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Informações de altíssimo conceito e credibili-
dade são nossas marcas registradas e nesta edição 
você vai comprovar mais uma vez. Inicialmente 
apresentamos uma entrevista exclusiva com 
Fernando Martinelli, Diretor executivo, ven-
das e serviços de resorts da Interval no Brasil, 
uma das maiores empresas do mundo de tem-
po compartilhado e multipropriedades. Ele dá 
uma verdadeira aula sobre o setor e como estão 
os planos da empresa para crescer no Brasil 
diante das oportunidades mercadológicas. 

E conheça o Palácio Tangará, luxuoso ho-
tel que acaba de entrar em operação no Brasil 
e que alguns especialistas o consideram como 
um padrão seis estrelas. Esta é a primeira maté-
ria ampla e abrangente deste empreendimento 
publicada no Brasil, que mostrará sua infraes-
trutura e serviços com belas fotos para ilustrar.

Outra matéria que também preparamos 
com bastante carinho é sobre as estratégias 
que os hotéis estão adotando em relação ao 
café que em alguns casos é servido como um 
mimo aos hóspedes. Muitas outras matérias 
são apresentadas para deixá-los bem informa-
dos sobre os últimos fatos e acontecimentos 
do setor no Brasil. A todos, uma ótima leitu-
ra e até nosso encontro mensal de agosto. 

Credibilidade na 
informação

               Diretor editorial
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Fernando Martinelli: 
o timoneiro da Interval no Brasil

O mercado de timeshare está em alta no 
Brasil, mas não é de hoje que o País 
está na mira dos investidores desta 

indústria. Após deixar o País em 2007 em um 
cenário que considerou desfavorável, a Inter-
val International reviu sua estratégia e retornou 
ao mercado em 2012 – enxergando então 
uma grande oportunidade após a sanção da 
Lei Geral do Turismo.
Direcionou o atendimento dos clientes na 
Argentina até o ano de 2015, quando trans-
feriu o Call Center para Miami com mais de 
1.300 funcionários. Hoje, a Interval conta com 
52 empreendimentos no Brasil e tem estrutura 
específica para a região composta de 11 nati-
vos, que atendem especificamente os clientes 
brasileiros da plataforma. 
Já consolidada nos Estados Unidos, onde 
é uma das grandes líderes do mercado de 
timeshare e fractional, a empresa se reestrutu-
rou no Brasil e encontrou em Fernando Marti-
nelli, formado em hotelaria e já experiente em 
consultoria e no mercado internacional, um 
representante da sua nova missão no País — 
onde encara hoje concorrência maior. 
Confira nesta entrevista exclusiva o histórico 
desta crescente indústria no Brasil e no mun-
do e das estratégias da empresa no País.

Revista Hotéis — Como a Interval 
está posicionada no mundo? 

Fernando Martinelli — A Interval é uma das maio-
res empresas do mundo com atuação segmento 
de férias e de tempo e propriedade compartilha-
da, pois temos cerca de três mil resorts afiliados 
que venderam algum tipo de titularidade de 
férias para cerca de dois milhões de famílias 
ativas associadas aos nossos programas de 
férias. Reunimos em nossa rede  grandes players 
mundiais da hotelaria, como o Hyatt Residence 
Club e o Vistana Signature Experiences, que é o 

detentor das marcas Sheraton e Westin para o 
mercado de tempo compartilhado, além de ou-
tras grandes marcas associadas como o Marriot 
Vacation Club, que é um grupo com mais de 50 
propriedades e mais de 400 mil sócios, o Accor 
Vacation Club, Four Seasons, entre outros, que 
utilizam nossa plataforma para intercâmbio 
de férias, assim como nosso know how para o 
desenvolvimento dos seus programas. Temos 
buscado fazer isso no Brasil com grandes redes, 
pois é um mercado importante para a Interval.

Revista Hotéis — Se este mercado é importante, 
por que a Interval saiu do Brasil em 2007 e 
ficou longe por cinco anos? No seu ponto de 
vista não foi uma estratégia equivocada?

Fernando Martinelli  — A Interval em 2007 era 
subsidiária de outro grupo que também esta-
va listado na bolsa de valores (NASDQ), que 
se chamava IAC Interactive Corporation. Em 
2007, este grupo fez um spin-off, ou seja, ven-
deu algumas empresas que faziam parte do 
grupo. Uma delas era a Interval International, 
que foi pra a NASDAQ como a Interval Leisure 
Group. No começo, a sigla era IILG – Interval 
International Leisure Group, e recentemente a 
gente mudou o nome do grupo para ILG somen-
te, fica mais fácil de falar e dá uma abrangência 
mais global para o negócio. E, nessa ocasião, a 
empresa entendeu que tinha alguns mercados 
que ainda estavam muito pouco desenvolvi-
dos, principalmente no âmbito de legislação e 
de jurisprudência, que eram mercados muito 
difíceis de atuar porque tinham particularida-
des muito específicas e o Brasil era um desses. 

 Na década de 80, o modelo que vendia timeshare 
no Brasil era o escriturado, modelo exatamente 
igual ao que existe hoje nos Estados Unidos e que 
é a maioria do mercado norte-americano. Então, 
naquela ocasião, alguns empreendedores come-
çaram a vender empreendimentos que comercia-
lizavam uma semana, escriturada, de um apar-
tamento e cada apartamento desses era vendido 
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para 52 pessoas, visto que o ano tem 52 semanas. 
 Entretanto, naquela época, a legislação do Brasil, 

tanto no setor imobiliário quanto no setor turís-
tico, ainda era muito fraca, era muito diferente 
do que é hoje. Ao longo das décadas de 80 e 
90, houve o boom do tempo compartilhado no 
Brasil mas também teve um impacto muito ne-
gativo. Teve muito empreendimento que acabou 
não sendo construído, muito empreendimento 
com problema na operação porque vendeu 100% 
das semanas e depois para administrar era com-
plicado, porque isso virava um condomínio e as 
legislações não eram tão claras como são hoje.

 Então tinha muito problema. Se um cliente que 

tinha comprado uma semana de férias viesse a 
falecer e tivesse três ou quatro herdeiros, como 
ficava aquilo? Dividia aquela fração com um 
monte de herdeiros? Situações assim acabaram 
criando um monte de problemas em alguns 
dos empreendimentos. Um de nossos clientes 
em Campos do Jordão, é um case interessante 
no Brasil, porque chegou em um momento em 
que cada apartamento tinha mais de 100 pro-
prietários e aí o Ministério Público bloqueou 
a matrícula daquele imóvel por uma série de 
razões. Era muito difícil lidar com aquilo, era 
um mercado que ainda tinha muita dificuldade. 

 Além dessa questão, muitos empreendedores 
não entregaram os produtos vendidos, muitos 
condomínios tinham vários problemas, assim 
como outro aspecto que era a questão da venda. 
Tudo isso criou um impacto nessa indústria 
que ficou com o filme um pouco queimado, 
principalmente pela questão das vendas. Além 
disso, não tinha uma jurisprudência quanto aos 
problemas legais dessa indústria. Vale lem-
brar que, na década de 90, a gente não tinha 
Ministério de Turismo, não tinha Lei Geral de 
Turismo. Em 98, surgiu o Plano Nacional de 
Desenvolvimento do Turismo, o PNDT, com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas 
já era o final dos anos 90. A indústria era mui-
to embrionária e era tudo muito adaptado às 
legislações. Os julgamentos eram todos muito 

adaptados para um negócio que as pessoas 
conheciam pouco. Então, em 2007, quando a em-
presa estava passando por essa transformação 
nos Estados Unidos e estava sendo vendida, a 
gente identificou que o Brasil, apesar de ser uma 
oportunidade muito grande, representava pouco 
no nosso volume de negócios e, naquela ocasião, 
entendemos que seria interessante fazer algu-
mas adaptações. Então mudamos a estrutura.

Revista Hotéis — Então esta saída da Interval do 
Brasil pode ser entendida como uma estratégia 
um pouco equivocada, pois alguns anos depois 
surgiram as leis e o mercado se reorganizou.

Fernando Martinelli  — Alguns anos 
depois da nossa saída, percebemos que o 
mercado brasileiro era uma oportunidade 
muito grande e que as coisas estavam 
evoluindo. Em 2010 foi sancionada a Lei 
Geral do Turismo, quando o timeshare 

passou a ser uma atividade dentro do negócio 
turístico, que passou a ter uma legislação. Então 
isso encorajou a Interval a reestruturar o negócio 
no Brasil, naquela ocasião todo o atendimen-
to dos nossos clientes brasileiros era feito do 
nosso call center na Argentina. Ficamos assim 
até o ano de 2015, quando fizemos uma nova 
mudança e transferimos a central de atendi-
mento dos clientes brasileiros para Miami, 
onde a gente tem uma central de call center 
com mais de 1.300 funcionários. A estrutura 
específica para o Brasil é composta de 11 nati-
vos brasileiros que atendem especificamente 
os clientes brasileiros da nossa plataforma. 

