




Revista diferenciada 

Diretor geral do Castro´s 
Park hotel em Goiânia (GO)

Olavo de Castro 
M. Araújo

“A Revista Hotéis sempre foi um diferencial sobre o que está 
acontecendo no mercado hoteleiro. É um veiculo con-
fiável que nos mantém informados sobre as novas tendên-

cias, novos equipamentos e novos hotéis. Ela faz parte da minha leitura 
mensal para me manter sempre atualizado”.



Redação,  Administração e Publicidade

R. José Ferreira Rocha, 39 
Liberdade - São Paulo - SP - CEP: 01508-040 

(11) 3341-0476 | 3208-1186

www.revistahoteis.com.br | revista@revistahoteis.com.br

Diretoria Executiva:

Diretor Editorial: Edgar J. Oliveira

Diretora Administrativa Financeira:   
Helena Ota de Oliveira

Editor e jornalista responsável:
Edgar J. Oliveira - MTB/SP 23.628

Direção de arte e criação: Leandro C. Cardoso 

Diagramação: João Victor Ota de Oliveira

Redação: 
Raiza Santos - MTB/SP 80.405
Rochelli Caldas - Estagiária

Atendimento ao cliente: Marcela Braga

Departamento Comercial: Jorge Yagi, 
Neemias Oliveira e Rogério Valala

Departamento Jurídico: DR. Murillo Akio Arakaki 
OAB/SP nº 314.861 e Dra. Maria José de 
Souza Arakaki – OAB/SP nº 314.853

CTP e Impressão: Gráfica Referência

Fotos: Divulgação

Foto da capa: Divulgação

Os artigos assinados são 
de responsabilidade 

exclusiva de seus autores, não re-
presentando necessariamente a 

opinião da Revista Hotéis.

Filiada a:

 

A referência do setor

Revista Hotéis e Editora EJOTA, são marcas registradas no INPI sob 
números:  827.454.597 de 16/06/2005 e 824.560.345 de 29/05/2002

CNPJ: 04.994.772/0001-47

Nesta edição de junho entramos em nosso 
16º ano de atividades e quem ganha o presen-
te é você. Uma edição com muitas matérias 
de altíssimo conceito e credibilidade para 
deixá-lo bem informado dos últimos fatos e 
acontecimentos do setor. Começamos com 
uma entrevista exclusiva com Francisco Calvo 
que está comandando a Hplus Hotelaria, a 
principal rede do centro-oeste brasileiro e 
que se prepara para a expansão nacional.

Veja como estão sendo concebidos os 
novos projetos de arquitetura na hotela-
ria e por que está acontecendo uma troca 
acentuada de bandeiras nos últimos meses. 
Como se deu a implantação do Transamerica 
Ribeirão Preto também é dos destaques.

Fica o presente de aniversário a vo-
cês. Uma edição que proporcionará uma 
boa e agradável leitura do início ao fim. 
Até nosso próximo encontro em julho. 

Edição de  
aniversário

               Diretor editorial
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Hplus Hotelaria, comprometida 
com serviços aos clientes e 
resultados aos investidores

Após uma passagem bem sucedida 
de oito anos na Bourbon Hotéis 
& Resorts e com um curriculum 

de lideranças de equipes em diversas 
regiões do Brasil e do exterior, Francis-
co Calvo assumiu em 2015 o comando 
da rede Hplus. O desafio foi o projeto 
de implantar e desenvolver um sistema 
de Governança Corporativa na rede que 
completou no último mês de maio, 15 
anos de atividades. E motivos não fal-
tam para comemorar. A Hplus lidera o 
Centro-Oeste como a maior rede hote-
leira e entrega a melhor performance de 
resultados, administrando mais de 4.500 
apartamentos em Brasília.
De olho na expansão, a Hplus está de 
olho nas oportunidades em mercados 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e capitais da região Nordeste. E 
um dos segredos do sucesso é entregar o 
que promete ao cliente em sua missão da 
empresa: a hospitalidade. Confira nesta 
entrevista exclusiva com o CEO da Hplus 
Hotelaria, Francisco Calvo. 

Revista Hotéis — No final de 2015 você 
deixou a Vice-presidência de Estratégia 
e Relações com os Investidores da rede 
de hotéis Bourbon para assumir a po-
sição de CEO da rede Hplus. O que te 
levou a enfrentar este novo desafio?

Francisco Calvo — O que me motivou foi o 
irrecusável desafio do projeto de implantar 
e desenvolver um sistema de Governança 
Corporativa, frente a uma empresa tão 
importante como a Hplus Hotelaria e com 
uma história de 15 anos, durante os quais 
consolidou a sua liderança absoluta no 

setor de hospedagem no Centro-Oeste. 
Não foi uma decisão fácil, pois foram 
oito anos bem sucedidos de trajetória na 
Bourbon Hotéis & Resorts, onde eu havia 
participado de forma direta na adminis-
tração dos seus dois principais empre-
endimentos, Bourbon Atibaia e Bourbon 
Cataratas e, da bem sucedida internacio-
nalização da rede, com a abertura das 
unidades em Assunção e Buenos Aires.

 Mas Ana Paula Faure e Otto Sarkis, sócios 
fundadores e executivos da Hplus, me 
ofereceram total liberdade para estabelecer 
esta nova estrutura, com todo o programa 
de trabalho, estratégias e a contratação de 
profissionais experientes, como por exem-
plo, a de Ricardo Aly para a Direção de 
Vendas e Marketing. A partir desta base, 
o foco estratégico da empresa é ampliar a 
sua presença no cenário nacional, atuando 
em outras regiões do Brasil, especifica-
mente nas regiões do Sudeste e Nordeste. 

Revista Hotéis — O que sua experiência 
de mais de 20 anos lhe ajudou a traçar 
as metas e ações frente ao novo car-
go? Quais as conquistas já obtidas?

Francisco Calvo  — Quando você tem a res-
ponsabilidade de assumir uma empresa 
do porte da Hplus, que administra mais 
de 4.500 apartamentos em Brasília, levan-
do em conta o que isso representa para a 
arrecadação de impostos para o estado, 
geração de valor e criação de empregos, 
você tem que obrigatoriamente equilibrar 
no seu perfil a inovação e a experiência.

 Ao longo desses 20 anos tive a oportu-
nidade de liderar equipes e gerenciar 
empreendimentos em diversas regiões 
do Brasil e do exterior, passando pelas 
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Francisco Calvo, CEO da Hplus Hotelaria
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experiências das mais diversas e enrique-
cedoras como os furacões em Cuba, as 
implantações em Cancun, a abertura do 
primeiro All Inclusive do Brasil em Sauipe 
ou a crise sem precedentes no setor tu-
rístico e imobiliário da Espanha ao final 
da primeira década deste século. Todas 
estas vivências a frente de equipes com as 
diversidades culturais que possam exis-
tir entre cubanos, europeus, mexicanos e 
brasileiros, ou as diferenças dos cenários 
econômicos onde tivemos que gerenciar, 
nos marcam na formação profissional, 
trazendo hoje, fortes referências nos mo-
mentos de tomada de decisão, definições 
de estratégias e coordenação dos proces-
sos em momentos tão singulares como 
este na história do nosso país, e numa 
empresa tão inovadora e aberta às neces-
sidades dos seus clientes como a Hplus.

Revista Hotéis — Como a rede Hplus 
está posicionada hoje no mercado? 

Francisco Calvo  — A Hplus Hotelaria, 
por ser uma empresa jovem, esta mui-
to bem inserida no mercado hoteleiro 
nacional. Lidera o Centro-Oeste como a 
maior rede hoteleira bem como entrega 
a melhor performance de resultados. 
Muito bem conceituada a Hplus navega 
hoje no oceano azul, mesmo em tempos 
difíceis. Oferece um diverso inventa-
rio de Hotéis Upscale a Express, além 
de apart-hotéis, atendendo a todas as 
necessidades e orçamento. Entrega o 
que promete ao cliente em sua mis-
são da empresa: a hospitalidade 

Revista Hotéis — A Hplus completou 15 
anos de atividades no último mês de 
maio. O que teve para comemorar?

Otto Sarkis e Ana Paula Faure os fundadores da Hplus Hotelaria
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Francisco Calvo  — Esta empresa, criada por 
Ana Paula Faure e Otto Sarkis, apresen-
ta hoje indicadores representativos, que a 
posicionam como referência no segmento 
de hospitalidade em Brasília. Nossos cinco 
hotéis de diárias estão posicionados entre 
os 15 melhores da cidade, de acordo com 
a opinião dos clientes refletida nas redes 
sociais de viagem e nos rankings dos prin-
cipais canais eletrônicos de distribuição. 

 A empresa inovou há 15 anos trazendo 
para Brasilia o modelo de Residencial com 
Serviços em sistema de Long Stay, o qual 
hoje ainda é uma novidade em outras 
cidades brasileiras e muitos investido-
res nos consultam pelo nosso know-how 
com este tipo de estrutura de serviços.

 O Serviço Pay-Per-Use de hospitalidade para 
condomínios residen-
ciais mistos é outra 
atividade na qual 
a Hplus Hotelaria 
foi precursora no 
Brasil, viabilizan-
do que condôminos do residencial possam 
desfrutar da mesma excelência de serviço 
oferecida aos hóspedes do empreendimento. 
Somos os maiores empregadores no setor de 
hospitalidade em Brasília e, nestes 15 anos, 
construímos uma bela história atendendo 
a hóspedes, moradores e investidores.

 E nesta data tão importante para a nos-
sa empresa no mês de maio, foi lançada 
a campanha “Chegamos juntos até aqui. 
Hplus Hotelaria, 15 anos”, a qual faz um 
agradecimento a todos os clientes e colabo-
radores, que nos ajudaram a construir esta 
história no mercado brasiliense. Neste mês 
comemorativo, através da nossa campanha 
institucional divulgada em todos os em-
preendimentos e em nossas mídias digitais, 
demonstramos o quanto somos gratos e o 
quanto reconhecemos o valor de cada uma 
dessas pessoas. Saiba que muitos dos nossos 
colaboradores possuem mais de 10 anos de 
empresa e, para nós, é uma grande alegria 
tê-los conosco e saber que eles também 
puderam construir a sua história junto 
com a nossa, tornando a Hplus Hotelaria 
referência no mercado de hospitalidade.

Revista Hotéis — Quais as principais carac-
terísticas da rede Hplus e o que a difere 
de outras administradoras hoteleiras?

Francisco Calvo  — A principal caracte-
rística da Hplus é sua estrutura enxuta 
e atuante, a qual permite otimizar cus-
tos e oferecer as melhores condições de 
mercado para a formação de parcerias 
comerciais, beneficiando a todos os só-
cios participantes, cujo patrimônio, ad-
ministramos mediante o sistema de SCP 
— Sociedades por Cotas de Participação. 
Não temos grandes custos estruturais das 
principais redes nacionais e estrangeiras, 
o qual beneficia não só aos investido-
res, como também aos nossos hóspedes. 
Inovação e flexibilidade jogam também 
um papel fundamental neste processo.

Revista Hotéis — A Hplus já está consoli-
dada em Brasília ou pretendem adminis-
trar mais empreendimentos? Como fica a 
expansão para outras cidades e estados?

Francisco Calvo  — Ainda que sigamos 
abertos a novos projetos em Brasília, 
nosso principal foco neste momento é a 
expansão nacional, principalmente para os 
principais mercados emissores da capi-
tal, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e capitais da região Nordeste.

 Revista Hotéis — Esta expansão se dará 
somente através de administração ou 
pretendem incrementar a conversão ou 
franquias? Comente estes modelos!

Francisco Calvo  — Nossa experiência está 
diretamente relacionada à administra-
ção. A Hplus Hotelaria implantou todos 
os estabelecimentos que hoje ostentam 
a sua marca. Ana Paula é com certe-
za uma das administradoras hoteleiras 
mais capacitadas do País e especialis-
ta em implantações, tendo inaugura-
do três empreendimentos em Brasília, 

“Nossos cinco hotéis de diárias estão posi-
cionados entre os 15 melhores de Brasília”
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antes de fundar a Hplus Hotelaria.
 Mas neste momento de instabilidade no 

mercado hoteleiro, temos também que 
estar especialmente atentos às oportu-
nidades de conversão. Nestes últimos 
meses, estudamos diversas possibili-
dades, buscando produtos que estejam 
no nível de qualidade, modernidade e 
conservação que caracterizam os empre-
endimentos administrados pela Hplus. 
Ainda neste ano devemos anunciar uma 
ou duas conversões para a marca Hplus.

 Com relação a franquias ou representação 
de marcas internacionais, é um modelo de 
gestão que não consideramos neste mo-
mento. Entendemos que encarece a taxa 
de administração para os sócios investido-
res da SCP, sem que haja realmente uma 
contrapartida em termos de faturamento. 
Neste momento de compartilhamento da 
informação pelas redes sociais e canais 
de venda virtuais, onde a qualidade da 
experiência é divulgada entre os próprios 
usuários, o investimento mais importan-
te é no treinamento dos recursos huma-
nos, e não na terceirização da marca. 

Revista Hotéis — Como você analisa o atual 
momento da hotelaria nacional.  É hora 
de crescer em cima das oportunidades 
ou de aguardar um melhor cenário?

Francisco Calvo  — Com certeza este é um 
momento de crescer e aproveitar as oportu-
nidades. Não podemos esperar a crise passar 
para buscar novos produtos, temos que criar 
agora estes investimentos, que rentabiliza-
rão em dois ou três anos, quando a oferta e 
demanda de quartos volta a se equilibrar. 
Por exemplo, agora é o momento de buscar 
oportunidades na Barra da Tijuca ou em 
Belo Horizonte, e não no futuro, quando a 
crise tenha ficado para trás e as oportunida-
des se tornem mais escassas. É uma questão 
apenas de encontrar o produto apropriado.

Revista Hotéis — Muitos hoteleiros têm 
reclamado sobre a concorrência enfrenta-
da por sites de reservas, como o Airbnb. 
Como você analisa esta questão? Existe 
mesmo concorrência desleal ou é uma tec-
nologia que os hotéis terão que conviver?

Francisco Calvo  — Com o advento da 
tecnologia e das startups recebemos 
hoje muita influência de tendências.

 O Airbnb assim como outros apps ainda 
são novidades, e com o tempo, podem cair 
no desuso ou sofrerem implicações legais e 
do fisco, o que inviabilizam sua existência. 
O ponto principal que devemos discutir é 
que o Airbnb não oferece uma experiência 
em hospitalidade e sim como dormitório, 
o que são coisas bem diferentes. É como 
você pegar carona sem pagar o combustí-
vel e as despesas do proprietário do carro.

 A questão de concorrência de fato exis-
te, mas é apenas mais uma. O problema 
crucial com a concorrência predatória, 
a meu ver é, na desigualdade tributaria, 
desvio de impostos e na garantia da quali-
dade do delivery, sem falar da ilusão que 
o dono imóvel tem quando disponibiliza 

seu bem em um aplica-
tivo. A conta chegará 
com certeza, quando 
o imóvel precisar do 
retrofit. Em termos 
de posicionamen-

to da marca, realmente atrapalha. Isso 
acontece quando um cliente do Airbnb 
não tem a promessa cumprida nem pelo 
aplicativo e nem pelo dono do aparta-
mento que está localizado dentro de um 
empreendimento hoteleiro e acaba en-
viando reviews negativos condenando o 
hotel injustamente. Consideramos de fato 
o Airbnb como uma imobiliária digital!

 
Revista Hotéis — No seu ponto de 

vista, quais são os grandes entra-
ves para a hotelaria nacional? 

Francisco Calvo — Os grandes entraves para 
a hotelaria nacional não vêm da crise da 
atividade econômica, mas sim da falta 
de empatia dos diferentes governos bra-
sileiros com este setor. A hotelaria não 

“O Airbnb não oferece uma experiência 
em hospitalidade e sim um dormitório”
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conta nem com incentivos fiscais, nem 
com legislação trabalhista diferencia-
da. Representamos o setor econômico 
que mais emprega recursos humanos 
com relação ao faturamento gerado. 

 Se em um hotel Express sem serviço de 
alimentos e bebidas temos em média 
um funcionário para cada quatro quar-
tos disponíveis, num hotel de 5 estrelas 
o número pode até superar o de um 
funcionário por quarto. Se considera-
mos quartos vendidos, a uma taxa de 
ocupação média 
de 60%, veremos 
que nenhum outro 
setor tem que em-
pregar tanta gente 
para vender tão 
pouco, mantendo o seu negócio aberto 
24 horas por dia e sete dias por sema-
na. Isto sem contar toda a cadeia pro-
dutiva que tem que atender ao hotel, 
a valorização imobiliária do entorno, 
e o fomento ao intercâmbio cultural 
que tanto enriquece uma sociedade. 

 Os incentivos fiscais acabam sendo 
direcionados não a quem mais empre-
ga, mas a quem mais produz, pensan-
do diretamente na proporcionalidade 
de impostos. No entanto, nos tempos 
atuais de mecanização da força de tra-
balho, o estado deve apoiar priorita-
riamente a polít ica de pleno emprego, 
incentivando os setores que mais em-
pregam, tanto com uma polít ica f iscal 
adequada,  como com uma legislação 
trabalhista semelhante à de países 
com forte impacto do setor de serviços 
sobre o PIB,  como a Espanha.  A alta 
carga de impostos faz do governo o 
sócio majoritário de 90% dos empreen-
dimentos hoteleiros em funcionamen-
to no Brasi l .  Apenas algumas exceções 
muito bem localizadas e posicionadas 
comercialmente podem atestar que 
obtêm uma porcentagem de lucro 
superior ao que é pago ao governo a 
t í tulo de impostos.  Isto não ocorre em 
países onde o turismo é visto como 
prioridade na geração de emprego.

Revista Hotéis — Como você analisa a 
hotelaria no Brasil nos próximos anos?

Francisco Calvo  — O crescimento da hote-
laria brasileira nos últimos 30 anos se deu 
basicamente por meio de uma inovação 
brasileira no setor de hospedagem, qual seja 
a formação de SCP — Sociedades por Cotas 
de Participação. Este modelo democratizou o 
acesso de investidores ao setor, existindo em 
um mesmo hotel vários proprietários com 
um ou mais quartos e fazendo da assembleia 
de Poolistas ou até da assembleia condo-

minial, o ponto de discussões e defini-
ções da estratégia empresarial do setor. 

 Em cada hotel administrado pela Hplus 
Hotelaria participam em média 100 sócios, 
cujos interesses representamos investi-
dores que confiaram em nossa empresa à 
administração do seu patrimônio. Também 
nestes mesmos empreendimentos deve-
mos trabalhar para a satisfação e valori-
zação do imóvel daqueles condôminos 
que decidiram não participar do pool, 
mas que contam com nossa administra-
ção para lhes proporcionar mais conforto 
e valor agregado ao seu patrimônio. 

 Neste sentido entendemos que no Brasil, 
neste modelo de SCP, a Hplus Hotelaria tra-
balha para quatro clientes: O hóspede, razão 
de ser da hotelaria; O funcionário, cliente 
interno, sem o qual não existe encantamento; 
O investidor, neste caso, um número enorme 
de sócios participantes que não necessaria-
mente tem experiência com a hotelaria, e que 
participam do negócio pelo modelo de SCP, 
confiando no know-how da administradora. 
E para finalizar, o investidor condômino 
fora do pool, cujo patrimônio também se 
valoriza sem a nossa administração, mas 
que no futuro pode se converter em poolista 
ou em nosso hóspede em outro empreen-
dimento. Se fora do Brasil falamos em três 
clientes, nós na Hplus Hotelaria enten-
demos que trabalhamos com quatro.  

“A carga tributária faz do Governo sócio 
majoritário de 90% dos  hotéis no Brasil” 
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A imponente fachada é 
um marco na região chega a Ribeirão Preto
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Na recepção já se nota 
a preocupação com o 
conforto do hóspedeO Transamerica Prime 

Hotel, em Ribeirão Preto, 
é a 22ª unidade do grupo 
e o primeiro na cidade

O empreendimento que está ope-
rando em sistema de soft opening  está 
localizado no Jardim Califórnia, em 
frente à FAAP, próximo das avenidas 
Independência, Caramuru e Presidente 
Vargas, vias de circulação da capi-
tal nacional do agronegócio. A ótima 
localização inclui a proximidade com 
outros atrativos da cidade, como o 
Ribeirão Shopping e seu Centro de 
Eventos e Shows (5 minutos), Novo 
Mercadão (5 minutos), Iguatemi 
Ribeirão Preto (10 minutos), Centro de 
Eventos Ribeirão Preto (15 minutos), 
Parque Municipal Dr. Luiz Carlos Raya 
(10 minutos), Teatro Dom Pedro (10 

minutos) e Taiwan Centro de Eventos 
(15 minutos). O Aeroporto Leite Lopes 
fica a 20 minutos, com fácil acesso ao 
hotel e o café da manhã é cortesia, 
como em toda a rede Transamerica.

Coube a Tap Construtora a cons-
trução deste edifício que é um mix de 
residencial, comercial e hotelaria. “Em 
razão desta complexidade de mul-
tiusos, tivemos que investir em pro-
jetos, planejamento e equipamentos, 
que auxiliaram muito na execução da 
obra, com sofisticação de materiais e 
mão-de-obra e uma grande preocupa-
ção com o gerenciamento ambiental. 
Necessitávamos atingir um conforto 
acústico e térmico bem acima do usu-
al, assim atendemos as exigências do 
Grupo Transamérica”, revela Túlio 
Pagano, Diretor da Tap Construtora.

O design de interiores e a implan-
tação foram executadas pela arquiteta 
Juliana Pagano. “Desde o início traba-
lhamos o conceito do projeto de interio-
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res com base nas características locais 
e matizes culturais que fizeram parte 
da história da cidade e região. Cada 
detalhe foi pensado cuidadosamente, 
desde objetos de decoração ao mobi-
liário planejado, contemplamos cores, 
materiais e texturas que remetessem 
a história do café e a recente história 
da cana de açúcar, o novo e o antigo 
unidos na decoração. O Hotel leva 
bandeira Prime, que preza conforto, 
hospitalidade e o bem estar dos seus 
hóspedes, mantendo-nos atentos aos 
padrões de qualidade exigidos para o 
público quatro estrelas. A iluminação 
é um ponto forte da decoração, com 
seus círculos modernos em contraste 
com a serralheria em ferro tão usada 
nos tempos remotos. Já nas dependên-
cias de lazer do Hotel, mantivemos a 
característica do Grupo Transamérica 
que preza a comodidade e a segurança, 
com equipamentos e mobiliários moder-
nos de alta qualidade. O edifício como 
um todo possui linhas modernas e um 

Os apartamentos são 
bem amplos e possuem 
uma moderna infraestru-
tura para maximizar o 
conforto

desenho escalonado, então casamos os 
projetos de arquitetura e decoração, 
para que, quem adentrasse, encontras-
se a mesma sofisticação da fachada. O 
resultado foi um Hotel e um edifício 
Residencial que funcionam juntos e de 
maneira independente, presenteando 
as pessoas que visitam a cidade com 
um local acolhedor e sofisticado para 
se hospedarem conhecendo um pouco 
mais de Ribeirão Preto com a quali-
dade que o Grupo Transamerica de 
Hotéis oferece”, revela a Arqª Juliana.

Moderna infraestrutura
A moderna edificação conta com 

167 acomodações com metragem 
entre 23m2 e 42m2, cuidadosamente 
decoradas e distribuídas nas catego-
rias Standart, Luxo, Luxo Executivo e 
Premium. Todas possuem estação de 
trabalho, ar condicionado, frigobar com 
linha prime, smart TV com 78 canais 
a cabo, kit de amenities, espelho de 
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Uma área ao lado da 
piscina proporciona 

momentos de descanso 
aos hóspedes

aumento, secador de cabelos e Wi-Fi 
gratuito disponível em todo hotel. As 
fechaduras eletrônicas no modelo 790 
RFID da Kaba são de rádio frequência. 
Isto evita que os cartões se desmagne-
tizem e o inconveniente do hóspede ter 
que ir a recepção para magnetizá-lo,  
assim como acontece com os cartões de 
tarja magnética. A Kaba do Brasil for-
neceu também controle de acesso para 
elevadores, economizador de energia e 
cofres laptop. Coube a VAG Confecções 
fornecer as cortinas e o enxoval deco-
rativo das camas dos apartamentos.

O hóspede pode relaxar na agradá-
vel piscina ao ar livre, na sauna úmida, 
no fitness center, na quadra de squash, 
no bar da piscina além de aproveitar 
o restaurante que oferece um menu 
preparado pelo Chef Eduardo Degustai.  
O hotel também oferece room service, 

serviço de lavanderia e vallet parking. 
Todos os ambientes do Transamerica 
Prime Ribeirão Preto são acessíveis para 
pessoas com necessidades especiais.

Na área de eventos, o 
Transamerica Prime Hotel ofere-
ce um auditório de 478 m2 bem 
montado com mobiliário da marca 
Tomberlin para receber eventos de 
vários portes. Possui acústica al-
tamente profissional, iluminação 
natural, foyer para coffee break, 
além da possibilidade de diversas 
formatações: auditório, formato 
“U”, “espinha de peixe”, escolar, 
banquete e coquetel. A capacidade 
total é de 150 pessoas no formato 
auditório. Quem gerencia o empre-
endimento é George Arthur Araújo, 
que já gerenciou hotéis corporativos 
e resorts das regiões Sudeste e Sul.  
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arquitetura e decoração, conjunto que 
pode traduzir o que ele espera vivenciar 
naquele lugar. Um projeto arquitetônico 
pode exprimir os conceitos e premis-
sas do hotel, que pode ser moderno, 
tecnológico, clássico, sóbrio ou des-
contraído. Sendo assim, um projeto de 
arquitetura proporciona uma imersão 
do hóspede no destino e precisa trazer 
experiências novas e boas sensações.

Nas mais variadas experiências, sejam 
a lazer ou trabalho, as novas gerações 
buscam inovação, criatividade e versatili-
dade. E este é o maior desafio do projeto 
de arquitetura: ir de encontro com as 
novas necessidades de  um público que 
está em constante mudança. Aliar os 
serviços do hotel à sua estrutura é um 
dos desafios para fidelizar os hóspedes.

Para a arquiteta Consuelo Jorge, 
responsável pelo design de hotéis de 
grandes bandeiras e redes como Pullman, 

Considerando a mudan-
ça cada vez mais rápida 
nos gostos dos clientes, 
arquitetos listam as 
tendências em design de 
interiores e arquitetura 
para os próximos anos

A publicidade pode ser a peça 
chave para destacar um 
produto ou serviço no mer-

cado, mas ela não está sozinha. O que 
está sendo vendido ao cliente também 
deve estar compatível com a propagan-
da, e a aparência é item primordial no 
primeiro contato. No âmbito da hotela-
ria, um dos grandes responsáveis pelas 
primeiras impressões do cliente é sua 

O impacto da arquitetura 
na experiência do hóspede

No projeto de Thomas 
Michaelis para o Novotel 
Porto Atlântico (RJ), a 
madeira e tons pastéis 
foram protagonistas
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Mercure e ibis da AccorHotels, Blue 
Tree, Transamérica, dentre outros, 
o projeto precisa ser personaliza-
do, versátil e leve para se adaptar 
aos desejos desta nova geração. 
“Os materiais, as cores e o design 
do projeto deverão acompanhar a 
forma que as pessoas se comportam. 
Os espaços estão mais integrados e 
menos segmentados. A tecnologia e 
interatividade precisam fazer parte 
deste conceito, ao mesmo tempo, 
o design precisa ser funcional e 
prático para atender um hóspede 
que não quer perder tempo e quer 
aproveitar ao máximo a sua estadia. 
Os móveis desenvolvidos deverão 
ser multiuso. Não existe mais aquela 
divisão de lobby, bar, restaurante, 
mesa de trabalho. Tudo está inte-
grado e conectado. A marcenaria 
deverá ser menos rígida, mais 
flexível e mais sensorial. Ao mes-
mo tempo, as peças precisarão ter 
muita personalidade para causar 
impactos e sensações surpreenden-
tes. Móveis com muito excesso de 
detalhes tenderão a ser substituídos 
por peças simples e funcionais, 
o menos é mais”, argumentou.

