da unidade. 

Isabela Marques, antes de chegar ao 
cargo de Gerente Geral do eSuites Sion 
em fevereiro deste ano, se dedicou duran-
te seis anos a Rede, fora outros seis que já 
havia atuado na hotelaria.Já Flávia Vieira, 
hoje Gerente Trainee do Ramada Encore 
Minascasa, começou como estagiária na 
cozinha de uma rede hoteleira e após três 
anos, recebeu o convite para fazer parte da 
equipe da Rede Vert Hotéis, como subchefe 
de cozinha. Após três meses foi promovida 

Audilá Sampaio

 Isabela Marques
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a Chefe de cozinha e agora ocupa o cargo de 
gerente trainee. Robson da Silva, começou 
como Controller no Ramada Airport Lagoa 
Santa e hoje atua como gerente nacional de 
operações da Rede. Foram quatro anos na 
Rede, fora os outros quatro anos e meio já 
vivenciado anteriormente na hotelaria.    

Rede AccorHotels 
anuncia nova Diretora Digital

O Grupo AccorHotels apresenta sua 
nova Diretora Digital, Maud Bailly. Ela, 
que assumirá o cargo a partir do pró-
ximo dia 3 de abril, será responsável 
pelos Sistemas de Distribuição Digital, 
Vendas e Informação, e membro do 
Comitê Executivo da empresa. A nova 
contratada tem 38 anos e é graduada 
pela Ecole Normale Supérieure, pelo 
Institut d’Etudes Politiques de Paris e 
pela Ecole Nationale d’Administration.

Maud começou sua carreira em 
2007 na IGF - Inspection Générale des 

Flávia Vieira

Robson Silva

Finances. Após várias missões de audi-
toria, tanto na França como no exterior, 
ingressou na SNCF como Diretora da 
Estação Paris Montparnasse e como 
Vice-Diretora do produto TGV. Depois, 
tornou-se Diretora de Trens, respon-
sável pela animação em rede e pela 
transformação de 10.000 controladores 
de trem e 3.000 agentes de estação.

Tornou-se Chefe do Polo Econômico 
em Matignon, encarregada dos assuntos 
fiscais, tributários, industriais e numéri-
cos, a convite do Gabinete do Primeiro-
Ministro em maio de 2015, sob a direção 
de Manuel Valls. Ela também debateu 
inúmeras questões da reforma do Estado, 
bem como questões pós-Brexit para o 
mercado financeiro de Paris, na França.

Restaurante Caju do 
Campo Bahia Hotel 
anuncia novo Chef

O Restaurante Caju, integrante do 
Campo Bahia Hotel, situado na praia de 
Santo André (BA), apresenta seu novo 
Chef, o paulista Caio Silva, especialis-
ta em massas e frutos do mar. O menu 
do empreendimento, que é aberto ao 
público, será assinado por ele. A nova 
carta do espaço será apresentada em 
breve. Caio é formado pela Universidade 
Anhembi Morumbi (SP) e Les Roches 
School of Hotel Management (Espanha). 
Já trabalhou em uma das unidades dos 
hotéis Hilton, em Orlando (EUA) e no 
Restaurante peruano, La Mar (SP). 

Caio SilvaMaud Bailly
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Mavsa Resort passa por 
 reestruturação da equipe comercial

O Mavsa Resort, localizado no interior 
de SP, passou por uma reestruturação da 
equipe comercial. A Subgerência Geral foi 
assumida pela então Gerente Comercial, 
Nilva Meirelles. O encarregado do seu 
antigo cargo é Cleiton José Francisco, que 
antes era Gerente de Vendas de eventos. 
Esse posto agora é de responsabilidade 
de Anderson Lourenço, anteriormen-
te Gerente de Contas. O novo Gerente 
de Vendas de Lazer é Denis Galbiat. 

Wyndham Club Brasil 
apresenta novo Diretor de 
Vendas e Marketing

Nilva Meirelles

Armando Ramirez

O executivo Armando Ramirez é 
nomeado como novo Diretor de Vendas 
e Marketing do Wyndham Club Brasil. 
com o intuito de consolidar a marca 
no mercado brasileiro. Formado em 
Administração pela Faculdade Escola 
Argentina de Negócios, o recém-con-
tratado iniciou sua carreira como exe-
cutivo de Contas no Banco Velox, na 
Argentina. Em 2005, entrou na RCI Brasil.

Neste mesmo ano, Ramirez come-
çou a comandar equipes de operações, 
em Montevideo, no Uruguai. Quando 
chegou ao Brasil, em 2011, passou a 
trabalhar como Executivo de Contas 
da RCI, onde atuou por quase seis 
anos, saindo de lá como Gerente Sênior 
de Desenvolvimento de Negócios.

Intercity Caxias do Sul (RS)
tem novo Gerente Geral 

O Hotel Intercity, localizado na cidade 
de Caxias do Sul (RS), apresenta seu novo 
Gerente Geral. O paulista Rafael Cyrillo 
assumiu o posto mês passado com a 
expectativa de manter o empreendimento 
como referência em hospedagem, eventos 
e gastronomia na Serra Gaúcha. Ele tem 34 
anos e é formado em Turismo e Hotelaria 
pela Universidade do Vale do Itajaí (SC).

O executivo começou a carreira profis-
sional atendendo em um bar na pousada da 
Associação de Hotéis Roteiros de Charme, 
no litoral de Santa Catarina, e em segui-
da assumiu a sua primeira gerência em 
um estabelecimento hoteleiro na cidade 
de Joinville. Desde 2013, passou a inte-
grar a equipe de gerentes gerais da rede 
Intercity Hotels, atuando em João Pessoa 
(PB), e em Montevidéu, no Uruguai.

Rafael Cyrillo

Anderson Tibes
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Belga Hotel 
entrou em operação no 
centro do Rio de Janeiro

O prédio histórico de 1927 foi 
totalmente restaurado e ajudará na 
revitalização da região central da 
capital fl uminense

Entrou em operação no último 
dia 9 de março no Centro da 
cidade do Rio de Janeiro o Belga 

Hotel, primeiro hotel de bandeira da 
Bélgica instalado no Brasil. O empreen-
dimento instalado num prédio histórico 
de 1927, que foi totalmente restaurado 
e que une ambientes de época e tecno-
logia avançada, está bem próximo do 

O prédio histórico 
fi ca na região 
central do Rio de 
Janeiro
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coração financeiro da cidade e dos 
novos e revitalizados atrativos 
turísticos e culturais. O retrofit 
do prédio preservou os detalhes 
dos afrescos e as características 
da fachada no estilo art déco. A 
parte interna do hotel recebeu o 
projeto do arquiteto belga Dirk 
Engelen, do escritório B-architecten, 
responsável pelo design. O deta-
lhamento dos projetos ficou com 
os arquitetos Lucyana Oliveira e 
Bruno Vilela e o gerenciamento 
com a engenheira Dayse Reyes.

Inserido no revitalizado Centro 
Histórico e financeiro do Rio de 
Janeiro, o Belga Hotel se inspira nos 
inúmeros eventos culturais do bair-
ro. Os hóspedes vão desfrutar da 
variada cultura local, desde o samba 
tradicional na Pedra do Sal e a típica 
boemia, até as inúmeras exposi-
ções no Centro Cultural Banco do 
Brasil, Museu do Amanhã, Museu 
de Arte do Rio, Casa França-Brasil, 
AquaRio, entre muitos outros.

Experiência gastronômica 
A Belga Brasserie é uma nova 

experiência gastronômica para 
os hóspedes e também para os 
clientes externos. Nesse serviço – 
exclusivo no Brasil – poderão ser 
saboreados os waffles tradicionais, 
o chocolate, a batata frita crocante 
e as cervejas, além de outras igua-
rias típicas preparadas pelo chef 
belga Alexandre Binard. Tudo 
isso em um ambiente inspirador, 
ideal para conversar e negociar.

Na área gastronômica, o empre-
endimento conta com equipamentos 
de altíssima produtividade como o 
SelfCookingCenter produzido pela 
Rational com alta tecnologia de coc-
ção combinada que conta com uma 
“Central de Cocção Inteligente”. Ele 
identifica e reconhece o produto, o 
tamanho e a quantidade do que foi 
colocado e o usuário apenas selecio-
na a técnica de cocção (assar, fritar, 
grelhar, brasear, cozinhar, etc) e o 
resultado que deseja. A partir da 
seleção feita pelo usuário o equipa-

mento toma as próprias decisões, 
começando por temperatura e umi-
dade regulada com precisão desde 
o pré aquecimento e por consequ-
ência em todas as outras etapas se-
guintes.  O usuário apenas tem que 
colocar o produto que deseja fazer 
após o sinal do pré-aquecimento 
concluído, fechar a porta e pronto. 
Assim, é comum manter sempre 
o padrão independentemente de 
quem e o que é feito e ainda devol-
ver a cozinha a tempo para o que 
realmente importa, como planejar 
cardápio da semana, ver os produ-
tos da câmara fria que tem que ser 
usados primeiro, fazer um molhi-
nho para montar um prato bonito, 
temperar o próximo produto que 
cozinhará ao invés de ficar na frente 
de uma chapa ou fritadeira che-
cando o ponto do produto a todo 
instante para não deixar queimar.

Com o SelfCookingCenter, o 
estabelecimento ganha até 30% 
em produtividade com economias 
de até 90% em óleo (frituras sem 
necessidade de fritadeira), 20% em 
matéria prima (por haver a cocção 
correta com uso de vapor, as pro-
teínas diminuem a perda obtida 
nos equipamentos convencionais), 
economia de água (cozimentos 
com o mínimo de vapor ao invés 
de litros e litros de águas nas pa-
nelas, gastando inclusive energia 
do gás aceso o dia todo, além da 
limpeza automática que garante o 
uso mínimo de recursos), até 30% 
de economia em energia pois o 
equipamento quase não tem perda 
de calor e todo calor gerado é para 
a cocção do alimento (diferente 
de uma chapa e grelha que 60% 
do calor vai para o ambiente) 
e outros diversos benefícios.

Coube a empresa Schipper o 
fornecimento dos talheres ale-
mães da WMF, os copos italianos 
da Bormioli, as taças francesas 
da Arcoroc e utensílios de co-
zinha e buffet frutos de uma 
vasta seleção das melhores mar-
cas nacionais e importadas.
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Conforto e praticidade
Numa combinação de conforto e 

praticidade, cada uma das 25 suítes 
tem isolamento acústico para o hós-
pede dormir com toda tranquilidade, 
além de possuir cama lounge com cofre 
e baú para a bagagem, smart TV com 
uma variada opção de canais a cabo, 
wifi de alta velocidade gratuito e ilumi-
nação LED multicor personalizável.