Revista Hotéis — Como foi sua 
chegada a Interval em 2012? 
Fernando Martinelli — Depois que a empresa saiu 

do Brasil, em 2007, o grupo começou a crescer 
e nesse momento começou a adquirir lá fora 
algumas outras empresas relacionadas ao seg-
mento de tempo e propriedade compartilhada. 
Até esse momento, era basicamente uma rede 
de intercâmbio de férias. E a gente identificou 
que em mercados como o norte-americano e o 
mexicano, que eram mais desenvolvidos, muitos 
empreendimentos tinham sido 100% comercia-
lizados no modelo de tempo ou de propriedade 
compartilhada. Minhas tratativas de reabrir o 
escritório da Interval no Brasil começou em 2011 

“Hoje, somos o quarto maior grupo 
do mundo em Vacation Ownership”
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com testes para a vaga com vários candidatos. 
Tinha a meu favor uma experiência em consul-
toria na BSH International, algumas experiências 
no setor hoteleiro em grandes redes como Accor, 
Atlântica e Hilton. Sou hoteleiro de formação 
pela Anhembi Morumbi e trabalhei na Inglaterra 
por um bom período. O fato de ter uma espe-
cialização em hotelaria na Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra e algumas especia-
lizações em universidades de ponta no Brasil 
e exterior como FGV e Cornell (NY), além de 
ser fluente no inglês e espanhol também aju-
daram na conquista desta vaga e estou muito 
feliz em fazer parte da família Interval.

Revista Hotéis — E como foi esta volta ao Brasil 
em 2012, já que 
tiveram que co-
meçar do zero e 
os concorrentes já 
haviam se solidifi-
cado e apareceram 
outros concorrentes no mercado?

Fernando Martinelli  — Começamos a fazer um 
trabalho embrionário ao abrir o escritório no final 
de 2012. Este foi o momento para a gente mostrar 
nossa cara no Brasil, mostrar que a gente estava 
voltando para o mercado local com uma nova 
filosofia do grupo. Quando a Interval esteve no 
Brasil no passado, a gente era só uma rede de 
intercâmbio de férias. Hoje, somos o quarto maior 
grupo do mundo em Vacation Ownership, que 
é a nomenclatura desse mercado globalmente. 

 Entendemos que a empresa que está hoje no Brasil 
é uma muito mais complexa que apenas uma 
empresa de intercâmbio de férias. A gente tem 
diversas empresas que fazem parte do nosso grupo 
e que ajudam a suportar os nossos negócios aqui. 

 Quando começamos, tínhamos uma sala de 
vendas e cerca de 2.500 sócios brasileiros e mui-
tos deles tinham comprado negócios fora do 
país, mas, por serem daqui, eram atendidos 
na nossa base local. Hoje, a gente tem cerca 
de 52 empreendimentos afiliados à rede no 
Brasil, e a quantidade de sócios mais que quin-
tuplicou nesses últimos quase cinco anos. 

Revista Hotéis — Mesmo com números expres-
sivos na volta ao Brasil, estão utilizando a 
política pé no chão para acelerar o crescimento? 

Fernando Martinelli  — Quando retornamos 
ao Brasil estabelecemos como meta ser um 
pouco mais cautelosos, até para entender o 
mercado, e mantendo uma política um pou-
co mais pé no chão. Então identificamos que 
precisávamos começar a desenvolver alguns 
parceiros que tivessem mais escala, pois da-
ria mais credibilidade para o nosso negócio. 

 Nesse trabalho, a gente desenvolveu parcerias 
importantes como é o caso da Rede Plaza de 
hotéis, dona do Plaza Vacation Club, que é um 
produto de pontos. Hoje, eles estão entrando no 
segmento de propriedades, começando a vender 
alguns projetos fracionados também. É uma 
rede que tem oito empreendimentos nos quais 
o cliente compra pontos que podem ser usados 

nestes e nos outros três mil resorts da nossa rede.
 Temos também o Mantra Vacation Club, do gru-

po Mantra, que tem uma propriedade em Conde 
(PB) e outra em Canela (RS) e que também estão 
entrando no modelo de fracionado. Temos ainda 
o IMG, um grupo de Natal (RN) que tem sete 
empreendimentos que são vendidos no modelo 
fracionado, mas que o cliente também pode in-
tercambiar entre estes sete empreendimentos ou 
através da nossa rede de três mil hotéis. Estamos 
cientes que esse é um mercado que vai passar 
por algumas transformações e, assim como no 
mercado hoteleiro está havendo as grandes 
fusões de empresas se associando para crescer 
o seu negócio, este também é um negócio que 
quanto maior escala você tiver, mais atrativo fica. 

Revista Hotéis — Vender timeshare é algo fá-
cil ou é a famosa venda por impulso?

Fernando Martinelli  — O modelo do timeshare 
é um modelo de uma venda de experiência. 
Você cria uma experiência para aquela pessoa, 
para aquele potencial cliente, e age muito na 
emoção para fazer com que ele compre aque-
le produto. Essa é uma característica desse 
modelo de negócio. Eu já ouvi algumas pes-
soas dizerem que ninguém acorda de manhã 
falando que vai comprar um timeshare. Você 

“A quantidade de sócios mais que quintu-
plicou nesses últimos quase cinco anos” 
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acorda de manhã falando que você vai comprar 
um carro, uma calça jeans, um sapato que está 
precisando. Ninguém acorda falando “hoje eu 
vou comprar as minhas férias para o resto da 
vida”; isso não é uma coisa muito comum.

 Então é uma venda que precisa ter todo um traba-
lho pra gerar um impacto no cliente, o momento 
em que ele está na sua frente é o momento que 
você tem pra vender, para você criar uma emoção 
naquele cara, uma experiência diferente pra ele e 
conseguir fazer o processo de venda.  Um modelo 
de venda que funciona bem lá nos Estados Unidos 
ou no México,  não necessariamente funcionava 
tão bem aqui e isso por uma série de razões, pois 
o brasileiro tem uma série de particularidades. Ele 
é um cara desconfiado, nossa herança portuguesa, 
e gosta de fazer negócio cara a cara, olho no olho.

Revista Hotéis — Como é a venda des-
te modelo de negócios nos Estados 
Unidos, por onde tudo começou?

Fernando Martinelli  — Nos Estados Unidos, 
o modelo predominante é o da propriedade 
compartilhada, escriturada, que é o caso que a 
gente teve inicialmente aqui no Brasil. Então, lá 
se vende o apartamento pra 52 proprietários e 
aquilo vira um grande condomínio. Imagina que 
lá tem empreendimentos com três mil chaves 
e isso vezes 52 semanas dá cerca de 150 mil 
proprietários de um único empreendimento. 
Seria necessário um estádio de futebol e mes-
mo assim ia ficar gente pra fora durante uma 
reunião de condomínio. Entra aí uma figura 
chamada HOA, a Homeowners Association. 
Essa é uma figura associativa, criada dentro 
desses empreendimentos que, quando o pro-
prietário compra uma semana, automaticamente 
adere a essa associação e ela fica responsável por 
contratar empresas que vão fazer a gestão do 
empreendimento. É a gestão dos serviços como 
recepção, manutenção e segurança. Em alguns 
casos, até a locação ou sublocação das sema-
nas quando o cliente não vai usar ou a própria 
facilitação para o intercâmbio, tudo mais. 

Revista Hotéis — Como é feito nos Estados 
Unidos a administração das multipropriedades, 
sendo uma questão que preocupa no Brasil?

Fernando Martinelli — Uma vez criada a figura 
associativa da HOA, começaram a surgir no 
mercado norte americano muitas empresas 
especializadas em administração de multi-
propriedades. E essas empresas não eram 
nem empresas hoteleiras e nem empresas de 
administração condominial. Apesar de ter os 
serviços de um hotel e a administração de um 
condomínio, há algumas características pró-
prias como o fato de ter muito mais proprietá-
rios do que um prédio convencional e já com 
todas as semanas praticamente vendidas. 

 Então, para a empresa hoteleira, tam-
bém não era tão interessante administrar 
um negócio que já está 100% vendido. 