Do padrão à  
experiência

Comparando com o mundo da 
moda, a arquitetura e design de 
interiores na hotelaria também têm 
suas tendências e mudanças ao 
longo do tempo. O que estava em 
alta há poucos anos, hoje, já não se 
usa mais – em termos de cor, tex-
tura e até tamanho. De acordo com 
Eduardo Manzano, proprietário do 
EMDA Studio e com experiência em 
projetos para hotelaria, nos últimos 
dez anos aconteceu uma verdadeira 
revolução na arquitetura hoteleira, 
principalmente no que diz respeito 
a interiores e experiência. “Temos a 
percepção que o que tínhamos em 
2007 era um outro tipo de projeto. 
Existia uma verdadeira obsessão 
pela padronização, as redes inves-
tiam pesado nas surradas fórmulas 
dos hotéis mid-scale como solu-

ção, e o estilo Clean migrava da 
hotelaria Upscale para esta cate-
goria, passando a ser o modelo a 
ser seguido. Linhas, retas, cantos 
vivos, madeiras claras, carpetes 
neutros, todas as tonalidades de 
bege ou cinza claro possíveis, com 
o uso da cor “Fendi” à exaustão, 
que viria a seguir”, comentou.

Contudo, Manzano conta que o 
que funcionava nos projetos mais 
sofisticados, com cores neutras e 
claras, tornou-se uma caricatura 
de despojamento nas categorias 
mais baixas, tornando os hotéis 
em elementos sem personalida-
de, principalmente no Brasil.

“De lá para cá muita coisa 
mudou. A hotelaria Life Style, 
principalmente com os hotéis 
W, mostrou que o que Philippe 
Starck havia preconizado na virada 
dos anos 2000 em Miami e New 
York em seus projetos, provou 
que era possível acompanhar a 
evolução dos gostos pessoais das 
pessoas”, explicou o arquiteto.

Os hotéis passaram a ter elemen-
tos mais lúdicos, cheios de cores 
e formas, com peças remetendo à 
decoração de infância, com peças 
que provavelmente estavam na me-
mória afetiva. O hotel estava mais 
próximo do que se tinha em casa 
do que em um quarto asséptico, 
sem personalidade. Além disso, o 
regionalismo passou a ter importân-
cia vital no sucesso do empreendi-
mento: um hotel em Singapura teria 
elementos que remetem à cultura 
local, da mesma forma que um ho-
tel em Atlanta ou Recife. “’Pertencer 
a um lugar’” passou a ter o mesmo 
peso do que ‘Remeter a uma marca’ 
e isto fez total diferença. A perfeita 
Guest Experience passou a ser o 
Santo Graal da hotelaria. Não por 
acaso, o Indigo Lower East Side, de 
New York, foi eleito o melhor hotel 
de 2016, concorrendo com gigan-
tes de luxo orientais e europeus.

Mesmo sendo de uma grande 
companhia americana, a IHG, este 
hotel traduz com brilhantismo o que 
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se espera de um hotel Life Style moderno. 
Além do mais, a disputa por pontos e 
comentários positivos nas OTA - Online 
Travel Agencies acirrou mais ainda a dis-
puta pela boa experiência dos hóspedes 
e o preço também passou a ser mais um 
componente nesta briga. Até surgirem 
os novos Hostels e Airbnb. A chamada 
geração Y, que é como chamamos os 
nascidos entre 1982 e 1994, passou a ditar 
o comportamento e expor suas necessi-
dades para o mundo”, opinou Manzano.

Já a geração Millenials, conectada em 
gadgets eletrônicos, passaram a viajar 
muito mais do que as gerações anteriores 
e necessitavam de espaços de acordo com 
seus anseios e vontades. Assim, a deman-
da pelo trinômio Design-Experiência-
Conectividade foi imensurável. Por ser 
um público extremamente conectado 
e alinhado com as tendências de moda 
e costumes, a experiência do hóspede 
superou todos os tipos de “produto” a 
que um hotel teria de oferecer. Agora 
não mais uma marca de hospedagem era 
importante e sim quais tipos de sensa-
ções (e as tais experiências) deveriam ser 
proporcionadas ao usuário. “Os Hostels, 
que tem em sua gênese os tradicionais 

Albergues da Juventude, numa faixa 
de público mais jovem e o Airbnb, um 
interessante modelo de negócios de 
hospedagem compartilhada atendendo 
níveis mais elevados, provaram que a 
Hotelaria Convencional estaria fada-
da a perder relevância como opção de 
hospedagem”, acredita Manzano. 

Segundo ele, todas as redes hotelei-
ras, sem exceção, tiveram que adaptar 
seus produtos, desde o econômico até a 
categoria Super-Luxo e novas redes como 
CitizenM e Room Mate passaram a estar 
entre as mais desejadas pelos usuários. A 
primeira, com quartos muito pequenos, 
mas com mobiliárioVitra e tecnologia 
100% atrelada à experiência e a segunda 
com hotéis com “personalidade” própria 
e nomes de pessoas comuns. “Ambas 
estiveram “namorando” o Brasil para 
colocar seus hotéis. A pergunta que fica é 
o que a próxima geração espera. Há uma 
corrente que aponta que as próximas 
gerações serão conservadoras e soluções 
coloridas e cool serão substituídas por 
um desenho mais ligado à natureza, com 
formas orgânicas e produtos naturais em 
seu acabamento, mantendo, muitas vezes, 
o aspecto de ‘casa atual’”, mencionou.

Ele destaca que com a marca Jo & Joe, 
a AccorHotels mostra uma nova e ousada 
configuração da mesma forma que as 
formas orgânicas e plásticas de Karim 
Rachid em diversos de seus projetos. “Na 
hotelaria Upscale e de Luxo acredito que 
as grandes assinaturas, como Armani 
e Bulgari, talvez percam sua força, cujo 
auge se deu com a inauguração do 
Armani Dubai, embora tenham muita 
aderência a um público mais sênior e fiel 
às grifes e as grandes redes como Four 
Seasons se adaptarão aos novos tempos 
de mercado. Pessoalmente tenho uma 
certa preocupação com a overdose de 
hotelaria para Millenials, dado que a ope-
ração foi colocada de lado e muitos hotéis 
têm problemas de limpeza e manutenção 
e substituição de peças de mobiliário, que 
eram únicas em sua implantação, e que o 
mercado não mais as oferece”, alertou o 
arquiteto. A Combinatta, por exemplo, é 
fabricante de almofadas, cortinas (inclusi-
ve com repelente), mantas, futons, pufes 
e almofadas para área externa. A empresa 

 Eduardo Manzano – 
“A hotelaria Life Style 

provou que era possível 
acompanhar a evolução 
dos gostos pessoais das 

pessoas”

Thomas Michaelis “É im-
portante conhecer todas 

as premissas pertinentes 
ao projeto como: parâmet-

ros legais, urbanísticos e 
topográficos”
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busca estar em sintonia com as tendências 
internacionais de design aliada ao con-
forto com peças inteligentes que decoram 
e ao mesmo tempo são aconchegantes.

Para Manzano, o desafio é fazer um 
projeto que ao mesmo tempo seja viável 
economicamente, proporcione a Guest 
Experience desejada e que a moderni-
zação ocorra sem muitos traumas. Cabe 
ao arquiteto e ao designer, mais do que 
nunca, entender ao mesmo tempo da 
especificação correta de produtos e da 
operação hoteleira. “Falando em entender 
o mercado e a demanda, a população está 
vivendo mais tempo e os antigos “idosos” 
viajam cada vez mais, demonstrando 
energia e disposição para viagens a todos 
os lugares. Se todos os hotéis estiverem 

configurados para um determinado 
nicho, como ficam estes turistas? Será que 
eles conseguirão manipular todos os com-
ponentes de automação de um quarto? O 
quanto os hotéis serão friendly para estas 
pessoas, lembrando que daqui há alguns 
anos haverá mais pessoas acima dos 60 
anos no Brasil?”, questionou Eduardo 
Manzano. 

Escolha dos 
profissionais

Para a realização de um empreendi-
mento hoteleiro, a escolha dos profissio-
nais de projeto é de suma importância, 
a começar por escolher um arquiteto 
que tenha conhecimento em projetos 
de hotel, bem como na escolha de toda 
equipe de projetistas que serão res-
ponsáveis pelo bom funcionamento 
técnico do empreendimento, como ar 
condicionado, água quente e serviços 
gerais do hotel, o que também faz parte 
da experiência positiva do hóspede.

É o que acredita Thomas Michaelis, 
arquiteto com mais de 120 projetos em 
seu portfólio e responsável pelo primeiro 
Formule 1 no Brasil. Segundo ele, para  
iniciar a elaboração do projeto de arqui-
tetura é necessário saber qual o público 
alvo do projeto. “Por exemplo, um hotel 
de luxo tem exigências de programa 
diferentes de um hotel econômico. É 
importante também conhecer todas as 
premissas pertinentes ao projeto como: 
parâmetros legais, urbanísticos e topográ-
ficos”, explicou. Ainda segundo Thomas, 
a operadora tem demandas técnicas, de 
programa e áreas de acordo com o núme-
ro de quartos e categorização do produto 
que precisam ser seguidas. O número de 
unidades por andar e a relação entre área 
construída total e o número total de quar-
tos são fatores de extrema importância 
logo no início do projeto, buscando maior 
eficiência e economia na construção. 

De acordo com Michaelis, os hóspedes 
pouco devem perceber a movimentação 
dos colaboradores nos bastidores de um 
hotel. No projeto de arquitetura os fluxos 
e os acessos para áreas de manutenção 
e serviços precisam estar devidamente 

Moema Wertheimer 
– “Cultura, tradições 
e hábitos locais são 
relevantes para a ambi-
entação e experiência 
dos hóspedes”
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organizados para permitir maior fluidez 
e eficiência nas tarefas que acontecem 24 
horas por dia todos os dias da semana.  
“Logo no início de sua conceituação, o 
projeto de arquitetura precisa contemplar 
todos os espaços necessários para receber 
a demanda técnica do hotel, que compor-
tam uma série de equipamentos necessá-
rios para seu funcionamento, como cal-
deiras, ventiladores e bombas hidráulicas 
entre outras coisas. Além de todos esses 
quesitos, existe um apelo estético da edifi-
cação tanto externamente quanto interna-
mente, criando espaços  internos que irão 
receber o projeto de  interiores”, explicou. 
Para tal, uma das empresas que atendem 
este mercado em todo o território nacional 
é a Rossmark Móveis, que produz mó-
veis de alta qualidade aprovados pelas 
grandes redes hoteleiras. Trabalhando 
em conjunto com diversos arquitetos e 
designers e com 90 anos de experiência 
na fabricação de móveis, a Rossmark é 
uma referência no mercado nacional. 

Tecnologia e integração
Oferecendo soluções que facilitem e 

agilizem os processos de hospedagem, 
do check in até o check out, a tecnolo-
gia é um dos grandes aliados do projeto 
arquitetônico para este segmento. As 
ferramentas auxiliam na administração 
hoteleira e na oferta de serviços, impac-
tando no design do empreendimento e 
nos espaços projetados. Uma das ten-
dências na evolução do conceito dos 
espaços é a não diferenciação entre áreas 
de lazer e trabalho, que quase se fun-
dem, podendo ocorrer simultaneamente 
sem distinções: ou seja, um empresário 
pode estar em um SPA estudando algum 
artigo ou em um balcão de bar tomando 
um drink e respondendo seus e-mails. 

Novos comportamentos demandam 
soluções que ofereçam desde integração a 
pocket places, espaços de trabalhos indi-
viduais ou dedicados a pequenos grupos, 
mais ou menos reservados, mas não isola-
dos; sempre com conectividade abundante 
além da possibilidade de interagir com os 



24

Especial

diferentes meios de comunicação. “Os 
serviços precisam ir bem além de ofere-
cer um bom local para dormir e tomar 
banho, devem ser diferenciados e exclu-
sivos como forma de atrair hóspedes e 
destacar-se perante a concorrência fideli-
zando o cliente. A valorização do design 
pode ser uma ferramenta de transforma-
ção nos espaços hoteleiros. Experiências 
sensoriais, tecnologia, informação e 
boa arquitetura fazem toda diferença”, 
explicou Moema Wertheimer, arquiteta 
também especializada no setor hoteleiro.

Para ela, questões como a cultura, 
tradições e hábitos locais são relevantes 
para a ambientação e experiência dos 
hóspedes. Aproveitar a vista de um 
terraço de cobertura ou uma condição 
local particular para criar um restauran-
te, SPA ou outro espaço diferenciado e 
especial, proporcionando uma experi-
ência única, tende a atrair e reter hós-
pedes e clientes por mais tempo dentro 
do hotel, o que por sua vez, otimiza os 
ganhos em A&B. Criatividade e resili-
ência na ambientação podem garantir 
flexibilidade para adaptações rápidas, de 
modo a garantir atividades com com-
partilhamento e individualidade, bem 
como as de integração e/ou convivência.

Projeto do ibis Styles 
Ribeirão Preto, por 

Moema Wertheimer

Mobiliário Projetizado
Para que atenda as necessidades do 

hóspede e garanta a identidade pretendida, 
o projeto hoteleiro também precisa estudar 
a decoração e mobília. A empresa Universo 
Móveis desenvolve móveis residenciais 
com armação tubulares e hoje, com sede no 
Distrito Industrial de Alvorada, no esta-
do do Rio Grande do Sul, dispõe de uma 
estrutura com mais de 100 mil m² de área 
e foca na execução de mobiliário corpo-
rativo projetizado (adapted case), desen-
volvendo soluções exclusivas e integrais, 
visando consolidar a imagem do cliente 
através de seus produtos, tanto trabalhos 
de Marcenaria quanto de Metalurgia.              

A companhia também  fornece portas 
PRF30 (Resistentes a fogo por 30 mi-
nutos/Isolamento acústico 32dB), bem 
como os mobiliários para quartos e áreas 
comuns, portas comuns e de banheiros. 
A empresa já forneceu para diversas 
redes de hotéis, entre elas: AccorHotels, 
Atlântica, Bourbon, Sheraton, Intercity e 
entre outras há mais de 15 anos. Obras 
em Aracruz – ES (Rouge); Recife – SP 
(Rouge);  Foz do Iguaçu – PR (Budget);  
Birigui – SP (Styles) para rede Accor e uma 
da Rede Bourbon na Cidad Del Leste – 
Paraguai, são alguns cases da empresa.  
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ainda assim, cerca de 75% da oferta hoteleira 
brasileira é independente.Um dos grandes 
desafios de manter em funcionamento um 
hotel neste contexto é a competitividade, e 
considerando as recentes opções de hospeda-
gem compartilhada, este se tornou o desejo de 
todos — inclusive hotéis de rede que também 
buscam por diferenciação no mercado. O 
rebranding, ou conversão de bandeira em 
português, tem crescido cada vez mais no País 
como uma saída para muitos hotéis aumenta-
rem rentabilidade e terem maior visibilidade 
pelo cliente final. Entretanto, como qualquer 
tipo de contrato e por ter diferentes mode-
los, a opção precisa ser bastante analisada.

Hotéis independentes e de 
rede têm optado por mudar 
sua identidade para atrair 
investidores e maior  
visibilidade dos viajantes

Nos últimos 20 anos, a hotelaria 
brasileira deu um grande salto 
em relação ao número de em-

preendimentos, modernização de estrutura 
e serviços. Grandes redes internacionais 
vieram para o País e se consolidaram, e 

Conversão de bandeira: uma 
saída para competitividade

Escolher o modelo 
operacional mais ren-
tável demanda muito 

estudo, pois depende do 
mercado, experiência e 
a propensão a risco do 

proprietário

FreeImages.com/ Svilen Milev
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Ao considerar a opção do rebranding, o 
hotel geralmente está buscando por gestão, 
vendas e distribuição eficientes. O proces-
so de conversões é uma prática comum 
em todo o mundo, especialmente entre 
hotéis que fazem parte de uma rede. Por 
já terem padrão construtivo condizentes 
com as exigências de uma rede, a conver-
são de um hotel de uma marca conhecida 
a outra é mais fácil. “No Brasil, algumas 
conversões são reflexo da queda de de-
sempenho do mercado, seja por razões 
econômicas ou pelo aumento de oferta em 
algumas cidades. Nesse contexto, é natural 
o descontentamento dos investidores, que 
almejam na troca de bandeira uma possível 
alternativa para melhorar os resultados 
do hotel. No entanto, não necessariamen-
te isso acontece. É preciso avaliar caso a 
caso o potencial de ganho e os riscos de 
perda com uma nova marca”, explicou 
Pedro Cypriano, Diretor de Consultoria 
na HVS – HotelInvest e autor do estudo 
“Conversões de Hotéis: Qual modelo é 
o mais adequado a sua propriedade?”.

O artigo, realizado em parceria com 
Fernanda L’Hopital, Sócia-Diretora na HVS, 
destaca algumas vantagens da conversão 
de bandeira, tais como força da marca e a 
padronização nos produtos e nos serviços; 
controles de qualidade, cursos e treina-
mentos estruturados pela rede hoteleira; 
inserção comercial mais rápida no mercado 
e o acesso a sistemas de distribuição globais; 
menor dependência de intermediários com 
altas comissões (como as OTAs) e a maior 
fluidez nos processos de comércio eletrô-
nico;  acesso ao suporte da rede hoteleira 
durante a estruturação e a operação do ho-
tel; menor propensão a riscos durante crises 
econômicas e/ou de mercado; maior liqui-
dez em caso de venda de ativos e acesso à 
financiamento mais barato, dentre outras.

Modelos contratuais
A decisão por converter a uma nova 

marca não pode ser pautada apenas em 
aumento de distribuição em curto prazo. 
Deve-se buscar um parceiro que concilie 
resultado hoje e valorização patrimonial 
futura. Cypriano afirma que é importante 
analisar se o descontentamento com uma 
marca atual se dá por má gestão ou por 

razões macroeconômicas. “Em momentos 
de crise, é natural que o mercado inteiro 
sofra. Um parâmetro interessante seria 
analisar se o seu hotel tem performado em 
linha ou não com os competidores diretos. 
Constatado um potencial de ganho com 
novos parceiros, além de negociação de 
taxas e possível aporte de capital pelas 
redes, o que é geralmente desejável pelos 
investidores, é fundamental que se enten-
da sua solidez financeira e as perspecti-
vas de mercado”, destaca o consultor. 

 São três os modelos contratuais que 
possuem vantagens e limitações ao proprie-
tário: gerenciamento, onde o proprietário 
contrata uma rede hoteleira ou uma gestora 
independente para operar seu hotel em tro-
ca do pagamento de honorários; franquia, 
no qual o proprietário paga honorários à 
rede hoteleira pelo direito de uso da marca 
e acesso aos seus canais de distribuição, 
suporte técnico e estratégico para admi-
nistrar o hotel; e arrendamento, um con-
trato de locação entre uma rede hoteleira 
ou gestora independente e o proprietário 
do hotel. Os contratos de gerenciamen-
to, franquia e arrendamento geralmente 
são de longo prazo e envolvem aspectos 
comerciais e legais. Assim, recomenda-se 
que sejam abordados com aconselhamento 
especializado e uma negociação cuidadosa 
para assegurar que os interesses de todas 
as partes estejam o mais alinhados possível. 
“Risco sempre há, principalmente quando 
o posicionamento de mercado e a força 

Apartamento Superior 
do hotel Paulista Prime, 

convertido pela Nobile
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das marcas alternantes forem distintos. 
Algumas marcas conseguem acessar canais 
que outras teriam dificuldade. É o caso, por 
exemplo, de hotéis com expressiva partici-
pação do público internacional. A proposta 
de valor de uma marca envolve canais 
de distribuição, força de vendas, política 
tarifárias, entre diversos outros aspectos. 
Dificilmente marcas distintas encontram a 
mesma combinação. A dúvida está em deci-
dir qual seria a mais eficaz para o seu hotel. 
Para isso, escolher bem desde o início é 
importante, pois qualquer processo de troca 
tem inconvenientes e deveria ser evitado 
quando possível”, alerta Pedro Cypriano.

Quando bem selecionada, uma marca 
geralmente aumenta o potencial de renta-
bilidade de um hotel independente. Junto a 
uma marca adequada, a percepção de valor 
do produto aumenta, o acesso a clientes 
potenciais é maior e a inteligência estratégi-
ca na gestão também é potencializada, por 
exemplo. “O ponto crucial é saber se existe 
um parceiro ideal para o seu hotel. Desde 
2007, a HotelInvest faz a gestão estratégica 
do FII Maxinvest, que inicialmente teve 
participação em mais de 50 hotéis na cidade 
de São Paulo, de diferentes marcas e ope-
radoras, e foi considerado por anos entre 
os fundos de investimento imobiliário mais 
rentáveis do Brasil. Para nós que acom-
panhamos de perto a gestão de inúmeros 
hotéis, não há dúvidas que a operadora 
tem sim influência nos resultados de um 
ativo hoteleiro”, pontuou o consultor. 

Para prever rentabilidade, realizar 
um estudo de mercado deve ser uma das 

obrigações do proprietário que pensa neste 
negócio. Dependendo da força da marca, 
a dependência de terceiros como canal de 
distribuição, por exemplo, muda muito, 
o que implica em negociação de tarifas 
líquidas mais baixas, já que as comissões 
a intermediários aumentam. “Não se trata 
apenas de mudar as taxas de gestão e atua-
lizar as projeções financeiras como se todas 
as receitas e os custos operacionais se man-
tivessem iguais. A estrutura operacional de 
uma marca a outra também pode mudar 
para atender os padrões corporativos. Esses 
são alguns dos exemplos, além das taxas de 
gestão, que impactam o resultado de um 
hotel e devem ser analisados em detalhe 
para se estimar o real impacto de uma 
conversão na rentabilidade do negócio”.

Se o negócio não atingir os resultados 
esperados, primeiro deve-se entender 
exatamente o porquê, e assim, saber se esta 
é a melhor saída para o caso específico. 
Se reafirmado o interesse pela conversão, 
é aconselhável que o processo seja asses-
sorado por especialistas que auxiliem na 
análise das marcas potenciais. “No Brasil, 
muitos investidores hoteleiros são pro-
prietários de condo-hotéis, que na maio-
ria das vezes exercem outras atividades 
profissionais e têm capacidade limitada 
para avaliar qual alternativa realmente 
aumentará o potencial de ganho de seu 
hotel. Alguns dos passos importantes 
durante o período de análise de marcas 
potenciais é conhecer o inventário atual 
da rede, os hotéis em desenvolvimento e a 
estrutura corporativa de apoio ao proprie-
tário”, sugere o consultor da HotelInvest.

Aspectos legais 
Por envolver diversos trâmites bu-

rocráticos e riscos ao proprietário e/
ou a rede (administradora), o hoteleiro 
deve também estar atento aos aspectos 
jurídicos que envolvem os contratos de 
conversão. O advogado Camillo Ashcar 
Neto explica que como em todo o negócio, 
recomenda-se que seja realizada uma “due 
diligence” (Diligência prévia, processo 
de investigação de uma oportunidade de 
negócio que o investidor deverá aceitar 
para poder avaliar os riscos da transação) 
sobre a bandeira prospectada de amplo 
escopo (corporativa), a qual consiste 

Pedro Cypriano – 
“Escolher bem a marca 
desde o início é impor-

tante, pois qualquer 
processo de troca tem 

inconvenientes”



29

Especial

resumidamente em verificar/determinar: 
a) conformidade com os gover-

nos (federal, estadual e municipal); 
b) histórico financeiro: incluindo ati-

vos, falências, processos judiciais fiscais 
e garantias, afiliações corporativas e até 
mesmo contribuições políticas. “Havendo 
algum ponto de atenção, recomenda-se 
então uma segunda etapa da “due dili-
gence” (investigativa), realizada através 
de uma análise aprofundada de todos os 
registros da empresa em questão, seguindo 
por verificações de quaisquer discrepân-
cias ou omissões”, pontuou Neto, tam-
bém membro da Innvestidor - Associação 
Brasileira de Investidores de Condo-Hotel.

Segundo ele, a principal e mais efetiva 
ferramenta da qual dispõem os investidores 
é a cláusula de performance. No entanto, 
é necessário atentar-se às métricas que 
nortearão o atingimento ou não do índice 
a ser performado, principalmente com 
relação às suas excludentes (eventos exter-
nos que fujam ao controle das partes, tais 
como caso furtuito, força maior) que possam 
eventualmente isentar de responsabilidade 
a Administradora no atingimento. Neste 
caso, recomenda-se uma redação abrangen-
te de um rol de situações exemplificativas 
que possam ocorrer e como devem ser 
tratadas, diminuindo ao máximo qualquer 
subjetividade de interpretação das partes. 

O advogado acredita que os modelos 
de contrato de conversão (franquia, geren-
ciamento e arrendamento) têm seus riscos, 
equilibrados entre si por fatores diferentes 
em cada modalidade. Como afirmou o 
consultor Pedro Cypriano, tudo depende 
do caso em particular, qual o segmento da 
operação, qual a bandeira, praça de insta-
lação, etc. “Recomenda-se que os investi-
dores acompanhem de perto as operações 
do dia-a-dia, o que não acontece muitas 
vezes devido ao perfil predominante neste 
tipo de negócio. Uma excelente opção é 
a contratação de um Asset Manager que 
faça de forma concentrada a interface entre 
investidores e administradora, de forma 
mais profissional e isenta”, explicou. O 
Asset Manager agrega valor tanto para os 
investidores como para a operadora através 
de um modelo de gestão que maximiza o 
retorno sobre o investimento e o valor do 
ativo, colaborando com a diminuição do ris-

co operacional. Este profissional representa 
o proprietário frente ao operador e lhe 
fornece um acompanhamento sistemático 
e acesso à informação e análises contínuas.

Quanto à lucratividade, Camillo Neto 
diz que na prática trata-se de uma relação 
direta entre risco e retorno. Por exem-
plo, o investidor ao contratar uma fran-
quia fica restrito às regras e padrões da 
Franqueadora, porém, assume de forma 
mais direta a administração do negócio 
aumentando os riscos, mas diminuindo os 
custos contratuais. Nos casos do arrenda-
mento e do gerenciamento, o investidor 
transfere todo o risco da operação para a 
Administradora, a qual certamente deverá 
ser melhor compensada em comparação 
à modalidade de franquia, aumentando 
seu custo e consequentemente redu-
zindo muitas vezes a lucratividade.

Para se decidir pela independência 
ou não, o advogado lista três  
aspectos como fundamentais: 
1) Qual o nível de dependência eco-
nômica entre empreendimento e 
Administradora, no sentido de se apurar 
quais são as fontes de receitas do em-
preendimento (reservas diretas ou gera-
das pela central da Administradora); 
2) Estrutura interna: o empreendimento 
deve contar com uma equipe autossufi-
ciente do ponto de vista operacional e ter 
participação ativa dos investidores por 
meio dos cargos de Síndico e Conselheiros. 
Caso não seja possível tal proximidade com 
os investidores, recomenda-se a contrata-
ção de um Asset Manager especializado; 
3) Custos: contratos com grandes ad-
ministradores muitas vezes trazem be-
nefícios como a prática de taxas mais 
atrativas perante geradores de receitas 
(canais eletrônicos, OTAs) e prestadores 
de serviços (contabilidade, jurídico, RH, 
dentre outros). Muitas vezes a perda 
desses “descontos” resulta em um au-
mento de custos tão altos que tornam 
menos rentáveis os empreendimentos. 

Ainda segundo o advogado, o mo-
delo contratual predominante é o de 
constituição de uma Sociedade em Cota 
de Participação – SCP, entre investidores 
e administradora, sendo esta também 
uma tendência. “A função do advogado 
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é sempre trazer o máximo de equilíbrio e 
proteção aos diretos e obrigações de ambas 
as partes, facilitando a consecução do 
objeto contratado. É uma relação delicada 
de ser equalizada, mas por experiência 
vejo que os entraves são sempre de natu-
reza comercial e não jurídica”, afirma.