Coube a Americanflex fornecer os 

O restaurante 
é bem amplo e 

iluminado

colchões ideiais para o calor do Rio de 
Janeiro, pois eles foram pensados e desen-
volvidos para que o ar circule livremente 
pelas suas molas e estrutura interna, 
aliado a tecidos nobres revestindo e 
estofando os colchões: uma combinação 
com o estilo retrô que este hotel apresen-
ta. Colchões criados para que o hóspede 
permaneça confortavelmente mais tempo 
dentro do quarto, trabalhando sobre a 
cama, ou repousando confortavelmente.

Os apartamentos 
possuem 

isolamento 
acústico para 

aumentar o con-
forto dos hóspedes
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Hotel-Boutique Spa de luxo 
é inaugurado em Búzios (RJ)

A empresária Bettina d’Archemont, 
também proprietária das lojas Secrets 
de Famille, inaugurou em Búzios, mu-
nicípio do Rio de Janeiro, o Vila da 
Santa, um hotel-boutique spa. O con-
ceito de “móvel-charme” da grife, com 
inspiração francesa, marcenaria de luxo 
sob medida e design exclusivo, está 
presente nos ambientes do empreendi-
mento. Tudo poderá ser encomendado 
e personalizado como o cliente desejar.

O processo de construção do hotel, 
que está situado no coração da cida-
de, durou cinco anos. Ele já integra o 
Circuito Elegante, um selo de qualidade 
dado às mais representativas marcas 
do mercado do turismo de luxo. Tem 
arquitetura de Sandra e Ana Gnatalli, 
decoração de Edgard Octávio, com 
cortinaria de Erasto Eiras, iluminação 
planejada por Ugo Nitsche e paisagis-
mo de Gilberto Elkis e Paulo Dantas.

Tudo no Vila refere-se ao “clima 
Secrets de Famille”: peças de antiguida-
de espalhadas pelas salas de estar, de 
convenções e de café da manhã e pelas 
áreas comuns do local. Segundo a pro-

prietária, são peças colecionadas durante 
30 anos, algumas autênticas de castelos 
franceses. O intuito é trazer um pouco do 
clima que existia na Búzios dos anos 60.

As louças e metais de banheiro são da 
inglesa Imperial, a mesma do Hotel Ritz 
de Paris e do Palácio de Buckingham; rou-
pa de cama portuguesa de 600 fios; louças 
de cozinha Secrets de Famille; e uma 
linha feita com exclusividade por Luiz 
Salvador. Existe também a Casa Secreta, 
construção com seis quartos, cozinha, de 
frente para a praia, que pode ser alugada.

O empreendimento, por ser muito 
próximo a Igreja de Sant’Anna, também 
realiza festas de casamento. Há uma 
suíte nupcial com 60 m² e dois anda-
res. A cama, em latão e com dossel, foi 
comprada em um leilão, e pertenceu 
a um marajá que mandou construí-
la especialmente para sua amada. Há 
ainda uma jacuzzi para relaxar, um 
espaço para a preparação da noiva e 
uma sacada que se abre para o pátio.

A entrada se dá por uma casa de 
pescadores da década de 1940, que dá 
acesso as duas piscinas de pedra. Possui 
19 suítes divididas em seis categorias, 
contando com o Quarto da Noiva.

Hotel Vila da Santa, 
em Búzios (RJ)
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chega na capital 
pernambucana

A imponente 
fachada da edifi -

cação é um marco 
e referência na 
paisagem local

Duas torres de categoria midscale 
somam mais de 500 apartamentos 
em localização privilegiada em Recife

A rede Bristol Hotels prossegue 
seu plano de expansão no 
Brasil e converteu no último 

mês de março uma unidade hoteleira 
na praia da Boa Viagem, no Recife. 
A operação do Bristol Recife Hotel & 
Convention e o Bristol Recife Suítes 
& Convention, anteriormente deno-
minados Beach Class Convention - 
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Hotel e Flat, consiste em duas torres 
que dividem extensa área comum. 
Elas estão localizadas em uma das 
regiões mais nobres de Recife, pró-
ximo dos principais pontos turísti-
cos, de lazer e centros comerciais, 
do Aeroporto de Guararapes e do 
maior complexo médico do Norte-
Nordeste, na Ilha do Leite.

Com esta conversão, a Bristol 
Hotels dá um importante passo de 
consolidação no Brasil. Luiz Fantin, 
Diretor de Marketing da Bristol, 
comemora a expansão da rede na 
região Nordeste e anuncia mais 
novidades para 2017: a abertura de 
mais seis hotéis distribuídos pelas 
cidades de Manaus, Ubá, Imperatriz, 
Catalão, Viçosa e Rio Bonito, che-
gando a 32 hotéis em operação 
no ano do seu 30º aniversário.

As duas torres em Recife somam 
544 apartamentos e comungam os 
espaços e serviços do restaurante, 
lobby, bar, lavanderia, room servi-
ce, salas para reuniões e eventos, 
business center, piscina, sauna seca 
e a vapor, fitness center e amplo 
estacionamento próprio. No Bristol 
Recife Hotel & Convention os apar-
tamentos são de categoria superior 
e têm 25m² com completa estrutura 
para um exigente hóspede: cama 

box tamanho especial,  TV a cabo 
LED 32’, ar-condicionado split, 
bancada de trabalho,  cofre eletrô-
nico,  telefone com guest service,  
frigobar, maleiro, rádio relógio com 
conexão i-pod/i-phone, secador de 
cabelo, amenities e internet wi-fi 
gratuita em todos os ambientes.

Já o Bristol Recife Suites & 
Convention, na torre gêmea, con-
ta exclusivamente com suítes, raro 
diferencial na indústria hoteleira do 
Brasil, sendo dois padrões de apar-
tamentos, ambos no conceito flat 
e serviços diferenciados, voltados 
ao segmento corporativo com mais 
conforto, para hóspedes exigentes, 
famílias e hospedagens long stay.  O 
apartamento luxo com 32m² é com-
posto por uma suíte com cama de 
casal box,  TV a cabo led 32”, ar-
condicionado split, cofre eletrônico, 
maleiro, telefone com guest service, 
banheiro com secador de cabelo e 
amenities,  sala de estar com TV a 
cabo led 32”,  sofá-cama,  mesa de 
jantar e estação de trabalho, cozinha 
americana com fogão quatro bocas, 
armários, chaleira elétrica, micro-
ondas e geladeira, além de internet 
wi-fi gratuita em todos os ambientes. 
Já o apartamento com 53m², é com-
posto por uma suíte com cama de 

Os apartamentos 
possuem uma boa 
infraestrutura para 
maximizar o con-
forto dos hóspedes
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casal  box,  TV a cabo led 32”,   ar-
condicionado split, cofre eletrônico, 
maleiro e telefone com guest servi-
ce, mais um quarto de solteiro com 
cama de solteiro  box,  TV a cabo led 
32”,   ar-condicionado split, estação 
de trabalho, maleiro e telefone com 
guest service, banheiros com secador 
de cabelo e amenities diferenciados,  
sala de estar com TV a cabo led 32”,  
sofá-cama,  mesa de jantar, cozinha 
americana com fogão quatro bocas, 
armários, chaleira elétrica, micro-
ondas e geladeira, além de  internet  
wi-fi gratuita em todos os ambientes.

Eventos
Atualmente o hotel conta com 

duas salas de eventos sendo, uma 
para reuniões executivas e outra 
maior para até 100 pessoas, ambas 
climatizadas e equipadas com siste-
mas de projeção e sonorização.  Está 
prevista, para um futuro próximo, 
a ampliação da área de eventos com 
a construção de mais um grande 
espaço, composto por salas modulá-
veis, foyer e depósitos, gabaritando 
o hotel a receber eventos de médio 
e grande porte que venham a acon-
tecer na capital pernambucana.   

O restaurante é 
bem amplo e serve 

as duas torres

A sala de eventos 
é bem ampla e 

está prevista uma 
ampliação
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AccorHotels 
adquire 26 unidades da rede BHG

A AccorHotels assinou um acordo 
com a BHG — Brazil Hospitality Group 
e seus acionistas, fundos administrados 
pela GP Investments e GTIS Partners, 
para assumir a gestão de 26 hotéis. Com 
isto, a Accor Hotels insere em seu por-
tfólio mais de 4.400 quartos atualmente 
detidos ou administrados pela BHG, 
a terceira maior empresa hoteleira do 
Brasil. O portfólio inclui hotéis econô-
micos, midscale e upper upscale nos 
principais mercados do Brasil, especial-
mente no Rio de Janeiro e São Paulo, 
complementando de forma estraté-
gica a rede existente da AccorHotels 
no Brasil e consolidando a liderança 
do Grupo em todos os segmentos. 

Os hotéis serão submetidos a impor-
tantes obras de renovação e reposição e 
serão progressivamente renovados sob 
as marcas AccorHotels até ao final de 
2019, sob contratos de gestão a longo 
prazo. Os hotéis serão repaginados sob as 
marcas AccorHotels, incluindo ibis, ibis 
Styles, Ibis Budget, Mercure, Novotel, 
Mama Shelter, MGallery e Pullman.

Compra de R$ 200 milhões
A carteira de gestão será adquirida 

pela AccorHotels por um valor de R$ 
200 milhões, ou cerca de 60 milhões de 
euros à taxa de câmbio atual. A tran-

sação deverá fechar no quarto trimes-
tre de 2017 e está sujeita à aprovação 
da autoridade brasileira de defesa da 
concorrência. Acrescentará aos resul-
tados da AccorHotels logo em 2018, 
nomeadamente graças a sinergias 
significativas com a plataforma opera-
cional existente do Grupo no Brasil.

Para Sebastien Bazin, Presidente e CEO 
da AccorHotels, o  Brasil de hoje é uma terra 
de grandes oportunidades. “Esta transação é 
um novo marco na história da AccorHotels 
neste país, onde temos sido um líder firme 
por décadas. Trará novos hotéis de referência, 
bem como uma consistência ampla de marca 
em todos os segmentos. Também ancora 
um relacionamento forte e de longo prazo 
com a BHG, um dos maiores proprietários 
de imóveis hoteleiros no Brasil, o que trará 
oportunidades de crescimento no futuro”.

Já Alexandre Solleiro, CEO da BHG, 
disse que está entusiasmado com as opor-
tunidades que esta transação cria para a 
empresa, os parceiros de negócios e as 
equipes. “Como 100% do capital gerado 
por esta transação será reinvestido em 
nossos próprios hotéis, seremos capazes 
de acelerar o reposicionamento e o desem-
penho da BHG como um dos principais 
proprietários de hotéis no Brasil. Ao mes-
mo tempo, também poderemos focalizar 
melhor nossos recursos e equipes de gestão 
no desenvolvimento de nosso negócio de 
gestão de hotéis de terceiros através de 
nossas marcas próprias e licenciadas”.