O segredo da hotelaria é 
conseguir fazer o geren-
ciamento de receitas, 
de cobrar mais caro nos 
período de alta sazona-
lidade e de cobrar mais 

barato nos períodos de baixa, conseguindo 
assim remunerar o negócio. O que remunera 
grande parte dos hotéis de lazer no mundo são 
os períodos de alta sazonalidade e este gerencia-
mento de receita, esse é um ponto importante. 
Então as empresas hoteleiras não tinham muito 
interesse nesse negócio porque eram empreen-
dimentos que estavam 100% comercializados. 

Revista Hotéis — Foi então que resolveram ad-
quirir empresas especializadas nesse negócio?

Fernando Martinelli  — Entre os anos de 2008 
e 2009 identificamos empresas importan-
tes para esse modelo de negócio e resolve-
mos comprá-las e integrá-las ao Interval 
Leisure Group. Inicialmente, a gente come-
çou adquirindo uma empresa que chama 
VRI – Vacation Resorts International. 

 Em seguida, a gente adquiriu a TPI – Trading 
Places International. Em 2010, a gente foi pra 
Europa e adquiriu uma empresa chamada CLC 
- Club La Costa, a maior empresa de administra-
ção de multipropriedades da Europa e a trans-
formamos em VRI Europe, adquirimos também 
duas grandes empresas no Havaí, a Aston 
Hotels & Resorts e a Aqua Hospitality e este 

“Estamos cientes que esse é um mercado 
que vai passar por algumas transformações”
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processo de aquisições não parou mais. Hoje, 
o grupo está dividido basicamente em duas 
grandes unidades de negócio. Uma que é a parte 
de intercâmbio de férias, na qual a gente tem a 
Interval International como a principal empresa 
desse segmento, sendo uma das maiores empre-
sas do mundo em intercâmbio de férias. E temos 
um outro braço, que é o de gerenciamento de 
propriedades e de comercialização de produtos 
de tempo compartilhado onde atuamos com 
todas as marcas citadas acima e principalmente 
através das marcas Hyatt, Sheraton e Westin.

Revista Hotéis — A Interval faz venda direta 
aos clientes? Como funciona o modelo de 
negócios de vocês?

Fernando Martinelli — O 
nosso negócio é, no 
primeiro momento, 
B2B. A gente vende 
produtos e serviços 
para empreendedores. Esses empreendedo-
res vão vender algum tipo de titularidade de 
férias, seja uma propriedade, seja um direito 
de uso e, junto a isso, vão integrar os nossos 
programas para que o cliente que adquiriu a 
titularidade de algum empreendimento es-
pecífico possa utilizar essa titularidade em 
outros destinos, em qualquer parte do mun-
do, através da nossa rede de intercâmbios.

 Nossa relação com o consumidor acontece num 
segundo momento. Inicialmente, pra um consu-
midor ingressar na nossa plataforma, é neces-
sário que ele compre um produto de tempo com-
partilhado ou de propriedade compartilhada 
de algum empreendedor. Essa é a única forma 
que ele tem de ingressar na minha plataforma. 
Obviamente, depois que ele ingressa, eu começo 
uma relação B2C com ele, que é o que eu faço 
hoje para o mercado brasileiro através de Miami, 
com esse call center onde eu tenho 11 brasileiros 
focados no mercado brasileiro. Entretanto, para 
que os empreendimentos possam gerar negó-
cios pra gente, é importante o credenciamento 
desses empreendimentos na minha plataforma. 
Assim, eu posso vender os nossos produtos e 
serviços juntos com o serviço do empreendedor. 

Revista Hotéis — E como se dá a entrada 
dos empreendedores junto a Interval?

Fernando Martinelli  — Por ser uma das atuantes 
empresas do mundo no mercado compartilhado 
recebemos muitos empreendedores querendo 
fazer parte do nosso negócio.  Temos clientes 
no mundo inteiro, isso traz uma referência 
e segurança para os empreendedores e eles 
acabam se apoiando muito na gente. Eu digo 
sempre que a Interval é um parceiro estratégico 
nos negócios, ou seja, a gente ajuda empreen-
dedores em 100% do processo para se desenhar 
produtos de multipropriedades, ajudamos no 
modelo de produto, estrutura financeira do 
negócio, na comercialização desses produtos 
por meio das nossas tecnologias, dos nossos 
aplicativos e das nossas campanhas de marke-

ting. Oferecemos ainda para os sócios a possibi-
lidade deles viajarem o mundo inteiro através 
dos nossos programas de intercâmbio de férias. 
Nossa ajuda aos empresários acontece em todo o 
processo. Esse é o trabalho principal da Interval.

Revista Hotéis — Como você analisa o mercado 
brasileiro hoje para o tempo compartilhado?

Fernando Martinelli — Eu vejo o mercado brasilei-
ro de tempo compartilhado muito interessante, 
pois ele foi regulamentado no Brasil, em 2010, 
pela Lei Geral do Turismo. Este modelo é de 
direito de uso de unidade habitacional hoteleira 
construída e que tenha anuência do proprietário 
daquela unidade. Basicamente, o timeshare no 
Brasil é a venda de diária antecipada que em 
muitos dos programas é feita em um modelo 
de pontos, no qual o cliente adquire uma quan-
tidade “x” de pontos e pode usar esses pontos 
em algum hotel em um prazo de cinco, dez ou 
quinze anos. E concomitante a isso, ele pode 
trocar esses pontos, ou seja, essas diárias hote-
leiras do empreendimento dele para utilizar em 
outros empreendimentos da nossa plataforma. 

 O nosso negócio funciona basicamente como um 
banco de semanas. Então eu credencio o em-
preendimento, o empreendimento afilia aquele 
proprietário em minha plataforma e, uma vez 
afiliado, ele pode depositar e sacar semanas de 

“É uma venda que precisa ter todo um 
trabalho pra gerar um impacto no cliente”
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férias. É como em um banco onde você deposita 
e saca dinheiro, no meu você deposita e saca 
semanas de férias. Eu sou uma plataforma de 
transação. Se o cara me der uma semana de 
férias com determinada característica de alta 
temporada, em um apartamento para quatro 
pessoas no Nordeste do Brasil, ele vai poder tro-

car aquela semana de férias por um apartamento 
parecido em uma temporada parecida em algum 
desses outros três mil hotéis da minha rede.

Revista Hotéis — E o modelo de multiproprieda-
des, como surgiu no Brasil e como você analisa?

Fernando Martinelli  — O mercado brasileiro, até 
2010, era basicamente um mercado de timesha-
re.  Foi quando alguns grupos do Centro-Oeste 
resolveram começar a vender títulos de pro-
priedade de férias, efetivamente uma escritu-
ra imobiliária. Em vez de vender uma única 
semana, para tornar o produto mais atrativo eles 
começaram a vender pacotes de quatro semanas. 
A gente denominou isso, no Brasil, de fractional 
ou cota imobiliária. Se a gente for olhar a deno-
minação correta, no mercado norte-americano, 
a diferença de timeshare pra fractional é que 
timeshare é uma semana de férias por ano e 
fractional é mais de uma semana de férias por 
ano. A grande maioria dos produtos lá são 
produtos de propriedade, que eles chamam de 
“deed title”. Aqui no Brasil, a gente conven-
cionou que timeshare é o que é direito de uso 
e fractional é o que é direito de propriedade. 

 Esse modelo do fractional, que a gente está 
chamando no Brasil de cota imobiliária, ganhou 
força a partir de 2010 no Centro-Oeste e de-
pois começou a explodir em todos os destinos 
basicamente no Brasil inteiro. Os principais 
destinos no Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte 
têm empreendimentos sendo vendidos nesse 
modelo, ou seja, é um modelo que está presente 
no País inteiro e tem ganhado muita força.

Revista Hotéis — Quais as vantagens oferecidas 
por estes modelos para a hotelaria nacional?

Fernando Martinelli  — O timeshare funciona 
muito bem para empreendimentos que já estão 
construídos, que é uma forma de venda de 
diária antecipada e garantia de ocupação futura, 
que é o segredo de qualquer negócio hoteleiro, 
fundamental para diminuir o efeito da sazonali-
dade de um negócio de lazer. Já o modelo fracio-

nado é uma alternativa de 
financiamento de empre-
endimentos imobiliários. 
A Lei da Incorporação 
Imobiliária no Brasil 
permite que a gente 

venda o fractional ou a cota imobiliária com 
o empreendimento ainda em construção. 
Então a gente incorpora o empreendimento 
já com algumas características do modelo de 
multipropriedades e você pode vender aqui-
lo enquanto está em obras. E é uma forma de 
você fazer um funding do empreendimento. 