Na visão de Raphael Moreira Espírito 
Santo, Sócio da área de Direito Imobiliário 
da Veirano Advogados,  a conversão é uma 
boa saída para se atrair competitividade, 
porque bandeiras hoteleiras consolidadas 
no mercado possuem uma base de clientes 
muito sólida e um padrão de qualidade dos 
quais os hóspedes deste tipo de hotelaria já 
estão acostumados. “Aqui no Brasil, o que 
precisa ficar claro para todas as partes em 
relação ao contrato de administração é que 
ele é um contrato de prestação de serviços, 
que a bandeira hoteleira apesar de assumir 
praticamente 100% da operação do hotel, 
presta serviços para o proprietário do hotel. 
Então, no caso do contrato de administração, 
o proprietário do hotel, usualmente, vai ser 
responsável por contratar os funcionários, 
por responder por eventuais débitos tributá-
rios, por responder por questões cíveis, e isso 
tem que ser muito bem tratado e ajustado no 
contrato com a administradora hoteleira, para 
que o proprietário não fique com débitos dos 
quais ele não estava esperando”, alertou. 

Outro aspecto importante que o advoga-
do destacou é que, quando converte seu hotel 
em outra bandeira, os  débitos pretéritos que 
este hotel  carrega vão ficar, e serão cobrados 
do próprio proprietário. Eles não são repas-
sados para esta nova operadora hoteleira.  
Geralmente, antes de encerrar um contrato 
de administração com uma operadora e 
começar um novo contrato de administra-
ção com outra, o proprietário assume para 
si os ônus que aquele antigo contrato tinha. 

“Esta é uma preocupação que o proprietário 
hoteleiro tem que ter”, comentou Moreira.

Ainda que seja uma tendência que 
está sendo adotada nos últimos meses por 
muitos hotéis, no mesmo ritmo muitos não 
se adaptam à nova bandeira, principalmente 
de marcas internacionais que não se adap-
tam aos regionalismos da localidade. Para 
o jurista, existe um ruído na comunicação 
quando da negociação dos contratos entre 
proprietários hoteleiros e marcas interna-
cionais aqui no Brasil. “Muitas das marcas 
internacionais, especialmente americanas, 
proporcionam contratos muito pesados e o 
operador hoteleiro acaba recebendo diversos 
valores por permitir que aquele hotel tenha 
ali sua marca, e acaba prestando um serviço. 
Porém, não responde pelos riscos que essa 
prestação de serviço traz para o proprietário. 
No final do dia, o hoteleiro acaba surpreen-
dido quando se inicia a operação ao per-
ceber que o operador nada mais é que um 
prestador de serviço daquele proprietário; 
que ele não responde por eventual prejuízo,  
questão trabalhista ou tributária que o hotel 
venha a ter. Então, quando essa  operação 
não dá certo, os proprietários ficam muito 
preocupados e veem que não tem dentro 
do veiculo contratual muitas oportunida-
des de se defender”, apontou Raphael.  

Ele acredita que o grande sucesso de 
marcas internacionais se estabelecerem aqui 
no Brasil, como AccorHotels e Meliá, por 
exemplo, tenha sido entender a cabeça do 
hoteleiro brasileiro e adaptar sua operação 
à sua realidade. “Percebemos que outras 
marcas trazem um modelo de negócio 
que é feito em outros países ao redor do 
mundo ao hoteleiro brasileiro, tentando 
impor este modelo de negócio no Brasil. 
E aí são contratos burocratizados em rela-
ção a outros e muito complexos”, disse.

Investimento preciso
A Nobile Hotéis, uma das maiores admi-

nistradoras hoteleiras do Brasil, tem investido 
cada vez mais na modalidade de conversão 
de bandeiras. Só em 2016, a rede investiu mais 
de R$ 5 milhões em key money. Até abril de 
2017 esse valor já superou os R$ 2 milhões. De 
acordo com Roberto Bertino, Presidente da 
Nobile Hotéis, o modelo que tem se apresen-
tado como mais favorável e rentável para o 

Camillo Ashcar Neto – 
“Uma excelente opção 
é a contratação de um 

Asset Manager que faça 
ainterface entre investi-
dores e administradora, 

de forma mais profis-
sional e isenta”
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Investidor e para a Nobile é o gerenciamento. 
“O modelo de gerenciamento, desde que 
moldado em instrumentos que promovam 
equilíbrio na relação entre os Investidores 
e a Operadora, resultam em indicadores 
financeiros e patrimoniais superiores aos 
demais modelos. O modelo de arrendamento 
pode ser uma “faca de dois gumes”, pois 
prioriza-se o pagamento do arrendamento 
em detrimento da conservação e manutenção 
do patrimônio. O formato de franquia é mais 
rígido em relação aos padrões e processos e 
caso a franqueadora adote uma postura de 
cobrar apenas as taxas contratuais (royal-
ties e marketing fees) e o cumprimento dos 
processos sem a entrega do know-how, 
vendas e suporte prometidos ao franqueado, 
a zona de atrito aumenta prejudicando o 
relacionamento e comprometendo a perpe-
tuidade da parceria. Escolhemos o modelo 
de gerenciamento para expandir a Nobile, 
pois a gestão é a nossa vocação”, declarou. 

Ainda sobre o modelo gerenciamento, a 
Nobile oferece uma proposta de key money 
aos empreendimentos habilitados a recebe-
rem uma das marcas e em mercados que 
estão no radar. “Aportamos recursos para 
atualização dos produtos, adequações aos 
padrões da marca e comunicação visual, 
além do capital de giro para o takeover. 
Com a renovação dos produtos, quebramos 
o ciclo vicioso da operação do empreendi-
mento onde o caixa sofre as consequências 
da insatisfação dos clientes e má reputação. 
Produtos renovados, com marcas relevantes 
e serviços de qualidade com excelente relação 
custo-benefício geram clientes satisfeitos e 
boa reputação no mercado. Com isso pro-
movemos o ciclo virtuoso”, aponta Bertino.

Para ele, o que ainda limita este negócio 
no mercado brasileiro é a ausência de crédito 

e de mão de obra qualificada. Ele menciona 
o crescimento da hotelaria através da pulve-
rização dos investimentos nos apart-hotéis/ 
flats/ condo-hotéis e o turnover elevado. 
Como solução para essas principais limita-
ções, a Nobile se especializou na gestão de 
empreendimentos mistos e tem investido 
tempo e recursos na seleção e retenção de 
talentos. “Parafraseando Jim Collins, procura-
mos colocar no ônibus as pessoas certas, nos 
assentos certos. Precisamos atuar com disci-
plina fanática para por em prática essa pre-
missa. As pessoas erradas devem estar fora 
do nosso ônibus. Com as pessoas certas nos 
lugares certos conseguiremos ser mais com-
petitivos e gerar maior rentabilidade nas nos-
sas operações”, disse. Ele afirma que um con-
trato se perpetua quando a Operadora atende 
aos dois objetivos básicos dos Investidores, 
sendo eles: 1) Remuneração mensal e 2) 
valorização patrimonial do empreendimento. 

Bertino conta ainda que a relação com 
os Investidores deve ser de total transpa-
rência e ganha-ganha. No caso dos empre-
endimentos mistos, (condo-hotéis/ apart 
hotéis/ flats) além de boa rentabilidade e 
valorização patrimonial aos poolistas, a rede 
visa atender às expectativas dos não poo-
listas que é oferecer serviços de qualidade 
com excelente relação custo-benefício.

Até abril de 2017, a rede abriu seis novas 
operações e temos mais oito até o final do 
ano. Dessas novas operações, 11 são conver-
sões e três são implantações. Em pipeline, são 
mais de 20 empreendimentos com aberturas 
previstas até 2019 com marcas de econômico 
a luxo. “Completaremos 10 anos de trajetória 
em janeiro/2018 com mais de 40 operações 
hoteleiras e de long stays. Utilizamos os 
recursos dos nossos Investidores com auste-
ridade e estamos sempre focados em gerar 
rentabilidade sustentável para o negócio. 
Hoje somos um time corporativo com 50+ 
executivos nas variadas disciplinas com me-
tas e objetivos claros a serem atingidos. Não 
pagamos os maiores salários, mas temos um 
turnover menor do que da nossa concorrên-
cia e conseguimos resultados superiores com 
nossa equipe nas nossas cestas competitivas. 
Situações de problemáticas e emergenciais 
são tratadas diretamente com os donos. Isso 
nos proporciona soluções ágeis, eficazes e 
com menor custo”, defendeu Bertino.  

O Nobile Downtown São 
Paulo foi uma conversão 
da rede iniciada em abril 
deste ano, sob investi-
mentos de R$ 1,6 milhão



33

EspecialEspecial



34

Gastronomia

Resorts Bourbon 
promovem Festival do Hambúrguer

Para comemorar o Dia Mundial do 
Hambúrguer, celebrado no dia 28 
de maio, os resorts da rede Bourbon 
realizaram atividades gastronômi-
cas alusivas ao tema com o Festival 
do Hambúrguer. Criados pelos 
chefs Juan, do Bourbon Atibaia 
Convention & Spa Resort, e Richard, 
do Bourbon Cataratas Convention 
& Spa Resort, os hambúrgueres 
eram artesanais e possuíam di-
versos sabores e combinações.

Em Atibaia, foram quatro opções. 
A cada semana do mês, um hambúr-
guer diferente esteve à disposição. 
O cardápio contou com opções como 
Bacon Bits Cheeseburger (180g de 
Blend de carnes brasileiras (coração 
de alcatra e fraldinha) com Bacon 
crocante, Anéis de Cebola Frita, 
Queijo Cheddar, Alface Crespa, 
Tomate Marinado e molho Barbecue);  
Cheesseburger Australiano (180g 
de Blend de filé mignon e Carne 
de Sol em pão australiano com 
queijo coalho, bacon crocante e 
cebola caramelizada com shoyu); 
Hambúrguer TexMex (Hambúrguer 
de Costela Angus Black com 
Guacamole, Pimentão Doce Assado 
e nachos crocantes), dentre outros. 

Renaissance São Paulo 
Hotel cria menu baseado em 
sabores paulistanos

Com influências de todas as regiões 
do País, a gastronomia paulistana é a 
grande inspiração do novo menu do 
Renaissance São Paulo Hotel. Elaborado 
pelo Chef Ícaro Rizzo, o cardápio apre-
senta releituras da cozinha contemporâ-
nea com seleção de ingredientes locais, 
vindos de produtores de todo o estado.

O restaurante Terraço Jardins lan-
ça seu menu com criações do virado à 
paulista, peixe prego e camarão gre-
lhados com banana tostada, arroz de 
rabada com agrião baby, galinhada de 
frango caipira com mini arroz, pica-
nha grelhada com vegetais e farofa de 
brioche com alho, entre outros. Para as 
sobremesas, Romeu e Julieta, um clás-
sico brasileiro, com sorvete de queijo, 
calda de goiaba e farofa doce, pudim 
de tapioca com coco e outras opções.

Hilton Morumbi 
realiza Festival de Gastronomia 
Espanhola com chef convidado 

Entre os dias 12 e 21 de maio, foi 
realizado no hotel Hilton São Paulo 
Morumbi o Festival Espanhol, que 
contou com um chef convidado. Todos 
os restaurantes do hotel receberam 
diversas opções gastronômicas da 
Espanha, como Pintxos, Tapas e Paellas. 

Para compor os menus dos três 
restaurantes, o chef Rodrigo Mezadri, 
do Hilton São Paulo Morumbi, recebeu 

Hambúrgueres 
foram servidos em 
várias opções nas 
unidades Bourbon 

de Atibaia (SP) e 
Foz do Iguaçu (PR)

Novo cardápio do restaurante Terraço 
Jardins combina sabores paulistanos 

gastronomia contemporânea
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em sua cozinha o chef Pedro Corredor, 
do hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona. 
Na cafeteria CaffèCino, os tradicionais 
Pintxos espanhóis foram servidos em 
dois momentos do dia, das 11h às 14h, 
e depois durante o happy hour das 17h 
às 20h, acompanhados da típica Sangria 
feita em diferentes versões a cada dia. 
Já o restaurante Armazem Morumbi 
teve uma estação de Show Cooking 
de Paella, em que o chef fez na hora o 
prato típico espanhol para os clientes, 
além de outras criações. O mesmo vale 
para os brunches de final de semana 
que são servidos no restaurante. 

No Canvas Bar, o destaque ficou por 
conta do bar de Tapas & Jamon, com 
opções de vinhos espanhóis e cava em 
taça para desfrutar desse momento. O 
Canvas Restaurante, por sua vez, trouxe 
a Espanha para seu cardápio por meio 
de diversas opções de menu completo 
(entrada, prato principal e sobremesa) 
ou por pratos vendidos separadamente. 

Algumas das estrelas desse car-
dápio elaborado pelos chefs foram: 
Bacalhau confitado no azeite extra 
virgem e batatas revolconas, a paleta 
de cordeiro “Castellana” com leito 
de batatas panaderas e, de sobreme-
sa, as Torrijas (espécie de rabanada) 
com Natillas e sorvete de baunilha 
bourbon traduzindo o melhor da 
clássica gastronomia espanhola.

Sofitel Guraujá 
Jequitimar (SP) 
promoveu jantar especial a quatro mãos 

Situado no resort Sofitel Guarujá 
Jequitimar, o restaurante francês Les 
Épices recebeu em maio o Chef francês 
Bertrand Busquet, Diretor da Chocolate 
Academy São Paulo, para um jantar 
exclusivo a quatro mãos. O jantar ficou 
a cargo de Patrick Ferry e as sobremesas 
foram assinadas por Bertrand Busquet, 
chef da belga Callebaut no Brasil. 

Entre as receitas produzidas pelos chefs 
estavam tartare de atum e wakamé, molho 
oriental, ceviche de robalo à moda de Tahiti 
como entrada, lombo de cordeiro com 
blinis de pupunha, mini ratatouille, com-
pota de cebola échalottes como principal e 
as sobremesas como destaque, cremoso e 
sorvete de chocolate de origem brasileira, 
com 66,8% de cacau e laranja e amburana; 
praliné de castanha baru; geleia de laranja; 
farofa de cacau e pó de bacon. O restauran-
te Les Épices também conta com uma carta 
de vinhos extensa com opções de rótulos 
que harmonizam com ocasiões especiais.

 Bristol Metrópole (PR) 
apresenta novo cardápio e chef

O Bristol Metrópole, localizado em 
Maringá (PR), passou por uma grande 
reformulação no restaurante e ganhou 
um novo cardápio. O menu é varia-

A Paella foi um dos 
destaques do Fes-
tival Espanhol no 
Hilton Morumbi
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do e reúne opções de saladas, carnes, 
massas, sopas, pratos rápidos, porções 
e sobremesas. O Le Gourmet oferece 
desde pratos clássicos como o Filé à 
Parmegiana até Alcatra à Demi Glacê, 
acompanhado por arroz e batata palha.

Willian Gallina, Gerente de Operações 
da unidade explicou que o novo car-
dápio foi criado para oferecer aos 
hóspedes pratos saborosos com uma 
apresentação convidativa. “Além de 
manter a tradição do hotel na gastro-
nomia, queremos sempre oferecer algo 
novo, atraindo os visitantes tanto para 
o almoço quanto para o jantar”, disse. 

Outra novidade no Bristol Metrópole 
é a chegada do Chef Wilson Povoa, 
que trouxe ao restaurante toda a sua 
experiência adquirida em 27 anos na 
gastronomia. O novo menu está sob seu 
comando e também conta com café da 
manhã cortesia e room service 24 horas.

Renaissance São Paulo 
realiza piquenique para hóspedes 
e público local 

No último mês, foi realizada no 
Renaissance São Paulo Hotel a 6ª 
edição do Global Day of Discovery, 
evento anual em que os mais de 
160 hotéis Renaissance ao redor do 
mundo proporcionam aos hóspedes 

e público local novas descobertas e 
experiências após o horário de traba-
lho. A edição deste ano promoveu um 
piquenique em meio aos prédios da 
região dos Jardins, na capital paulista. 

No total, aproximadamente 500 
pessoas, entre hóspedes e morado-
res da região, estiveram presentes 
e puderam aproveitar música ao 
vivo com a Banda Trinca Acústica, 
além de conhecer novas pessoas. 

A proposta de viver uma experiên-
cia de um Picnic totalmente diferente 
trouxe um menu com opções como 
dadinho de tapioca com geleia de 
pimenta dedo de moça, pastel palito 
de queijo cremoso, uma versão ex-
clusiva de galinhada preparada pelo 
Chef Ícaro Rizzo do Renaissance, 

Alcatra à Demi Gla-
cê, acompanhado 
por arroz e batata 

palha do Bristol 
Metrópole

Piquenique ao ar livre do Renaissance con-
tou com menu variado e música ao vivo
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além de creme de mandioquinha com 
queijo coalho e farofa de carne seca, 
tábuas de queijos e frios com cracker 
de arroz, bolo de pote de Romeu 
e Julieta e frutas com chocolate. 

Já o bar, contou com drinques 
como Bloody Mary, Sea Breeze, 
Gin e Tônica, Negroni, Rabo de 
Galo, o tradicional quentão, cerve-
jas e carta de vinhos especialmen-
te selecionadas para a ocasião.  

Temporada da Feijoada 
do Maria do Mar (SC) 
acontece até agosto 

Este ano, a tradicional feijoada do 
Hotel Maria do Mar, localizado em 
Florianópolis (SC), iniciou no últi-
mo dia 13 de maio. Ela é servida aos 
sábados, das 12h às 16h, até o final 
de agosto. Como novidade, o bufê 
conta com postas de tainha frita, 
além dos aperitivos, como caldo e 
bolinhos de feijão, pinhão, pipoca, 
amendoim, batidas de coco e maracu-
já, entre outros, dos 15 acompanha-
mentos e os 23 tipos de sobremesa.

A feijoada é servida em panelas 
de ferro, que mantém a temperatura 
aquecida por mais tempo. O prato 
principal e as sobremesas são assi-
nadas pelas Chefs Ivone Pereira e 
Kitty Assis e, para harmonizar, este 
ano o empreendimento criou um 
combo de caipirinhas para degusta-
ção. São quatro sabores: a tradicio-
nal de limão, morango, abacaxi com 
gengibre e tangerina com pitanga.

Sheraton Reserva do 
 Paiva (PE) 
realizou Noite do Vinho 

O Sheraton Reserva do Paiva, situado 
em Cabo de Santo Agostinho (PE), rea-
lizou no último dia 5 de maio um Wine 
Dinner (Noite do Vinho) com harmoni-
zação de vinhos e gastronomia. O evento 
contou com a visita da Sommelière Patrícia 
Brentzel que falou sobre a linha de vinhos 
espanhóis Marqués de Riscal, reconhecidos 
mundialmente pela excelente qualidade.

Brentzel é formada pela Associação 
Brasileira de Sommeliers, Escola 
Ciclo das Vinhas e também certifica-
da pela Instituição londrina Wine & 
Spirits Education Trust. Hoje, ela é 
responsável pela coordenação do de-
partamento técnico de produtos da 
Interfood, uma das mais importantes 
importadoras de bebidas do País.

O Chef Fernando Fonseca, conhecedor da 
gastronomia espanhola, serviu lula, camarão, 
peixe dourado, empanada com cogumelo, 
aspargos, queijo de cabra, filé de raquete 
angus, arroz de paella, banana caramelizada 
com nozes, mel e canela harmonizados com 
os vinhos Marqués de Riscal Rueda, Marqués 
de Arienzo Crianza, Marqués de Riscal Reser 
va e Marqués de Riscal Gran Reserva.

Casa Grande Hotel (SP) 
lança Festival anual de Fondue 
do Bistrô Saint Malo

Entre os dias 12 de maio a 3 de 
setembro, das 19h00 às 23h00, o 
Bistrô Saint Malo, do Casa Grande 

Sheraton Reserva 
do Paiva promoveu 

harmonização de 
vinhos e pratos 

espanhóis

A feijoada do Hotel Maria do Mar é 
servida aos sábados, das 12h às 16h, 

até o final de agosto
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Hotel Resort & Spa, situado em 
Guarujá (SP), realiza o tradicional 
Festival anual de Fondue, com um 
menu exclusivo servido para duas 
pessoas. A cozinha do estabeleci-
mento também oferece durante todo 
o evento seu cardápio à la carte de 
Cozinha Tradicional Francesa.

A Chef Jaquelline Roelandt assina 
o menu e entre as opções destacam-
se o Fondue de Camarão e Palmito, 
combinação de queijos gruyére e 
emmental fundidos em vinho bran-
co condimentado com dill e raspas 
de limão, servido com camarão, 
palmito e cubos de pão italiano; 
o Fondue Chinoise, fillet mignon 
em cubos, caldo de carne especial, 
molho curry, dijonnaise, poivre, 
quatro queijos e cesta de pães; e 
o tradicional Fondue de Queijo.

Pães variados, patês, seleção de 
queijos e frios completam o car-
dápio e podem ser harmonizados 
com excelentes opções de vinhos 
disponíveis no Bistrô. Para finali-
zar a experiência gastronômica, há 
o Fondue de Chocolate, com 50% 
meio amargo e 50% ao leite, creme 
de leite e armagnac, acompanha-
do de frutas da estação, pedaços 
de bolo e biscoito champagne.

Restaurante MEE, do 
Belmond Copacabana, 
ganha novamente estrela do guia Michelin

O Restaurante MEE, do Belmond 
Copacabana Palace, localizado na 
capital fluminense, é premiado com 
uma estrela Michelin pelo terceiro ano 
consecutivo. O estabelecimento, co-
mandado há dois anos pelo Chef Kazuo 
Harada, recebeu pela primeira vez em 
2015. O menu do local é uma verdadeira 
viagem pela gastronomia asiática com 
opções de pratos da cozinha tailandesa, 
coreana, vietnamita, chinesa e japonesa.

Ken Hom, Chef-Consultor do 
restaurante e que traz sempre as úl-
timas tendências da gastronomia 
asiática, vem ao Brasil pelo menos 
duas vezes no ano para trocar ideias 
e elaborar, junto a Kazuo, as no-
vas criações para o restaurante. 

Um dos destaques da casa é o car-
dápio Meechelin. Com nome em home-
nagem ao guia da gastronomia, Kazuo 
prepara 11 pratos com maestria: alguns 
do sushi-bar, em que privilegia produ-
tos frescos, pescados no dia, e também 
pratos quentes, típicos de regiões da 
Ásia. Tem também o menu Omakase 
Itamae, servido exclusivamente no balcão 
do restaurante, proporcionando uma 
interação mais próxima com o Chef.

Com uma carta de saquês que possui 
mais de 30 rótulos da tradicional bebida 
japonesa, no MEE é possível harmonizar 
os pratos criados por Kazuo com bebidas 
importadas do norte e sul do Japão, onde 
são encontradas as melhores águas.

Fondue de choco-
late acompanha-
do de frutas da 
estação faz parte 
do festival

O Restaurante MEE é comandado pelo 
Chef Kazuo Harada
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Restaurante Table Time 
é inaugurado no Sheraton São Paulo WTC 

Foi inaugurado no último dia 16 
de maio, pelo Chef Gustavo Torres, 
o restaurante Table Time – anti-
go Lobby - no Sheraton São Paulo 
WTC Hotel. É um espaço com um 
ambiente agradável, que poderá 
receber executivos da região. No 
cardápio continha refeições mais 
práticas que combinam com a vida 
em São Paulo. Ele abre de segun-
da à sexta-feira, das 9h às 23h, e 
Sábados e Domingos, das 11h às 23h.

Torres, ainda à frente do prin-
cipal restaurante do WTC Hotel, 
também assina o L’Atelier, especia-
lizado em cozinha mediterrânea, e 
trocará seu cardápio para o menu 
de inverno, focado em opções gas-
tronômicas mais agradáveis para 
a estação. O estabelecimento sedia 
eventos sociais, gastronômicos e 
corporativos, além de shows e mú-
sica ao vivo, geralmente, à noite.

O novo empreendimento fica 
ao lado do D.O.T - Drinks & other 
things, bar do Sheraton, assinado 
pelo Bartender Ricardo Basseto, 
que está há mais de 20 anos na 
profissão e é membro do conse-
lho da Associação Brasileira de 
Bartenders, onde ministra parte 
dos cursos profissionalizantes.

O Table Time do Sheraton WTC é um es-
paço feito também para receber executi-

vos da região

Restaurante espanhol 
Estado Puro 
é inaugurado em Curitiba

No último dia 26 de maio, foi inau-
gurado dentro do complexo The Five 
East Batel, onde também está o hotel 
NH Curitiba The Five, na capital para-
naense, o restaurante Estado Puro, do 
renomado Chef Paco Roncero, importante 
representante da cozinha de vanguarda 
espanhola. É aberto ao público todos 
os dias da semana das 12h30 à 01h00. 

O novo empreendimento atualiza 
e refresca o conceito mais popular da 
culinária espanhola, as tapas. O Estado 
Puro não só traz um novo ar à já co-
nhecida cozinha espanhola, como rein-
venta o conceito de bar, transmitindo e 
divulgando-o mundo a fora. Ele conta 
com uma carta de vinhos com 80 rótulos.

Chef Paco Roncero, 
proprietário do restau-

rante Estado Puro
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Tapas como croquetes de Jamon, 
polvo galego com batatas servidas com 
molho Picón Canario ou mini-burguer 
de vitela com maionese de mostarda 
são algumas das opções do menu. “São 
as tapas preparadas de maneira jamais 
vista, com técnicas vanguardistas apli-
cadas aos pratos tradicionais. Teremos 
opções de pratos como batatas com 
maionese de alho e ovas de arenque, 
tempurá de aspargos com molho ro-
mesco, croquetes de cogumelos e outras 
propostas criativas”, destacou Roncero.

O espanhol é Chef Executivo e 
Diretor do NH Collection Casino 
de Madri e de seu restaurante La 
Terranza del Casino, além dos bares 
de tapas Estado Puro (Madri), Estado 
Puro (Xangai), La Canica (México), 
Versión Original (Bogotá), Pata Negra 
(Colombia) e do Sublimotion (Ibiza).

Casa Grande Hotel 
lança temporada do Menu Degusta-
ção de Tapas 

Este novo menu será servido no 
Restaurante Thai que é especializado em 
cozinha tailandesa e do sudeste asiático e 

O restaurante Thai 
estará apresen-
tando uma grande 
variedade de tapas 
em seu cardápio

fica na praia da Enseada no Guarujá em 
frente ao Casa Grande Hotel. Os sabores 
inusitados podem ser apreciados duran-
te as estações outono-inverno no Menu 
Degustação de Tapas,  que acontece de 
sexta a domingo, das 19h00 às 00h00. 
Em um ambiente temático, sofisticado 
e descontraído, no deck da praia, os 
visitantes poderão apreciar no Thai as 
diversidades de temperos, ingredientes e 
aromas da gastronomia do sudeste asiá-
tico, em forma de aperitivos, degustando 
um pouco de cada sabor. “Originárias 
da Espanha, as Tapas são pequenos 
aperitivos servidos antes das refeições e 
que, geralmente, são divididos entre os 
participantes. Hábito comum também na 
cultura tailandesa, no qual todos os pra-
tos são compartilhados. É uma experiên-
cia perfeita para uma reunião de amigos 
ou um encontro romântico”, destaca 
Altair Teixeira, Gerente de Alimentos 
e Bebidas do Casa Grande Hotel. 

O Thai apresenta duas opções 
de Menu Degustação, cada um com 
nove tipos de tapas, dentre os quais 
destacam-se: Hommus Thai, Camarão 
envolto em Vermicceli, Spring Roll 
de Siri com Lichia, Satay de Fillet 



Gastronomia

41

com Curry Mussaman, Lula recheada 
com Camarões, Bolinho de Peixe com 
Especiarias, entre outros petiscos tai-
landeses com toque contemporâneo. 

Essas receitas culinárias poderão ser 
harmonizadas com vinhos especiais, que 
combinam com as estações mais frias do 
ano. O Thai oferece uma carta de vinhos 
com mais de 130 rótulos e o ambiente 
climatizado para o outono-inverno que 
tornam a noite ainda mais especial.