Com esta 
aquisição, a Accor-

Hotels consolida 
ainda mais sua 

liderança no Brasil
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Nobile Hotéis converte três 
empreendimentos em SP e um em BH

A Nobile Hotéis, que já havia convertido no últi-
mo mês de janeiro três empreendimentos no Brasil, 
converteu mais dois hotéis no último mês de março 
e dois neste mês de abril. Com isto, o portfólio da 
empresa que possui apenas nove anos de atividades, 
se consolida ainda mais com 34 empreendimentos 
hoteleiros em todo o Brasil. A Rede ocupa a 5ª coloca-
ção no ranking de maior administradora de hotéis de 
acordo com o relatório “Hotelaria em Números 2016” 
da Jones Lang Lasalle. Estas novas conversões são 
em Belo Horizonte e São Paulo, cidades estratégicas 
e importantes para consolidação da Nobile Hotéis.

O Nobile Inn Pampulha é fruto de uma conver-
são do ibis Style Pampulha e mesmo tendo sido 
inaugurado há menos de dois anos, deve passar 
por uma reformulação. Isto incluirá o padrão na 
comunicação visual das áreas comuns, que de-
mandarão investimentos na ordem de R$400 mil 
reais, o que garantirá ao empreendimento mais 
modernidade e facilidades para os hóspedes.

Roberto Bertino, Fundador e Presidente da Nobile 
Hotéis está entusiasmado com este novo desafio. 
“Chegamos em Belo Horizonte, com um fantástico 
empreendimento com localização excelente e com 
uma estrutura física excepcional ”, declara Bertino. 
Ricardo Pompeu, Vice-presidente de Vendas & 
Marketing da rede, destaca que para o mercado 
mineiro as estratégias comerciais terão foco no corpo 
a corpo com os clientes do mercado primário, como 
também nas parcerias preferenciais que a Nobile 
Hotéis possui com os principais players de mercado 
de São Paulo e Rio de Janeiro”, completa o executivo. 

O Nobile Inn Pampulha está estrategicamente 

Os apartamentos do Nobile Pampulha 
são bem aconchegantes
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localizado a 800 metros do Aeroporto da 
Pampulha, com fácil acesso às principais 
avenidas de Belo Horizonte, a apenas 
cinco minutos da Lagoa da Pampulha e 
a 30 minutos do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves (Confins). O hotel 
fica próximo ao complexo esportivo 
do Mineirão, Shoppings Centers e da 
UFMG — Universidade Federal de Minas 
Gerais e oferece em seus serviços uma 
excelente relação custo benefício com 
hospedagem diferenciada ao público 
que viaja a negócios, lazer e eventos.

Com amplos e aconchegantes apar-
tamentos o Nobile Inn Pampulha dispõe 
de 208 quartos de Categoria Superior 
decoradas com requinte e sofisticação 
priorizando um estilo modernista em 
sua ambientação. Algumas facilida-
des comuns encontradas nos hotéis 
da Nobile podem ser usufruídas pelos 
hóspedes do Nobile Inn Pampulha 
como: Wi-fi cortesia, frigobar, TV com 
canais a cabo, mesa de trabalho, cofre 
digital, ar condicionado Split, secador 
de cabelo, dentre outras facilidades. 

No coffee-shop do hotel o hóspede 
encontra diariamente café da manhã, 
das 06h00 às 10h00, e no Lobby Bar é 
possível servir-se de lanches rápidos e 
refeições pré-prontas das 10h30 às 23h00.

Conversões em São Paulo
A outra importante conversão é do 

hotel Quality Jardins que fica na Alameda 
Campinas, no bairro dos Jardins, na capi-
tal paulista. O hotel oferece uma hospe-
dagem completa com 157 apartamentos e 
quatro suítes com dois quartos. Todos os 
apartamentos e suítes foram reformados 
recentemente, com piso laminado, 100% 
não fumantes, especialmente planejados 
oferecendo conforto e bem-estar em alto 
estilo. O empreendimento disponibili-
za área de lazer completa, com piscina, 
sauna, fitness, spa, lobby bar com piano 
longe e oferece a opção de pet friendly. 

Com apartamentos luxo e premium 
distribuídos do 1° ao 18° andar e andares 
prime, nos 19° e 20° pisos, apartamentos 
business class e royal. Os business class 
oferecem cama casal queen size com vista 

O complexo Nortel 
conta com o Es-
paço de Eventos 

Immensitá, um dos 
mais modernos do 
Brasil para eventos
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da cidade e decoração única, com requinte 
e sofisticação. Para os que optam pelo alto 
estilo os apartamentos Royal possuem  40 
m2, localizados no 20° andar, com duas 
suítes e vista panorâmica da cidade. 

Todos os apartamentos dispõem de 
secador de cabelo profissional, amenities 
exclusivos, TV LCD a cabo com mais de 
90 canais disponíveis, sofá, bancada de 
trabalho e cadeira ergonômica, conexão 
banda larga wi-fi cortesia, isolamento 
acústico, cofre eletrônico. Nos andares 
prime, são oferecidos adicionalmente 
jornal pela manhã, cafeteira com cáp-
sulas de chá e café, roupão e chinelo 
para uso durante a hospedagem, ducha 
com maior potência e confortável cama 
com pillow-top, enxoval diferenciado 
com edredon, serviços de polimento 
de calçados e passadeira de roupa. 

Já na zona Norte paulistana, a Rede 
Nobile Hotéis passou a administrar o 
Wyndham Garden Convention Nortel 
(antigo Adágio São Paulo Nortel) que 
está localizado próximo do maior polo de 
eventos, feiras e congressos da América 
Latina - Expo Center Norte e Anhembi. 
E na zona Central paulistana, o Confort 
Hotel Downtown passou a se chamar 
Nobile Downtown São Paulo. Os empre-
endimentos receberão investimentos na 
ordem de R$ 1.6 milhão em comunica-
ção visual e na renovação e adequação 
dos apartamentos e das áreas comuns 
segundo os padrões da Wyndham 
Hotel Group e da Nobile Hotéis. 

O Wyndham Garden Convention 
Nortel, empreendimento de catego-
ria Midscale é o 1º Wyndham Garden 
Convention do Brasil. Os 118 apar-
tamentos são equipados com deco-
ração requintada e aconchegante e 
disponibilizam quartos de 35 m2 a 53 
m2, oferecendo aos hóspedes wi-fi cor-
tesia em todas áreas do hotel, além de 
apartamentos equipados com ar con-
dicionado, TV LCD com canais a cabo, 
cozinha com microndas, estação de 
trabalho, dentre outras funcionalidades.

O Espaço de Eventos Immensitá, 
integrado ao hotel, é considerado um dos 
mais modernos espaços de eventos do 
País. Com três ilhas independentes, ofere-
ce 15 salas com capacidade para acomo-

dar até 2.800 pessoas. A sustentabilidade 
é um dos fatores preponderantes no espa-
ço, pois o Espaço Immensità é o primeiro 
centro de eventos do Brasil a receber 
o Certificado Ambiental Internacional 
Aqua (Alta Qualidade Ambiental).

Já o Nobile Downtown São Paulo 
oferece acomodações projetadas para 
oferecer conforto aos hóspedes, com 
apartamentos amplos que possuem cofre 
eletrônico, mesa para trabalho, TV de 
LCD com canais a cabo, kit de amenities, 
ar condicionado individual, fechadura 
eletrônica, dentre outros utensílios. O 
hóspede também conta com vaga no esta-
cionamento como cortesia e wi-fi gratuito 
em todas áreas do hotel, característica 
dos empreendimentos da Nobile Hotéis.

Fundo de investidores 
da rede Hilton 
adquire Windsor Atlantica 

O que já era forte especulação no 
mercado hoteleiro, se tornou realidade. O 
Windsor Atlantica, localizado no início da 
praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, 
foi adquirido pelo fundo de investimen-
tos Blackstone. O valor da negociação a 
Windsor Hotéis não revela, mas informa 
que os recursos serão utilizados para 
otimizar seus investimentos, consolidan-
do assim sua sólida trajetória no mercado 
hoteleiro. A imponente edificação que 
já foi administrada anteriormente com 

A edifi cação do 
Windsor Atlan-

tica se destaca na 
paisagem da praia 

de Copacabana
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A rede goiana Vivence Hotéis e 
Resorts registrou em janeiro números 
positivos após destinar 30% de recursos 
adicionais para estratégias de marke-
ting digital desde o fim do ano passa-
do. Os hotéis Ecologic Ville Resort e o 
Vivence Suítes Hotel registraram em 
janeiro um aumento de 28% no fatu-
ramento médio em comparação com 
o mesmo período do ano anterior.

A Diretora Operacional Vanessa 
Morales explicou que o investimento em 
campanhas promocionais e na geração de 
conteúdo em canais online aconteceu de 
maneira a impulsionar o posicionamento 
de marca do grupo. “Enquanto reforça-
mos o conceito all inclusive do Ecologic 
Ville, com foco no público das regiões 
circunvizinhas, destacamos também os 
atributos do Vivence Suítes Hotel para 
o segmento corporativo, atraindo em-
presas para a realização de eventos e 
reuniões de planejamento”, pontuou.

O Ecologic Ville Resort, na região das 
águas termais de Caldas Novas, teve 
aumento de 36% no faturamento em ja-
neiro, sendo 80% dos hóspedes oriundos 
de Goiás, Distrito Federal e do Triângulo 
Mineiro. Cerca de 30% dos clientes opta-
ram pelo regime all inclusive, 10% a mais 
do que a média registrada em todo o ano 
passado. Já o Vivence Suítes Hotel, em 
Goiânia, registrou alta de 20% em relação 
a janeiro de 2016. O empreendimento na 
capital goiana espera gerar ainda mais re-
ceitas com a reinauguração do restaurante 
La Place até o fim do primeiro semestre.

A recém-implementada central 
de reservas, para padronizar e dina-
mizar o atendimento ao consumidor 
final, é outra aposta da rede. “Além 
disso, planejamos ampliar a força de 
vendas junto a agências e operadoras, 
destacando especialmente a exclusi-
vidade do all inclusive para clientes 
nacionais”, complementou Vanessa.