 Vale lembrar que historicamente, a gente teve 
o desenvolvimento dos hotéis de negócios 
através do modelo de condo-hotéis e flats, que 
era a venda de unidades em construção para 
terceiros, isto é, promessas de compra e venda. E 
tivemos também o desenvolvimento no mer-
cado de lazer muito pautado em investidores 
individuais, independentes. Pessoas que tinham 
o interesse ou o sonho de ter um empreendimen-
to hoteleiro ou que tinham grandes áreas com 
potencial turístico, em destinos consolidados do 
Brasil, e que resolveram construir seus próprios 
hotéis. Nunca tivemos linha de financiamento 
para hotel, pois elas sempre foram muito pe-
quenas, com curto prazo e juros muito altos. 

Revista Hotéis — Na sua opinião, o frac-
tional será a alavanca da hotelaria 
no Brasil nos próximos anos?

Fernando Martinelli — Com certeza, principal-
mente para o mercado de lazer. Eu acho que esse 
modelo já está possibilitando o País mudar de 
nível na sua hotelaria de lazer. Se a gente com-
parar o Brasil com outros destinos internacionais 
hoje, ainda é um destino caro. Por exemplo: 
Cancun, México e Caribe são destinos muito 
mais baratos que o Brasil. Por que?  Porque 
eles têm grande oferta hoteleira de produtos 
de lazer. Pela lei da oferta e demanda, quando 
tem muita oferta, o preço diminui e quando 

“O segredo da hotelaria é conseguir 
fazer o gerenciamento de receitas”
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você tem pouca oferta, o preço é mais caro. 
 Então hoje a gente não consegue ter escala no 

turismo de lazer aqui, pois os nossos hotéis 
são pequenos. Se a gente pegar um grande 
operador internacional, eles têm dificuldade 
de operar o Brasil. Por que? Porque quando 
eles chegam em um destino, precisam com-
prar uma quantidade “x” de semanas no 
atacado. A gente não tem nenhum hotel com 
dois, três mil apartamentos que possam ven-
der no atacado. Então tudo isso dificulta o 
desenvolvimento do turismo no nosso País. 

Revista Hotéis — Estes destinos que men-
cionou, Cancun, México e Caribe, cres-
ceram e se desenvolveram através do 
multipropriedade. Será possível no Brasil 
concretizar estes bons exemplos?

Fernando Martinelli  — Estes destinos se desen-
volveram no mundo, assim como Las Vegas 
e Orlando, basicamente por causa do modelo 
de multipropriedade. Ele permitiu empreen-
dimentos de grande 
porte serem constru-
ídos nesses destinos 
e obviamente permi-
tiram que esses mer-
cados começassem a 
trabalhar com escalas elevando o nível dos seus 
serviços. Então, se formos observar os exem-
plos que eu dei, Las Vegas, há 60 anos, era um 
deserto, Cancun era uma duna e Orlando era 
um pântano. Hoje são três dos principais des-
tinos turísticos do mundo. E lá, grande parte 
da oferta de empreendimentos dessas regiões, 
são empreendimentos de multipropriedade. 

 O conceito de resort, principalmente nos 
Estados Unidos, está muito mais relacionado 
a um empreendimento de segunda residência 
que foi vendido de forma compartilhada do 
que de um empreendimento hoteleiro. Então 
eu acho que o fractional, essa cota imobiliária, 
vai causar uma transformação no mercado 
brasileiro. Uma transformação na oferta e no 
público e que vai principalmente criar mais 
produtos para que a gente se torne mais atrati-
vo, principalmente no mercado internacional. 

Revista Hotéis — O fractional não é um modelo 
de negócios que tenha um arcabouço jurí-

dico no Brasil e você fez parte de um grupo 
para elaborar um anteprojeto de lei para a 
regulamentação. Como está esta questão? 

Fernando Martinelli  — Eu fiz parte de um gru-
po de trabalho liderado pelo Consultor Caio 
Calfat, Vice-Presidente de Assuntos Imobiliários 
Turísticos do Secovi - Sindicato da Habitação. 
Trabalhamos durante um ano e meio na cria-
ção de um Anteprojeto de Lei que hoje está 
em tramitação no Congresso Nacional. É um 
Projeto de Lei, a PL 54, que visa regulamentar 
algumas especificidades da multipropriedade. 
O modelo de multipropriedade já é regulamen-
tado no Brasil por meio da Lei de Incorporação 
Imobiliária. Recentemente, participamos de uma 
pesquisa junto com à Consultoria Caio Calfat, 
na qual foram levantados 56 projetos de multi-
propriedade em andamento ou já concluídos. 
Desses 56, acho que 19 já estão concluídos e ope-
rando. Esse é um mercado que vai gerar mais 
de R$ 11 bi nos próximos anos somente com 
esses 56 projetos, sem contar os demais projetos 

que estão vindo por aí. Então é um mercado 
que precisa ter uma legislação mais específica 
pra melhorar o acesso ao capital para desen-
volvimento de projetos e principalmente para 
melhorar a relação empreendedor-consumidor. 

Revista Hotéis — Como é a regulamen-
tação deste mercado nos Estados 
Unidos e México, onde este modelo já 
está consolidado há vários anos?

Fernando Martinelli  — Cada mercado tem uma 
característica, uma particularidade. O mercado 
americano trabalha basicamente com dois modelos, 
o de propriedade, que eles chamam de “deed title”, 
que é a escritura imobiliária, e o modelo de direito 
de uso. O modelo de propriedade é predominante, 
mais de 90% do mercado foi vendido neste for-
mato e lá cada estado tem uma legislação espe-
cífica. A mais avançada é a do estado da Flórida, 
que é onde está a grande maioria dos projetos 
com tempo compartilhado. O cliente compra um 
direito de propriedade de uma semana, faz parte 

“O fractional vai  causar uma transforma-
ção na oferta e no público do Brasil”
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daquele condomínio que muitas vezes é represen-
tado por uma associação de proprietários, como 
o Homeowners Association, que eu já comentei 
no começo da nossa conversa, e esse empreen-
dimento funciona muito bem. Então esse é um 
modelo super consolidado nos Estados Unidos. 
É uma indústria de alguns bilhões de dólares.

 Já no mercado mexicano é um pouco diferente. 
Lá, eles não vendem a propriedade, vendem um 
direito de uso por tempo indeterminado. Ele é 
basicamente uma propriedade, como se fosse 
uma posse, como aqui no Brasil. Então, cada 
mercado tem uma característica. Na Argentina, 
é um direito de uso, não é uma propriedade.

 Aqui no Brasil, a gente tem os dois modelos. A 
gente tem o direito de uso, que é regulamentan-
do pela Lei Geral do Turismo, e tem o direito de 
propriedade, que é regulamentado pela Lei da 
Incorporação Imobiliária. Não existe um padrão no 
mundo. Cada lugar tem a sua característica. Aqui 
temos esses dois modelos e acredito que ambos 
vão crescer. O modelo do tempo compartilha-
do vai desenvolver para empreendimentos que 
tenham escala, tenham volume e que tenham muita 
gente. Por exemplo, empreendimentos que estão 
juntos de parque aquático e parques de entrete-
nimento. O segredo de um parque aquático e de 
entretenimento é o desenvolvimento imobiliário 
e turístico. Foi o que a Disney fez e o que alguns 
grupos no Brasil têm feito, como o Beach Park, 
o Rio Quente entre outros. Os dois modelos de 
negócio são interessantes e acredito que tenham um 
potencial enorme de desenvolvimento no Brasil. 

Revista Hotéis — Vocês acabam de abrir 
um novo escritório na capital paulista. 
Ele será um divisor de águas para acele-
rar o crescimento da Interval no Brasil?

Fernando Martinelli  — Nosso novo escritório fica 
na região da Berrini, em São Paulo no 27º andar 
de um imponente prédio próximo ao Morumbi 
Shopping. Ele possui toda uma estrutura para 
atender os nossos clientes, como salas de reunião 
e áreas para desenvolvimento de atendimento 

para os resorts no Brasil. Contratamos um novo 
Gerente de Vendas para Resorts para me ajudar 
na parte de novos negócios, o George Dao que 
já está no mercado hoteleiro há bastante tem-
po e já trabalhou comigo em outras empresas, 
como a BSH, por exemplo e vai desenvolver a 
unidade de negócios e vendas. Já a divisão de 
resorts, quem gerencia é a Deborah Arena, que 
já está conosco há mais de dois anos e fez parte 
desse nosso processo de desenvolvimento.

 Nosso objetivo é crescer com calma, pois o Brasil 
é um país onde não dá para ter planejamento 
de longo prazo. Em cinco anos, a gente viu de 
tudo aqui. A gente viu trocar presidente, viu 
presidente de grandes empresas serem presos. 
Então é um mercado complicado para planos 
de longo prazo. Quando a gente voltou para 
o Brasil, voltou com a ideia de crescer de uma 
forma conservadora, mas constante, e a gente tem 
feito isso. O nosso escritório é um marco impor-
tante, é a consolidação do nosso negócio aqui. 