Restaurante Espaço 
Gourmet lança nova opção de 
almoço em Pinhais (PR)

O Espaço Gourmet, restaurante do 
Slaviero Executive Pinhais, localizado 
na cidade homônima nos arredores 
de Curitiba (PR) passa a oferecer mais 
uma opção para seus clientes e hóspe-
des. Agora é possível fazer a escolha 
pelo serviço por quilo, com o mesmo 
menu oferecido para o buffet livre.

São 16 opções de pratos frios, entre 
saladas, entradas e acompanhamentos e 
15 outras de pratos quentes – além das 
sete sobremesas, incluindo frutas. Às 
quartas e sextas será mantida a tradição 
da Feijoada e da Costela Assada, res-
pectivamente. Mesmo nesses dois dias, 
alternativas como grelhados, legumes e 
arroz integral garantem que até os pala-
dares mais exigentes sejam atendidos.

O restaurante também ofere-
ce opções de peixes e pratos lights 
nos outros dias da semana. 

O restaurante Espaço Gourmet possui 
entrada independente do hotel

O Espaço Gourmet atende hóspedes e 
passantes, além de eventos e reuniões de 
segunda à sexta-feira, das 12h00 às 14h30 
e das 19h00 Às 22h00, sendo o serviço 
de buffet (livre ou por quilo) apenas 
para o almoço. O restaurante também 
oferece estacionamento gratuito e wi-fi.

Meliá Campinas 
lança buffet variado às quartas-
feiras durante o jantar

Comandado pela Chef Ana Carolina 
Acorsi, o restaurante Del Jardin, locali-
zado no hotel Meliá Campinas, no bairro 
Cambuí, na cidade do interior de São 
Paulo acaba de lançar uma novidade nos 
jantares às quartas-feiras. Além de pratos 
à la carte, o local também oferece neste 
dia um buffet variado, composto por 
queijos, frios, quiches, antepastos, pi-
zzas e sobremesas. Recheado de delícias 
gastronômicas, todas produzidas pelas 
mãos habilidosas da chef Ana Carolina, o 
grande destaque do buffet fica por conta 
das pizzas preparadas com massa fina e 
crocante, e oferecem diferentes cobertu-
ras, entre elas, margherita, zucchini (abo-
brinha) e frango. A casa recomenda o pão 
de calabresa que, além de muito macio, é 
bem recheado. Outra sugestão da chef aos 
visitantes, hóspedes e público em geral, 
é o involtini de abobrinha e a quiche de 
alho poró preparada com uma massa que 
desmancha na boca. 

As pizzas de mas-
sa fina e crocante 
são preparadas 
em vários sabores
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Restaurante Quinto 
do Ouro, do hotel Ouro 
Minas, lança novo cardápio

Este cardápio de almoço executivo 
é voltado aos clientes que não podem 
aguardar muito tempo para o preparo 
das refeições, mas que buscam opções 
de pratos saborosos. O novo menu, 
assinado pelo Chef Hélio Santos conta 
salada cortesia do chef e opções de pratos 
como, risoto de filé de castanha e pen-
ne mediterrâneo, além de guarnições e 
opções de molhos para acompanhar as 
carnes grelhadas como filé de peito de 
frango, lombo suíno, tilapiá, filé mignon, 
salmão e bife de chorizo. Para a sobre-
mesa os clientes podem escolher picolé 
gelato Dilletto, pudim de leite conden-
sado, torta de chocolate e cheesecake.

De acordo com a Gerente de  
marketing do Ouro Minas, Monaline 
Alvarenga, o menu Rapide foi criado 
para atender aos clientes que buscam 
refeições de qualidade sem perder tempo 
aguardando o preparo. “Percebemos que 
tem aumentado a demanda de pessoas 
que querem degustar pratos sofistica-
dos, mas que não podem esperar muito 
para fazerem as refeições, já que com 
a rotina corrida nem todos tem tempo 
para um almoço demorado”, aponta.

O Chef Hélio San-
tos é quem criou 
este novo cardápio

Restaurante L’Etoile,  do 
Sheraton Grand Rio, ganha novo 
cardápio francês

O novo cardápio elaborado pelo Chef 
Francês Jean Paul Bondoux foi inspirado 
no inverno do Rio e também nas raízes 
familiares em Luzy, na Borgonha, região 
central da França 

O Chef Frances Jean Paul Bondoux de-
senvolveu um novo cardápio para o L’Etoile 
- restaurante francês localizado no Sheraton 
Grand Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Entre 
os pratos, estão especialidades da família como 
as coxinhas de rã crocante, receita a qual Jean 
Paul aprendeu com o avô. “Quando pequeno 
meu hobbie era pescar rãs para os almoços de 
domingo, e depois as preparava com a minha 
avó. Foi ela que me ensinou todo o preparo 
e hoje é um dos meus carros-chefes. É uma 
carne bem saborosa, além de ter um gosto 
de infância para mim”, explica Jean Paul.

Outros pratos típicos da região também 
a serem apresentados como peixes, assim 
como a mostarda tipo dijon, característica 
da região, além de tradicionais da culinária 
francesa com toque contemporâneo de Jean 
Paul favorecendo sempre os ingredien-
tes frescos e brasileiros como no caso do 
Magret de pato com purê de abóbora.

Segundo Jean Paul, para a composição 
do cardápio há sempre a preocupação da 
busca por ingredientes frescos, de alta qua-
lidade, eles são o mais importante na hora 
da composição. “O interessante da culi-
nária é misturar os produtos, da minha 
influência francesa, argentina (onde Jean 
Paul mora) com a brasileira. Eu misturo 
três ou quatro em um prato e se cria um 
aroma, um sabor diferente.” Há três anos 
o Chef desenvolve pessoalmente o menu 
do restaurante, e há um ano atua ao lado do 
chileno Félix Mosquera, Chef residente da casa.

O Chef Frances Jean Paul Bondoux com uma 
de suas criações, as coxinhas de rã crocante
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O mais novo parque aquático 
do Brasil, que entrou em 
operação, em soft opening 

no último dia 28 de abril, é um investi-
mento do Grupo Ferrasa e será mais uma 
opção de lazer para a cidade de Olímpia 
que recebe cerca de 2 milhões de turistas 
ano, graças as suas águas termais. O Hot 
Beach Olímpia é um moderno e segu-
ro complexo de lazer e entretenimento 
que reúne atrações para toda família, 
nas modalidades suaves, moderadas e 
radicais para todas as idades e gostos. E 
o melhor: verão o ano todo, com as águas 
numa temperatura média de 32°C. A 

Este é o primeiro parque 
aquático do Brasil com 
controle computadoriza-
do da qualidade da água 
das piscinas e a iniciar a 
operação com pagamen-
to de consumo com tec-
nologia de aproximação

Hot Beach, 
o novo e moderno parque aquático 

de Olímpia entra em operação 

O Hot Beach será mais 
uma opção de lazer para 
a cidade de Olímpia
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qualidade da alimentação, a segurança 
das atrações e o cuidado com a manu-
tenção colocam o complexo no rol dos 
melhores parques aquáticos do mundo!

O Hot Beach Olímpia é o 1º parque 
aquático do Brasil com controle compu-
tadorizado da qualidade da água das 
piscinas. O sistema garante condições 
ideais de banho ao longo de todo período 
de funcionamento do parque aquático. 
Além disso, é utilizado um sistema de 
cloração da água que não deixa a pele 
nem os cabelos ressecados. Outra inova-
ção tecnológica é a pulseira inteligente 
que possibilita o pagamento de consu-
mo por aproximação, a mesma usada 
nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Toda a operação do parque funciona 
na plataforma tecnológica MultiClubes, 
da Tríade Soluções Inteligentes. Rodrigo 
Macedo, Diretor comercial da empresa, 
comenta: “Atingimos um alto nível de 
maturidade no mercado nacional. O nos-
so foco é atender as expectativas do visi-
tante. A experiência em um parque deve 
ser única. E o uso da tecnologia é um dos 
elementos para promover esta fideliza-
ção”. A experiência dos visitantes com 
diferentes perfis – passaporte, dayuser e 
hóspede, é controlada diretamente pelo 

Uma imensa área de areia fofa 
e branca se destaca no parque

O Irado, uma torre de 
toboáguas é uma das 
principais atrações do 
Hot Beach Olímpia
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MultiClubes, tornando o processo de 
atendimento transparente e inteligen-
te, reduzindo os custos de treinamen-
to e de acompanhamento da equipe 
de operação do parque. Esse modelo 
unificado, permite ao Hot Beach criar 
estratégias comerciais e de contínua 
avaliação do seu ciclo de serviços, 
avançando, neste sentido, para o 
aprimoramento das suas ofertas.

Várias atrações estão presentes no 
parque para atrair os visitantes e isto 
compreende: Praia com Ondas, uma 
imensa área de areia fofa e branca, 
centenas de coqueiros, o bar da praia, 
que é o point do agito, e até uma 
escolinha de surfe. Na areia, mesas 
com ombrelones de sapê natural e 
espreguiçadeiras, espaço disputado 
tanto para tomar sol quanto para 
aproveitar a sombra dos coqueiros. 
A praia oferece três ambientes: Praia 
do Agito, Praia da Família e Praia 

Kids. E para quem deseja se divertir, 
são 14 atrações de diferentes tipos 
de ondas, como o Ebaa River, uma 
atração suave que é relaxante, mas 
muito divertida e de grande fluxo 
de turistas. Outras atrações também 
se destacam, como o Irado, a torre 
de toboáguas, o Poty Pipe, atração 
que se assemelha à pista de skate 
em “U”, entre outras atrações. Na 
ilha do rio lento existe uma área 
vip Beach Bar com bangalôs, espe-
lhos dágua, hidromassagens e um 
restaurante bar de alto nível, que 
poderá ser utilizada para festas 
especiais e confraternizações. 

A Empex Watertoys forneceu 
vários brinquedos fabricados de 
plásticos especiais para a piscina 
das crianças. Os produtos foram: 
Aquaflo, um brinquedo com vários 
jatos de água aonde as crianças 
podem tampar o buraco e au-
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mentar a altura dos jatos; Aquasphere, 
uma bola grande com jatos interativos; 
Aquabow Trio, três arcos com jatos 
cônicos de água leve fazendo um tú-
nel de água; Aquafountain, uma bacia 
grande com várias saídas de água por 
cima; Aquadunker, um grande balde 
que enche de água e vira com um gran-
de espetáculo, entre outros brinquedos 
fabricados com padrão ASTM dando 
maior segurança para as crianças. Já 
a empresa Blue Wave Equipamentos 
Aquáticos foi a responsável pelo for-
necimento dos brinquedos radicais.

Arquitetura moderna
Coube a Construtora Conref 

Engenharia de Piscina desenvolver os 
projetos de piscinas e a execução, atra-
vés do Eng. Antônio Carlos Ignácio que 
deu ideias e modificou algumas piscinas, 
acrescentando uma arquitetura mais 
moderna e com mais atrativos, como 
bares aquáticos e brinquedos aquáticos 
mais modernos, decks molhados, áre-
as com hidromassagens, etc. Também 
projetou um sistema de aquecimento 
termal com operação mais eficiente e 
moderna. “Nas piscinas e construções de 
apoio foi utilizado um concreto arma-
do e um sistema de impermeabilização 
inovador no Brasil, sendo em poliureia, 
que além de impermeabilizar, já é o 
acabamento final, dando a aparência de 

areia de praia. Os projetos hidráulicos e 
dispositivos de jatos do rio lento foram 
desenvolvidos para ter um eficiente 
sistema de tratamento e recirculação de 
águas para as atrações, com sistemas de 
alta vazão e motores com baixa poten-
cia, obtendo uma grande economia de 
energia”, explica o Engº Antônio Carlos.

Outro ponto importante do projeto 
que ele destaca é o sistema de trata-
mento físico químico independente 
para cada piscina, onde recircula as 
águas das piscinas. “Neste circuito é 
injetado uma quantidade suficiente de 
água quente diretamente do poço, para 
temperar as águas das piscinas e deixar 
a temperatura que for programada.

Com este sistema não há a necessidade do 
poço termal ficar funcionando constantemen-
te, sendo ligado apenas duas vezes por dia na 
maior parte do ano. O sistema de filtragem 
e aquecimento com águas termais foram de-
senvolvidos para ter a temperatura desejada 
e diferenciada em quatro áreas distintas da 
piscina de ondas e recreativa, podendo dire-
cionar todo o sistema para qualquer área da 
piscina. Todo o excedente de água quente in-
jetada nas piscina para manter o aquecimento 
é direcionado para uma rede independente 
de captação e direcionada para as cascatas 
de entrada e abastecendo o lago de entrada.  
Em uma segunda fase toda a água excedente 
do lago ira para uma estação de tratamen-
to e será reutilizada no Hotel”, explica. 

As crianças podem se 
divertir numa piscina 

com vários brinquedos
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Praça de Alimentação
O Hot Beach Olímpia dispõe de 

vários pontos de venda de comidas e 
bebidas localizados em pontos estra-
tégicos, próximo às principais atra-
ções, para a comodidade dos turistas 
e a maior Praça de Alimentação com 
ambiente climatizado em parque 
aquático em toda América Latina. 
Acomoda 800 pessoas sentadas. E em 
prédio anexo ao restaurante princi-
pal, funciona a Cozinha Central do 
Grupo Hot Beach, que abastece todos 
os restaurantes, lanchonetes e quios-
ques do parque aquático com bebidas 
e comidas. Cozinha própria e centrali-
zada garantem a qualidade e o padrão 
dos produtos alimentícios do parque.

Num conceito bastante comum 
nos Estados Unidos, o Hot Beach 
Olímpia também abriga um resort pé 
na areia. É o Hot Beach Resort, com 
484 amplos e confortáveis apartamen-

tos, perfeitos para o descanso após 
um dia muito bem aproveitado no 
parque aquático que começa a ope-
rar no segundo semestre de 2017. 

Hot Beach Resort visto 
ao fundo do parque com 

entrada em operação 
prevista para o segundo 

semestre deste ano
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Vale Suíço Resort 
investe em novas UH’s e amplia 
recepção

Localizado em Itapeva (MG), o empre-
endimento está passando por uma  reforma, 
onde mantém a arquitetura assinada por 
Felipe Tavares e Marco Medeiro e a deco-
ração por Marcela Scot. O resort investe 
para entregar 100 novas unidades habita-
cionais até 2018 e ampliar a recepção.

De acordo com Thiago Borges, Diretor co-
mercial do Vale Suíço, foi definido esquema de 
entregas modulares que permanecerá em 2017 
até a conclusão do projeto em 2018. “Em con-
junto com a criação das novas UHs e outros es-
paços e serviços mantivemos os retoques e revi-
talizações de outros pontos do Vale Suíço, para 
que ficassem alinhados com a projeto final, isso 
incluiu as UHs já existentes, corredores e facha-
das. Tudo feito de modo estratégico e sem in-
terferir no funcionamento do resort,” explicou.

Desde a recepção totalmente reno-
vada, todos os ambientes do Vale Suíço 
Resort foram projetados para serem de 
fácil acesso, com opções de lazer integra-
dos, cobertos e com vista que contempla 
os 150 mil metros de natureza do resort.

Atualmente, o Vale Suíço Resort 
oferece dois padrões de suítes: Suíte 
VIP e Master, com decoração clean e 
vista panorâmica para os 150.000 m² de 
natureza integrada às áreas de lazer do 
Resort. “As suítes têm, em média, 45m², 
com unidades que chegam a 95m². Para 
ampliarmos a oferta de UHs, atrações e 
serviços, expandimos nossa área cons-
truída em 4.500m² em um projeto fruto 
de pesquisas de opinião dos nossos 
hóspedes e estudo de mercado, alinha-
dos a proposta de uma experiência de 
hospedagem com infraestrutura de lazer 
e serviços”, comentou Thiago Borges.

Modernização 
acontece até o 
próximo ano, sem 
interromper o 
funcionamento do 
hotel

Modernização
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Bourbon Vitória 
Residence Hotel 
passará por modernização

A Bourbon Hotéis & Resorts já co-
memora os resultados obtidos com a 
administração de sua primeira unidade 
no Espírito Santo, o Bourbon Vitória 
Residence Hotel. O empreendimento 
localizado em frente a praia de Camburi, 
uma das mais famosas da capital ca-
pixaba, começou a ser administrado 
pela Bourbon em 1º de fevereiro deste 
ano. Ele apresenta o conceito da prati-
cidade de um residencial de negócios 
e lazer e a sensação de bem estar en-
contrada em condomínios, aliados à 
praticidade dos serviços hoteleiros.

De acordo com Renato Ojeda, Gerente 
geral do empreendimento já existe um 
plano de ação aprovado pelos investi-

Fachada da Bourbon Vitória Residence Hotel que começará 
uma ampla reforma interna
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dores para uma ampla reforma para 
ser concluída em 36 meses. “Desde a 
gestão anterior, o empreendimento tem 
como política fazer investimento anu-
al constante de forma preventiva, mas 
agora vamos fazer uma reforma cor-
retiva. Ela já deverá contemplar neste 
ano toda a recepção do hotel e de 20 
apartamentos. Como o hotel estará em 
pleno funcionamento, a obra será limpa 
e silenciosa, fechando um andar por vez 
e utilizando materiais adequados para 
evitar barulho e sujeira”, revela Ojeda.

Segundo ele, o maior investimento 
que a Bourbon fez até agora na admi-
nistração deste empreendimento foi 
o treinamento e qualificação, pois são 
as essências e os diferenciais da Rede. 
“Fizemos treinamentos focados para 
nossos 45 colaboradores. Os clientes já 
sentem esta mudança comportamental 
e os serviços diferenciados proporcio-
nados para superar suas expectativas 
e os comentários em redes sociais são 
muito animadores”, revela Ojeda

Ímpar Suítes Cidade 
Nova (MG) 
apresenta novos espaços

O Ímpar Suítes inaugurou em abril no-
vas instalações na unidade Cidade Nova, 
em Belo Horizonte (MG). Inspirada nos 
moldes norte-americanos, o hotel lança 
a nova lavanderia, que deve atender 
aos usuários de forma mais prática. 

O próprio hóspede pode levar suas 
roupas diretamente ao local e colocar 
nas máquinas pelo tempo e opções 
desejadas, com as fichas adquiridas no 
hotel. Depois, ele mesmo recolhe suas 
roupas, ganhando assim tempo, caso 

precise de alguma peça limpa em ca-
ráter de emergência. A proposta é que 
os clientes possam pagar apenas pelo 
tempo que use, como nas tradicionais 
lavanderias de rua nos Estados Unidos.

Segundo o Diretor Comercial da 
MHB (Minas Hospitality Business – 
rede que administra o hotel), Daniel 
Baeta, o brasileiro está acostumado a 
viajar e levar muita roupa, uma para 
cada dia de viagem. E assim, precisam 
desta opção. “Se for oferecido um ser-
viço de lavanderia de qualidade, os 
hóspedes podem levar menos roupas 
economizando tempo e dinheiro com 
despache de bagagens”, apontou. 

Além da lavanderia americana, o 
Ímpar Cidade Nova também inaugurou 
o espaço Express Gourmet. Os hóspedes 
poderão ter acesso a comidas e bebi-
das express, todas prioritariamente de 
fornecedores da região e com opções 
vegan e sem glúten. A área tem mesas e 
balcões para refeições e conta com um 
atendente para fornecer os produtos.

As novidades visam atender deman-
das estudadas pela rede e servem como 
experimentação para serem expandidas 
aos outros hotéis que a MHB administra.

Novotel Porto Alegre 
inaugura modernização com aula 
de dança aberta ao público

Para marcar a renovação de toda es-
trutura com um retrofit feito nos últimos 
meses, o hotel Novotel Aeroporto Porto 
Alegre promoveu o Dancing Day, uma 
aula de dança aberta ao público. O hotel 
ganhou uma fachada contemporânea, 
espaços que integram mais o lobby e o 
restaurante, salas de eventos renovadas 
e toda a estrutura com novas cores.

O Dancing Day Novotel Aeroporto 
levou a uma das salas de evento do hotel 
mais de 50 alunas, que foram recebidas 
com um café da manhã especial e foram 
acompanhadas por uma nutricionista. No 
evento, o professor de dança Fernando 
Miranda apresentou o novo estilo inti-
tulado MIXturado. “A modalidade vem 
movimentando as principais academias 
da Capital gaúcha e é diferente, pois 
não visa somente a atividade física, mas 

 Fachada do Ímpar 
Suítes Cidade 

Nova (MG)
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principalmente, o bem-estar emocio-
nal”, ressaltou o professor, que ministra 
a aula em dez academias da cidade. 
Segundo Nadia, o sucesso foi tão gran-
de que as aulas de dança com Miranda 
devem entrar para o calendário oficial 
do Novotel Aeroporto Porto Alegre.

A aula de dança foi um atrativo para 
aproximar mais o hotel da comunidade. 
De todos os participantes, 90% foram 
de pessoas de Porto Alegre. O evento 
é apenas um dos vários previstos para 
marcar o retrofit iniciado em dezembro 
de 2016 e concluído em fevereiro deste 
ano. Pintura na fachada, melhorias nas 
salas de eventos, reestruturação do lobby, 
restaurante e academia de ginástica, tota-
lizando um investimento de R$ 800 mil.

Hotel Saint Andrews (RS) 
será renovado e terá prédio anexo

Aula de dança no 
Novotel Porto Ale-
gre recebeu mais 
de 50 alunas

Ainda este ano, o Hotel Saint 
Andrews oferecerá a seus clientes 
uma extensão de sua estrutura: o Saint 
Andrews Mountain. Trata-se de um 
prédio anexo ao principal que já teve 
as obras iniciadas e contará com oito no-
vas suítes, totalizando 19 apartamentos.

Todos os novos apartamentos terão vista 
para o Vale do Quilombo. A decoração do 
novo prédio será baseada em tons de cinza 
claro e branco, sempre com contrastes de 
cores nos tecidos utilizados e nos papéis de 
parede ingleses. Haverá ainda o elevador 
panorâmico de três pavimentos, que permi-
tirá a vista completa de toda a paisagem.

Um dos grandes diferenciais desta nova 
fase será o centro de eventos, no térreo, 
concebido para eventos sociais e corporati-
vos, assim como cerimônias de casamento 
(mini weddings). Com capacidade para até 
150 pessoas, haverá um pavimento supe-
rior com duas salas, sendo uma delas para 
palestras e outra para reuniões, inclusive 
com infraestrutura para teleconferências. 
Estas duas salas também poderão ser unidas, 
transformando-se em um só ambiente. 

Outra novidade é o mirante construído no 
alto do novo centro de eventos, com mara-
vilhosa vista para o Vale do Quilombo. A 
atração é uma extensão da varanda superior 
do salão de eventos. Elaborado em forma 
de gazebo, haverá ainda um restaurante 
exclusivo onde será servido o café da ma-
nhã dos hóspedes com a assinatura do chef 
do Hotel Saint Andrews. O novo espaço 
ficará pronto ainda no inverno de 2017.

 Elevador panorâ-
mico e o mirante 

acima são os 
grandes diferen-
ciais do projeto

Alexandre Pinheiro
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Cabral 1500, restaurante do 
Porto Seguro Resort,
passa por total transformação

O restaurante Cabral 1500, principal do 
Porto Seguro Praia Resort, localizado no lito-
ral sul da Bahia, está passando por completa 
transformação para dar lugar a um estabeleci-
mento mais amplo, moderno e confortável, com 
capacidade para abrigar 500 pessoas ao todo. 
Iniciada em abril, a obra tem a previsão de ser 
concluída no mês de novembro deste ano.

Com o intuito de garantir a continuidade dos 
serviços, sem transtornos para os hóspedes, o 
centro de convenções do resort converteu-se em 
um amplo restaurante, onde estão sendo servidas 
as principais refeições do sistema all inclusive. 

Entre as novidades, está previsto o Buffet kids, 
uma área exclusiva para as crianças, com cardá-
pio especial, mobília e equipamentos na medida 
certa para os pequenos. “Já que estamos reforman-
do, vamos fazer isso dentro dos mais modernos 
padrões da gastronomia e hotelaria, otimizando 
os sistemas de armazenamento, conservação, 
higienização, produção e exposição dos alimen-
tos”, ressalta o responsável pelo setor de infra-
estrutura do resort, Paulo César Magalhães.

Além da ampliação das instalações físi-
cas serão construídos também mais banhei-
ros e um novo refeitório para os colabora-
dores. Móveis planejados e equipamentos 
de ponta tornarão mais ágeis e eficientes 
os serviços em setores como almoxarifado, 
legumeria, confeitaria, padaria, açougue, 
peixaria, bar, cozinha, além de uma minico-
zinha para grelhados, omeletes e tapiocas.

 

O centro de convenções do resort transformou-se 
em um amplo restaurante
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Best Western Plus 
Copacabana Design Hotel 
criou quarto sensorial

O empreendimento situado na 
capital fluminense criou um quarto 
sensorial inspirado pelo movimento 
da Bossa Nova. O projeto é assinado 
pela Radio Ibiza, pioneira no serviço de 
identidade musical e que está come-
morando uma década de existência. Os 
tetos dos apartamentos trazem trechos 
de músicas de compositores famosos. O 
intuito do Quarto Sensorial é promover 
uma experiência, que passa por todos 
os sentidos, transmitindo um pouco 
da essência carioca, alegre, musical, 
praiana e, ao mesmo tempo, boêmia. 
“Os cinco sentidos dos nossos hóspedes 
e convidados serão completamente ati-
vados com os nossos parceiros: paladar, 
tato, olfato, visão e audição – claro, 
por conta de uma trilha especial para a 
data. Serão 30 dias de uma nova expe-
riência hoteleira no Rio de Janeiro!”, 

disse a Coordenadora de Marketing da 
Hotelaria Brasil, Stephanie Menescal. A 
empresa de marketing sensorial convidou 
marcas cariocas para ajudar a compor o 
quarto. O paladar é assinado pela cerveja 
artesanal Three Monkeys, pelos sorve-
tes Nuvem, pelo café Moccato e pela 
Brauni. Já o olfato, assinado pela Spazio 
ID, é ativado por uma fragrância que 
mistura a suavidade do cítrico com um 
toque de maresia para remeter as nossas 
praias. Os quadros são da artista plástica 
Marina Papi e do fotógrafo Diego Tovar.

Haverá também um Mapa Musical 
assinado pela Criação e Design do Grupo 
Ibiza. Segundo a Gerente de Marketing 
de relacionamento da agência, Aline 
Jacques, a produtora, com esse projeto, 
consolida o posicionamento no mer-
cado como uma agência de marketing 
sensorial. “O quarto é um convite para 
percebermos o quanto somos senso-
riais e que as nossas experiências são 
muito mais ricas quanto mais os nossos 
sentidos são aguçados”, salienta.

A ideia do Quarto 
Sensorial é provo-
car uma experiên-
cia, que passa por 
todos os sentidos 
e transmitir um 
pouco da essência 
carioca
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Hotel Le Canton 
inaugura novo centro 
de entretenimento 

O hotel localizado em Teresópolis 
(RJ) inaugurou no último dia 20 de 
maio o Canton Ville, novo centro 
de entretenimento do hotel. O es-
paço de 35.400 m2 será focado no 
lazer, concentrando toda a estrutura 
de entretenimento e as atividades 
de recreação do empreendimento. 
A proposta é aproximar as atra-
ções de lazer, para que os hóspedes 
otimizem tempo e possam melhor 
aproveitar o espaço. Ele terá uma 
nova Arena de Paintball, novo lago 
para pescaria, uma tenda multiuso 
para atividades cobertas, pista de 
boias canadenses, entre outros. 

O Parc Magique ganhou duas 
salas de realidade virtual de últi-
ma geração com mais de 90 jogos 
diferentes, um simulador de mon-
tanha russa, com quatro percursos 
diferentes, além da “Just Jump!”. As 
atividades feitas pelos recreadores 
do hotel também serão levadas para 
o Canton Ville, assim como as festas 
e oficinas que fazem parte da pro-
gramação sazonal do local, como a 
Escola de Circo e a Festa Junina. 