Enotel Porto de Galinhas (PE)
registra crescimento em 2016

O Complexo Enotel Porto de Galinhas, 
composto pelos resorts de categoria cinco 
estrelas Enotel Convention & Spa e Enotel 
Acqua Club, superou expectativas em 

a bandeira Le Méridien Copacabana, 
deverá abrigar uma unidade da Hilton, 
a segunda da capital fluminense. A 
Diretora Comercial da Rede Windsor, 
Rosangela Gonçalves, enfatiza que a rede 
continuará atuando forte no mercado, 
com 15 propriedades, sendo 13 unida-
des no Rio de Janeiro e duas em Brasília. 
“Acreditamos que este novo ciclo trará 
excelentes resultados, temos uma cida-
de vocacionada à realização de grandes 
eventos, além das melhores atrações 
turísticas. A Rede vem crescendo todos 
os anos, de forma rápida e segura, com 
hotéis de alta qualidade e serviços muito 
bem prestados, no passado, agora e no 
futuro. Nossa maior preocupação será 
sempre oferecer os melhores serviços e 
soluções aos nossos clientes e colabora-
dores”, conclui Rosângela Gonçalves.

Vivence Hotéis investe em Mar-
keting Digital para aumentar receita 

Hotéis da rede Vi-
vence registraram 
28% de acréscimo 
na receita em 
janeiro após ações 
pontuais
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um ano desfavorável economicamente e 
aumentou seu faturamento. No período, o 
empreendimento registrou acréscimo de 
4% na receita gerada relativo ao ano ante-
rior. Em 2015, foram gerados mais de R$ 
124,5 milhões de receita, já em 2016, quase 
R$ 130 milhões. A ocupação média hote-
leira girou em torno de 70%, referente a 
182 mil diárias de hospedagem. Para 2017, 
o Enotel prevê uma ocupação de 76% e 
196 mil diárias de hospedagem geradas. 

De acordo com os dados do balan-
ço divulgados pelo Enotel, São Paulo 
continua sendo o principal emissor 
de turistas nacionais para os hotéis 
(53%), seguido por Minas Gerais 
(9%), Pernambuco (6%) e Paraná 
(5%). Dos turistas internacionais, a 
Argentina é responsável pelo maior 
índice (6%), gerando dez mil diárias 
ao longo do ano, seguido por Portugal, 
Uruguai, Estados Unidos e Chile.

Enotel Porto de 
Galinhas (PE) 

registrou receita 
de quase R$ 130 
milhões em 2016

No ano passado, 90% dos hóspedes 
utilizaram o hotel para o lazer e 10% para 
eventos, gerando R$ 12 milhões de receita 
para a área executiva. Para o ano corren-
te, estima-se uma receita de cerca de R$ 
22 milhões advindas da área de eventos. 

Centro de Convenções
A ampliação do Centro de 

Convenções do Enotel está prevista para 
o segundo semestre de 2017 e vai contar 
com a construção de um novo pavilhão 
de exposição. Atualmente, são 12 salas 
com capacidade para duas mil pessoas 
distribuídas em 4,5 mil metros quadrados 
de espaço modulável, além de um teatro 
com 450 lugares. Com a ampliação, o 
espaço terá capacidade para quatro mil 
pessoas e área acima de dez mil metros 
quadrados. A capacidade atual já o coloca 
como o maior empreendimento hotelei-
ro da região em espaço para eventos.  
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AccorHotels faz parceria 
estratégica com Rixos Hotels 

A rede francesa AccorHotels, que 
pretende ampliar sua atuação no mer-
cado de Upper Upscale/Luxury, di-
vulga parceria estratégica com a Rixos 
Hotels, que tem sede na Turquia. As 
duas têm o intuito de contribuir, ex-
pandir e gerenciar resorts e hotéis da 
marca turca em todo o mundo, sob uma 
joint venture de longo prazo. Após a 
conclusão do acordo, a AccorHotels 
terá uma participação de 50%.

O Grupo francês, com este empreen-
dimento conjunto, trará para sua rede 
15 hotéis icônicos situados em mercados 
de resorts premium na Turquia, nos 
Emirados Árabes Unidos, no Egito, na 
Rússia e na Europa. Eles se beneficiam 
de um sólido desempenho de tarifas para 
acomodações. Como parte desta transa-
ção, a Rixos tem intenção de modificar 
a bandeira de cinco hotéis no centro de 
cidades para marcas da AccorHotels.

A Rede turca incluirá, em curto prazo, 
um segundo estabelecimento emble-
mático em Dubai, assim como duas 
outras propriedades até o final de 2018 
em Abu Dhabi e Maldivas, destacando 
a expansão da marca Rixos no merca-
do de resort. Ela atende tanto clientes 
transitórios de luxo como grupos. É vista 
como uma das principais do segmento 

A Rixos Hotels tem 
a intenção de modi-

fi car a bandeira 
de cinco hotéis no 
centro de cidades 

para marcas da Ac-
corHotels

de luxo na Turquia e no Oriente Médio.
Cada propriedade captura as tradições 

do entorno, promovendo experiências 
com ofertas sensoriais e níveis de serviços 
sob medida. Na coleção há ativos notó-
rios, como a Rixos Premium Belek, na 
Turquia e a Rixos The Palm, em Dubai. 
Ela investiu no Parque Temático Land 
of Legends, centro de entretenimento 
da Turquia, aberto na capital turística 
do país, em julho do ano passado. A joint 
venture gerenciará o hotel no parque.

O Presidente da Rixos, Fettah Tamince, 
comentou que essa colaboração faz parte 
do propósito da empresa de continuar 
a expandir em nível mundial, com um 
forte parceiro na indústria hoteleira. 
“Combinada a um sólido portfólio da mar-
ca e a uma rede de reservas e vendas apoia-
da por atividades de marketing digital, a 
Rixos expandirá sua atual presença geográ-
fica e base de clientes. Trata-se também de 
uma oportunidade para se beneficiarem da 
nossa participação no Le Club AccorHotels, 
reconhecido como um dos mais poderosos 
programas de fidelidade na setor, com 
mais de 100 milhões de associados”.

O CEO e Presidente da AccorHotels, 
Sébastien Bazin, comemorou a parceria. 
“Ela permite que nos tornemos o princi-
pal operador de resort em um mercado 
crescente e possibilita complementar 
nossa oferta com destinos atraentes 
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de lazer para hóspedes e associados 
do programa fidelidade. Além disso, 
damos um passo adiante quanto ao 
nosso desejo de ser o melhor prestador 
de serviços de múltipla natureza para 
hóspedes ao operar hotéis em gran-
des complexos de entretenimento”.

Laghetto Hotéis 
chegou ao Rio de Janeiro

 A Laghetto Hotéis assumiu a partir do 
dia 1º de março a gestão de uma unidade 
na Barra de Tijuca que estava anterior-

A edifi cação do 
Laguetto Stylo 
Barra Rio é bem 
moderna  

mente sob administração da rede Pestana. 
Com isto, o hotel passou a se chamar 
Laghetto Stilo Barra Rio, bandeira que 
contempla hotéis de alto padrão com de-
sign moderno e serviços personalizados. 
Esta é a primeira operação da rede fora 
do Rio Grande do Sul, onde a Laghetto 
possui o maior número de unidades da 
Serra Gaúcha, e se soma aos outros nove 
empreendimentos. Com esta adminis-
tração, a Laghetto consolida ainda mais 
presença e prepara sua estratégia de 
crescimento que já tem mais três hotéis 
em lançamento até outubro de 2017. 
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O Laghetto Stilo Barra Rio reforça a 
marca da rede, agora presente nos dois 
destinos mais desejados pelos brasileiros, 
segundo o TripAdvisor: Gramado e Rio 
de Janeiro. Segundo o gestor de marke-
ting, Luis Paulo Dyundi Yamaguchi, 
a marca Laghetto chega ao Rio para 
oferecer o melhor da hospitalidade 
de Gramado: atendimento excelente, 
qualidade na gastronomia e serviços.

Slaviero converte hotel e passa 
a atuar em Blumenau (SC)

O hotel Blumenau Rex foi convertido 
no último mês de março pela Slaviero 
Hotéis e com isto a Rede passou a ter 
presença na cidade de Blumenau.  O 
empreendimento que passou a se cha-
mar Slaviero Essential fica a apenas 4km 
da Vila Germânica, parque que recebe 
a Oktoberfest anualmente. A arquiteta 
que assina o projeto de modernização 
estimado em R$ 9 milhões é Aliciana 
Stein. Ainda há previsão de mais R$ 
2 milhões empregados na reforma da 
terceira torre, até então desativada, 

o que vai totalizar R$ 11 mihões de 
investimentos até o final de 2018. 

O empreendimento recebeu 37 novas 
uhs, totalizando 120. Segundo o Diretor 
de Expansão, Eraldo Santanna, agora 
Santa Catarina soma 984 UHs ofertados 
pela Slaviero Hotéis, e ainda há mais 138 
UHs previstas para o final de 2017, colo-
cando o Estado na 2ª. posição no ranking 
da rede Paranaense. “O Hotel Blumenau 
Rex é um velho conhecido da cidade e a 
nossa proposta é oferecer algo que honre 
a história desse patrimônio. O grande 
diferencial já será percebido na estrutura 
física, que foi inteiramente reestruturada 
para se adaptar à nova bandeira, moder-
na e de padrão midscale”, diz Eraldo. 

A alta capacidade para o turismo 
corporativo da cidade também foi 
destacada pelo executivo. “Em fran-
co crescimento econômico, Blumenau 
certamente impactará positivamen-
te a rede e os mais de 140 empregos 
diretos e indiretos gerados também 
fortalecerão a posição da cidade como 
uma das que apresentam a menor taxa 
de desemprego do País”, conclui.

Perspectiva da 
fachada do Slaviero 
Essential Blumenau
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Conceito global de Tapastry 
é implantado nos hotéis Pullman 

A AccorHotels implantou nos ho-
téis Pullman Ibirapuera, Vila Olímpia 
e Guarulhos o Tapastry, um conceito 
mundial de culinária, onde se destaca 
a praticidade, sabor e beleza do prato 
servido. A chef de cozinha escolhida para 
atuar como consultora gastronômica dos 
hotéis foi Renata Vanzetto. Aos 28 anos, 
a paulistana comanda cinco unidades de 
negócios em São Paulo, incluindo as duas 
unidades do Restaurante Marakuthai. 
No currículo, Renata tem prêmios como 
o de Chef Revelação do Brasil pelo 
Guia Quatro Rodas (2008) e estágio no 
Noma, restaurante dinamarquês coman-
dado por Rene Redzepi que na época 
liderava o ranking The World’s 50 Best 
da revista inglesa Restaurant (2011). 

Os menus de tapas estarão disponí-
veis até o mês de agosto nestas unidades, 
diariamente, das 19h00 às 23h00, em 
formato individual e após o periodo será 
substituído por outro, também elaborado 
por Renata. Entre as opções deste cardápio 
estão: mini sanduíche de frango crocante 
com maionese de beterraba e picles de 
couve-flor, bolinho de peixe com dill, cama-
rão com catupiry servido na mini moranga, 
quinua com burrata, tomate e rúcula frita, 
e biscoito de rosbife com creme de páprica 
defumada, rúcula e chips de batata doce. 