 Então, esse novo escritório é importante porque ele 
consolida a nossa presença aqui no Brasil. Não há 
dúvidas que o País é uma grande oportunidade e 
que, apesar de toda a turbulência política e econô-
mica que a gente está vivendo nos últimos anos, a 
gente sabe que o Brasil não vai parar e a gente tam-
bém não pode parar. Estamos aproveitando esse 
momento para os programas de multipropriedade 
e de tempo compartilhado, porque a gente sabe 
que ele é um produto de crise por ter uma relação 
custo-benefício muito atrativa e é nos momentos de 
crise que esses programas vendem mais. Nossos 

clientes têm vendido muito 
no Brasil e isso tem nos 
gerado um volume de 
negócios muito importante. 
É por isso que estamos au-
mentando a nossa estrutura 
local para que possamos 

trazer mais plataformas de negócios para o Brasil e 
possamos suportar ainda mais essas operações no 
sentido de profissionalizar cada vez mais o merca-
do de tempo e propriedade compartilhada aqui. A 
Interval é uma empresa muito forte internacional-
mente e a nossa ideia é poder trazer cada vez mais 
as nossas ferramentas e as nossas plataformas de 
negócio para o mercado brasileiro com o intuito de 
desenvolver esse mercado em escala como a gente 
fez em diversos outros destinos do mundo.  

“Acredito que os modelos de direito de uso 
e de propriedade vão crescer no Brasil”
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Design & Technical Summit 2017 reuniu 
cerca de 600 participantes

FOTOS: MARCOS MESQUITA

Paulo Mancio recebeu de Felipe 
Faria, Diretor Executivo do GBC 
Brasil o “Premio Liderança em 

Ação 2017”

Equipe da AccorHotels envolvida 
na organização da 2ª edição do 

evento

Vencedores do prêmio AccorHo-
tels Design & Technical Summit 
2017: Cutting Edge Hospitality 
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Paulo Mancio: 
“Design, inova-

ção tecnológica 
e arquitetura 

sustentável se tor-
naram elementos 
fundamentais ao 

negócio hoteleiro”

O evento que aconteceu 
no dia 20 de junho de 
2017, no hotel Pullman 

Vila Olímpia (SP), promovido pela 
AccorHotels e sob a curadoria de 
Paulo Mancio, SVP de Design, 
Technical & Construction, em sua 
segunda edição já é reconhecido 
como o mais expressivo evento de-
dicado à formação de profissionais 
e ao lançamento de tendências em 
arquitetura, design e inovação tec-
nológica para o segmento hoteleiro. 

Executivos da AccorHotels, em-
presários do setor e profissionais 
com atuação mundialmente reco-
nhecidos apresentaram as prin-
cipais tendências da arquitetura, 
decoração e design na hotelaria.  

Um público de cerca de 600 pes-
soas, entre arquitetos, investido-
res, fornecedores e colaboradores, 
acompanharam a programação que, 
durante todo o dia, contou com 
mais de 10 palestrantes: Eduardo 
Moreira, palestrante motivacio-
nal e autor de cinco livros; Felipe 
Faria, Diretor Executivo do Green 
Building Council Brasil (GBC Brasil) 
e Presidente do Comitê Regional das 
Américas do World Green Building 
Council; Frederic Fontaine, que é 
SVP de Marketing Innovation da 
AccorHotels e Damien Perrot, SVP 
Design & Technical Services da 
AccorHotels também impressionaram 
os participantes sobre as tendências 
da moderna arquitetura hoteleira no 
mundo. Luiz Serafim, que é o Head 
de Marketing da 3M do Brasil, fa-
lou sobre processos de inovação. O 
Curador de artes urbanas Antônio 
Curti, falou sobre a importância de 
se dar voz ao público Millenials e 
à união da arte com a prestação de 
serviços e apresentou o trabalho 
que fez com alguns outros artistas 
num mural no ibis Styles Guarujá. 
A Arquiteta Patrícia Anastassiadis 
contou um pouco de como iniciou 
carreira e como enxerga a hotelaria. 
O designer Marcelo Rosenbaum foi 
o último palestrante do dia, e desta-
cou em seu discurso a importância 

das raízes de um povo na concep-
ção de um produto ou projeto. 

Este ano, a programação foi 
pautada pelo tema Cutting Edge – 
hotelaria de ponta. “A AccorHotels 
vive um momento de grande trans-
formação, de reconstrução das 
marcas e conceitos, e sair da era da 
indústria com padrões definidos, 
priorizando projetos customizados 
e mais inteligentes, que também 
se preocupam com o bem-estar do 
indivíduo, é nossa prioridade”, 
afirmou Paulo Mancio.  “Uma das 
linguagens para fazer isso acontecer 
é o design. Nesse sentido, a empresa 
está na vanguarda, na ponta entre 
todos os concorrentes”, finalizou.

O evento trouxe muitas novi-
dades, dentre elas o “Experience 
Room”, projeto apresentado em 
video-mapping, que viabiliza experi-
ência completa e em tempo real aos 
hóspedes. O quarto pode ir de Paris 

Marcelo Rosen-
baum, prestigiado 
designer fechou o 
ciclo de palestras
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à Nova York com apenas um coman-
do remoto. Conta ainda com ambien-
tações naturais como florestas e cam-
pos e pode ser adaptado de acordo 
com o humor e a vontade do cliente, 
e o “Hotel Plataforma” que traz  so-
luções de construção modular e rá-
pida, neste conceito foi montado um 
apartamento em menos de um dia.

Pela preocupação e por todas 
as inovações sustentáveis hotelei-
ras trabalhadas e implementadas 
ao longo dos últimos anos, Paulo 
Mancio recebeu de Felipe Faria, 
Diretor Executivo do Green Building 
Council Brasil (GBC Brasil) o 
“Premio Liderança em Ação 2017”.

Foi celebrada a entrega do Prêmio 
AccorHotels Design & Technical 
Summit 2017: Cutting Edge, que 
reconheceu, em três categorias, solu-

ções ousadas e inovadoras com forte 
potencial de transformar os desafios 
atuais do setor hoteleiro em oportu-
nidades. “O prêmio foi uma oportu-
nidade de aproximar a AccorHotels 
de públicos estratégicos, como 
profissionais renomados do merca-
do e jovens universitários que estão 
começando agora”, comentou Zilca 
Saldanha, gerente de Implantação 
AccorHotels América do Sul e idea-
lizadora do prêmio. “Cada vez mais, 
queremos posicionar a AccorHotels 
estrategicamente de modo a nos 
tornarmos referência em soluções de 
design e serviços técnicos dentro e 
fora da hotelaria”, continuou. Ainda 
sobre o prêmio, foram mais de 100 
inscritos e um dos grandes finalistas 
foi o renomado Siegbert  Zanettini, 
com mais de 50 anos de experiência. 

Segundo Mancio, projetos pen-
sados com espaços e cenários ou-
sados, percursos e serviços que 
convidam as pessoas a vivenciarem 
novas sensações inspiram as pesso-
as. “O design representa múltiplas 
oportunidades aos empreendedores 
atuantes no setor, tanto no sentido 
de compreender potenciais novos 
modelos de negócios, como ten-
dências comportamentais”, con-
cluiu o executivo da AccorHotels.

O CEO da rede AccorHotels para 
América do Sul, Patrick Mendes es-
teve presente no evento e enfatizou a 

Com 50 anos de 
carreira, o re-
nomado arquiteto 
Siegbert Zanettini 
foi um dos premi-
ados da noite

Eduardo Moreira foi um dos 
palestrantes do evento

Paulo Mancio e 
Patrícia Anastassiadis
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Curador de artes urbanas, Antônio Curtis falou 
sobre o impacto da geração Millenials na inovação

Patrick Mendes, CEO da AccorHotels para a América do 
Sul abriu o evento

transformação como um dos princi-
pais pilares do encontro, destacando 
também  quatro objetivos  da rede: 
“ser referência em todos os países 

de operação com colaboradores mais 
valorizados; paixão pelo cliente; plata-
forma de distribuição eficiente e melhor 
relação com os clientes”, mencionou.   
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pelo mundo

One&Only Le Saint Géran 
divulga novas acomodações

Situado nas Ilhas Maurício, na 
África Oriental, o One&Only Le 
Saint Géran vai reabrir as portas no 
final de 2017, após grande reformu-
lação. O resort acaba de apresentar 
algumas de suas mudanças, como 
as novas acomodações de dois e 
três quartos e suítes interligadas, 
voltadas para grandes famílias e 
grupos de amigos.  O One&Only 
Le Saint Gèran vai manter sua casa 
particular de frente para praia e a 
exclusiva lagoa em sua proprieda-
de. A arquitetura de estilo colonial 
também será preservada e incorpo-
rará referências de design elegante à 
arquitetura tradicional da Ilha, como 
casas de plantação locais, fornos de 
cana-de-açúcar e telhados de palha. 