Sofitel Guarujá Jequitimar 
implanta suite temática 
em homenagem a Gabriel Medina 
O Resort administrado pela AccorHotels no 
litoral Sul de São Paulo, acaba de implantar um 
quarto temático do Surfe, assinado pela arqui-
teta Carla Arigón Felippi com curadoria da Rip 
Curl, tradicional marca esportiva de surf. A suíte 
Aloha homenageia a praia do Hawai que é uma 
das mais procuradas pelos surfistas mundiais e 
terá como tema o campeão mundial de surfe em 
2014, Gabriel Medina. Os serviços especiais como 
aulas de surfe e acesso às peças de acervo ficarão 
disponíveis aos hóspedes até outubro.

O modo de vida dos surfistas, preocupados 
com a natureza, conectados com a simplicida-
de e sustentabilidade, serviram de inspiração 
para o apartamento de categoria superior, que 
tem 38m² com varanda. Os materiais usados 
seguem cores neutras e tons de azul, fibras 
naturais, madeiras e linho, além de livros de 
acervo da marca Rip Curl e pranchas de Medina 
e Tom Curren, outra lenda desse esporte.

Ao realizar o check in, os hóspedes são 
recebidos com agrado de boas vindas, como a 
tabela de previsão das ondas. Já na suíte, eles 
podem contar com roupões, lycra e medidor 
de marés Rip Curl. Durante a programação 
também serão realizadas aulas de surfe e lual.

No café da manhã do empreendimento, 
o restaurante Brisa disponibilizará para os 
fãs do esporte um corner do Surfe, que terá 
cupcakes e macarons, e sugestões de pratos 
inspirados no tema havaiano, além de cardápio 
exclusivo disponível no serviço da suíte. “É 
muito legal podermos ter uma suíte temática 
do surfe. Ainda mais no Guarujá, cidade que 
tem tudo a ver com o tema. O surfe agora é 
olímpico e deve crescer ainda mais. Muita 
gente vai para o Guarujá surfar e a Praia de 
Pernambuco tem uma onda muito boa. Quem 
se hospedar nessa suíte, terá um incentivo a 
mais para ir para o mar”, comenta Medina. 

O espaço será focado no lazer, concen-
trando toda a estrutura de entretenimento

Os materiais usa-
dos na decoração 
da suíte seguem 
cores neutras e 
tons de azul, fibras 
naturais, madeiras 
e linho 
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Investidores hoteleiros 
estão otimistas com América 
Latina, aponta JLL

A confiança dos investidores hote-
leiros em relação a América Latina tem 
aumentado. É o que mostrou a pesquisa 
Latin America Hotel Investor Sentiment 
Survey 2017, publicada pela JLL Hotels 
& Hospitality Group. O estudo apon-
tou que, mesmo mantendo-se caute-
losos, eles esperam uma melhora no 
desempenho dos principais mercados 
da região no curto e médio prazo.

O estudo JLL Latin America Hotel 
Investor Sentiment Survey entrevistou 
500 dos principais investidores ativos na 
América Latina sobre suas intenções de 
investimento na região atualmente. A 
pesquisa mostra que os mais importantes 
investidores da região estão estrategica-
mente segurando investimentos, preferin-
do trabalhar nos mercados sabidamente 
superofertados, visando obter valor 
no futuro. Preocupações com a estabi-
lidade econômica e política, além de 
segurança e violência ressurgiram como 
os principais entraves para os investi-
dores da região, segundo a pesquisa. 

Ricardo Mader, Diretor da JLL Hotels 
& Hospitality Group afirmou que “glo-
balmente, entre os países emergentes, a 
Índia vem apresentando o melhor desem-
penho no setor hoteleiro. Mas, devido 
à alta complexidade de seu ambiente 
de negócios, a América Latina torna-se 
uma opção atraente para interessados 
em investir em mercados emergentes”.

Brasil e México lideram transações 
O volume de transações hoteleiras na 

América Latina entre 2014 e 2016 foi de US$ 
3,5 bilhões, sendo que a liquidez foi lide-
rada pelo México e pelo Brasil, que juntos, 
foram responsáveis por 45% das transa-
ções realizadas na região nesse período.

No Brasil, explica Mader, como o setor 
de incorporação imobiliária ainda vem 
sendo negativamente impactado pelo 
cenário econômico, a perspectiva é de que 
continuem ocorrendo transações com a 
participação de fundos de investimentos e 
outros tipos de investidores institucionais.

A pesquisa da JLL mostra ainda que 

há um interesse maior dos investidores na 
aquisição de ativos hoteleiros em cidades 
secundárias, enquanto no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, os investidores estão 
mais inclinados a segurar os investimen-
tos. “Essa é a tendência observada nos 
principais mercados da região, os inves-
tidores estão propensos a segurar investi-
mentos nas principais capitais, enquanto 
mostram apetite para aquisições em 
cidades secundárias”, analisou Mader.

Desempenho dos hotéis 
Mesmo que a performance dos hotéis 

não tenha sido uniforme na América 
Latina em 2016, a maioria dos países re-
gistrou crescimento do RevPAR. Cidade 
do Panamá, Quito e Santiago registraram 
queda no índice em relação a 2015. 

O Brasil também sofreu, com exce-
ção do Rio de Janeiro, onde o RevPAR 
aumentou dois dígitos, impulsionado 
pela realização das Olimpíadas de 2016. 
A tendência é de que o RevPAR continue 
aumentando na região este ano, já que o 
turismo vem apresentando bom desem-
penho e, de forma geral, espera-se um 
crescimento moderado do novo estoque.

Windsor Hotéis 
promove showcase em todo o País

Para apresentar o Rio de Janeiro como 
centro cultural e turístico aos próprios 
brasileiros, a rede Windsor Hotéis 
iniciou um Showcase no último dia 9 
de maio, em São Paulo, que percorrerá 
20 cidades dos principais estados do 
País. Os presentes tiveram oportuni-
dade também de conhecer o portfólio 
dos hotéis do Rio e em Brasília. e ain-
da o novo Gerente Geral Corporativo 
de Vendas da Rede, Ivan Bonfim.

A primeira apresentação teve como 
objetivo principal mostrar o Rio além 
dos Cartões Postais, com destaque 
para a região central e portuária da 
cidade. Para complementar, aborda-
ram sobre as novas plataformas tec-
nológicas voltadas para distribuição e 
revenue na área de vendas e eventos. 

Mas, o grande destaque ficou para 
os próximos hotéis que serão implanta-

58



Mercado

59



60

Mercado

dos pela rede. Um deles será o Windsor 
Califórnia, o novo quatro estrelas de 
luxo em Copacabana com apartamen-
tos exclusivos. O projeto decoração será 
assinado pela arquiteta Paola Ribeiro, 
com inauguração prevista para o verão 
de 2018 e o Windsor Tower, na Barra 
da Tijuca, que agrega os hotéis Windsor 
Barra, Windsor Oceânico e Windsor 
Convention & Expo Center, com 22 mil 
m² de área construída e capacidade para 
sediar até 7 mil pessoas em eventos. A 
inauguração está prevista para 2019.

 
Serhs Natal (RN) 
recebe renovação de certificado 
pela qualidade da água

O Serhs Natal Grand Hotel recebeu 
recentemente o certificado de renovação 
do “Selo Azul – Água de qualidade” 
pela Secretaria Municipal de Saúde, 
certificação dada aos estabelecimentos 
que cumprem os requisitos para ofe-

recerem água que esteja dentro dos 
padrões de qualidade e potabilidade 
exigidos pelo Ministério da Saúde. 

O Serhs foi o único hotel da Via 
Costeira a obedecer os critérios de 
renovação, afirmou Marcilio Xavier, 
chefe do setor de vigilância em saúde 
ambiental e do trabalho da SMS.  O 
“Selo Azul” foi criado em novembro 
de 2015, sendo um projeto pioneiro 
em Natal com validade por um ano. 
Em 2016, o hotel foi o primeiro esta-
belecimento a receber o certificado. 

Participaram da cerimônia o che-
fe do setor de Vigilância em Saúde 
Ambiental e do Trabalho, Marcílio 
Pereira Xavier, o Diretor Técnico da 
ARSBAN - Agência Reguladora de 
Saneamento Básico de Natal, Fábio 
Góis, a Diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Juliana Bruno, 
o Coordenador do Vigiágua, José 
Wellington Ferreira e equipe do setor. 
Pelo hotel, estiveram presentes a Gerente 
de Operações Evelissa Melo, Erlandia 
Sousa, Supervisora de Qualidade do 
hotel, Ezilda Amorim, Governanta e 
Sidnei Pontes, Gerente de Manutenção. 

Para a Diretora Juliana Bruno, a 
vigilância em saúde trabalha hoje mais 
para orientar os empreendimentos do 
que punir. Segundo ela, é importante 
a manutenção na qualidade da água 
para que outros possam também ser 
contemplados com o selo Azul. Já o 
Diretor da ARSBAN, Fábio Góis, des-
tacou o Turismo como principal ativi-
dade econômica do estado, como fator 
estimulante para a qualidade da água.

HRS lança ferramenta que solicita 
orçamentos para reuniões corporativas

A HRS - Hotel Reservation Service, 
empresa especializada em reser-
vas hoteleiras para empresas, lança 
a Meetago, ferramenta que solicita 
orçamentos para grupos e eventos. Ela 
descomplica o processo que o solici-
tante tem de especificar o tamanho 
e o formato do encontro, saber quais 
materiais audiovisuais serão neces-
sários, qual tipo de serviço de cate-
ring deverá contratar, entre outros.

Equipe comercial 
e vendas da Rede 
Windsor

Equipe da Secre-
taria Municipal 
de Saúde com a 
Gerente de Ope-
rações do Serhs, 
Evelissa Melo
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A ferramenta, que ainda se encontra em fase 
de testes para o mercado da América Latina, de-
verá ser lançada no segundo semestre de 2017. 

Atualmente, a HRS conta com 3 mil ho-
téis cadastrados, sendo mais de mil empre-
endimentos brasileiros. A partir dos dados 
inseridos pelo comprador na ferramenta, a 
Meetago apresenta todos os hotéis que aten-
dem aos requisitos. O cliente então seleciona 
até quatro empreendimentos para os quais 
deseja solicitar um orçamento e receberá um 
e-mail informando assim que cada um dos 
hotéis responder a solicitação de cotação.

Ainda de acordo com Oliveira, o processo 
é transparente para os dois lados. O hotel sabe 
quem solicita o orçamento e o cliente tem em 
detalhes todos os valores do que está procuran-
do. Por fim, o comprador escolhe o que melhor 
se adequar a seu evento e realiza o pagamen-
to diretamente para o empreendimento.

La Torre Resort (BA) 
divulga bons números de ocupação 

Meetago, que solicita orçamentos para eventos 
corporativos, será lançada no segundo semestre

O Diretor do La Torre Resort Luigi Rotunno e a 
Diretora Comercial Renata Righi participaram da 

Travelweek em São Paulo
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O La Torre Resort de Porto Seguro, lo-
calizado na praia do Mutá (BA) divulgou 
números de ocupação no primeiro qua-
drimestre. Os dados foram informados 
pelo Diretor diretor geral, Luigi Rotunno 
e a Diretora comercial Renata Righi.

O La Torre cresceu 23% no fatura-
mento de março e 5,5% no número de 
diárias. Em 2016, houve aumento no 
faturamento de 22% e +2,6% no número 
de diárias, além do bom resultado no 
mês de abril deste ano. “Todo investi-
mento realizado em qualidade do nosso 
All Inclusive e infraestrutura do resort, 
para torná-lo um produto exclusivo e de 
charme tem sido o fator mais importante 
nesta repercussão positiva. Durante este 
mês de abril,  registramos um crescimen-
to de 16% e durante a Semana Santa e 
do Descobrimento uma ocupação re-
corde”, afirmou a Diretora comercial.

Brotas Eco Resort (SP) 
apresenta Dog Park com estrutura 
exclusiva para cães

O Brotas Eco Resort, situado em 
Brotas (SP), inaugurou no mês passado 

um Dog Park, um dos primeiros hotéis do 
Brasil com estrutura exclusiva para cães. 
Ele tem uma área de 1.000 metros qua-
drados, conta com 2 pistas de agility para 
cachorros de todos os portes, 6 dog-apar-
tamentos (canis) com portões e cadeados, 
caso os hóspedes queiram deixar o pet 
em segurança enquanto fazem alguma 
atividade inapropriada para os peludos.

Durante os feriados, o empreendi-
mento também oferece gratuitamente 
aos clientes um adestrador para cada 
grupo de 20 cães, com o propósito de 
nortear os donos e auxiliar no treina-
mento dos pets nas pistas de agility.  “Os 
pets são membros da família e nós os 
recebemos com o mesmo carinho que 
recebemos os nossos hóspedes”, declara 
a Gerente do Resort, Marília Rabello.

O estabelecimento cobra o valor de R$ 
50 a diária por pet de pequeno porte; R$ 
80 médio e R$ 100 para aqueles de grande 
porte. É necessário que os cães sejam 
dóceis, além disso é obrigatório o uso de 
coleira com guia e também apresentar 
a carteirinha de vacinação no Check-in. 
Para utilizar o Dog Park não é cobrado 
nenhuma taxa extra. Mas caso os hóspe-

O Dog Park conta 
com 2 pistas de 
agility para cachor-
ros de todos os 
portes e 6 canis 
com portões e 
cadeados
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des queiram utilizar os canis é 
cobrado uma diária de R$ 20.

Para os mais aventureiros, 
existe também a opção de o pro-
prietário fazer rafting com o pet. 
Qualquer cãozinho pode partici-
par, mas o passeio deve ser agen-
dado com antecedência e custa 
R$ 79, por pet. Uma opção mais 
tranquila de atividade é partici-
par da cãominhada realizada to-
dos os fins de semana no centro 
de Brotas, em que são visitados 
os pontos turísticos da cidade.

Prive Hotéis & Parques
apresenta novo site com 
tendências tecnológicas 
inovadoras

O Prive Hotéis & Parques 
apresenta seu novo site que 
atende tendências tecnológi-
cas inovadoras. Ele está mais 
atraente, dinâmico e fácil para 
navegar, com acesso a promo-
ções e muitas informações sobre 
os hotéis. Disponibiliza ainda 
programações culturais e de en-
tretenimento que são renovadas 
mensalmente, de acordo com a 
data comemorativa do período.

Os clientes também conse-
guem realizar reservas hotelei-
ras, adquirir ingressos em pou-
cos cliques e localizar imagens 
e vídeos dos empreendimentos. 
“O layout está mais arrojado e 
resume a missão do Prive Hotéis 

& Parques – oferecer experi-
ências inesquecíveis em hospi-
talidade, em um único lugar”, 
salienta o Gerente de Marketing 
da marca, Giuliano Menegassi.

O site foi construído com 
base nas novas tendências 
tecnológicas de linguagem de 
programação e navegação, 
promovendo melhor desempe-
nho, qualidade e velocidade de 
abertura. Ele pode ser acessado 
por diversos dispositivos (com-
putador, tablets e smartpho-
nes). Além disso, já alcançou 
99 de 100 pontos pelo Google 
Analytics de portais adapta-
dos para plataforma mobile.

Resorts da ABR 
registram crescimento na 
taxa de ocupação no 1º 
trimestre de 2017

O grupo de resorts asso-
ciados à ABR registram cres-
cimento nos três primeiros 
meses de 2017. Eles apresen-
taram uma taxa de ocupação 
média de 68,3% - comparado 
ao mesmo período do ano 
passado, que atingiu 67,1%. 
O indicador teve aumento 
de 1,2 pontos percentuais. O 
destaque foi o mês de janei-
ro, que pontuou ocupação 
média de 80,7%. Os números 
são confirmados pelo rela-
tório Resorts em Números.

O novo site do Grupo foi feito com base nas novas tendências 
tecnológicas de programação e navegação
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Segundo Luigi Ro-
tunno “os viajantes 
perceberam que 
os resorts brasilei-
ros proporcionam 
experiências cada 
vez mais especiais 
e exclusivas”

As estatísticas apontam também 
que o TRevPAR - Total Revenue per 
Available Room ou, receita total 
por quarto disponível elevou de 
R$ 645,20 para R$ 651,00. Já a re-
ceita média dos resorts caiu de R$ 
961,53, no primeiro trimestre de 
2016, para R$ 953,20 neste ano, com 
queda mais acentuada em março.

Conforme o Presidente da ABR, 
Luigi Rotunno, especialmente em 
2016, os viajantes perceberam que 
os resorts brasileiros proporcionam 
experiências cada vez mais especiais 
e exclusivas. “Isso fez com que a 
nossa ocupação média atingisse um 
recorde histórico de 63,5% em 2016 
e os números do primeiro trimes-
tre confirmam que essa tendência 
se manterá nesse ano. Cabe aos 
hoteleiros continuarem com inves-
timentos em instalações, serviços e 
atendimento de alto padrão de forma 
que esse aumento não seja repassa-
do aos hóspedes”, salientou ele.

O relatório Resorts em Números 
é uma publicação trimestral, com 
uma edição especial anual, com 
estatísticas do setor. As informa-
ções são fornecidas periodicamen-
te, de forma sigilosa, pelos resorts 
associados à ABR e compiladas 
pela equipe de Hotelaria do Senac, 
parceiro da entidade. Todos os 
estudos encontram-se no site da 
ABR, na área de Publicações.

Airbnb: Feriados geram  
cerca de R$ 53 milhões de  
renda a anfitriões brasileiros

Nos últimos feriados de Páscoa, 
Tiradentes e 1º de maio, muitos viajantes 
optaram pela economia colaborativa na 
hora de se hospedar. Com este serviço, os 
anfitriões brasileiros do Airbnb recebe-
ram cerca de  R$ 53 milhões de renda ex-
tra no período que abriram sua casa para 
os turistas. Acompanhando o ritmo de 
crescimento da plataforma no Brasil, os 
três feriados prolongados, quase consecu-
tivos, registram crescimento no número 
de viajantes domésticos em relação ao 
ano passado. A renda extra anual de um 
anfitrião típico gira em torno de R$ 5.500. 

A Páscoa registrou aumento de 136% 
em comparação com 2016. As cinco 
cidades com maior número de chega-
das de hóspedes durante o Tiradentes 
foram Rio de Janeiro, São Paulo, São 
Sebastião, Florianópolis e Cabo Frio. 
No feriado do Dia do Trabalho, a 
renda extra obtida pelos anfitriões 
ficou em torno de R$ 15 milhões.

AccorHotels (SP) 
promove debate no Dia Internacional 
Contra a Homofobia

No último dia 17 de maio, Dia 
Internacional Contra a Homofobia, a 
rede AccorHotels recebeu na sede da 
empresa, em São Paulo, o jornalista, 
professor e especialista em políticas 
de diversidade nas organizações, 
Ricardo Sales, para moderar o debate 
“Desmistificação dos preconceitos e 
estereótipos da comunidade LGBT: 
realidade no mercado de trabalho”.

Sales, que tem 10 anos de atua-
ção como consultor de comunicação, 
desenvolveu uma visão integrada 
e adquiriu experiência com elabo-
ração de políticas de diversidade 
para empresas. Junto a ele, esta-
va a travesti, escritora, feminis-
ta, ativista do movimento LGBT 
e doutorada e teoria literária na 
Unicamp, Amara Moira, para com-
partilhar sua história na luta pelo 
direito das pessoas trans no Brasil. 
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O grupo também distribuiu no evento 
cartilhas com boas práticas para melhor 
convívio com a diversidade e glossário 
com termos comuns no universo LGBT. 
Com o intuito de aumentar a conscienti-
zação sobre o tema e aumentar o debate 
acerca da diversidade, o mesmo docu-
mento será entregue para colaboradores 
dos 252 hotéis da marca no Brasil. 

Em fevereiro de 2017, a AccorHotels 
assinou a Carta de Adesão ao Fórum de 
Empresas e Direitos LGBT e aos seus 10 
Compromissos. “Acreditamos que as 
pessoas são livres e iguais em dignidade 
e direitos, e dialogamos com todos para 
tornar nossas ações mais efetivas. Por isso 
reforçamos o respeito e a promoção dos 
direitos LGBT na AccorHotels”, enfatiza 
a VP de Comunicação e CSR AccorHotels 
América do Sul, Antonietta Varlese.

Condé Nast Johansens 
elege Lake Villas Charm como 
melhor hotel para romance

Na edição de 2017 do Guia 
Condé Nast Johanses, considerada 
a bíblia dos guias da hotelaria de 
luxo, o Lake Villas Charm Hotel & 
SPA, situado no interior de SP, foi 
selecionado o melhor na categoria 
“Best For Romance”, concorren-
do com outros da América Latina 
e América Central. A publicação 
revela anualmente uma distinta 
lista de empreendimentos hotelei-
ros que ela considera os melhores.

O reconhecimento confirma a já 
conhecida fama do estabelecimen-
to, que no ano passado conquis-
tou o mesmo prêmio, porém na 
categoria “Best Newcomer”, que 
referencia os hotéis revelações. O 
Lake Villas possui também, desde 
2015, o selo Condé Nast Johansen, 
dedicado aos melhores estabeleci-
mentos de alto padrão do mundo.

O estabelecimento está locali-
zado numa área de quatro milhões 
de metros quadrados, possui oito 
villas privativas, um SPA com ser-
viços completos, doze lagos, duas 
cachoeiras e vegetação exuberante.

As villas construídas no estilo 
balinês contemporâneo oferecem 
sala de estar integrada com cozi-
nha americana (para uso exclusivo 
no serviço de Personal Chef), até 
dois quartos, varanda com rede e 
são equipadas com Smart TV, ar-
condicionado, internet wireless 
e telefone. Cada uma possui seu 
próprio jardim privado, com fonte 
de água, espreguiçadeiras e redes.

Ricardo Sales, 
Antonietta Var-
lese, Ewerton 
Camarano, drag 
queen Tchaka, 
Patrick Mendes e 
Amara Moira em 
debate sobre a 
desmistificação 
dos preconceitos 
e estereótipos da 
comunidade LGBT 
na sede da Ac-
corHotels

No hotel há oito 
villas privativas, 

um SPA com ser-
viços completos, 

doze lagos e duas 
cachoeiras 
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Rede Iberostar Hotels 
& Resorts é premiada 
por segurança alimentar

A Iberostar Hotels & Resorts, que 
possui três hotéis no Brasil com sistema 
All Inclusive, conquistou o prêmio Cristal 
International Standards na categoria 
“health & safety”. O prêmio reconhe-
ce o empenho em manter a qualidade 
nos serviços prestados aos hóspedes, 
considerando a segurança alimentar.

O prêmio, que reconhece os estabeleci-
mentos com as melhores práticas sanitárias 
e de gestão de riscos à saúde é realizado 
anualmente pela Cristal, uma das empre-
sas líderes em consultoria nessas áreas. 
Essa conquista mostra que, além de servir 
comidas diversificadas nos restaurantes de 
diversas especialidades, nacionais e interna-
cionais, e oferecer serviço de alta categoria 
nos hotéis, a rede segue à risca todas as de-
terminações de saúde e segurança, tanto na 
preparação de alimentos como em todos os 
serviços oferecidos em suas propriedades.

Sindhotéis lança livro que res-
gata memórias da hotelaria e gastro-
nomia de Foz do Iguaçu

O lançamento do livro “Memórias” 
marcou o aniversário do Sindhotéis, que 
completa 42 anos no último dia 19 de maio. 
A obra sfoi apresentada numa celebração 
à história com a presença de presidentes 
da entidade, empresários da hotelaria e 
gastronomia e convidados, no dia 26 de 
maio, no Recanto Cataratas Thermas Resort 
& Convention, em Foz do Iguaçu (PR).

A preservação da memória é indispensá-
vel à valorização histórica da comunidade, 
definição da identidade e afirmação das ex-
periências coletivas. Esses são pressupostos 
para a cidadania. Mas nem sempre é possí-
vel seguir essa premissa porque as atribui-
ções do dia a dia consomem a maior parte 
do tempo do homem. Imagine então arran-
jar tempo para registrar suas vivências.

O Sindhotéis, por exemplo, tem par-
ticipação efetiva no desenvolvimento da 
hotelaria e gastronomia regional. É im-
possível falar do turismo sem mencionar 
o sindicato. O registro da sua trajetória, 

entretanto, foi prejudicado por uma série 
de fatores, como mudanças de sede e 
temporais que extraviaram e destruíram 
dezenas de importantes documentos.

Agora parte dessa história foi resga-
tada pela atual diretoria da entidade. O 
Presidente do Sindhotéis, empresário 
Carlos Silva, destaca que a publicação 
retrata capítulos importantes a partir 
de memórias de presidentes (e seus 
familiares) e funcionários do sindicato 
e empresários do setor. “O livro é o re-
gistro das memórias de homens e mu-
lheres com grande contribuição para a 
entidade e para Foz”, afirma Silva.

Produzido pela Grampo Comunicação, 
o livro possui 172 páginas, com capítulos 
dedicados a dez presidentes, aos funcio-
nários da entidade e a 26 perfis empre-
sariais. A obra também resgata vários 
tipos de documentos, como atas, editais, 
recortes de jornais e fotos históricas. Além 
do livro, será apresentado um docu-
mentário em vídeo com um resumo das 
entrevistas dos presidentes e familiares.

Slaviero Hotéis anuncia progra-
ma de fidelidade com Allpoints

Lançado em novembro do ano pas-
sado, o Slaviero Rewards, programa de 
fidelidade da Slaviero Hotéis, agora conta 
com as vantagens Allpoints. Na práti-
ca, o hóspede poderá trocar seus pontos 
por diárias em mais de 100 mil hotéis 
ao redor do mundo, milhas nos maiores 
programas de milhagem e mais de 300 mil 
produtos de um catálogo da Allpoints. 

Quem já tinha pontos no Slaviero 
Rewards terá sua conta transferida para 
o novo programa automaticamente junto 
com seus pontos – que passarão por uma 
conversão. A partir de 3 mil pontos já é 
possível fazer trocas e valorizar ainda 
mais sua pontuação com a Allpoints.

O  livro possui 
172 páginas, com 
capítulos dedicados 
a dez presidentes, 
aos funcionários da 
entidade e a 26 per-
fis empresariais.
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Sofitel Copacabana 
é convertido e torna-se primeiro 
Fairmont da América do Sul

As mudanças demonstram a con-
fiança da companhia no Brasil e o 
potencial do mercado de luxo do País

A rede AccorHotels acaba 
de anunciar a transformação do 
Sofitel Copacabana no primeiro 
hotel com a bandeira Fairmont da 
América do Sul. As obras come-
çaram em maio e a conclusão está 
prevista para daqui a 13 meses.

Em 2016, o grupo hoteleiro ad-
quiriu a FRHI Hotels & Resorts e 
suas três grandes marcas: Fairmont, 
Raffles e Swissôtel. “Localizado 
em um dos pontos nobres do Rio 
de Janeiro, o hotel certamente trará 
ainda mais visibilidade para a orla 
carioca, atraindo turistas do mundo 
inteiro”, destacou Patrick Mendes, 
CEO AccorHotels América do Sul.

Em Copacabana, o novo Fairmont 
manterá os 400 quartos atuais totalmen-
te renovados e terá salão de convenções 
com 800 lugares. A reforma completa 
trará também uma nova área de piscina, 
com lounges privativos e vista para a 
Praia de Copacabana. O novo spa de 
alto luxo terá suíte VIP privativa, além 
de cabines individuais e para casais.

Ao todo, são 70 hotéis no mun-

Projeção do exte-
rior do Fairmont 
Copacabana (RJ)

do, em 22 países. Em 2017, a marca 
completa 132 anos desde sua pri-
meira inauguração, em 1885, nas 
Bermudas. O primeiro Fairmont no 
Oriente Médio foi aberto em 2002, em 
Dubai. Agora, é a vez da América do 
Sul, região com grande potencial.

Expansão
Entre 2012 e 2016, a AccorHotels fez 25 

inaugurações na cidade do Rio de Janeiro, 
elevando de oito para 32 o número de 
hotéis do Grupo no Estado. No Brasil, a 
empresa segue o mesmo ritmo de cres-
cimento: dos 289 hotéis em operação na 
América do Sul, 252 estão no País; até 
2020 a meta é atingir 500 hotéis na região.