Wish Resort Foz do Iguaçu 
(PR) inaugura restaurante

Especializado em carnes nobres, o 
restaurante Frontera Sur foi aberto ao pú-
blico no Wish Resort Foz do Iguaçu, uni-
dade hoteleira da GJP Hotels & Resorts. 
Em sistema a La Carte, a casa tem apenas 
32 lugares e o menu é elaborado pelo chef 
Ricardo Souza, que ressalta os diversos 
cortes das carnes mais nobres prepara-
das nas tradicionais parillas argentinas. 

O novo restaurante, já existente no 
Wish Serrano Resort, em Gramado (RS), é 
mais uma opção gastronômica ao lado do 
Forneria Di Como (restaurante italiano) e 
Golf Grill (restaurante buffet tradicional). 
O restaurante pode ser frequentado tanto 
pelos hóspedes quanto por moradores 
locais e turistas. Durante a temporada 
de lançamento, o grande destaque no 
Frontera Sur é o Filé Mignon com Farofa 
de Banana e Batata Wish. Para degus-
tar este e outros sabores, sugere-se um 
bom vinho tinto argentino ou uruguaio, 
disponíveis na carta de vinhos da casa. 

O cardápio
Nas entradas, o local serve uma sele-

ção de queijos regionais acompanhados 
de geleia de abacaxi e pimenta rosa. Há 
ainda combinações de saladas, empa-
nadas argentinas ou ainda um misto de 
linguiças artesanais. Entre os pratos prin-

A Chef Renata 
Vanzetto foi esco-

lhida para atuar 
como consultora 

gastronômica dos 
hotéis Pullman
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O fi lé Wish é o car-
ro chefe da nova 
casa em Foz do 

Iguaçu (PR)

cipais, estão as opções de assados, que 
contemplam picanha, bife de chorizo, cos-
tela premium, bisteca, steak de frango e o 
peixe dourado. Todos acompanhados de 
molhos e guarnições à escolha do cliente, 
como batata frita e anéis de cebolas empa-
nados (onion rings). Ou também a tradi-
cional batata Wish, arroz carreteiro, feijão 
tropeiro e seleção de legumes grelhados.

O restaurante dispõe também de 
sanduíches especiais acompanhados 
de batata chips e salada ou ainda sele-
ção grill, preparada com carne Angus, 
fornecida e certificada por uma tradicio-
nal Boutique de Carnes. As sobremesas 
icluem mousse de doce de leite, pudim, 
bolo cuca, quindim, frutas tropicais 
grelhadas ou sorvetes artesanais.

 
Holiday Inn Savassi (MG) 
promove curso de vinho para iniciantes

Em abril, o Restaurante Drummond, 
situado no hotel Holiday Inn Savassi 
(MG), realizou o primeiro Curso de Vinho 
para iniciantes. Em formato de aula única, 
foi ministrado pelo Sommelier Alitton 
Sousa e  limitado a dez pessoas.  O con-
teúdo programático abordou uma intro-
dução ao vinho; noções de harmonização; 
técnicas de degustação; serviço de vinho 
e formas de produção de espumantes, 
vinhos brancos e tintos. Oito rótulos de 
vinhos foram degustados durante a aula. 

Sousa é certificado pela ABS-MG - 
Associação Brasileira de Sommeliers de 
Minas Gerais onde também é docente no 

Oito rótulos de vinhos foram degustados 
pelos participantes da aula no 

Holiday Inn Savassi (MG) 

curso de Sommelier de Vinhos há um ano 
e meio e é responsável pela carta de vi-
nhos do Drummond, composta por rótu-
los nacionais, espumantes, tintos do velho 
e novo mundo e de produtores mineiros.

Celebration Resort Olímpia 
realizou Festival Gastronômico

O Celebration Resort Olímpia (SP), 
no interior do Estado, promoveu um 
Festival Gastronômico que destacou 
diferentes culturas. Durante o evento, 
os menus incluíram pratos típicos das 
cozinhas árabe, italiana e alemã. No uni-
verso árabe, o empreendimento ofereceu 
esfirras, quibes, pão sírio, coalhada seca, 
homus, quibe cru, entre outros pratos. 
Depois, foi a vez da gastronomia italia-
na. Foram servidas massas, molhos e 
vinhos. Na entrada do restaurante Prata 
da Casa, houve degustação de vinhos 
comandada por sommelier da Casa 
Flora. Antes, à tarde, os hóspedes pu-
deram aprender um pouco mais sobre 
vinho num curso rápido sobre a bebida.

Para fechar o Festival Gastronômico, 
o tema foi a Alemanha. O Celebration 
Resort Olímpia ofereceu um curso rápido 
com degustação de cervejas importadas 
da Alemanha (da Paulaner, uma das 
cervejarias que fornece a bebida para o 
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tradicional festival Ocktober Fest) e da 
Jamaica. O Festival Gastronômico do 
Celebration terminou com toque bem 
brasileiro: café da manhã com festival 
de tapiocas na Cozinha Show do res-
taurante Prata da Casa, em que o hós-
pede acompanha o preparo da tapioca 
com o recheio de sua preferência. 

Hilton São Paulo Morumbi 
receberá Happy Hour todos os dias

Com novos tipos de petiscos e drinks, 
o hotel Hilton São Paulo Morumbi passa 
a oferecer seu happy hour em todos 
os dias da semana. A cafeteria Caffè 
Cino, ao lado do lobby do hotel, ago-
ra conta com caipirinhas e petiscos de 
segunda a quarta-feira. Já o Armazem 
Morumbi, com sua área externa Terraço 

Armazem, é opção nas noites de quinta 
e sexta-feira com cerveja Heineken, novo 
menu de porções e música ao vivo. 

No Caffè Cino, os clientes contam com 
um menu variado de tapas em que todos 
os dias o chef Rodrigo Mezadri prepara 
novos sabores. O cliente pode consumir 
quantas tapas desejar, para experimentar 
todos os sabores sob um preço único. 
Além disso, o Caffè Cino oferece dou-
ble de caipirinha feita com a cachaça 
Yaguara no horário do happy hour. 

No Armazem Morumbi, os destaques 
ficam por conta da cerveja Heineken long 
neck e um novo menu de petiscos, que in-
clui porções feitas com alimentos susten-
táveis, como as patolas de caranguejo em-
panadas com molho tártaro. Seguindo a 
linha de utilização de produtos orgânicos 
e sustentáveis do Armazem Morumbi, os 
caranguejos são criados em viveiros sus-
tentáveis e chegam frescos ao hotel para a 
preparação da porção. Além disso, outro 
destaque é o caixote de fritas Armazem, 
com cajun spice e molho barbecue caseiro. 

Restaurante do Sheraton 
Grand Rio participou do Festi-
val Goût de France

O restaurante francês L’Etoile, situado 
no hotel Sheraton Grand Rio, participou 
da terceira edição do Festival Goût de 
France, realizado em março. Foram cerca 
de dois mil restaurantes em cinco conti-

Festival do Cele-
bration Olímpia 
(SP) teve pratos 
típicos das co-
zinhas italiana, 
alemã e árabe

Porções feitas com 
alimentos susten-
táveis são servi-
das no Armazem 
Morumbi
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nentes ao mesmo tempo preparando um 
jantar especial para celebrar a França, sua 
gastronomia e cultura, e 5% da renda será 
revertida para o Projeto Vale Encantado. 

Para a data, o chef Félix Sanchez 
ofereceu como entrada Ostras crocantes 
de Santa Catarina sobre creme cítrico 
com Tartar de Maçã verde; seguido de 
Terrina de Foie Grass e gelatina de Vinho 
do porto; Peixe à la Meunière com mus-
seline de cítricos, molho virgem e bisque; 
Cordeiro em dois textura com nhoque 
de batata baroa, tomate confit e molho 
de pimenta negra,  de sobremesa, Mil 
folhas de frutas tropicais com textura de 
manga e sorbet de manga e Crocante de 
chocolate belga e sorbet de framboesa. 

Restaurante do Grand 
Hyatt RJ harmoniza gastronomia 
japonesa com Chandon 

O Shiso, restaurante japonês do Grand 
Hyatt Rio de Janeiro apresentou um 
Menu Omakase especial, harmonizado 
com rótulos do espumante Chandon. O 
jantar especial em quatro tempos contou 
com a presença do enólogo da marca 
LVMH, François Hautekeur, para falar 
sobre métodos de elaboração, processos 
enológicos e técnicas de degustação.

O cardápio iniciou com o Otoshi, um 
kaisen maki de camarão com molho de 
gergelim, degustado com o Chandon 
Excellence. O segundo passo foi o Sake 
Tataki, salmão tataki servido no molho 
ponzu, em parceria com o Chandon 

Restaurante 
L’Etoile do Shera-

ton Grand Rio

O restaurante Shiso promoveu jantar em 
quatro tempos com degustação e bate 

papo com enólogo

Rèserve Brut. Na sequência, uma mini 
seleção de sushis, o Sushi Moriawase, 
servido com o Chandon Brut Rosé. 

Para finalizar os passos salgados do 
menu, foi servido o Gyu Shioyaki, um 
contrafilé de Wagyu ao molho teriyaki 
e legumes grelhados com azeite de 
trufas, harmonizado com o Chandon 
Excellence Rosé. O cardápio foi en-
cerrado com o Caramel Kurimu, um 
creme de caramelo com leite e wasabi, 
acompanhado pelo Chandon Riche. 

Canvas Bar & Restaurante 
(SP) renova cardápio e mescla 
gastronomia italiana com brasileira

Conhecido por aliar arte com gas-
tronomia, o Canvas Bar & Restaurante, 
situado no Hilton São Paulo Morumbi 
está mudando seu posicionamento, e 
assim, seu cardápio. O chef Rodrigo 
Mezadri, em parceria com o chef Moreno 
Colosimo, preparou um menu inspira-
do nas técnicas do norte da Itália com 
influências brasileiras, utilizando pro-
dutos orgânicos e sustentáveis. O novo 
menu conta com alguns destaques, como 
a Insalata Verde com queijo de cabra de 
Joanópolis, tomate perinha semi-seco, 
pecan e mel trufado para a entrada, 
Stinco di agnello sous-vide (pernil de 
cordeiro cozido à vácuo) com mousseli-
ne de batata baroa, ervilha torta e crisp 
de alho-poró para o prato principal e o 
clássico Tiramissu para a sobremesa.
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Mezadri explicou que a elaboração 
do novo cardápio levou em conta o que 
de melhor existe na culinária do norte da 
Itália e os produtos orgânicos que o Brasil 
oferece. “Cerca de 60% dos produtos que 
usamos para cozinhar no Canvas Bar & 
Restaurante são orgânicos ou de produ-
tores locais, como os peixes que vêm de 
viveiros sustentáveis”, completou o chef.