Todos os novos quartos do One 
& Only Le Saint Géran apresenta-
rão varanda ou terraço privativos 
e banheiros revestidos de mármo-
re. Mais de 50 quartos em todo o 
resort estarão disponíveis com a 
opção de interconexão. Há suí-
tes de um quarto, de 110 a 150 m², 
cada uma com um quarto principal, 
salão espaçoso e sala de jantar. As 
suítes localizadas no piso térreo 
se estenderão a um deck de ma-
deira privado, banhado de sol com 
sofá, sofá-cama, terraço, cadeiras e 
mesa. Todas as suítes contarão com 
um serviço pessoal de mordomo.

Giro

Sofi tel 
assina projeto em Dubai 

Como parte do crescente portfó-
lio no Oriente Médio, que já oferta 
14 hotéis em operação ou desenvol-
vimento, a marca Sofitel anunciou 
mais um empreendimento em Dubai, 
que deverá ser o maior da região 
no segmento de luxo. O Sofitel 
Dubai Wafi está sendo desenvolvido 
com o parceiro MKM Commercial 
Holdings LLC e está previsto para 
inaugurar no início de 2019.

O Sofitel Dubai Wafi contará com 501 
apartamentos de luxo, incluindo 86 suítes 
que variarão entre 55 e 625 m², além de 
97 residências tipo estúdio, de um, dois 
ou três dormitórios com serviços a serem 
operados numa base de estadia prolon-
gada. A propriedade oferecerá diversos 
conceitos gastronômicos, incluindo um 
restaurante com especialidade asiática, 
pub gastronômico, um restaurante com 
características únicas, bar e sala nos 
andares 43º e 44º, lobby sofisticado com 
café, um restaurante aberto durante todos 
os dias e um bar ao lado da piscina. 

Perspectiva do 
Sofi tel Dubai Wafi 

Novo quarto do Le Saint Géran, 
nas Ilhas Maurício
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Palácio Tangará: 
hotel cinco estrelas 
que acaba de entrar em operação em São Paulo

A imponente edifi cação em estilo neo-
clássico está ao lado do parque Burle 
Marx de 150 mil m² de verde da mata 
atlântica, no bairro do Panamby
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O luxuoso empreendi-
mento está localizado 
num oásis de tranquili-
dade na movimentada 
São Paulo, com serviços 
marcantes para propor-
cionar uma experiência 
única aos hóspedes

O empreendimento de 27 mil 
m² em estilo neoclássico 
começou a ser construído 

em 1999 pela Birmann Engenharia, 
através de uma parceria societária com 
a PREVI — Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil que 
concordou em comprar 49% do negócio. 
A edificação deveria abrigar o primeiro 
hotel no Brasil com a luxuosa bandeira 
Four Seasons. O objetivo era construir 
o hotel mais luxuoso e elegante de São 
Paulo, onde arquitetura, serviço e alta 
cozinha seriam traços marcantes de 
uma experiência hoteleira única. Seria 
um verdadeiro oásis de tranquilidade 
na movimentada São Paulo, pois foi in-
serido no parque Burle Marx de 150 mil 
m² de verde da mata atlântica no bairro 

No parque lounge terrace 
já se nota a sofi sticação 
do empreendimento

do Panamby. Haveria a sofisticação em 
todo conceito como os espaços amplos, 
nos quais a área média dos 126 quartos 
seria de 95 m², pé direito de 3,25 m e 
em detalhes como o telhado de cobre, 
com estrutura de isolamento acústico 
e térmico. A obra que, na época, havia 
consumido cerca de US$ 40 milhões 
foi paralisada em 2002 em razão de 
desentendimentos entre os dois sócios. 
Ficou abandonada por cerca de 12 anos 
até ser retomada, no fim de 2014, após 
a compra pelo fundo financeiro norte 
americano GTIS. Retomada a obra, 
levou três anos para ser restaurado 
e agora surge um dos mais luxuosos 
hotéis do Brasil, que alguns especialis-
tas consideram categoria seis estrelas. 

O Palácio Tangará deve este nome 
ao Tangará da Amazônia, um pás-
saro multicolorido da fauna brasi-
leira. Este é o primeiro hotel mas-
terpiece da grife Oetker Collection 
na América do Sul e o mais novo 
membro da The Leading Hotels of 
the World no Brasil. Conta com 141 
unidades habitacionais, das quais 
59 são suítes, sendo a menor com 
47 m², 136 com varandas e terraços 
e suíte presidencial com 250 m² de 
área interna e 250 m² de área externa 
com vista para o Parque Burle Marx.
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E para ter uma interação com o 
parque, quem projetou o paisagismo 
foi Sérgio Santana, que trabalhou como 
estagiário do paisagista Roberto Burle 
Marx nos anos 70. Segundo ele, o paisa-
gismo foi concebido com dois objetivos: 
primeiramente nos espaços adjacentes 
do hotel, as linhas arquitetônicas são 
estendidas na paisagem criando espaços 
de usos múltiplos. Ao mesmo tempo, 
essa geometria contrasta com a natureza 
do paisagismo no parque do entorno. 
Os escritórios responsáveis pela revi-
talização arquitetônica da edificação 
que ficou paralisada por 12 anos fo-
ram: B+H Architects, PAR Arquitetura 
e William Simonato. A equipe fez os 
ajustes de modernização do prédio, 
como o reposicionamento de janelas e 
redesenho dos portais e caixilharia do 
lobby, pintura da fachada em off-white, 
além da piscina externa que recebeu a 
instalação de frisos em grafite escuro. 
Mármores tradicionais brasileiros foram 
inseridos para revestir o piso dos toale-

tes e lavabos. William Simonato tam-
bém participou juntamente com Luiz 
Ricardo Bick, do projeto de interiores 
que levou a assinatura Bick Simonato. 
A dupla foi responsável pela área dos 
quartos e corredores do hotel, lançando 
um olhar contemporâneo sobre uma 
cartela de referências que combina o 
desenho arquitetônico clássico – a cargo 
do reposicionamento da balaustrada, 
desenho do gradil das varandas, aplica-
ção de boiserie sobre a composição de 
linhas retas e simétricas – à curadoria 
assertiva de peças que compõem um 
atualizado cenário de design high end. 

O croqui explora uma minuciosa pa-
leta em tons de cinza, fio condutor que 
conecta os seis níveis de quartos, distri-
buídos pelos 141 apartamentos, incluin-
do 59 suítes, a Presidencial e a Royal, a 
unidade especial de 528 m². Arrematado 
pela tapeçaria de motivos geométri-
cos, o projeto de interiores marca o 
compasso geográfico por meio de um 
discreto conjunto de elementos brasilei-
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ros, percebido no linho que reveste os 
mobiliários como banquetas e estofados, 
cortinas – as mais especiais estampadas 
nas cores da bandeira em tonalidades 
mate. Somado a isto, está a seleção 
de fotografias em preto e branco de 
monumentos emblemáticos paulistas, 
cenas do cotidiano e paisagens naturais, 
assinados pelos renomados fotógrafos 
Rômulo Fialdini e Dani Tranchesi.

O mobiliário das suítes mistura 
elementos clássicos e contemporâneos 
com maestria, criando uma ambientação 
esteticamente atraente e acolhedora. 
Todos os quartos têm em comum: a 
amplitude, a incidência de luz natural 
e os terraços debruçados para a exube-
rante vegetação do Parque Burle Marx. 

Coube à empresa A Janela Cortinas 
a confecção de todas as peseiras das 
camas e almofadas decorativas, as-
sim como as cortinas dos apartamen-
tos e de todas as áreas comuns.

Nos apartamentos, os hóspedes 
poderão dormir num colchão seis 
estrelas, este, o nome do modelo desen-
volvido pela Americanflex para atender 
o empreendimento. O Balance Palta é 
composto por espuma tecnológica de 
alta resiliência e tecido belga hipoaler-
gênico de alta gramatura com viscose 
de bambu e aplicação de retardante 
de chamas, desenvolvido em parceira 
com o fornecedor BekaerDeslee além 
das molas individualmente ensaca-
das. “A Americanflex sempre pensou 

A Deluxe Junior Suite é 
uma das acomodações 
do hotel
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no melhor produto para atender o setor 
hoteleiro, e o Hotel Tangará recebeu de 
forma exclusiva um produto à altura des-
se grandioso empreendimento” afirmou 
o Gerente de Hotelaria Werter Uhdre.