A abertura do Fairmont faz par-
te da estratégia global da empresa de 
investir no mercado de luxo. Patrick 
Mendes acredita que há muito poten-
cial para ser explorado no mercado 
hoteleiro brasileiro. “Na Europa, há 13 
quartos para cada 10 mil habitantes. 
Nos EUA, são 18. No Brasil, a média é 
de 2,1 quartos. Aqui, mesmo as maio-
res cidades possuem poucas opções de 
hospedagem de luxo”, afirma o CEO. 

Investimentos
Enquanto Copacabana se prepara 

para receber o primeiro Fairmont da 
América do Sul, Ipanema receberá 
outra novidade. Após o investimen-
to de R$ 30 milhões destinados às 
reformas que prepararam o icônico 
Ceasar Park Rio de Janeiro Ipanema 
- managed by Sofitel para a Copa do 
Mundo e para os Jogos Olímpicos, o 
hotel será transformado em Sofitel 
Ipanema com atualizações em áreas 
como lobby, lounge, apartamentos 
e suítes, restaurante, SPA e rooftop 
com vista para a Praia de Ipanema. 
“A compra de 30% do capital da 
25hours Hotel, por exemplo, surgiu 
a partir do interesse da AccorHotels 
nos hotéis-butique. Esta parceria vai 
ao encontro da estratégia da empre-
sa em se tornar líder global em ho-
téis lifestyle”, diz Patrick Mendes. 
Atualmente, 25hours Hotel tem sete 
hotéis na Europa e cinco inaugurações 
previstas para os próximos dois anos.
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Nobile Hotéis 
converte unidades da Best Western 
e Atlantica Hotels

A Nobile Hotéis continua em ritmo 
acelerado de crescimento através de 
conversões e já contabiliza 36 empreendi-
mentos que vão desde hotéis, apart-hotéis 
e residenciais com serviços de alto pa-
drão. Desde o início de 2017 já somou ao 
seu portfólio sete novas aberturas. E neste 
mês de maio, a rede anuncia a abertura 
de mais dois hotéis, o Nobile Suítes Gran 
Lumni - Rio Branco, no Acre, que era 
administrado pela bandeira Best Western 
e o Red Roof Inn Dutra, no Rio de Janeiro, 
que operou apenas quatro meses com a 
bandeira Comfort da Atlantica Hotels.

O Nobile Suítes Gran receberá in-
vestimentos na ordem de R$ 400 mil 
em comunicação visual e na renovação 
e adequação dos apartamentos e áreas 
comuns segundo os padrões da Nobile 
Hotéis. O empreendimento de catego-
ria Midscale está localizado na região 
central de Rio Branco, apenas 20 mi-
nutos do Aeroporto Plácido de Castro, 
a 400 metros da Catedral de Nazaré, a 
700 metros do Parque da Maternidade, 
a 3,5 km do Horto Florestal, a 4 minu-
tos do Palácio Rio Branco e a 7 minu-
tos da Passarela Joaquim Macedo. 

Os 89 apartamentos são modernos 
e confortáveis, divididos nas catego-
rias: Superior, Luxo e Suíte Master com 
toda a acessibilidade para PMR (Pessoa 
com mobilidade reduzida) padrão exi-
gido em todos os empreendimentos da 
rede Nobile. As acomodações possuem 
mesa de trabalho, TV LCD, internet 
Wi-Fi cortesia, ar condicionado, frigo-
bar, secador de cabelo e ferro com tá-
bua de passar, com destaque para Suíte 
Master que oferece uma ante-sala com 
TV, sofás, mesa de jantar, roupão, chi-
nelo e banheiro com hidromassagem.

Na área gastronômica conta com o 
restaurante Maia’s que apresenta uma 
fusão mediterrânea, com room service 24 
horas, café da manhã, almoço e jantar. O 
hotel também disponibiliza infraestrutura 
completa de lazer com piscina e fitness 
center, além disso os hóspedes podem 

usufruir de business center, estacio-
namento gratuito, lavanderia e Wi-Fi 
cortesia em todas as áreas do hotel.  

 
Mercado carioca

No Rio de Janeiro, a Nobile 
Hotéis apresenta ao mercado ca-
rioca o Red Roof Inn Dutra, uma 
bandeira econômica que a Nobile é 
Master Franquia e pretende desen-
volver entre 35 a 40 hotéis ao longo 
dos próximos 25 anos, com contrato 
exclusivo que se estenderá até 2040. 
Às margens da Rodovia NovaDutra, 
o Red Roof Inn Dutra possui ótima 
localização no maior polo empre-
sarial e de negócios de Duque de 
Caxias, São João de Meriti e região 
metropolitana da cidade. O hotel 
também está próximo a rodoviária, 
centros empresariais, pontos turís-
ticos da cidade e a 20 minutos do 
Aeroporto Internacional do Galeão.

Modernos e bem equipados, os 
109 apartamentos são distribuídos 
nas categorias Superior e Luxo, com 
disponibilidade de apartamentos com 
duas camas de solteiro ou cama casal, 
piso frio, frigobar, bancada de traba-
lho, acesso Wi-Fi gratuito, TV a cabo, 
ar condicionado Split e cofre digital. 
Com ampla área social, o hotel dis-
põe de dois elevadores, restaurante, 
piscina e sauna a vapor. Dentre os 
diferenciais, o amplo estacionamen-
to coberto, piscina e lavanderia.  

Os apartamentos 
do Red Roof Inn 
Dutra são bem 

confortáveis
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BHG reposiciona 
Golden Tulip com nova 
logo e identidade visual

A BHG — Brazil Hospitality Group 
promoveu mudança na logomarca e 
identidade visual da Golden Tulip nas 
190 unidades desta bandeira padrão 
quatro estrelas. Elas passarão por mu-
danças e apresentarão uma nova iden-
tidade baseada no conceito bleisure. 
Esta é uma combinação das palavras 
business e leisure que significa a com-
binação de uma viagem de negócios 
(business) e lazer (leisure), apresentan-
do um design mais criativo, moderno, 
oferecendo hubs e interação social. 

As mudanças foram pensadas para a 
geração millenial, formada por jovens dos 
16 aos 35 anos, que busca experiências 
a partir da integração de serviços, que 
transforma as viagens de negócios em 
entretenimento e está sempre conectada 
nas redes. “Esta mudança já poderá ser 
encontrada e percebida na recepção nos 
uniformes do staff vestido nas cores da 
marca que estão sendo desenvolvidos 
pela Office Collection. Haverá um visual 
moderno e descontraído, com predomi-
nância do dourado, que remete a tulip 
dourada que foi incorporada de forma 
lúdica a nova logomarca. Esta nova 
decoração se identifica com os millenials, 
como por exemplo, tandems (bicicleta 

utilizada por duas pessoas simultanea-
mente). Estas bicicletas com dois bancos 
também estarão disponíveis para pas-
seio em dupla. Isto vem reforçar o perfil 
descontraído do projeto”, destaca Tomás 
Ramos, Diretor comercial e de marketing 
e que também é embaixador da marca 
Golden Tulip para toda a América Latina.

Ascensão das mídias sociais
Segundo ele, as tecnologias e as-

censão das mídias sociais mudaram as 
expectativas do viajante moderno, que 
cada vez mais preferem espaços aber-
tos, dinâmicos e sociais. “O rebranding 
tem como objetivo refletir e responder 
a essas tendências, trazendo uma visão 
distintamente moderna que comple-
menta a experiência de longa estada do 
Golden Tulip, contribuindo com a marca 
e tornando-a única entre a concorrência”.

Outro destaque serão os alimentos e 
bebidas que também passam por uma 
releitura e poderão ser adquiridos pelos 
hóspedes, através de food trucks adesiva-
dos com a marca do produto selecionado. 
Outra novidade que Ramos aponta é a 
venda de produtos de beleza e corpo em 
um body care bar no lobby que passa-
rá por uma transformação completa. 
“Este ambiente será projetado para ser 
amplo, amigável, aberto e integrado 
ao restaurante. Tudo foi pensado para 
propiciar encontros sociais em um local 
totalmente tecnológico”, revela Patrick 
Vaysse, Diretor de operações da BHG 
que foi uma das pessoas que ajudaram 
a montar este novo conceito mundial.

Ele revela que a primeira unidade 
no Brasil que utilizará esta nova identi-
dade será o Golden Tulip Ponta Negra, 
em Natal (RN) que foi aberto em outu-
bro do ano passado. “O objetivo é que 
até 2020 todas as nossas 16 unidades 
Golden Tulip no Brasil já estejam com 
esta nLova identidade visual, assim 
como que estão em planejamento e em 
construção. Estamos confiantes que 
este novo reposicionamento de marca 
e produto que estamos fazendo com 
a bandeira Golden Tulip vai refletir e 
responder aos anseios dos millenial que 
serão a metade dos viajantes de negócios 
no mundo até 2020”, concluiu Vaysse.

A tulipa dourada 
foi incorporada 

de forma lúdica a 
nova logomarca

Os executivos 
Tomás Ramos 
e Patrick Vay-

sse são os 
responsáveis 

pela mudança 
da identidade 

visual da Gold-
en Tulip para 

as unidades da 
América Latina
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Rede Intercity 
anuncia novos hotéis em Santa Catarina

A rede Intercity está investindo na 
expansão da marca em Santa Catarina. 
Este ano, o grupo vai inaugurar 
unidades nas cidades de Chapecó, 
Blumenau e Criciúma sob investimen-
to de R$ 25 milhões em cada empre-
endimento. O desenvolvimento do 
projeto nas três cidades é da Beluga 
Estruturadora de Negócios, uma star-
tup de Balneário Camboriú, que tem 
um contrato de exclusividade com 
a rede Intercity em Santa Catarina e 
no Paraná para novas unidades.Em 
Santa Catarina, os próximos projetos 
estão em fase de desenvolvimento 
e serão em Rio do Sul e Joinville.

As obras do empreendimento em 
Chapecó já iniciaram. O empreen-
dimento de 137 apartamentos tem 
previsão de ser entregue no final 
do segundo semestre de 2019. Em 
Blumenau, a construção terá início 
no segundo semestre deste ano, com 
previsão de entrega para o segundo 
semestre de 2020. Em Criciúma, as 
obras do empreendimento de 154 
apartamentos estão previstas para 
iniciar no segundo semestre des-
te ano e a previsão de conclusão é 
para o primeiro semestre de 2020.

O primeiro hotel administrado pela 
rede Intercity na região do Vale do 
Itajaí foi lançado no final de abril em 
Blumenau. Com investimento total de 

R$ 25 milhões, o empreendimento terá 
133 apartamentos e 336 leitos. A cons-
trução terá início no segundo semestre 
deste ano, com previsão de entrega 
para o segundo semestre de 2020.

Para um dos sócios da Beluga, Celso 
Rauen, Blumenau é um dos locais com 
maior potencial para a rede hotelei-
ra no Brasil. “Sabemos que a cidade 
está deficitária do produto hoteleiro. 
Contratamos uma empresa de pesquisa 
que nos mostrou que é o mercado mais 
promissor de Santa Catarina. Além de 
ter o mercado corporativo com forte 
demanda, o turismo se destaca nos fins 
de semana com eventos que atraem 
turistas de todo o Brasil”, afirmou.

Modalidade Condo-Hotel
O grande diferencial deste empre-

endimento é a modalidade de Condo-
Hotel, onde a rede Intercity é quem 
administra o hotel. Os quartos perten-
cem aos investidores que receberão uma 
renda mensal de acordo com os resulta-
dos operacionais do empreendimento.

Para as três cidades catarinen-
ses, a rede Intercity optou pela sua 
mais nova bandeira, o Hi!, focado 
na  geração de executivos e turistas 
contemporâneos. O Hi! pertence a 
uma nova classe denominada “Smart 
Hotel” que busca oferecer design, 
tecnologia, eficiência operacional 
e em um retorno financeiro muito 
superior para seus investidores.

Projeto da fachada 
do hotel em 

Criciúma (SC)
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Laghetto Vita Allegro (RS)
 é componente do novo empreendi-
mento Vita Boulevard 

Foi apreentado ao mercado re-
centemente, o Vita Boulevard, em-
preendimento multiuso situado no 
centro de Gramado (RS). O nome 
refere-se a construções que buscam 
combinar em um único terreno, resi-
dência, trabalho, conveniência, servi-
ços, lazer e consultórios médicos.

No complexo há seis torres, distri-
buídas em uma área de 10.950,81 m², no 
Estádio dos Pinheirais, a antiga sede do 
CEG - Centro Esportivo Gramadense. 
Terá um mix de 57 lojas, 30 salas para 
saúde & bem estar, 37 salas comer-
ciais, escritórios e um hotel Laghetto 
VITA Allegro com 140 apartamentos, 
ladeada por duas torres residenciais 
de 56 apartamentos de 1D e 2D.

Vale salientar que as seis torres 
do Vita Boulevard contam com dois 
subsolos com 510 vagas de estaciona-
mento, sendo 64 fixas destinadas aos 
apartamentos residenciais e as outras 
funcionando no sistema rotativo.

O empreendimento é um lançamento 
da Toniolo, Busnello S.A.; da Laghetto 
PRG e da Benin Imóveis e Pádova e 
tem seu VGV – Valor Geral de Vendas 
– estimado em aproximadamente R$ 
240 milhões. A entrega e inauguração 
está prevista para dezembro de 2020. 

Rio Quente Resorts 
lança novo empreendimento que exigirá 
investimento de R$ 100 milhões

O novo empreendimento de férias 
compartilhadas, denominado In 
Casa Residence Club, une o confor-
to de uma residência aos serviços 
exclusivos de um resort

Dando continuidade ao seu proces-
so de expansão, o Grupo Rio Quente 
apresenta seu novo empreendimento 
InCasa Residence Club. Este projeto 
de sua unidade de negócio Vacation 
Ownership, introduz no mercado de 
tempo compartilhado um novo modelo 
em residências de férias: o fractional. 
Localizado no Rio Quente Resorts, 
em Goiás, seu grande diferencial é o 
conceito de férias em sua própria casa, 
com atendimento, serviços e soluções 
exclusivas de um resort. “Nós inves-
tiremos mais de R$ 100 milhões entre 
pesquisas, desenvolvimento e execução 
por toda a complexidade e sofisticação 
deste projeto. Nossa maior preocupação 
é entregar um produto de alto padrão 
e requinte, que atenda às expectativas 
do nosso cliente, que busca combinar 
destino de férias com a familiaridade 
da sua própria casa”, informa Francisco 
Costa Neto, CEO do Grupo Rio Quente.

Segundo ele, com todo o expertise 

O hotel Laghetto 
Vita Allegro terá 
140 apartamentos, 
ladeado por duas 
torres residenciais de 
56 apartamentos
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que o Grupo Rio Quente adquiriu em 
tempo compartilhado, que transformou 
o Vacation Club no maior clube de 
férias da América do Sul, foi possível 
estruturar um novo modelo de negócio 
que oferece exclusividade, conforto e 
soluções diferenciadas, atendendo à 
crescente demanda por novas expe-
riências de férias. Para se chegar ao 
melhor resultado, o Grupo contou com a 
consultoria da Mapie, empresa especia-
lizada em metodologias de gestão para 
hotelaria. “Com toda a excelência que 
a empresa já possui em hospitalidade, 
a missão era desenvolver um projeto 
que tivesse como principal diferencial 
atender as necessidades específicas de 
cada um dos clientes, entregando um 
serviço personalizado e com um padrão 
ainda mais elevado”, diz Carolina Sass 
de Haro, Sócia diretora da Mapie.

Para Edson Cândido, Gerente geral 
de Experiência Vacation Ownership do 
Grupo Rio Quente, “O InCasa Residence 
Club é este produto inovador, que gera 
uma disruptura no modelo tradicional 
de hotelaria e traz um residencial de 
alto padrão para dentro de um resort”.

O modelo de comercialização 
também é inovador: direito de uso 
por 40 anos com vendas em mode-
lo de fração. No fractional, as re-
sidências são vendidas de forma 
fracionada, podendo ser comparti-
lhadas com até 25 outros clientes.

O Residence Club conta com 40 
casas, com duas, três ou quatro suítes 
de até 300m2 e terá uma ampla estru-
tura de lazer, com o Club House, um 
espaço composto por bar, restauran-
te, lounges, fitness center, bale bales, 
piscinas privativas e várias outras 
amenidades para o conforto do cliente. 
Toda a estrutura do complexo - Parque 
das Fontes, Hot Park, Eko Aventura 
Park, bares e restaurantes - estará à 
disposição dos membros do InCasa.

O novo empreendimento faz par-
te do portfólio de projetos que com-
põe o Plano Estratégico do Grupo 
Rio Quente, reformulado em 2012, 
com a introdução da nova visão da 
empresa. O InCasa Residence Club 
é um dos projetos do road map de 
expansão do Grupo para atender sua 
visão de dobrar de valor até 2020.

Perspectiva aérea 
de como será  
o In Casa  
Residente Club

Perspectiva de como 
será uma das casas do 
In Casa Residente Club
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Conotel 2017 
traz debates atuais e volta a ser 
itinerante em 2018 e 2019

Com grande adesão de hoteleiros 
de todo o País e autoridades públicas, 
aconteceu entre os dias 17 e 19 de maio 
no Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo, a 59ª edição do Conotel – 
Congresso Nacional de Hotéis. Em três 
dias, foram ministradas mais de dez pa-
lestras, que abordaram desde o impacto 
da economia compartilhada na hotelaria 
e mudanças na Lei Geral do Turismo, até 
soluções sustentáveis para o segmento 
e expectativas do setor para os próxi-
mos anos, regidas sob o tema “Brasil: 
Rumo a 2020 – Crescimento sustentável 
da hotelaria”. A abertura do evento 
contou com a presença do Ministro do 
Turismo, Marx Beltrão; o Presidente 

da EMBRATUR, Vinicius Lummertz; 
o Secretário de Turismo de São Paulo, 
Laércio Benko; o Deputado Federal 
Otávio Leite, além dos presidentes das 
ABIH regionais e entidades como FOHB 
— Fórum dos Operadores Hoteleiros do 
Brasil, ABR — Associação Brasileira de 
Resorts) e FBHA — Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação.

Dilson Jatahy Fonseca Jr., Presidente 
da ABIH Nacional — organizadora do 
Congresso —destacou que os hotéis 
são essenciais para fomentar o turismo, 
mas estão cada vez mais ameaçados 
por diversos entraves. “Os processos de 
regulamentação por parte dos órgãos 
públicos são lentos e não acompanham 
a agilidade das mudanças necessárias. 
Enfrentar estes entraves é essencial para 
dinamizar nosso setor, pois nossa ativida-
de é dependente do turismo. Temos que 

Várias autoridades 
e representantes 
de entidades pres-
tigiaram o 
CONOTEL 2017 
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rever o comissionamento de vendas das 
agências online que cobram taxas abusi-
vas. Somos a favor de que na revisão da 
Lei Geral do Turismo as plataformas de 
reservas hoteleiras sejam tributadas, pois 
fazem uma injusta concorrência e tem 
contribuído com taxas e impostos como a 
hotelaria tradicional. Não somos contra o 
trabalho destes sites, mas queremos a pa-
ridade tributária para todas as empresas 
que trabalham com reservas no Brasil”, 
destacou. O ECAD também sofreu duras 
críticas por parte de Dilson, que destacou 
ser necessário que esta entidade passe 
por uma ampla discussão, pois ele acha 
injusto os hotéis terem que pagar direitos 
autorais por músicas que podem ser ou-
vidas pelos hóspedes nos apartamentos.

O Presidente da CNC – Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo, Alexandre Sampaio, enfatizou 
que “o atual momento é de virada da 

hotelaria brasileira, para que ela ganhe 
ainda mais projeção e competitivida-
de, pois o clima é propício. O turismo 
fará a diferença na geração de rendas 
e empregos para o Brasil sair da atual 
situação econômica”, disse. Em seguida, 
Vinicius Lummertz lembrou que o Brasil 
está passando por grandes transforma-
ções e o turismo tem de acompanhar, 
mas é necessário ele se adequar ao atual 
contexto. “O turismo deve acompanhar 
estas transformações, ser funcional e 
com perspectivas, principalmente para 
os jovens, assim como a diminuição da 
burocracia para ter liberdade de traba-
lho. Divulgar a imagem do Brasil para 
aumentar o número de turistas também 
é essencial para fomentar o setor. Nós 
da EMBRATUR queremos facilitar, pois 
nenhum país do mundo tem economia 
forte e punjante se ele não investir no 
turismo. Temos muito a aprender com 
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países desenvolvidos, como o Japão, 
que é uma potência industrial e tecno-
lógica, mas que foca no turismo para 
incrementar ainda mais sua economia”.

O Ministro Max Beltrão pediu a todas 
as entidades ligadas ao turismo que 
sejam ainda mais participativas, levando 
propostas para o Ministério no sentido 
de captar mais turistas internacionais, 
assim como o turismo interno. “Estamos 
atravessando a pior crise que o País já 
teve, mas o Governo mantém pulso forte 
para aumentar a competitividade dos 
setores produtivos. Tenho certeza que as 
reformas em curso darão um novo rumo 
à economia e com isso, o turismo será 
um dos segmentos beneficiados. Quanto 
mais concorrência, melhor para o mer-
cado, mas não a concorrência desleal, 
por isso, sou a favor da regulamentação 
da economia compartilhada. Sem pagar 
impostos, como o Airbnb faz, é uma 
concorrência predatória com a hotelaria 
tradicional. Temos que encontrar uma 
solução para reestabelecer o equilíbrio. 

Enquanto eu estiver a frente do turismo, 
serei um soldado ou até um general em 
defesa da hotelaria. Desde que assumi o 
ministério, estou atento as ideias que são 
apresentadas com o objetivo de aumentar 
de 60 milhões viajando para 100 milhões 
em breve. Outro objetivo é sair da casa 
de 6 milhões de turistas internacionais. 
Estamos convictos que podemos chegar 
nos próximos quatro anos a 12 milhões 
de turistas internacionais. Temos poten-
cial para isso e vamos trabalhar em cima 
desta meta, assim como melhorar a malha 
aérea, a infra-estrutura aeroportuária, 
entre outros gargalos”, concluiu Beltrão.

Próximas edições
Voltando a ser um evento itinerante, 

com uma sede por ano a partir do ano 
que vem, o Conotel divulgou onde será 
realizado nas duas próximas edições. 
Depois de uma acirrada campanha entre 
diversos destinos, em 2018 o Congresso 
de Hotéis acontecerá em Fortaleza, 
na capital do Ceará, e na capital de 

A sala onde acon-
teceu o CONOTEL 
ficou cheia durante 
os três dias do 
evento



Aconteceu

77



78

Aconteceu

Goiás em  2019. A disputa envolveu 
também Minas Gerais, Espírito Santo 
e Pará, mas resolveram se abdicar.

De acordo com o Presidente da 
ABIH Nacional, esta alternância tam-
bém proporcionará oportunidades para 
os profissionais do setor conhecerem 
as transformações que a indústria do 
turismo vem realizando no País e, para 
os destinos apresentarem ao mercado 
seu potencial competitivo. “O interesse 
das cidades em recepcionar as próxi-
mas edições do Conotel, confirma o 
acerto da atual Diretoria Executiva, em 
tornar o Congresso Nacional de Hotéis 
itinerante. Nossa expectativa é que nos 
próximos anos o interesse aumente 
ainda mais a rotatividade e permitirá 
que, a cada edição, ampliemos nossa 
visão de negócio. A alternância tam-
bém proporcionará oportunidades para 
os profissionais do setor conhecerem 

Dilson Jatahy Fon-
seca Jr., Presidente 

da ABIH Nacional 
cumprimentando 

seu Vice-pre-
sidente Manoel 

Cardoso Linhares 
por ter conquistado 

o CONOTEL 2018 
para Fortaleza as transformações que a indústria do 

turismo vem realizando no país e, para 
os destinos, apresentarem para o mer-
cado seu potencial competitivo”, des-
tacou Dilson Jatahy Fonseca Júnior.

Ele lembra que o Conotel já havia sido 
realizado anteriormente em Manaus (AM) 
e Gramado (RS) e nos últimos dez anos, 
foram realizadas três edições no Rio de 
Janeiro e sete em São Paulo. “Tornar o 
Congresso itinerante também será uma 
grande oportunidade para os profissionais 
do turismo conhecerem as transformações 
que a indústria do turismo vem realizando 
no País”, afirmou Dilson. Ele acredita que 
essa mudança tem o objetivo de buscar 
uma aproximação com as demandas dos di-
ferentes tipos de destino. “Essa rotatividade 
nos parece importante, pois a cada edição, 
poderemos ampliar nossa visão de negócio 
com as particularidades de cada local”, 
avaliou o Presidente da ABIH Nacional.

Hoteleiros de 
diversas partes do 

Brasil estiveram 
prestigiando o 

CONOTEL, como: 
Eduardo Caval-

canti (ABIH/PE); 
Nan Souza (ABIH/
MA), Tomaz Ikeda 

(ABIH/DF), Manoel 
Lisboa (ABIH/SE) 

e Olavo Castro 
(ABIH/GO)
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FOHB promoveu segundo  
Encontro Corporativo de Compras 

O FOHB - Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil promoveu no úl-
timo dia 16 de maio, no Novotel São 
Paulo Jaraguá Conventions, no Centro 
da capital paulista, a segunda edição do 
Encontro Corporativo de Compras.  O 
evento reuniu várias redes hoteleiras 
associadas ao FOHB e fornecedores 
dos mais diversos segmentos de atua-
ção. O objetivo foi facilitar e promover 
apresentações de produtos e serviços.

Quem abriu o evento foi Manuel 
Gama, Presidente do FOHB e da rede 
Travel Inn que apresentou aos presentes 
a atuação da entidade. “Hoje contamos 
com 27 redes associadas, representa-
do 116 mil apartamentos, distribuídos 
em todo território. Geramos 183 mil 
empregos diretos e indiretos e nossa 

expectativa é ter 673 empreendimentos 
em operação até 2020”, destaca Gama.

Segundo ele, a organização deste 
Encontro gera muitos benefícios e di-
ferenciais, tanto para as redes hotelei-
ras, como para os fornecedores. “Este 
modelo de encontro é importante para 
toda cadeia de negócios uma vez que as 
redes hoteleiras são clientes de grande 
potencial, pois representam um grande 
volume de compras”, destaca Gama.

Houve a apresentação de produtos e 
serviços dos seguintes fornecedores: Bom 
Sabor, Café Santa Mônica, Catupiry, Coca Cola 
FEMSA Brasil, Danone Profissional, Forno de 
Minas, Itambé, La Pastina, Nestlé Professional, 
Panidor, Friboi e Seara. A seleção dos fornece-
dores presentes levou em conta as exigências 
básicas de compras das redes participantes, 
como capacidade e flexibilidade para negocia-
ção, preços justos, produtos e serviços de quali-
dade, socialmente e ambientalmente corretos.
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Rodada de negócios
Após o almoço, houve rodadas de 

negócios dos fornecedores com cada 
rede hoteleira. Este foi o momento 
para o contato exclusivo com dire-
tores e gerentes de compras das re-
des AccorHotels, Atlantica Hotels, 
BHG – Brazil Hospitality Group, 

Um bom público 
esteve presente no 
evento

Carla Mendes, 
Gestora de contas 

da Panidor foi uma 
das executivas 

que se apresento          
u no Encontro

Bourbon, Estanplaza, GJP Hotels 
& Resorts, Hotelaria Brasil, IHG – 
Intercontinental Hospitality Group, 
Slaviero, Travel Inn e Deville.

O Encontro Corporativo de Compras 
contou com o apoio técnico da R1 
Soluções Audiovisuais, que disponibi-
lizou os equipamentos audiovisuais.
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15º Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira 
reuniu gestores e fornecedores

O Encontro da Hotelaria e Gastronomia 
Mineira chegou ao seu 15º ano com a Edição 
Triângulo Mineiro, realizado no último dia 
26 de maio em Uberlândia. O evento é pro-
movido pela FBHA – Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação com patrocínio da 
CNC – Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Brasil. Com 
mostras de produtos, palestras, rodada de 
negócios e oficinas, o evento reuniu fornece-
dores de produtos, equipamentos, insumos 
e serviços para hotelaria, bares e restauran-
tes. Além disso, empresários e profissionais 
do setor puderam capacitar e atualizar 
seus conhecimentos e fazer networking. 