Tryp Higienópolis (SP) 
lança novo cardápio 

O Restaurante Giallo, localizado no 
hotel Tryp Higienópolis (SP) está lançan-
do um novo cardápio. Preparado pelo 
chef Francisco Frasson, o cardápio tem 
o Salmão como carro chefe, oferecido 
em várias receitas diferentes. Servido 
em porção individual, o filé de salmão 
com molho de limão verde é prepara-
do com arroz integral com castanhas e 
talharine de legumes. Outra sugestão 
do chef é o Supreme de Frango, servido 
com champignon e tomates, batatas-
doces salteadas, brócolis e cenouras com 
alho. O menu conta com outras opções, 
como grelhados, peixes, carnes, aves, 
sopas, saladas, massas e risotos, além de 
deliciosas sobremesas, como a Crostata 
Saudável - frutas caramelizadas com mel 
e crocante de biomassa com sorvete light. 

Restaurante do Hotel 
Saint Andrews (RS) 
participa do projeto Goût de France

O Primrose, restaurante do Hotel Saint 
Andrews, localizado em Gramado (RS) divul-
gou suas atrações durante o mês de março. 
Ele ficou entre os 108 estabelecimentos brasi-
leiros inscritos para participar do projeto Goût 
de France, festival de gastronomia realizado 
pelo terceiro ano seguido em parceria com o 
governo francês, no Brasil, representado pelo 
Consulado Geral da França em São Paulo.

O evento, que tem o objetivo de cele-
brar a excelência da gastronomia francesa, 
escolheu, em 2017, 2.000 chefs de cozinha 
dos cinco continentes, sendo que no Brasil, 
o Primrose é o único do Rio Grande do 
Sul que foi nomeado pela organização. O 
encarregado pelo cardápio temático, que 
esteve disponível para o jantar no dia 
21 de março, foi o Chef André Soares.

O Saint Andrews adaptou as suas 
receitas para participar do festival, todas 
elas inspiradas no savoir-faire francês. Os 
pratos foram servidos em uma sequência 
incluindo aperitivos e canapés, entrada, 
pratos principais, queijos diversos, sobre-
mesas e vinhos e champagnes franceses.

O menu era composto por entradas 
como: Tartar de camarão e maçã verde; 
Melão ao presunto cru; Brie com gel cítrico. 
No prato principal teve Salmão gravlax 
com pepino ao iogurte e Confit de pato 
com batatas à la “sarladaise”  e jus ao foie 
gras. Para sobremesa, seleção de queijos; 
Tarte Tatin e sorvete vanilla e seleção de 
chás ou café expresso Saint Andrews.

Francisco Frason, 
Chef do 
Restaurante Giallo

O Restaurante Primrose fi cou entre os 
108 estabelecimentos brasileiros 
inscritos para participar do evento
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mento adotou o sistema All Inclusive 
integrado às diárias e inaugurou 
um restaurante para crianças. As 
modificações surgiram de deman-
das dos hóspedes, identificadas 
através de pesquisas de satisfação.

Dentro da nova operação, a tarifa 
do All For You Free Inclusive – All 
Inclusive: Sabor tudo por você, o 
nome dado para o serviço, passa a 
integrar no total do pacote, facili-
tando a adesão e, principalmente, 
evitando cobranças fora do pla-
nejamento dos hóspedes, mesmo 
em viagens curtas. Permanecem 
os cardápios elaborados para cada 
momento do dia e que mudam 
diariamente. Haverá uma rando-
mização entre as temporadas, isso 
possibilitará ajustes e novidades do 
café da manhã, almoço e jantar.

Restaurante para crianças
Visando atrair ainda mais o públi-

co infantil, o Vale Suíço Resort im-
plantou o restaurante Le Pettit, que 
atende crianças de 3 a 13 anos. A co-
mida é elaborada por uma nutricio-
nista especialmente para o paladar 
dos pequenos, que agora contam com 
uma infraestrutura com capacidade 
para receber 50 pessoas. Em breve, o 
espaço vai contar com uma cozinha 
profissional para que atividades pos-
sam ser realizadas com as crianças.

Restaurante Saint Tropez 
Praia Hotel 
apresenta novo cardápio

E quem assina é o recém chegado Chef 
Jorge Santos. O menu ressalta os ingre-
dientes típicos do Nordeste em criações 
que pautadas no sabor e na inovação, com 
técnicas de cozinha contemporânea.

O Chef Jorge Santos chega à cozi-
nha com longa experiência no currículo. 
Começou a carreira na cozinha da Cantina 
Veneto em Salvador, sua cidade natal, 
antes de ter oportunidade de realizar 
intercambio de aprendizagem com Chef 
Lucca Possomai em Brescia, Itália. Com a 
especialização, vivência, e em virtude de 
trabalhos e experiências em países como 
Portugal, Angola, África do Sul e Itália, 
foi convidado para assumir a cozinha do 
Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho.

A cozinha do hotel oferece pratos que 
levam elementos do mar, com frutos tropi-
cais e técnicas modernas, como os carros-
chefes do restaurante: salmão ao gergelim 
com molho de laranja, camarão tropical e 
camarão em crosta de amêndoas. O res-
taurante do hotel é aberto para hóspedes e 
visitantes externos e também oferece drinks 
exclusivos, além dos pratos do cardápio.

Vale Suíço Resort (MG)  
inaugura sistema All Incllusive e 
restaurante para crianças

O Vale Suíço Resort, situado em 
Itapeva (MG) passa pela maior ampliação 
de sua história. Este ano, o empreendi-

O recém chegado Chef Jorge Santos foi 
quem implantou o novo menu do Saint 

Tropez Praia Hotel (BA) 

Restaurante Le 
Petit, do Vale Suíço 

Resort (MG) 
vai atender crian-

ças de 3 a 13 anos 
de idade
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23º Salão Paranaense de 
Turismo ficou dentro das expectativas

O evento promovido pela ABAV/
PR – Associação Brasileira das Agências 
de Viagens do Paraná, que aconteceu nos 
dias 16 a 18 no Expo Unimed Curitiba, 
ficou dentro das expectativas, assegurou 
o Presidente da entidade, Pedro Kempe. 
Segundo ele, o evento recebeu cerca de 
três mil participantes entre expositores, 
agentes de viagens e profissionais do tra-
de turístico que tiveram oportunidade de 
visitar a feira de negócios, assistir a diver-
sas palestras e eventos paralelos. Kempe 
citou alguns fatores que contribuíram 
para o sucesso do evento. “Conseguimos 

reunir todos os presidentes das ABAV´s 
regionais em uma reunião em que estava 
presente cada autoridade do turismo 
de seu estado assim como lideranças 
do turismo. Graças ao apoio da Paraná 
Turismo e Secretaria do Estado do 
Esporte e Turismo do Paraná apresenta-
mos a 13ª mostra do turismo com 14 re-
giões do estado em evidência. O objetivo 
desta Mostra foi divulgar o Paraná como 
um destino turístico singular, diferente e 
muito apropriado para públicos de turis-
tas de todas as idades e perfis. Neste ano 
lançamos como novidade a 1ª Mostra de 
Tecnologia do Turismo”, lembra Kempe. 
O fato do Salão Paranaense de Turismo 
abrir a grade de programação das feiras 
e eventos do trade para Kempe é uma 
grande responsabilidade, agravada pela 
atual conjuntura econômica que vive 
o Brasil. “Por ser o primeiro evento do 
trade do ano, temos a responsabilidade 
de estar à frente em termos de infor-
mação, conferindo liderança para seus 
participantes e uma grande vantagem 
competitiva. Estamos convictos que du-
rante estes dois dias de evento ajudamos 
vários profissionais a fazer negócios e 
reciclar conhecimentos. Participar de um 
evento como o nosso gera relacionamen-
to, contato e conhecimento. Quem não se 
prepara e renova a prateleira de produtos 
para ofertar aos clientes, fica mal posi-
cionado no mercado”, avalia Kempe. 

Pedro Kempe: 
“Ficamos satis-

feitos com os resul-
tados obtidos”

Vários expositores 
do trade estiveram 
presentes no Salão
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WAM Brasil participou com 
destaque no ADIT Juris 2017

O Novotel Barra da Tijuca (RJ) foi 
palco nos dias 20 e 21 de março da 6ª 
edição do ADIT Juris, evento promo-
vido pela ADIT Brasil — Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e 
Turístico no Brasil. Houve a presença 
de 250 participantes, sendo a maioria de 
renomados juristas e 15 painéis trouxe-
ram para o debate temas importantes, 
mas o destaque ficou com: Propriedade e 
Tempo Compartilhado (Multipropriedade 
e Timeshare) e Distratos (Quais os me-
canismos de melhor segurança jurídica 
para a gestão do assunto distratos?). O 
advogado Cláudio Camozzi, do Escritório 
Camozzi Advogados e Consultores 
Associados, Gestor jurídico da WAM 
Brasil, a maior comercializadora de cotas 
imobiliárias (fractional) do País, com 60% 
de market share, participou destes dois 
painéis, defendendo a importância do 
anteprojeto de lei, do qual ele é um dos 
co-autores, e que foi  idealizado sob os 
cuidados do Consultor Caio Calfat, Vice 
Presidente de Assuntos Turísticos do 
Secovi-SP. O projeto, coordenado pelo 
advogado Marcelo Terra, contou com 
a colaboração dos maiores players do 
mercado e foi recepcionado pelo Senador 
goiano Wildes Morais que o protocoli-
zou no Senado sob registro PL 54/2017. 

Para o Advogado Cláudio Camozzi, 
este Projeto de Lei é um marco para a in-
dústria da multipropriedade porque tem 
condições de regular o mercado afastan-
do empresários aventureiros e atraindo 
empreendedores e profissionais imbuídos 
de seriedade e bons propósitos para com 
a sustentabilidade do negócio e a satisfa-
ção dos consumidores. Como responsável 
pela gestão jurídica da empresa WAM 
que já vendeu mais de 75.000 cotas imo-
biliárias em 12 empreendimentos, sendo 
que dois já entregues e operando e dez 
a serem entregues neste ano e nos próxi-
mos dois anos, Camozzi salienta alguns 
pontos a serem observados: distinguir 
uma incorporação imobiliária regular 
de uma voltada para multipropriedade: 
aquela segue os trâmites regulares da 
lei 4.591/64, enquanto esta, além das 

questões de incorporação, constitui um 
negócio jurídico complexo, que envolve 
situações obrigacionais, reais, consume-
ristas, tributárias e contratuais, as quais 
demandam foco direcionado. É essencial 
que o empreendedor de multiproprie-
dade observe o que chama de cinco 
Pilares Essenciais Para o Sucesso de um 
Empreendimento de Cotas Imobiliárias: 

1) O Empreendedor  — que deve 
ter consciência do tipo de negócio 
que está estruturando, bem como 
de seus respectivos ônus e bônus; 

2) A comercializadora —  que deve ter 
expertise na área de multipropriedades, 
contando com profissionais capacitados, 
devidamente registrados no CRECI, e 
que se responsabilize pela qualidade da 
venda e acompanhamento dos clientes; 

3) A Intercambiadora — que oferece 
ao  cliente benefícios imediatos em sua 
aquisição evitando/diminuindo riscos de 
cancelamento (saliento que é importante 
escolher bem a intercambiadora para 
que o empreendedor não acabe com suas 
parcelas de preço canibalizadas por ela); 

4) A Administradora - que cuidará dos 
adquirentes após a entrega do empreen-
dimento, mas que deve participar de todo 
o projeto, inclusive de sua idealização; e 

5) O Jurídico — que é responsável 
pelas interfaces contratuais de todos os 
players, além dos cuidados essenciais 
com a incorporação imobiliária, o regu-
lamento de uso, o calendário de tempo 
compartilhado e outros itens componen-
tes do mix de documentos típico de um 
empreendimento de cotas imobiliárias.