A boa noite de sono dos hóspedes tam-
bém foi uma preocupação da divisão de 
hotelaria da Trussardi. Os quartos receberam 
lençóis, fronhas e capas de duvet no tecido 
300 fios 100% algodão egípcio, enquanto as 
suítes Royal e Presidencial foram vestidas 
com o mais nobre 500 fios 100% algodão 
egípcio incorporando o elegante acabamen-
to Ajour. Já os noivos e noivas passarão as 
noites de núpcias em enxovais maravilhosa-
mente trabalhados em bordados artesanais. 
As toalhas são de puro algodão com aca-
bamento extra cotone que garante a maior 
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maciez em todas as peças. A Trussardi 
também foi responsável por todos os 
itens que compõem o enxoval do spa. 
“Fomos convidados para participar do 
projeto do Palácio Tangará quase três 
anos antes de sua inauguração. Durante 
o processo de escolha dos tecidos, aca-
bamentos e produtos, fomos envolvidos 
pela atmosfera clássica e elegante do 
projeto para o hotel, o que refletiu nesse 
excelente resultado final do enxoval. 
Tudo foi pensado nos mínimos deta-
lhes e executado com muita precisão. 
Fazer hoje parte do Palácio Tangará 
foi de certo um grande reconhecimen-
to pela qualidade de nossos produ-
tos e uma imensa honra para todos 
nós”, enfatizou Mônica Pires, Diretora 
Comercial da Trussardi Hotelaria.

Os apartamentos contam com 
televisores 4K da marca LG que reú-
nem o que há de mais moderno em 
tecnologias para exibição de imagens 
e conteúdos disponíveis no mercado 
e agregam ainda mais na experiência 
única que os hospedes terão no lo-
cal, através dos recursos embarcados.  
Através da plataforma Smart webOS, 
o hotel pode oferecer serviços exclusi-
vos e diferenciados para aos hóspedes 
sem a necessidade de qualquer aces-
sório externo e tudo isso através de 

Sala da suíte Deluxe 
Junior Suite, onde o 
conforto e sofi sticação 
estão presentes em 
cada detalhe

um gerenciamento centralizado. Além 
disto, está à disposição dos hóspedes 
uma variada opção de canais a cabo.

A fechadura Vingcard Essence 
RFID, da ASSA ABLOY Hospitality,  
foi a escolhida pelo Palácio Tangará. 
Segurança e elegância foram os mo-
tivos da decisão. Desenvolvida com 
a engenharia sueca de produto e alta 
tecnologia, o modelo Essence é único 
no mercado também pelo seu design 
diferenciado. Todo o sistema de ge-
renciamento dos apartamentos e áreas 
sociais, dentro do qual a fechadura 
está integrada, é operado pelo software 
Visionline da ASSA ABLOY Hospitality 
de forma online, onde todos os aces-
sos são monitorados em tempo real 
além de oferecer inúmeras vantagens 
operacionais de governança, manu-
tenção e segurança. Os cofres Elsafe 
da marca também foram escolhidos 
para atender às rígidas necessidades 
de segurança do Palácio Tangará.

Nos banheiros dos apartamentos 
também se nota a preocupação do hotel 
com o padrão de acabamento com 
produtos personalizados e exclusivos, 
como os acessórios fornecidos pela 
Crismoe em acabamentos cromado e 
níquel oxidado, como: toalheiro escada 
possui 2,80 m de altura, toalheiros bar-
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ra, toalheiros blindex; papeleiras duplas 
com porta celular, colunas de piso com 
papeleira reserva, cabides, ganchos 
para cortinas, puxadora dos armários 
dos quartos, cabides verticais duplos, 
gravateiros, barras de segurança an-
gular, todas as barras dos WC PCD 
(norma ABNT BR 9050). Toda linha 
de papelaria, acessórios em quartos e 
diversos produtos do Hotel foi fabrica-
do pela Maria Coura, como bandejas, 
lixeiras, chaveiros, risque rabisque, 
porta objetos, suporte pra tablete, 
caixas pra lavanderia, cestos trançados, 
porta joias, caixa pra Nespresso, apoio 
de mala e organizadores de gavetas.

Inspiração francesa
Quem assina os projetos de arqui-

tetura de interiores das áreas sociais, 
como lobby, bar, restaurante e spa é 
o escritório arquitetônico de Patrícia 
Anastassiadis. Quando a profissional 
assumiu as obras, em 2015, o invólucro 
era apenas uma estrutura de cimento e 
pilares áridos, com fechamentos aus-
teros. Patrícia encapsulou as paredes 

Foi criado no teto da  
recepção uma espécie de 
domus para abrigar o tra-
balho de folhas de ouro 
da artista Laura Vinci, o 
Lux Capela Sala

em delicadas boiseries de baixo relevo, 
acentuando uma certa leveza ao que 
poderia ser opulento demais. Revestiu o 
piso com mármore e, sobre ele, plantou 
um “tapete” elipsoidal em parquet fran-
cês, executado em padronagem solar de 
listras estilo chevron. Em cima de tudo, 
o recorte côncavo no teto criou uma es-
pécie de domus para abrigar o trabalho 
de folhas de ouro da artista Laura Vinci, 
o Lux Capela, que também evoca, de 
um jeito moderno, os tempos do Brasil-
colônia. “Não sei projetar sem história, 
ficaria vazio e sem sentido para mim. O 
que mais me inspirou foi uma aquarela 
do século XVIII do Debret, com mati-
zes acinzentados que dizem tudo sobre 
o olhar que o forasteiro sempre teve 
daqui. Este foi o ponto de partida para 
a paleta cromática. Fizemos um estudo 
cuidadoso para chegar, inclusive à tona-
lidade das paredes, buscando um cinza 
que não fosse frio”, revela Patrícia.

E ela detalha mais alguns ambientes 
que compôs. O counter da recepção 
faz uma releitura dos grandes hotéis 
franceses (em especial os legendários 
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châteaux parisienses), em vidro, latão 
e couro, sinalizando a mistura fina de 
materiais que caracteriza o trabalho da 
arquiteta, que sempre tratou seu ofício 
como alta-costura. “Faço algumas in-
terferências com camurça e pedra, de 
certa forma ‘vestindo’ a arquitetura de 
interiores, criando novas camadas que 
plasmam texturas, intrigam o olhar, 
acionam o tato. Atrás do balcão, a obra 
Mixirica, de Artur Lescher, alinha a cena. 
Um detalhe curioso, emocional e prag-
mático no processo criativo da arquiteta 
é justamente a seleção das obras de arte: 
que determina o espaço somente após a 
escolha dos trabalhos para cada área. 

Sobre bases sofisticadas – que in-
cluem um tapete de 200 m² desenhado 
por Patricia em degradê e executado na 
Índia – a mobília também é quase 100% 
autoral. Anastassiadis orquestra, em pol-
tronas, sofás e cadeiras, referências Art 
Déco, Art Nouveau e orientais com certo 
mood aerodinâmico, curvas sensuais e 
proporções um pouco mais generosas, 
feitas sob medida. Um dos exemplos 
dessa originalidade é o sofá Jean, que tem 
shape delineado em homenagem a Jean-
Georges Vongerichten, o chef três estrelas 
Michelin que capitanea a cozinha do 
Tangará – todas as mesas com vista para 
o parque, incluindo no reflexo dos brises 

O restaurante Jean 
Georges é uma das 
opções gastronômicos do 
empreendimento

de espelho que Patrícia colocou para não 
privar ninguém do espetáculo verde do 
Palácio que já nasce com o status de mais 
racée do Brasil. O restaurante conta uma 
private dinner, chef´s table para 16 con-
vidados e adega climatiza fabricada pela 
Art des Caves de 17m². Internamente, 
ela é composta de um moderno  garra-
feiro no estilo taquinho com capacidade 
para 1050 garrafas de vinho, sendo 930 
Bordeaux, 60 Magnum e 60 meias gar-
rafas, produzida em freijó maciço com 
pintura satinê na cor cinza seguindo os 
padrões do piso e das paredes do hotel. 
Existem também outros lugares menos 
formais para comer ou beber: o Burle 
Bar, para drinques, e o Parque Lounge & 
Terraces, com mesas no lobby e no terra-
ço com vista para a piscina. A empresa 
de móveis Pátio Brasil forneceu 100% da 
área externa social incluindo restaurante 
e piscina e 100% das varandas e sacadas 
dos quartos e suítes presidencial e Royal.