O evento já aconteceu em diversas outras 
cidades, como Ouro Preto, Juiz de Fora, Montes 
Claros, Belo Horizonte, dentre outras. A cidade 
foi escolhida por sua importância e vocação 
para o turismo de eventos e alta concentra-
ção de hotéis, pousadas, bares e restaurantes 
na região. Além de contar com a Revista 
Hotéis como Media Partner, o Encontro da 
Hotelaria e Gastronomia Mineira teve apoio 
da Fecomércio MG Sesc-Senac, Sindicomércio 
Uberlândia, Uberlândia Convention & Visitors 
Bureau, ABIH-MG - Associação Brasileira da 
Industria de Hotéis, SETHTAP - Sindicato dos 
Empregados em Turismo e Hospitalidade 
de Uberlândia, Triângulo Mineiro e Alto 
do Praranaíba, FETHEMG - Federação dos 
Empregados em Turismo e Hospitalidade do 
Estado de Minas Gerais - entre outras entidades. 

Na solenidade de abertura, estiveram 
presentes o Prefeito de Uberlândia, Odelmo 
Leão; Amaro Gadbem, Diretor da FBHA 
e Presidente do SIGAH - Sindicato de 
Hospedagem e Alimentação de Caxambu, 
representando Alexandre Sampaio; Pedro 
Paulo, Presidente do Uberlândia Convention 
& Visitors Bureau; Claudio Fernandes, 
Superintendente do Sindtur - Sindicato 
Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Triângulo Mineiro, 
Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais; 
Euripedes Marques, Presidente do Sindicato 
dos Empregados em Turismo e Hospitalidade 
de Uberlândia, Triângulo Mineiro e Alto 
Parnaíba; Wilson Pinheiro, Vice-Presidente 
da Câmara de MG, representando Alexandre 
Nogueira; Jair Aguiar, Vice-Presidente da 
ABIH-MG, representando Érica Drumond; 
Adélio Junior, da Abrasel regional Triângulo 

Mineiro; Milena Soares, representando a 
Fecomércio-MG e Wesley de Melo, Presidente 
da AMITAN e Prefeito de Sacramento.

Para o Prefeito de Uberlândia, Odelmo 
Leão, o evento é organizado por pessoas que 
acreditam no país, e que estão em  busca de criar 
oportunidades em meio à crise. “Parabenizo 
pela realização deste encontro, que mostra que 
apenas o trabalho pode superar o momento 
que passamos. Fizeram com que o plano real 
perdesse seu valor, mas eventos como esse 
movimentam a indústria. Acredito que as 
verdadeiras autoridades são vocês”, declarou.

Palestras
O ciclo de palestras do Encontro da 

Hotelaria e Gastronomia Mineira teve início 
com o Consultor e Sócio-diretor da Caio Calfat 
Real Estate Consulting e do Secovi-SP, Caio 
Calfat, que falou sobre os modelos de incorpo-
ração imobiliária com o tema “Investimento 
imobiliário e hoteleiro – Trajetória e 
Tendências”. Calfat apresentou uma pesqui-
sa do Secovi-SP com 56 empreendimentos 
Multipropriedade analisados em 12 estados 
e 27 cidades, que constatou um VGV (Valor 
de Vendas Gerais) de mais de R$ 11 milhões 
(11.128.441.132,00). O valor médio de frações 
girou em torno de R$ 64.000,00 com 14.511 
unidades fracionadas (217.377 frações) no 
último ano. As informações são do banco de 
dados do Secovi, RCI, Interval e WAM Group.

Em seguida, o Encontro recebeu o 
Presidente da rede Nacional Inn, Waldir 
Miguel, que falou sobre a concepção da rede e 
a importância do trabalho constante para obter 
sucesso. “Este evento é muito bom porque 
reúne as maiores forças de Minas Gerais. É 
um trabalho onde não se pode cochilar. Não 
viajo muito, mas meus filhos o fazem e vejo 

Encontro recebeu 
cerca de 100 

gestores, diretores 
e colaboradores 

de hotéis da 
região do Triângulo 

Mineiro

Autoridades locais 
marcaram pre-
sença na abertura 
do 15º Encontro da 
Hotelaria Mineira

Aconteceu
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que há muitos empreendimentos competiti-
vos no mercado brasileiro e mundial. Por isso, 
precisamos valorizar nossa empresa e oferecer 
o melhor aos nossos clientes. Criamos afinida-
de com entidades públicas  e assim seguimos 
com prestígio no País”, declarou o gestor.

A atual Presidente da ABIH/MG – 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de 
Minas Gerais e CEO da rede Vert Hotéis, Érica 
Drumond também palestrou no evento sob 
o tema “Hotelaria mineira – Somos compe-
titivos no cenário nacional?”. Ela falou sobre 
os princípios que a rede segue para manter 
sua expansão no Brasil, e apresentou as mais 
recentes aberturas, dentre elas em Cruzeiro 
(SP), Osasco (SP), Fernandópolis (SP), Santa 
Catarina, dois em São José do Rio Preto (SP), 
São Revena (MG), Petrolina (PE), Tatuí (SP), 
duas unidades em Recife, dentre outras.

Para falar sobre venda de hotéis indepen-
dentes online e a força da conectividade para 
os empreendimentos, Henrique Campolina, 
Country Manager da Fastbooking Brasil, 
‘fábrica digital’ da AccorHotels comandou mais 
um painel do Encontro de Hotelaria Mineira. 
Campolina destacou que as áreas de especiali-
zação da plataforma, um marketplace para os 
hotéis, incluem o desenvolvimento de sites para 
hotéis e serviços de marketing para aumentar o 
tráfego, mecanismo de reserva, gerenciamento 
de canais, ferramentas de otimização de geren-
ciamento de receita e inteligência competitiva.

Para finalizar, Edson Puiati, Chef de 
cozinha e Coordenador do curso de gastrono-
mia do Centro Universitário UNA ministrou 
o painel “Gastronomia – Uma receita para 
o desenvolvimento do turismo regional” e 
destacou a importância de se valorizar pro-
dutos e produtores locais. Ronie Peterson, 
Chef Executivo do Senac Minas, também 
participou do painel e frizou: “Não pode-
mos ser um fazedor de coisas, ou apenas um 
copiador. Preciso pesquisar para fazer sempre 
o melhor para surpreender, saber o que estou 
fazendo e como posso sempre inovar”.

Os dois chefs fizeram pratos típicos para 
celebrar o Encontro. Puiati comandou a 
tradicional Paella Mineira, que leva, ao invés 
de frutos do mar como a versão espanhola, 
itens típicos do estado como carne de sol, 
linguiça, frango, torresmo e condimentos. 
Peterson ficou responsável pelo Cuscuz de 
Canjiquinha com Gueroba, um tipo de pal-
muito comum no Centro-Oeste brasileiro.

Oficinas
Enquanto as palestras aconteceram 

durante todo o dia, o Encontro da Hotelaria 
e Gastronomia Mineira também promoveu 
oficinas práticas paralelamente. Marco Túlio 
Quina, Diretor da Real Hotelaria, Consultoria, 
Gestão e Projetos; Maria José Dantas, Presidente 
da ABG - Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais de Hotelaria e Lidia Trindade, 
Diretora Regional da Les Clefs d’Or Brésil foram 
os responsáveis pelas atividades simultâneas.

Lidia Trindade falou sobre a entidade, 
que prioriza a capacitação do profissional a 
partir do encantamento sob o lema da hos-
pitalidade por amizade, com foco na aproxi-
mação do hóspede. “Nas segmentações do 
turismo (Aventura, ecoturismo, sol e praia, 
etc) é onde vamos definir como será o trata-
mento e atendimento ao hóspede. Precisamos 
estar preparados para atender de acordo 
com as tendências e exigências”, explicou.

Em seguida, Maria José Dantas falou 
sobre os princípios da hospitalidade e o 
encantamento do cliente, considerando 
que a governança seja o ponto principal 
do serviço hoteleiro. “Eu jamais trabalhei 
para dono de hotel, sempre meus serviços 
foram direcionados para meu hóspede. 
Os pequenos detalhes é que farão toda a 
diferença. Basta criatividade e mudança no 
nosso processo”, comentou. Ela também 
mostrou na prática como é a arrumação de 
uma cama ideal e como fazer esculturas em 
toalhas para conquistar o hóspede, prin-
cipalmente o público infantil de resorts.

Em outra sala, Marco Tulio Quina 
falou sobre fatores que ajudam a redu-
zir custos e gargalos da mesma área. 
Parametrizar processos de A&B e apurar 
custos de despesas diretas e indiretas, 
fixas e variáveis além do controle do esto-
que são obrigações do empreendimento. 
Segundo ele, algumas ferramentas podem 
ser aplicadas para apurar a produti-
vidade, como processo de controle de 
compras e custos na produção do setor, 
com parâmetro de  redução de custos.

Waldir Miguel, 
Presidente da rede 

Nacional Inn

Paella Mineira 
comandada pelo 

Chef Edson Puiati
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Coleção ‘The Leading 
Hotels of the World’ 
apresenta brasileiro entre 
oito novos membros 

A coleção The Leading Hotels of 
the World incluiu oito novos membros 
ao seu portfólio de mais de 375 hotéis 
de luxo. Os hotéis estão localizados na 
Croácia, França, Espanha, Indonésia, 
Tanzania, Argentina, México e mais 
dois recém abertos no Brasil e Itália.

O hotel brasileiro que compõe a lista 
é o Palácio Tangará, hotel localizado 
em São Paulo que começou a operar 
em maio. Os 141 quartos do empreen-
dimento, incluindo 59 suítes, oferecem 
vista da flora e fauna do Parque Burle 
Marx. Entre as opções de experiências 
gastronômicas, comandadas pelo Chef e 
restaurateur Jean-Georges Vongerichten 
estão o restaurante-assinatura Tangará 
Jean-Georges, uma mesa do chef e um 
bar. Além disso, o hotel dispõe de insta-
lações recreativas modernas, incluindo 
o Spa by Sisley Paris, piscinas aquecidas 
(coberta e ao ar livre) e um miniclube. 
Confira a lista:

Sun Gardens Dubrovnik, Croácia; 
Le K2 Altitude, Courchevel, França;  
Hotel Camiral at PGA Catalunya 
Resort, Catalunha, Espanha; Soori 
Bali Thanda Island, Soori Bali, 
Kerambitan, Indonésia; Thanda Island, 
Shungimbili Island, Distrito da Ilha de 
Mafia, Tanzania; Alvear Icon Hotel & 
Residences, Buenos Aires, Argentina; 
UNICO 20°87°, Riviera Maya, México.

Sun Gardens Dubrovnik, na Croácia, é um 
dos novos hotéis da The Leading Hotels 

of TheWorld

One&Only anuncia novos 
resorts em três países

A Kerzner International Holdings 
Limited, dona da marca One&Only está 
investindo na expansão de seu portfólio 
e  passou a oferecer quatro categorias 
de hotéis: One&Only  Beach Resorts, 
One&Only Urban Resorts, One&Only 
Private Homes e One&Only Nature. A 
rede tem inaugurações previstas para 2017 
na China, Bahrein e Ruanda, na África.

Na categoria One&Only Nature Resorts, 
dois novos resorts serão abertos: One&Only 
Nuyngwe House e One&Only Gorilla’s 
Nest, ambos em Ruanda. O primeiro foi 
construído em meio a uma plantação de 
chá em Gisakura, no Parque Nacional de 
Nyungwe. Com vegetação centenária, a 
floresta de Nyungwe é considerada uma 
das mais antigas da África, com mais 
de 13 espécies diferentes de macacos  e 
75 espécies diferentes de mamíferos. 
O One&Only Nungywe House abre as 
portas ao público em julho deste ano. 

Já o One&Only Gorilla’s Nest, próxi-
mo ao vilarejo de Kingi, está localizado 
aos pés da cadeia de montanhas que 
compõem o vulcão Virunga. Instalado 
em meio a uma floresta de eucaliptos, 
esse resort conta com vistas para as 
montanhas de Ruanda e a encosta do 
Parque Nacional dos Vulcões. Aqui, 
o grande atrativo é explorar o habitat 
natural dos Gorilas-da-Montanha.

 O One&Only 
Nuyngwe House, 

em Ruanda, foi 
construído em 

meio a uma 
plantação de chá 
em Gisakura, no 
Parque Nacional 

de Nyungwe
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Concluída expansão e reforma do 
Sheraton Miami 
Airport Hotel

Foi concluída a expansão e reforma 
de US$ 10 milhões do Sheraton Miami 
Airport & Executive Meeting Center, 
único hotel membro do IACC no sul da 
Flórida. A reestruturação foi comanda-
da pelo Puccini Group, rede de renome 
internacional em decoração de hotéis.

Ao todo, foram renovados 405 quartos, 
o lobby e a área da piscina, além da entrada 
e da área de embarque e desembarque. A 
intervenção complementa a que foi feita 
anteriormente ao espaço de eventos do hotel, 
que teve seus 1.580 m2 reformados recente-
mente. As cores e padrões do novo Sheraton 
Miami são influenciados pela distinta atmos-
fera sul-americana e tranquila da cidade. 

O espaço para eventos tem capacida-
de para grupos de 30 a 300 pessoas em 
um único piso. O complexo conta ainda 
com um Club Lounge 24 horas, acade-
mia de ginástica, preços especiais para 
o renomado campo de golfe Melreese e 
transfer 24h de cortesia para o aeroporto.  

Construção do Centro de 
Convenções Metropolitano 
de Quito foi iniciada

Iniciou-se, no mês passado, a edificação do 
Centro de Convenções Metropolitano de Quito, 
capital do Equador. O projeto tem o intuito de 
estimular as ofertas da cidade como um destino 
líder para reuniões, incentivos, convenções e 
exibições em nível regional e global. A previsão é 
que seja concluído no segundo semestre de 2018.

O estabelecimento oferecerá 2.600 metros 
quadrados de espaços para reuniões, salões 
para eventos grandes e privados, edifícios 
de hotéis e escritórios, locais de recreação 
e uma arena no local. A primeira fase do 
projeto tem o prazo para estar completa em, 
aproximadamente, 14 meses, e abrange 1.527 
metros quadrados, incluindo duas entradas.  

A estrutura incluirá dois espaços de exi-
bição com mais de 232 m 2 com capacidade 
para mais de 4.000 pessoas cada, um auditó-

Hotel de 405 
quartos investiu 
US$ 10 milhões 

em reestruturação

rio multifuncional para até 800 pessoas, um 
espaço para eventos com 232 metros qua-
drados também com capacidade para 4.000 
pessoas, e diversos locais de trabalho.

Hotéis Crowne Plaza 
na América Latina e Caribe 
passam por reforma

Os hotéis Crowne Plaza, no México, 
América Latina e Caribe, divulgaram 
reformas multimilionárias em algumas 
das mais icônicas propriedades da re-
gião. A marca é componente do IHG - 
InterContinental Hotels Group. A maioria 
das remodelações e implementações da 
plataforma estão em andamento e de-
vem ser concluídas no próximo ano. 

O IHG anunciou também seu Plano 
Accelerate de Crowne Plaza em 2016, que 
engloba um investimento de $200 milhões 
de dólares em propriedades em toda a região 
das Américas e uma campanha de marke-
ting recém-lançada, que pretende garantir 
que a marca permaneça na vanguarda da 
nova maneira de fazer negócios, com solu-
ções orientadas ao design, culturalmente 
relevantes, e baseadas na tecnologia.

As reformas dos hotéis Crowne Plaza no 
México, na América Central, na América do 
Sul e no Caribe, abrangem quartos, lobbies, 
restaurantes, instalações e áreas públicas, 
incluindo salas de reuniões, centros de negócios, 
academias, e também, tecnologia – tudo com o 
objetivo de manter-se como uma opção atual 
para os viajantes modernos de negócios de hoje.

O intuito do projeto é estimular as ofertas da 
cidade como um destino líder para eventos

As reformas dos hotéis Crowne Plaza 
abrangem quartos, lobbies, restaurantes, 

instalações e áreas públicas
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AMResorts
investe US$160 milhões em resort 
na República Dominicana

A República Dominicana acaba de 
ganhar a segunda unidade da rede de 
luxo AMResorts, com a abertura do 
Secrets Cap Cana Resort & Spa. Com 
um investimento de US$ 160 milhões, o 
novo resort de luxo criará mais de 650 
empregos diretos na região. O estabe-
lecimento possui 457 quartos, apenas 
para adultos e está situado dentro da 
comunidade fechada de Cap Cana.

O resort oferece aos hóspedes ame-
nidades Secrets Spa by Pevonia, além 
de todos os benefícios do conceito de 
férias Unlimited-Luxury. A nova pro-
priedade dispõe ainda de sete restau-
rantes gourmet à la carte, uma área de 
petiscos e churrasqueira, seis bares, 
uma discoteca, uma piscina infinita 
expansiva, um mirante e locais para 
casamento. É possível realizar jantares 
românticos, como privado na praia e 
atividades diversas para entretenimento.

Giro

Belmond inaugura trem de luxo 
noturno e hotel no Peru

No mês de maio, a Belmond 
inaugurou o Andean Explorer, o 
primeiro trem de luxo da América 
do Sul. A companhia também apre-
sentou o novo Belmond Las Casitas, 
uma nova propriedade com quartos 
intimistas, com piscina individual 
e ampla vista do Colca Canyon.

A empresa conta com outros cinco 
hotéis no Peru – Belmond Miraflores 
Park,  Belmond Palacio Nazarenas, 
Belmond Hotel Monasterio, Belmond 
Sanctuary Lodge e Belmond Hotel 
Rio Sagrado – além do trem de 
luxo Belmond Hiram Bingham.

Localizado na região de Arequipa, 
no Sul do Peru, o Belmond Las 
Casitas possui 20 quartos, todos 
com terraço individual com pisci-
na aquecida e vista para o cânion. 
Outra atração é o Spa Samay, cons-
truído ao redor da energia da rocha 
do cânion, e que promove trata-
mentos de beleza com ingredien-
tes naturais do jardim do hotel.  

O trem Belmond Andean 
Explorer tem também quatro via-
gens diferentes, que contemplam, 
entre seus roteiros, passagens por 
Cusco, capital do antigo Império 
Inca; Lago Titicaca, o lago navegá-
vel mais alto do mundo;  a cidade 
vulcânica de Arequipa; e Puno. 

O Belmond Andean 
Explorer atravessa 
uma das rotas fer-
roviárias mais altas 
do mundo 

O Secrets Cap Cana foi pensado para 
receber eventos corporativos e sociais, 

como casamentos e recepções

Matt Crossick
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ibis Styles Taubaté (SP) 
é inaugurado com  
homenagem à música

Com homenagem à música por meio 
de instrumentos e símbolos espalhados 
pelo prédio, foi inaugurada no último 
mês mais uma unidade do ibis Styles, este 
em Taubaté (SP). Rock and Roll, Samba 
e Rap são alguns dos estilos musicais 
representados nos andares do hotel.

No lobby, os hóspedes encontram 
uma bateria, um violão, uma guitarra, 
um saxofone e uma lira. Nos quartos, 
há luminárias de microfone, desen-
volvidas exclusivamente para o hotel. 
Próximo da porta de entrada do quar-
to, o hóspede pode compartilhar sua 
experiência nas redes sociais com uma 
selfie no adesivo decorativo que traz 
um fone de ouvido e a hashtag #ibisS-
tylesTaubaté. No banheiro há um mi-
crofone adesivado na parte interna da 
porta, com a frase “Solte sua voz”.

O hotel também faz uma homenagem 
à cultura da região e a figuras impor-
tantes como o cineasta, ator e diretor 
Amácio Mazzaropi, o escritor Monteiro 
Lobato, o compositor Fêgo Camargo e o 
maestro Elpídio dos Santos. “A música 

torna os momentos inesquecíveis, apro-
xima, emociona e alegra. Por isso, o hotel 
entende que encorajar as pessoas a cantar 
ou tocar algum instrumento resgata 
memórias especiais e traz descontração 
ao ambiente. É um modo de valorizar 
a experiência do hóspede”, comenta 
Franck Pruvost, EVP Operações ibis, ibis 
Styles e ibis budget América do Sul. 

O hotel é a 14ª unidade da marca 
no Brasil e conta com 84 apartamentos, 
piscina, academia, área de convenção 
para 300 pessoas, um amplo estaciona-
mento e localização estratégica no Vale 
do Paraíba, com fácil acesso à Rodovia 
Presidente Dutra, a menos de 1 km do 
espaço para eventos Tangaroa Hall e 
próxima ao Via Vale Garden Shopping.

A cidade, que está em constante cres-
cimento, é um importante polo industrial 
e passagem para diversos destinos turís-
ticos como Campos do Jordão, Ubatuba, 
Aparecida do Norte e Rio de Janeiro. 
Além disso, o hotel chega para suprir a 
carência local de serviços e estruturas de 
qualidade para os mais diferentes públi-
cos. O ibis Styles Taubaté é pet friendly, 
permitindo que as pessoas se hospedem 
com seus cães de estimação de até 15kg.

Instrumentos mu-
sicais compõem a 

decoração do novo 
ibis Styles Taubaté
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Bristol Hotels 
chega à capital amazonense

Empreendimento em Manaus, o 
mais próximo do aeroporto, tem a 
logística como seu ponto forte

A rede Allia Hotels inaugurou no mês 
de maio seu primeiro empreendimento 
com a bandeira Bristol na capital amazo-
nense. O Bristol Manaus Airport Hotel 
é um hotel com foco em hospedagem a 
negócios e a lazer. De categoria midscale/
superior, e muito próximo ao Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, o hotel 
possui 166 apartamentos, divididos em 
apartamentos tipo luxo e suítes, todos 
com proteção acústica e completos de 
comodidades para um viajante exigente. 

O Bristol Manaus Airport ainda conta 
com outras facilidades como restaurante 
próprio com pratos típicos da cozinha ma-
nauara e internacional, com serviços de al-
moço, jantar, eventos e room service. São 
três salas para reuniões e palestras em di-
versos formatos, e amplo estacionamento. 

Na cobertura um solarium com pis-
cinas, bar, academia e uma bela vista da 
extensa vegetação local. “Trata-se de um 
empreendimento realmente diferenciado, 
em local com logística privilegiada e com 
a excelência da bandeira Bristol. Chega 
em um momento de retomada da econo-

A moderna edifi-
cação conta com 
166 apartamentos

mia e irá completar a oferta de hospeda-
gem de qualidade no destino . A cidade é 
estratégia para a capilarização da atuação 
da rede e temos muito boas expectativas 
para este primeiro hotel no estado do 
Amazonas”, explica Marcello Medeiros, 
Diretor de Desenvolvimento da Allia. 

Coube a empresa Opy Comunicação 
fazer a comunicação visual conven-
cional, padrão da rede, a instalação de 
painéis temáticos do destino, versando 
sobre lendas da Amazônia, num traba-
lho artístico de Luciana Paternostro.

O hotel conta com 
vários painéis da 

artista plástica Lu-
ciana Paternostro 
retratando lendas 

da amazônia
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Beach Hotel Maresias 
(SP) tem nova Gerente geral

A unidade de Maresias da Rede 
Beach contratou Patrícia Luz para as-
sumir a gerência geral do empreen-
dimento.  A executiva esteve à frente 
de conceituados hotéis no Brasil e 
exterior, como All Star Music Resort 
(Orlando), The Royal Palm Plaza Hotel 
& Resort (Campinas), Sofitel Jequitimar 
Guarujá (Guarujá), Bourbon Atibaia 
Convention & Spa Resort (Atibaia), 
Costa Brasilis Resort & Spa (Santo 
André-BA) e Sao Paulo Salon (Dubai). 

Ela possui experiência no La Maison 
Buffet (Fortaleza) em gerência de opera-
ções e na Flytour Eventos (Alphaville) 
onde implantou o novo canal do gru-
po Flytour. A Rede Beach engloba o 
Beach Hotel Maresias, Beach Hotel 
Juquehy, Beach Hotel Cambury e Beach 
Hotel Sunset, também em Cambury. 

Restaurante do hotel 
eSuites Sion apresenta sua 
nova Chef de cozinha

O hotel eSuites Sion, localizado em 
Belo Horizonte (MG), apresenta a nova 
Chef de cozinha do seu restaurante. 
Adriana Tavares atuou durante 17 anos 
na área comercial, mas como sempre 
gostou da gastronomia, resolveu mudar 
e seguir firme no novo ramo. Passou três 
anos no restaurante O Conde, em BH, 

local que considera sua principal escola. 
Quando lá entrou, era Garde manger, 
responsável pelo preparo de pratos 
frios, saladas, canapés e outros. Tavares 
considera o aprendizado muito impor-
tante. Tem paixão por montar prato, 
criar e cozinhar. Em 2018, quer cursar 
gastronomia, com o intuito de conhecer a 
fundo a teoria das tarefas que já desem-
penha bem com seus anos de prática.

Ramada Encore 
Luxemburgo (MG)
anuncia nova Gerente de Contas

O hotel Ramada Encore e eSuites 
Virgínia Luxemburgo, localizado em 
Belo Horizonte (MG), apresenta Renata 
Gouveia como nova Gerente de Contas 
do empreendimento. A executiva cursou 
MBA de Gestão de Negócios, em 2013, 
pelo Centro Universitário UNA, e se 
graduou em Turismo, pela Universidade 

Patrícia Luz

Adriana Tavares 

Renata Gouveia
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Federal de Ouro Preto. Qualificação e 
experiência são marcas da profissional.

Há cinco anos no mercado hotelei-
ro, iniciou sua experiência profissional 
como secretária bilíngue na Secretaria 
Municipal de Turismo de Ouro Preto, em 
2010. Esse tempo de atuação na hotelaria 
garantiram a Gouveia vasta experiência 
no ramo passando pela realização de 
relatórios de previsão de vendas; Revenue 
Management (gestão de receitas); pros-
pecção e manutenção de contas; gerencia-
mento de canais online; contratação até 
a coordenação de eventos (congressos, 
eventos corporativos, eventos públicos) 
junto às agências de turismo e eventos.

Iberostar Hotels & 
Resorts apresenta duas 
novas colaboradoras

O grupo espanhol Iberostar Hotels 
& Resorts apresenta duas novas colabo-
radoras. Fernanda Belaunde, que está 
há 12 anos na área de hotéis e resorts, 
será Gerente de Contas em São Paulo; e 
Marileide Gama, que tem vasta experiência 
no segmento do turismo e amplo conhe-
cimento do mercado manauense, atuará 
como Assistente de Vendas em Manaus. 
Belaunde já passou pelo Transamérica 
Hotéis e Rede Mabu, e Marileide já atuou 
em vários hotéis da região de Manaus. 

Hotel Internacional 
Gravatal (SC) apresenta 
novo Chef de cozinha

Localizado em Termas de Gravatal 
(SC), o hotel apresentou seu novo Chef de 

cozinha. Francisco Chagas tem 15 anos 
de atuação tanto na gastronomia quanto 
na área de eventos. Ele já passou pelo 
Tajj Eventos, Simppen Eventos, Tivoli 
Mofarrej e Casa Ventura, estes últimos 
em São Paulo. Chagas, contratado há 
pouco mais de dois meses, já elabo-
rou mudanças que vão desde o uso de 
molhos e temperos frescos, ingredientes 
orgânicos e regionais da cozinha serrana, 
contribuindo com as ações sustentáveis já 
mantidas pelo empreendimento, além de 
introduzir no menu pães e massas casei-
ras. O Chef também estendeu o horário 
do room service e criou eventos gastronô-
micos, tais como noites de risotos, festival 
de sopas para os dias frios do outono 
catarinense, cremes, caldos e pratos temá-
ticos da gastronomia italiana e açoriana.