Cláudio Camozzi é 
Diretor do es-
critório Camozzi 
Advogados e 
Consultores Asso-
ciados, advogado 
atuante no seg-
mento turístico 
imobiliário, profes-
sor de cursos de 
pós- graduação 
sobre direito imo-
biliário e coordena-
dor do curso de 
Pós Graduação em 
Gestão de Contra-
tos e Inteligência 
Estratégica.
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Rational 
lança sistema de acesso remoto 
dos equipamentos de cozinha  

A Rational criou uma solução de 
conectividade para cozinhas profissio-
nais: o ConnectedCooking. É um sistema 
que conecta os equipamentos da Rational 
com o objetivo de tornar o dia a dia de 
trabalho na cozinha mais seguro, sim-
ples e conveniente. Equipamentos de 
operações de cadeias de restaurantes 
também podem ser gerenciados centra-
lizadamente para controlar com mais 
eficiência os processos de produção. 

Para usar o ConnectedCooking, os 
clientes precisam conectar um ou mais 
equipamentos Rational a uma rede 
de dados e registrar gratuitamente no 
ConnectedCooking.com. Os equipamentos 
conectados na rede então podem ser conve-
nientemente seguidos e gerenciados através 
da tela do ConnectedCooking’s Device 
Management. “A integração pela rede pelo 
ConnectedCooking permite que cozinheiros 
e chefs visualizem seus processos de cocção 
a qualquer hora, nas cozinhas centrais ou 
outras cozinhas da cadeia, mesmo que não 
estejam fisicamente nesses locais,” expli-
cou Oliver Frosch, Managing Director da 
Rational Großküchentechnik GmbH. 

O Diretor disse ainda que os profissio-
nais podem ainda checar remota e rapi-
damente os processos enquanto fazem as 
ordens de compras semanais, monitorar 
cocções noturnas de suas casas, ou até 
ligar para informar erros enquanto estão 
no caminho para as cozinhas. Os usuários 
podem recuperar todas as informações 
usando qualquer computador, smar-
tphone ou tablet conectado à Internet. 

A conectividade em rede também tor-
na mais fácil distribuir novos programas 
de cocção, receber notificações em tempo 
real, ou transmitir novas configurações 
para todos os equipamentos Rational 
conectados. O ConnectedCooking permi-
te atualizações automáticas de software, 
e todas as informações importantes de 
HACCP são capturadas, documenta-
das e exportadas automaticamente. Se 
desejado, o sistema também pode au-
tomaticamente contatar os parceiros de 
serviço técnico e solicitar diretamente a 
troca de peças para uma solução rápida 
de problemas. Perfis de usuários sepa-
rados e com configurações individuais 
de permissões fazem com que todos 
os funcionários possam ter acesso fácil 
ao sistema, simplificando ainda mais 
o trabalho com o SelfCookingCenter. 
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O Connected-
Cooking conecta 

os equipamen-
tos da Rational 
com o objetivo 

de tornar o dia a 
dia de trabalho 

na cozinha mais 
seguro, simples e 

conveniente
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Totvs Consulting inaugura 
Fábrica de Apps Corporativos

A Totvs Consulting instalou uma 
fábrica de apps corporativos. Esses 
aplicativos são considerados funda-
mentais para as empresas se tornarem 
competitivas no mercado em que atuam. 
A consultoria desenhou todo o serviço 
de criação de app customizado, usan-
do os procedimentos mais inovadores 
para o desenvolvimento mobile, dando 
apoio ao cliente desde a idealização 
até o pós-lançamento no mercado.

De acordo com o Diretor de 
Transformação Digital da Totvs 
Consulting, Charles Hagler, a empre-
sa tem a experiência adequada para 
lançar um app de alto padrão, em me-
nos de um mês, e com investimento a 
partir de R$ 80 mil. “Nossa oferta de 
desenvolvimento de aplicativos é duas 
vezes mais rápida e até três vezes mais 
barata do que as soluções tradicionais 
disponíveis no mercado.”, diz ele.

Para ser elaborado, todo app corporati-
vo customizado seguirá modernas metodo-
logias de mercado. Primeiramente acontece 
a criação do desenho, fundamentado nos 
conceitos de Design Thinking. Nesse ponto, 
uma equipe de designers e consultores 
de negócios fazem imersão, de uma a três 
semanas, no cliente para saber a sua real 
necessidade e como fazer para que ela seja 
resolvida por meio da solução móvel.

A segunda fase é o planejamento 
do release, em que a solução conce-
bida é dividida para reduzir custos e 
tornar-se mais ágil na implantação do 
app. A primeira versão MVP – Minimal 
Viable Product é lançada de forma 
rápida e funcional para ser testada.

A fábrica utiliza o modelo DevOps e 
desenvolve para qualquer sistema opera-
cional (Android, iOS e etc). Um dos dife-
renciais da Totvs Consulting nesse processo 
é o uso de uma plataforma de aceleração 
em parceria com uma empresa do Vale 
do Silício, nos EUA. Conforme Hagler, o 
desenvolvimento é acelerado com reutiliza-
ção de códigos e acesso a um banco global 
de API e Algoritmos, além de emuladores 
automáticos para diminuir os erros.

A Totvs também suporta a criação 

das contas e publicação nas lojas Google 
Play, Apple Store e outras. A susten-
tação do app é realizada com acompa-
nhamento de desempenho em tempo 
real, com geração de relatórios capazes 
de apontar necessidades de correções 
de possíveis erros e melhorar a perfor-
mance antes dos usuários notarem.

Onity lança nova linha de fecha-
dura eletrônica Trillium Lock

A Onity, marca da UTC Building & 
Industrial Systems e fornecedora de fecha-
duras eletrônicas há mais de 30 anos, apre-
sentou ao mercado sua nova linha de fecha-
dura eletrônica Trillium lock.  A nova série 
tem um design elegante que complementa 
a estética moderna dos hotéis, inserindo 
meios avançados de segurança. Poderão 
ser encontradas em três versões primárias: 
uma fechadura padrão de faixa magnética, 
fechadura RFID com tecnologia MIFARE 
Plus e fechadura RFID com módulo 
DirectKey. Os produtos Trillium apresen-
tam fácil atualização para hotéis com fecha-
duras Onity atualmente instaladas, usando 
a base existente e a preparação da porta.

As fechaduras Trillium estarão integradas 
com o OnPoint Enterprise, a nova solução 
de front desk da Onity. Ele libera os funcio-
nários da recepção e permite que façam a 
administração eficientemente das operações 
de check-in e dos apartamentos a partir de 
um tablet ou dispositivo móvel. “As fecha-
duras Trillium apresentam design moderno, 
segurança avançada e interface perfeita com 
o sistema DirectKey”, enfatiza o Diretor 
Comercial da Onity no Brasil, Alexandre Mori. 

Onity Door - As 
fechaduras 
Trillium estarão 
integradas com 
o OnPoint En-
terprise, a nova 
solução de front 
desk da Onity



94

Responsabilidade 
Socioambiental

AccorHotels promoveu 
plantio de 400 mudas de árvores 
com ajuda de colaboradores

A AccorHotels realizou entre os dias 
23 a 26 de março uma ação de susten-
tabilidade com 24 profissionais da área 
de governança de diversos hotéis do 
Brasil. O objetivo do grupo formado por 
camareiras, governantas, supervisoras 
de andares e três profissionais de outras 
áreas, conhecessem de perto o projeto 
Plant for the Planet. Esta ação mundial da 
AccorHotels é desenvolvida no Brasil em 
parceria com a ONG Nordesta, que pos-
sui sede na Suíça e já plantou mais de 530 
mil mudas de árvores de espécies nativas 
nas nascentes do Rio São Francisco, em 
Minas Gerais. Após trocas de experiên-
cias entre os colaboradores, eles puderam 
conhecer viveiro de mudas da Nordesta 
que fica na cidade mineira de Arcos.

Eles foram recebidos por Neuza 
Falco Galvão, Presidente da Nordesta no 

Brasil e o Engenheiro florestal Claiton 
Majela que explicaram em detalhes todo 
o projeto. E isto incluiu: desde a coleta 
das sementes na natureza, o tratamen-
to que elas recebem para quebrar a 
dormência, o plantio das mudas nos 
viveiros e posteriormente na natureza. 
Os colaboradores puderam conhecer 
sementes de várias espécies, assim 
como aprenderam técnicas de fazerem 
pequenas hortas orgânicas para que 
possam levar esta ideia aos seus hotéis.

Segundo Neusa, a Nordesta possui 
uma estrutura de dois hectares de vivei-
ros para produzir até 500 mil mudas ao 
ano de espécies do cerrado, assim como 
também da mata atlântica. “Temos um 
grande banco de sementes de mais de 
200 espécies que coletamos nas fazen-
das de nossos parceiros. Todas elas são 
guardadas em ambientes apropriados, 
como em câmara fria de 18 graus con-
trolada e com desumidificador para 

Os colaboradores 
da AccorHotels em 
frente ao local do 
plantio na fazenda 
Boca da Mata em 
Arcos (MG)
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quebrar a dormência e garantir que elas 
germinem, pois cada espécie possui 
uma peculariedade”, revela Neusa.

Segundo ela, a recuperação das matas 
além de proteger as nascentes dos rios, 
criam nichos ecológicos e corredores 
florestais que facilitam o fluxo de fauna e 
flora entre os fragmentos de florestas da 
região. Somado a isso, estão os diversos 
benefícios aos recursos hídricos, como 
a prevenção de processos erosivos, a 
diminuição do assoreamento de rios 
e lagos e a melhoria da qualidade das 
águas, resultados que chegam direta 
e indiretamente a milhares de pesso-
as que vivem nas bacias hidrográficas 
em que atuamos”, enfatizou Neusa.