Intercity BH Expo contrata 
duas novas executivas de vendas

O hotel Intercity BH Expo, empreen-
dimento localizado na capital mineira, 
acaba de contratar duas novas executivas 
de vendas. Marina Gonçalves e Gabriela 
Molinari possuem mais 10 anos de atua-
ção na área comercial. Marina Gonçalves 
(Foto) é graduada em Turismo com MBA 
em Gestão de Negócios, com 13 anos de 
atuação nos setores administrativos e co-
merciais em empresas de médio e grande 
porte. A profissional possui expertise em 
ações promocionais, venda direcionada 
e parceria, desenvolvimentos de novos 

Chef Francisco 
Chagas

Fernanda Belaunde, Orlando Giglio  
e Marileide Gama
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fornecedores, além de prospecção de 
clientes e administração dos contratos de 
prestação de serviços. Já a executiva de 
vendas, Gabriela Molinari atua no setor 
comercial há 15 anos. A profissional já 
trabalhou como executiva de contas em 
uma empresa aérea, atendendo ao seg-
mento corporativo e foi Gerente de contas 
em um hotel até final de 2016, quando 
foi contratada pelo Intercity BH Expo.

Rede Windsor anuncia  
executivo para segmento MICE 

Para potencializar seu público de 
negócios, a rede Windsor de Hotéis 
reforçou sua equipe. Ricardo Crispim 
assume o cargo de Gerente Comercial de 
Congressos e Eventos do grupo, também 
conhecido como MICE. Ricardo possui 
experiência na posição de liderança em 
empresas multinacionais e nacionais na 
área de brand experience e também na 
indústria hoteleira e turística no Brasil. 
Ele também já atuou com gerenciamen-
to de projetos, prospecção de mercado 
e gestão na área comercial.Já traba-
lhou em grandes empresas como: GL 
Events, iLUKA e Rede Othon. Ricardo 
possui vivência em países da Europa 
e também nos Estados Unidos, onde 
concluiu pós-graduação em Marketing – 
Relacionamento e Projetos pela UCLA. 

Ramada Encore Minascasa
tem nova Executiva de Contas

O hotel situado na capital mineira passou 
a contar com uma nova Executiva de Contas. 
Danielle Duarte atua há 11 anos no mercado 
hoteleiro de Belo Horizonte, é pós-graduada em 
Gestão Estratégica de Negócios, e bacharel em 
Gestão em hotelaria, Turismo e Lazer. Desde 
novembro de 2015, Danielle já faz parte da Rede 
Vert Hotéis quando assumiu a Gerência de 
vendas do Ramada Airport Lagoa Santa. Agora 
Danielle foi convidada para fazer parte do time 
dos profissionais do Ramada Encore Minascasa.

Mabu Thermas Grand 
Resort (PR) apresenta novo 
Gerente de Manutenção

O Mabu Thermas Grand Resort, situado 
em Foz do Iguaçu (PR), apresenta Alessandro 
Coutinho Pereira como novo Gerente de 
Manutenção. O engenheiro civil tem em seu 
currículo experiência em empresas nacionais e 
multinacionais do segmento de hospitalidade, 
indústria e serviços. O executivo tem a respon-
sabilidade de zelar pela conservação e manu-
tenção geral estrutural dos prédios do empre-
endimento. Coutinho, no decorrer da carreira 
na área de manutenção, assumiu projetos que 
asseguraram a ele uma ampla visão do setor, 
garantindo o alcance de metas operacionais e 
financeiras. Entre eles, o engenheiro eviden-
cia o projeto executado na área hoteleira de 
Gestão de Recursos Energéticos, que resultou 
na redução de 40% de gastos em energia. 

Daniele Duarte

Alessandro Coutinho Pereira 

Ricardo Crispim 

Marina Gonçalves
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RCI inova com treinamento lúdico 
utilizando Caça aos Pokemóns

Atenta as mudanças do setor de 
intercâmbio de férias e trabalhando 
para contribuir com a consolidação 
deste novo modelo de negócios no 
Brasil, a RCI – Resort Condominiums 
International dispõe de recursos em 
tecnologia e capacitação de pessoas. A 
mais recente ferramenta é o Caça aos 
Pokemóns.Desenvolvido pela Mapie, 
consultoria que é parceria da RCI 
desde 2013 com a elaboração de conte-
údos para capacitações e formação de 
time de atendimento, a partir de uma 
análise do perfil das salas de vendas, 
o treinamento Caça aos Pokemóns 
tem duração média de três horas.

Participativo, ele leva o participan-
te a viajar o mundo para encontrar os 
personagens imaginários que estão 
escondidos em todos os continentes e 
que só podem ser capturados a partir 
de respostas assertivas aos questiona-
mentos feitos pelas cartas do “jogo”.

A cada resposta certa, o time partici-
pante avança casas para novos destinos 

e acumula pontos. “Estávamos pla-
nejando o novo treinamento, buscan-
do inspiração e algo bem diferente, 
moderno. Tal e qual os Pokemóns. 
Por isso desenvolvemos uma história 
inspirada no jogo que é febre em todo 
o mundo”, diz Fabiana Leite, Gerente 
de Atendimento a Empreendimentos. 
A executiva reforça que todas as salas 
receberão este novo treinamento insti-
tucional. “Vamos viajar todo o Brasil 
aplicando o treinamento. Este ano, 
vamos aprender nos divertindo”, diz.

De forma regular, a RCI realiza 
treinamentos institucionais nas mais 
de 70 salas de vendas, presentes em 
todas as regiões do Brasil. Por ano, 
são cerca de 2.500 pessoas capacita-
das com informações institucionais 
da companhia e benefícios da asso-
ciação ao modelo da propriedade 
compartilhada. “A capacitação é 
parte imprescindível de nosso ne-
gócio e integra o nosso comprome-
timento com nossos clientes e com 
o mercado”, destaca Maria Carolina 
Pinheiro, Diretora-geral da RCI Brasil.

O treinamento 
Caça aos 

Pokemóns tem 
duração média de 

três horas



92

Empresas

Aeroporto de Brasília 
passa a contar com tecnologia da Zoox

O Aeroporto de Brasília (DF) ago-
ra conta com a tecnologia da Zoox de 
WiFi. Todos os usuários que já pas-
saram por uma rede com tecnologia 
Zoox, serão automaticamente reco-
nhecidos no WiFI do aeroporto, sem 
a necessidade de um novo cadastro. 

Além de entregar um serviço rápido 
de acesso à internet, o aeroporto poderá 
utilizar o software para a distribuição de 
mídia programática, realizar pesquisa 
e ter relatórios detalhados do fluxo de 
pessoas dentro do aeroporto. “Já ultra-
passamos 6 milhões de conexões/mês 
em todo o mundo, e a entrada de um 
novo aeroporto desse porte é um moti-
vo de muito orgulho para todos nós da 
Zoox. Atualmente, nosso software está 
no Aeroporto do Galeão no Rio e em 
breve será anunciado novos aeropor-
tos com nossa tecnologia”, afirmou o 
CEO da Zoox, Rafael de Albuquerque.

Hoje a Zoox é atual líder do segmen-
to de WiFi para hotelaria e desde 2016 
começou a disponibilizar sua tecnologia 
a outros mercados, transformando o 
WiFi em uma forma de reconhecimento 
do cliente e geração de BigData através 
do comportamento do usuário. “As 
pessoas pensam que o WiFi é apenas 
uma forma de conexão a internet, mas 
também é uma poderosa ferramenta de 
rastreamento e entendimento de com-
portamento do usuário. A plataforma 
da Zoox junta todas as informações 
geradas pelo os usuários e entrega um 
Dashboard aos nossos clientes para que 
possam ter um simples entendimento 
do seu público” explica Albuquerque.

Hotéis cariocas adotam 
jardim vertical para diminuir  
efeitos da poluição 

Para otimizar o uso de energia 
por meio da chamada fachada ver-
de, dois hotéis cinco estrelas do 
Rio de Janeiro, o Sheraton Grand 
Rio Hotel & Resort e o Venit + Mio 
Barra Hotel implantaram um sis-
tema ecológico desenvolvido pela 
empresa gaúcha Ecotelhado.

Localizados nos bairros Leblon e 
Barra da Tijuca, os hotéis possuem 
jardins verticais espalhados em suas 
áreas interna e externa. As floreiras 
do Jardim Vertical Mamute são pro-
jetadas para reservar água e repassar 
o excedente ao vaso de baixo, por 
gravidade, até o último recipiente e, 
além de decorar o ambiente, melho-
ra a qualidade e a umidade do ar, 
diminuindo os efeitos da emissão 
de carbono e atenuando a poluição.

O Sistema Mamute possui reserva 
de água, permite a diminuição da 
frequência de rega da parede verde 
e economiza água. Neste sistema são 
utilizados cinco tipos de plantas: 
Asparguinho, Bulbine, Falsa Erica, 
Clorofito e Tradescantia. Segundo 
a Ecotelhado, o objetivo é “fazer 
um desenho abstrato e natural com 
a mescla de espécies. A Bulbine 
atrai abelhas sem ferrão e, como 
o espaço fica em meio a urbaniza-
ção, esta é uma ótima oportunidade 
para aumentar a biodiversidade 
do local”, explica Isadora Feijó.  
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WiFi da Zoox 
permite o rastrea-
mento de com-
portamento dos 
usuários a partir 
da tecnologia de 
Big Data

O Venit + Mio Barra Hotel tem jardins verticais 
espalhados em suas áreas interna e externa
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Empresa lança solução 
via QR-Code para agilizar atendi-
mento de clientes 

A empresa de Automação Comercial 
POSI Tecnologia lança em maio uma 
solução mobile que funciona através 
de QR-Code para estabelecimentos de 
hotelaria. O objetivo é facilitar e reduzir 
o tempo de atendimento via telefone 
e dar mais comodidade e indepen-
dência aos hóspedes para realizar 
seus pedidos durante sua estada.

A solução foi implementada jun-
to com as aplicações do QR-Code, já 
utilizada pelo mercado. O Código QR 
(sigla do inglês Quick Response) é um 
código de barras bidimensional que 
pode ser lido facilmente pela maioria 
das câmeras de smartphones e tablets. 

Minimizando o uso de papel nos 
hotéis, a novidade funciona de ma-
neira simples: basta o hóspede ter um 
aplicativo de QR-Code que pode ser 

baixado gratuitamente do seu App 
Store, compatíveis para as platafor-
mas Android ou IOS e fazer a leitura. 

Em seguida o browser surge com o 
layout personalizado e de fácil intera-
ção, tendo no menu superior itens onde 
o hóspede poderá escolher: bebidas, 
lanches, pratos, contendo descrição 
da composição de cada prato/lanche/
bebida, opção para modo de prepa-
ro de pratos/lanche/bebida, assim 
como a informação nutricional. 

Um resumo é exibido no celular 
ou tablet do hóspede, que permite a 
conferência antes de finalizar o pedi-
do, adicionar ou excluir itens, além de 
enviar o pedido diretamente para a 
cozinha. A solução não envolve cus-
tos com hardware, já que pode ser 
instalada facilmente pelos hóspedes.

Software Hotelbox 
Multihotel permite gestão 
rápida de hotéis de rede

A Erbon Software apresenta ao 
mercado a ferramenta Hotelbox 
Multihotel, que fornece informações 
consolidadas do estado de todas as 
unidades hoteleiras de uma rede, de 
maneira rápida e dinâmica. O softwa-
re utiliza os dashboards de análise de 
dados do Hotelbox PMS e que permite 
a utilização da Central de Reservas 
e Vendas pela equipe do hotel.

Os clientes Erbon podem traba-
lhar com o Multihotel mesmo que o 
seu banco de dados não seja Cloud 
graças à capacidade do Hotelbox 
Suite trabalhar localmente em cada 
hotel e acessível igualmente em 
qualquer lugar (cloud privada).

Diogo Rocha, CEO da Erbon 
Software acredita que as redes hote-
leiras precisam cada vez mais de ter 
informações consolidadas de uma 
forma rápida, simples e resumida para 
a tomada de decisão do dia a dia de 
todas as suas unidades hoteleiras. “Sem 
dúvida o Hotelbox Multihotel se apre-
senta como um salto tecnólogico para 
os softwares de gestão de hotéis com 
foco em Redes Hoteleiras”, garante.Hóspedes também podem realizar pedi-

dos via QRD-Code
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Rede Mabu reverte renda 
de jantar para Hospital do Paraná 

No último dia 4 de maio, a Rede Mabu 
Hotéis & Resorts realizou um jantar bene-
ficente em parceria com a Associação dos 
Amigos do HC no restaurante Brasserie 
As Quatro Estações, no Mabu Curitiba 
Business. A ‘Noite Italiana’ teve como 
objetivo arrecadar fundos para a associação, 
já que parte da renda será revertida para 
projetos em prol do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná. 

O jantar, com cardápio italiano, foi produ-
zido pelo Chef de cozinha do Mabu Business, 
Carlos Castanharo e equipe. O evento, 
considerado um sucesso pela organização, re-
cebeu cerca de 160 pessoas. A Associação dos 
Amigos do HC é uma entidade sem fins lu-
crativos, fundada em setembro de 1986, que 
trabalha para angariar recursos e congregar 
esforços da comunidade em prol do Hospital 
de Clínicas. O compromisso da entidade con-
siste em melhorar a qualidade no atendimen-
to aos pacientes, bem como o apoio ao desen-
volvimento do corpo clínico e científico e na 
manutenção da infraestrutura do hospital.

Costão do Santinho 
apoia projeto social pelo segundo ano 
consecutivo

Em agosto deste ano, o resort catari-
nense Costão do Santinho vai receber o 
projeto Viagem do Bem pelo segundo ano 
consecutivo. A primeira edição, que ocor-
reu em setembro de 2016, atendeu mais de 
600 crianças da região. A ação é  realizada 
pelo Grupo Gaia em prol da ONG Gaia+.

O Viagem do Bem é um projeto re-
alizado em parceria com hotéis, como o 
Costão do Santinho, que disponibilizam 

diárias a serem comercializadas em um 
determinado período e parte dos recur-
sos é destinada para ações educacionais 
com crianças em vulnerabilidade social.

O projeto educacional proposto pela 
Gaia+ tem como objetivo construir valo-
res sociais e morais junto às crianças de 
forma lúdica e divertida, além de promo-
ver a compreensão dos problemas locais 
e engajar os jovens para a transforma-
ção da realidade social onde vivem.

Quem se hospedar no Costão do 
Santinho no período de 4 a 6 de agosto 
poderá contribuir para a realização do projeto 
educacional da Gaia+ que visa transfor-
mar a realidade das crianças da região. 

Rede Vitória Hotel arrecada 
agasalhos em Campanha Regional 

Os hotéis da rede Vitória em Campinas, 
Paulínia e Indaiatuba, no interior de São 
Paulo, estão participando da Campanha 
Regional do Agasalho 2017, e se tornaram 
pontos de coleta de peças de roupas, coberto-
res e calçados. Este ano, a iniciativa abrangerá, 
além das 17 cidades da Região Metropolitana 
de Campinas,  11 outras cidades dos ar-
redores, num total de 28 municípios.

 Da esquerda 
para a direita, 

o Gerente-geral 
do Hotel Mabu 

Curitiba Business, 
Sílvio Rossi; o 

Coordenador de 
eventos da Asso-

ciação dos Amigos 
do HC, Mauro F. 

Moares; o Chef  do 
Mabu Business, 

Carlos Castanharo 
e o Presidente da 

Associação dos 
Amigos do HC, Pe-
dro de Paula Filho

Costão do Santinho (SC) destinará parte 
dos recursos de estadia para projeto com 

crianças carentes

Responsabilidade 
Socioambiental
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Quem pretende ajudar, ou conhecer 
todos locais disponíveis para doação, a 
Prefeitura de Campinas, responsável pela 
ação, disponibiliza consulta em seu site 
oficial. Entre as localidades possíveis para 
doar, estão todos os hotéis da Rede Vitória: o 
Vitória Concept Campinas, o Vitória Express 
Dom Pedro Campinas, o Vitória NewPort 
Campinas,  o Vitória Hotel Convention 
Paulínia e o Vitória Convention Indaiatuba. 

As ações de arrecadação se encerram 
no dia 30 de junho.  De acordo com in-
formações da Prefeitura, o foco para a 
iniciativa neste ano, seriam arrecadações 
de mais itens masculinos, em relação às 
campanhas passadas. As doações podem 
ser deixadas nas caixas instaladas no hall de 
todos os hotéis participantes e também nos 
demais pontos informados pelo Órgão. 

Em 2016, foram arrecadadas, com a cam-
panha tradicional, 23,2 toneladas de itens. Nos 
anos anteriores, 2015 e 2014, 22 toneladas foram 
recebidas e 15,4 toneladas, respectivamente.  
Em 2014, diante das condições dos itens doa-
dos, foram descartados mais de 5% das roupas 
entregues e, nos anos sequentes, esse número 
reduziu-se para menos de um por cento.

Grand Hyatt Rio de Janeiro 
realizou ação de  
responsabilidade social

O hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro 
promoveu no último dia 6 de maio, na Escola 

Municipal Didia Machado Fortes, no Rio 
de Janeiro, uma ação de responsabilidade 
social. A pedido da direção da Escola, os 
profissionais de recursos humanos do Hotel 
se reuniram com pais e responsáveis dos 
alunos da instituição para falar sobre recolo-
cação profissional. Eles farão uma oficina de 
redação de currículos e darão dicas de como 
se comportar em uma entrevista de emprego. 

O evento é parte das ações Hyatt Thrive, 
plataforma de Responsabilidade Social do 
Grupo Hyatt, que visa o comprometimento 
com o desenvolvimento das comunidades 
próximas ao hotel. Desde o início de sua ativi-
dades o empreendimento realiza atividades 
de responsabilidade social e ambiental. Entre 
as atividades estão a realização de mutirões 
de limpeza do microlixo na praia e a doação 
de mobiliário para escolas públicas do bairro.

AccorHotels conquista 
prêmio inédito com programa 
de Responsabilidade Social

Esta conquista é o Prêmio Neide 
Castanha, que foi criado para homenagear 
Neide Castanha que faleceu em 2010. Ela se 
tornou referência internacional na luta contra 
a violência a que são submetidas crianças 
e adolescentes no Brasil. Esta premiação 
inédita para a rede hoteleira francesa foi 
em razão do WATCH – We Act Together 
for The Children, programa global que 
combate a exploração sexual de crianças e 
adolescentes que a AccorHotels lançou em 
2014. Em apenas três anos já é premiado 
e ele ganhou destaque e proporcionou à 
área de Responsabilidade Social da em-
presa. A entrega do prêmio foi no último 
dia 18 de maio em Brasília, na Câmara dos 
Deputados, na data em que é celebrado 
o Dia Nacional de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Neide participou do processo de 
construção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e da criação do Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. Ainda foi membro 
técnico da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) que investigou redes de ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes no 
Brasil. “A conquista desse prêmio reforça o 
compromisso da AccorHotels com este tema, 
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Hotéis da rede Vitória recebem agasalhos 
até o final do mês de junho
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que começou em 2001, com a parceria com a 
ONG internacional ECPAT e o início do pro-
grama que ensina os colaboradores a lidarem 
com este crime e a reportarem qualquer sus-
peita ao Disque 100”, diz Antonietta Varlese,  
VP de Responsabilidade Social Corporativa 
da AccorHotels. No Brasil, mais de 7.500 
colaboradores já fizeram o treinamento.

Maria America Ungaretti Diniz-Reis, 
da Coordenação Colegiada ECPAT Brasil 
(End Child Prostitution, Child Pornography 
and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes), acredita que a parceria com a 
AccorHotels é uma vitória. “A mobiliza-
ção e a participação efetiva de empresas 
envolvidas no setor do turismo para a 
redução dessa violação representa uma 
conquista importante em termos de direitos 
humanos. A indignação é necessária.”

A Secretaria dos Direitos Humanos tam-
bém é parceira da AccorHotels no combate 
ao abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes. “Enfrentar esta violência é 
encarar a necessidade de uma mudança de 
cultura profunda. Trata-se de crime hedion-
do. Denúncias, combate à impunidade, cam-
panhas de alerta e atenção e empoderamento 
de meninas são alguns dos eixos de trabalho 
para promover essa mudança, em todos os 
cantos do nosso País. Com a rede de proteção 
forte como é, unindo forças da sociedade 
civil, governo, sistema de justiça e empresas, 
avançaremos nessa direção”, afirma Cláudia 
Vidigal, Secretária de Direitos Humanos.

O Comitê Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, outro parceiro da AccorHotels 
na iniciativa, foi criado como uma ins-
tância que representa a sociedade civil, 
poderes públicos e cooperações interna-
cionais para monitorar a implementação 

do Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência Sexual Infanto-Juvenil. 

Holiday Inn Parque Anhem-
bi faz doação para entidade assistencial

Em mais uma ação solidária, o empre-
endimento localizado na zona Norte da 
capital paulista, entregou na semana passa-
da alguns itens de decoração para o Bazar 
Beneficente para a FIC — Fraternidade 
Irmã Clara. O bazar é realizado todas 
as quartas-feiras e sábados e tem como 
objetivo arrecadar fundos para ajudar no 
funcionamento da instituição. A FIC tem 
como finalidade abrigo, tratamento, reabi-
litação e inclusão social de seus assistidos, 
todos portadores de paralisia cerebral em 
seus mais diversos graus, em regime de 
internato, com atendimento técnico/profis-
sional em fisiatria, hidroterapia, fisioterapia 
neuromotora e cardiorrespiratória, terapia 
ocupacional, fonoaudióloga e pedagógica.

Atualmente a FIC acolhe 46 pessoas com o 
diagnóstico de paralisia, e atende 12 crianças 
e adolescentes, como atendimento externo. 
A entidade está sediada na Rua do Bosque, 
855, Barra Funda, e na Av. Pacaembu, 
40, debaixo do Viaduto do Pacaembu.

o Holiday Inn Parque Anhembi pratica 
constantemente ações sociais

Vencedores do Prê-
mio Neide Castan-
ha na Câmara dos 

Deputados
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Universidade Anhembi 
Morumbi passa a oferecer dupla 
titulação em Hotelaria, em parcerias com 
Kendall College e BlueMountains

A Universidade Anhembi Morumbi, 
integrante da rede internacional de 
Universidades Laureate, firmou parceria 
com duas renomadas instituições de ensi-
no na área de Hotelaria: Kendall College, 
nos Estados Unidos e Blue Mountains, 
na Austrália. O objetivo é que os alunos 
possam adquirir experiências específicas 
e vivenciar experiência internacional. O 
curso de Hotelaria da Anhembi Morumbi 
proporciona, além da certificação interna-
cional, um amplo intercâmbio. “Quando 
surgiu a ideia deste intercâmbio, ficamos 
em dúvida qual das duas instituições de 
ensino escolher. Mas como ambas são 
associadas a rede Laureate e vão pro-
porcionar aos nossos alunos vivências 
bem específicas, optamos pelas duas. 
Com isto passamos a oferecer aos nossos 
alunos a dupla titulação, com bachare-
lado internacional em duas renomadas 
instituições de ensino. O estudante 
também realizará estágio enquanto 
estiver fora, retornando ao Brasil com 
este diferencial no currículo”, explica 
Silvia Valente, Coordenadora do curso. 

Ela esclarece como funciona esta dupla 
titulação. “O aluno terá que cursar parte no 
Brasil e parte no exterior e no final do curso, 
será emitido um diploma de cada escola, vá-
lido no seu respectivo país. Para isto, o aluno 
não poderá ter pendência com a entidade de 

Silvia Valente e 
Antônio Moreira 
Júnior estão com 
uma boa expecta-
tiva em relação ao 
curso  

ensino, não possuir dependências acadêmi-
cas, não ter ocorrências de conduta profis-
sional e ter proficiência no idioma inglês. 
Tendo estas qualificações, todos os alunos 
podem participar desta dupla graduação.

Vivência internacional
Kendall College é uma faculdade com 

diversos reconhecimentos locais e interna-
cionais, ranqueada como a número um de 
Chicago nas áreas de turismo e hospitalida-
de. O aluno que optar por realizar a dupla 
titulação nesta instituição, deverá ter cum-
prido todas as disciplinas até o sexto semes-
tre do curso na Anhembi Morumbi, incluin-
do estágios e atividades complementares, 
além de não ter nenhuma pendência aca-
dêmica e financeira. Nos Estados Unidos, 
o estudante cursará outros dois semestres 
e poderá estagiar com remuneração. 

Já o aluno que escolher estudar em Blue 
Mountains, realizará cinco semestres na 
Anhembi Morumbi e quatro na Austrália, 
sendo dois semestres acadêmicos e dois 
de estágio remunerado. O estudante 
terá ainda a oportunidade de estender 
o visto após o curso. Exclusivamente 
voltada à hospitalidade, os cursos da 
Blue Mountains diversificam-se em 
inúmeras subáreas do conhecimento. 

Para Antônio Moreira Júnior, Analista 
Sênior Internacional da Anhembi 
Morumbi, o fato das duas instituições de 
ensino serem associadas a Laureate além 
de ter o alto padrão de ensino, garante mais 
segurança ao aluno no exterior.  “Enquanto 
estudam, podem deixar a burocracia para 
resolvermos”, destaca Moreira Júnior. 
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Placas em Braille 
e em Poliéster 
são destaques da Andaluz

Um hotel que deseja receber bem 
todos os seus hóspedes, precisa estar 
atento na sinalização para pessoas com 
deficiência em geral, em especial pessoas 
com baixa visão e cegueira. Pensando 
nisso, a Andaluz Acessibilidade fabrica 
os produtos e sinalizações para hotéis. 
São diversos materiais possíveis para 
instalação e a empresa fornece todas 
as possibilidades do mercado e sua 
equipe de arquitetos atende os hotéis 
indicando as melhores opções em custo 
benefício, considerando as caracterís-
ticas específicas de cada ambiente.

Um dos destaques é a placa ou os 
elementos soltos em poliéster, uma 
das mais resistentes e muito indicada 
para alta performance. Fabricadas a 
base de TPU, pode ser instalada sem 
sujeira em cima do piso já existente. 
Como ela é semi rígida, o efeito final 
fica elegante e se integra ao ambiente. 
Contato - www.andaluzacessibilidade.
com.br/

Santa Luzia 
se inspira em peixes brasileiros 
para nova coleção de revestimentos 

A Santa Luzia, empresa de revestimen-
tos para áreas internas e externas, acaba de 
lançar a Coleção Escamas, criada em parce-
ria com o designer Marcelo Rosenbaum e 
o estúdio Fetiche Design. A grande inspi-
ração para o desenvolvimento desta linha 
são os peixes brasileiros, pensando também 
na responsabilidade ambiental com peças 
feitas a partir da reciclagem de poliuterano. 
Os peixes brasileiros Aruanã, Pirarucu e 
Curimba dão nome e inspiram a linha.

A Coleção Escamas é composta por 
três produtos: os revestimentos Aruanã 
(um hexágono de 234mm x 270mm), 
Pirarucu (um losango de 145mm x 
250mm) e Curimba (um paralelogra-

mo de 160mm x 55mm), todas com 
quatro diferentes tons de cinza. As 
cores e formas da linha permitem di-
versos resultados, devido às infinitas 
composições: seja por meio da mescla 
de cores, da criação de novos padrões 
ou pela possibilidade de novos acaba-
mentos, como aplicação de tintas. 
Contato - www.industriasantaluzia.com.br

Novas coleções de reves-
timentos murais da Vescom 
apostam em textura de tecido

A empresa de revestimentos murais 
Vescom produziu novas linhas inspira-
das na aparência dos têxteis. As coleções 
Palena, Sylvan complementam as clássicas 
Hauki e Tessera de revestimentos vinílicos.

A linha Palena tem a aparência de linho 
numa estrutura vertical em espinha de peixe. 
As 19 cores de linho são neutras, limpas e 
suaves. A coleção Sylvan tem um toque de 
seda com 23 cores variadas em tom sobre tom. 
Apresenta um visual elegante de um têxtil, 
permitindo combinações como o azul-claro e 
cobre ou o azul-escuro e ouro. O  revestimento 
Hauki passou a ter 27 cores, do preto, azul 
denim, ouro, prata, cinza, rosa e turquesa. A 
Tessera, a sua estrutura horizontal de seda 
fina, apresenta também uma ampla gama 
de cores (34). Foram acrescentadas cores de 
seda e mantidos os tons mais apreciados 
na palete anterior. Com a inclusão de tons 
metálicos, o novo padrão Tessera apresenta 
agora também uma maior profundidade. 
Contato – www.vescom.com
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