Projeto global
Antonietta Varlese, Vice-presidente 

de Comunicação e de Responsabilidade 
Social da AccorHotels para América do 
Sul lembra da dificuldade que começou 
esta ação em 2010 quando foram planta-
das 3200 árvores em algumas fazendas 
da região da Serra da Canastra, onde fica 
a nascente do Rio São Francisco. Havia 
um temor dos fazendeiros que depois 
esta área reflorestada fosse retirada deles. 
“Hoje comemoramos 530 mil mudas 
plantadas em 313 hectares reflorestados, 
o que equivale a 418 campos de futebol 
e com isto, preservamos 223 nascentes 
que ajudam a formar a bacia do Rio 
São Francisco. Já temos 60 produtores 
rurais beneficiados com esta ação e o 
compromisso da AccorHotels é plan-
tar mais de 10 milhões de árvores no 
mundo até 2021”, garante Antonietta. 

Segundo ela, o Plant for the Planet foi 
criado em 2009 com o objetivo de convi-
dar os hóspedes dos mais de quatro mil 
hotéis e resorts da rede hoteleira no mun-
do a reutilizarem as toalhas de banho. 
“Os profissionais da área de governança, 
principalmente as camareiras, têm papel 
fundamental para o êxito do plantio, 
visto que identificam as necessidades 
dos hóspedes pela troca das toalhas ou 
a reutilização. Esta economia é que gera 
recursos para manter o projeto. Por isto 
trazemos anualmente vários destes pro-
fissionais para verem in loco como fun-
ciona o Plant for the Planet para eles con-

ceberem melhor esta conscientização e ser 
uma espécie de embaixadores nas unida-
des que trabalham”, lembra Antonietta.

Após as explicações técnicas e de 
conhecerem o viveiro de mudas da 
Nordesta, os colaboradores AccorHotels 
foram para a fazenda Boca da Mata fazer 
um plantio em uma nascente. A pro-
priedade de Antônio Francisco da Silva, 
na cidade de Arcos possui 50 hectares 
onde ele planta milho e cria gado de 
corte que muitas vezes pisoteia as nas-
centes e fazem com que elas sequem. Por 
isto, ele resolveu aderir ao programa. 
“O volume da nascente estava dimi-
nuindo cada dia mais e então resolvi 
pedir ajuda a Nordesta para fazer o 
replantio de mudas de árvores. Sei que 
este pequeno gesto que estou fazendo 
é uma ajuda para recuperar a natureza 
e garantir águas para as futuras gera-
ções”, destacou o proprietário Silva.

400 mudas plantadas
O engenheiro florestal Claiton levou 

vários “rocamboles”, como ele deno-
mina as várias mudas enroladas para 
fazer o plantio no local que já estava 
com as covas já feitas. “Trouxemos 400 
mudas de 32 espécies nativas de árvo-
res do cerrado para inserir nesta área. 
Como ela está cercada para evitar o 

Antonietta Varlese: 
“O compromisso da 
AccorHotels é plantar 
mais de 10 milhões 
de árvores no mundo 
até 2021”
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Colaboradores 
da AccorHotels 
fazendo o plantio 
das mudas de 
árvores

pastoreio e pisoteio do gado, acredito 
que em no máximo dois anos ela esteja 
totalmente recuperada”, avalia Claiton.

Em seguida os colaboradores da 
AccorHotels literalmente colocaram a 
mão na terra para fazer o plantio. Para 
Anna Paula da Silva, Camareira do 
hotel ibis Copacabana, que fica no posto 
2 da praia de Copacabana no Rio de 
Janeiro, participar desta ação é muito 
importante. “Eu aprendi muito sobre a 
importância que é preservar a água que 
é um bem escasso e precioso. Vou passar 
esta experiência única que tive aos meus 
colegas para que eles possam também 
sensibilizar os hóspedes a reutilizarem 
as toalhas. Outro ponto importante que 
levo comigo é como fazer hortas orgâ-
nicas e vou conversar com meu gerente 
geral para arrumar um espaço no hotel 
para implantar”, assegura Anna Paula. 

Já Larissa Canosa que é Supervisora de 

andar do hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, 
que fica no litoral Norte paulista, se diz en-
cantada com tudo o que viu e que o impac-
to que o homem faz na natureza, pode ser 
perfeitamente reparado em ações como esta 
de plantio de mudas de árvores nas nascen-
tes. “Meu Trabalho de Conclusão de Curso 
na faculdade foi sobre sustentabilidade e 
agora consegui unir os conceitos acadê-
micos com a prática. Estou muito mais 
consciente da importância que é preservar a 
água e vou transmitir com mais proprieda-
de esta experiência vivida aos meus colegas 
para conscientizar os hóspedes a reutili-
zarem as toalhas. Como somos um hotel 
praiano padrão luxo, é comum um mesmo 
hóspede utilizar cinco toalhas, de banho e 
praia, ao dia. Me sinto bem orgulhosa em 
trabalhar numa empresa que se preocupa 
com o meio ambiente e vou colocar em prá-
tica o aprendizado que tive neste final de 
semana no meu dia a dia”, revelou Larissa.
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Eliane Revestimentos 
lança novos produtos 

A Eliane Revestimentos, linha brasi-
leira do seguimento cerâmico apresenta 
novos produtos ao mercado. A empresa 
criou revestimentos que reproduzem efei-
to estético do tempo sobre placas metáli-
cas; texturas e cores que seguem tendên-
cias da moda e a tradicional geometria 
do décor português, agora repaginada. 

A marca propõe a democratização 
do design, disponibilizando um por-
tfólio que compõe sofisticação, beleza, 
tecnologia à qualidade técnica, dura-
bilidade e sustentabilidade. Um dos 
destaques da marca é a  coleção AGA, 
assinada pelo arquiteto paisagista Alex 
Hanazaki, seguindo o rigor estético 
e textura fiéis às matérias-primas. A 
novidade contém sete tonalidades que 
mudam entre cores quentes, neutras e 
contemporâneas. Outro lançamento da 
coleção 2017 é o porcelanato gigante, em 
placas que medem até 1,20 x 2,40 m. 
Contato – www.eliane.com 

Carro coletor em tela para 
transporte de grandes volumes

A Carrinhos Brasil oferece ao seg-
mento hoteleiro o Carro Coletor em 
tela, modelo 530/Pn - Linha industrial. 
Confeccionado em tela e assoalho em 
perfil de chapa de aço, possui uma 1/2 
porta e puxador. Sua rodagem é com 
quatro rodas pneumáticas, de 8 x 2 pole-
gadas, sendo duas giratórias e duas fixas. 
Tem capacidade de carga para 400kg. 
Contato - www.carrinhosbrasil.com.br

Tramontina apresenta linha 
empresarial Piazza Paris

Depois de lançar as versões Piazza 
London e a Piazza Viena, a seção de 
móveis da Tramontina oferece ao merca-
do a coleção Piazza Paris. A nova cole-
ção inclui as cadeiras Sofie (alta, baixa e 
infantil) e Marie (alta e baixa), todas feitas 
de madeira Tauari. As peças são ideais 
para personalizar diferentes espaços, já 
que estão disponíveis nos acabamentos 
amêndoa e tabaco e com três opções 
de assento estofado: bege, café e preto. 
Além de confortáveis, combinam com 
as mesas da versão Piazza London. 
Contato – www.tramontina.com.br 

Purifi cador de ambientes 
com tecnologia limpa

Usando Ozônio e Plasma Frio, os puri-
ficadores da Wier não requerem o uso de 
produtos químicos para a sanitização de 
ambientes ou para o tratamento de efluen-
tes líquidos, além de não deixarem resí-
duos. Os purificadores da FamíliaPurific 
destinam-se à limpeza de ambientes elimi-
nando todo e qualquer odor desagradável 
(cigarro, animais, comida), micro-organis-
mos presentes no ambiente (vírus, bacté-
rias, fungos, protozoários), além de mofo 
e ácaros. Totalmente automatizadas e com 
conceito de smartmachines, são ligadas 
para fazer o trabalho e programadas para 
desligar. Os purificadores promovem um 
tratamento duplo do ambiente: 
purificação do ar através da 
tecnologia de plasma frio e eli-
minação de odores e micro-or-
ganismos, mesmo impregnados 
no ambiente e em superfícies, 
através de ozônio (O3). Trata-se 
de um equipamento leve, com-
pacto fabricado em alumínio. 
Contato – www.wier.com.br 

97

VitrineVitrine



98

Vitrine

Split da Komeco 
economiza até 40% de energia 

A Komeco inovou o seu portfólio 
de produtos para 2017 com a nova 
split high wall com filtro de vitamina 
C. Com classificação A no Inmetro, o 
Komeco Inverter promete economia em 
até 40% de energia elétrica, em rela-
ção aos equipamentos convencionais, 
graças ao compressor estável que evita 
picos de energia. O equipamento possui 
gás ecológico R410A, que não possui 
CFCs (clorofluorcarbonos) – substâncias 
à base de cloro que são prejudiciais à 
saúde e ao meio ambiente, causando 
danos à camada de ozônio. Outro des-
taque desse produto é a serpentina de 
cobre, um item priorizado pela marca 
em todos os splits por conta da quali-
dade do material. O Komeco Inverter 
está disponível nas versões Frio ou 
Quente e Frio de 9 mil BTU/h, 12mil 
BTU/h, 18mil BTU/h e 22 mil BTU/h 
em lojas especializadas e home centers. 
Contato – www.komeco.com.br 

Zini produz farinha que 
reduz absorção de óleo

A Zini Brasil desenvolveu um 
novo conceito de empanamento que 
reduz em até 70% a absorção de óleo. 
Aplicando a tecnologia das microesfe-
ras, a Zini desenvolveu a Fioccopan, 
uma farinha para empanamento 
formada por micro grânulos arredon-
dados. Sua principal característica 
é a reduzida superfície em contato 
com o óleo da fritura, pois não pos-
sui as micro cavernas das farinhas 
de rosca tradicionais, que propiciam 

o alto índice de absorção de óleo e 
que geram o efeito “encharcado”. 

Contato – www.emporiozini.com.br 

Luminárias 
de cabeceira

As luminárias arandela de cabe-
ceira da Roddex Brasil são fabrica-
das em inox com altíssimo padrão de 
qualidade e design, sendo ideais para 
apartamentos hoteleiros. Elas possuem 
haste flexível articulada led 3w bivolt 
e proporcionam uma iluminação de-
corativa num tom clean e sofisticado, 
combinando com qualquer decoração. 

Contato – www.roddex.com.br - 
Fone: (11) 2796-8179
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