Coube à empresa Schipper fazer a 
concepção operacional e a seleção dos 
utensílios de alimentos e bebidas capazes 
de proporcionar as melhores experiências 
gastronômicas. Para isto, ela trouxe o que 
há de melhor dos cinco continentes. Da 
Alemanha vieram os talheres, rechauds 
de indução e itens de buffet da renomada 
WMF, além das porcelanas da Tafelstern 
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e outros equipamentos de ultima geração. 
Da Itália vieram parte dos utensílios em 
vidro e inox. A França e a Espanha contri-
buíram com a tradição e alta performance 
dos itens da cozinha e confeitaria. Dos 
Estados Unidos, vieram equipamentos de 
armazenagem e distribuição. Para finali-
zar, foram cuidadosamente selecionados 
os melhores complementos no mercado 
nacional para surpreender e encantar 
os hóspedes do check in ao check out.

Coube à Electrolux Professional, atra-
vés da sua distribuidora Takko, fornecer 
todo o sistema de higienização de pratos, 
louças e utensílios. O objetivo foi garantir 
ao hotel alta produtividade, otimizando 
mão de obra e baixo consumo de água e 
eletricidade, dentro do protocolo interna-
cional ETL de higienização. As lavadoras 
permitem, inclusive, a implantação do 
sistema HACCP de higiene. Além disso, a 
Electrolux forneceu alguns equipamentos 
de cocção como as potentes salamandras 
para finalização de pratos. A Rational for-
neceu cinco equipamentos CombiMaster 

Plus para este empreendimento.
A empresa São Rafael forneceu 

quatro câmaras frigoríficas congela-
das; oito câmaras frigoríficas resfria-
das; uma câmara frigorífica de flores; 
duas salas de preparo; duas Adegas 
e uma câmara de lixo orgânico.

Outro importante projeto desenvol-
vido neste hotel foi o realizado pela SI 
2 – Soluções Inteligentes Integradas. De 
acordo com o Diretor da empresa, Jayme 
Spinola Castro Neto, os requerimentos es-
tabelecidos como prioritários, tanto pela 
propriedade como pela Oetker Collection, 
para os sistemas especiais (instalações de 
“low voltage”) concentravam-se em uma 
rede de comunicações única e integrada e 
ao atendimento aos mais altos requisitos 
de operação e manutenção hoteleiros e 
prediais, apoiados nos mais modernos 
requisitos de sustentabilidade. “Nosso 
projeto procurou desenvolver uma 
rede de comunicações, dimensionada 
não só para atender aos mais modernos 
softwares para operação hoteleira – de-
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terminados pela Oetker, como também 
aos mais modernos conceitos hoteleiros, 
voltados à “experiência do hóspede”, 
como IPTV, telefonia IP, rede Wireless, 
entre outros, associados a sistemas de 
automação das instalações e segurança 
predial direcionados à sustentabilidade 
da operação”, revelou Castro Neto.

Já a empresa Vescom forneceu todos 
os revestimentos vinílicos para paredes 
aplicados na recepção, business center, 
bar, wine room e banheiros. Foi utili-
zado o modelo Tessera que possui um 
desenho fino com aparência de seda, 
incorporando funcionalidade e beleza. 
Já as cortinas Trevira CS, instaladas 
no lobby, são do modelo Zembra. Elas 
incorporam o máximo da tecnologia 
antichamas à funcionalidade, com deli-
cados detalhes de costura na vertical.

A By Kamy também esteve pre-
sente em seis importantes ambientes 
fornecendo tapetes. No Hotel Bar foi 
utilizado o modelo Naturo Delhi Mix 
Rato de 6,5m x 2,5m, que conferiu luxo 
ao espaço. Já no lobby lounge, o Tapete 
Degrade Black maximizou a área com O chef´s table é um es-

paço gastronômico para 
16 convidados

muita elegância. Na brinquedoteca, o 
Tapete Safira de 3,2m x 3,2m garan-
tiu o conforto tão importante a esse 
tipo de local.  No restaurante, lugar 
de grande convívio social, o Carpete 
Especial Carnaby de 19,6m x 12,15m 
assegurou a decoração de interiores 
do espaço. No relaxion lounge, foi 
aplicado o Revolution, tapete que tem 
em sua composição 90% vinil e 10% 
poliéster, que permite uma fácil ma-
nutenção e confere design a qualquer 
espaço. No retail, foi aplicado o Tapete 
Lancelot, que tem confecção industrial 
de origem indiana, 100% Viscose.

Para assegurar o padrão de qualidade 
em higienização e limpeza do enxoval 
de cama, mesa e banho, o hotel adqui-
riu as compactas lavadoras de copos, 
os ergonômicos modelos com capota 
(que consomem somente dois litros de 
água por ciclo) e também as modernas 
rack types Electrolux que lavam até 250 
cestos/hora. Elas possuem sistema ESD 
para aproveitamento do calor do vapor, 
resultando em mais de 20% de redução 
no consumo de energia. A durabilidade 
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dos equipamentos também foi levada em 
consideração, já que são fabricadas em 
aço 304 (com tangues em aço 316) e com 
proteção à água e variações elétricas. 

Espaços exclusivos
O Palácio Tangará oferece espaços 

exclusivos para eventos, com entrada in-
dependente do hotel e todos banhados em 
luz natural com vista para um exuberante 
parque tropical. Nove modernas salas 
atendem desde pequenas reuniões corpo-
rativas para 10 pessoas até uma sala de 600 

O Cristal Ballroom é uma 
das salas de eventos

pessoas para grandes comemorações. Estas 
salas contam com uma moderna tecnologia 
em som e iluminação, assim como muita 
comodidade para montar e desmontar 
eventos.  Esta área de eventos conta com 3 
mil m², incluindo os terraços e as salas são 
divididas assim: Salão Cristal – 442m² (sala) 
e 448m² (terraço); Salão Esmeralda – 145m²; 
Salão Água-Marinha – 183m²; Sala Topázio 
– 23m²; Sala Jacarandá (boardmeeting) 
– 55m²; Sala Manacá– 73m²; Sala Aroeira – 
65m²; Sala Paineira (boardmeeting) – 65m² 
e Sala Pau Brasil – 54m². No foyer da área 
de eventos, existe uma obra chamada Lux 
Capela de Laura Vinci, com 230 vidros tipo 
murano que refletem a mata do parque.

Uma das grandes apostas do empreen-
dimento é o Spa. A experiência do cliente 
começa no corredor que dará acesso à 
recepção. Ali, através da trilha sonora, ilu-
minação aconchegante, cartela cromática e 
tecidos luxuosos, o hóspede será transpor-
tado para um universo relaxante e senso-
rial, um verdadeiro oásis. A recepção pos-
sui linhas orgânicas e um balcão que parece 
emergir do piso. Ao passar pelo check in, 
outra agradável surpresa: uma antessala 
inteiramente revestida de pastilhas com 
aconchegantes sofás e ao centro, espelhos 
de água saem de suspensões de aço idea-
lizadas exclusivamente para o ambiente. 
Privé, o Spa terá apenas seis salas de trata-
mento, para garantir uma experiência úni-
ca a cada um dos frequentadores. O toque 
final fica por conta da piscina semiolímpica 
aquecida, feita em mármore e coberta por 
uma claraboia de vidro, permitindo a inci-
dência de luz natural. Em seu centro uma 
linha que cruza da área externa até o inte-
rior da piscina culminando em um círculo.

No Spa o toque especial fica por conta 
da fonte localizada bem na entrada com 
torneiras Tube de teto desenvolvidas pela 
Deca, com comprimentos diferentes e va-
zão própria em cada bica para que não haja 
respingos. A Deca foi a empresa escolhida 
para fornecer todas as louças e metais das 
áreas comuns do Hotel. Nos banheiros, fo-
ram escolhidos produtos de luxo que aten-
dessem aos quesitos de alta performance. 
As bacias dos modelos Wish e LK, cubas 
L.1061 e torneiras eletrônicas da linha 
Decalux e chuveiros cubo foram as linhas 
selecionadas para compor os ambientes. 
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Esta piscina interna fi ca na área de spa O Play Kids é um espaço 
para a criançada 

se divertir
Outro espaço bem aconchegante criado 

no hotel é o Play Kids, totalmente dedi-
cado às crianças, pois conta com serviço 
de monitoria, mini-cinema, brinquedos, 
biblioteca, entre outras opções de entrete-
nimento. Visando garantir total conforto e 
segurança para as crianças se divertirem, a 
Indusparquet forneceu o piso Multistrato 
Sucupira Grigio, da linha ecológica 
Ecostrato. Ele foi desenvolvido para 
atender uma grande demanda mundial 
por produtos ecológicos, pois é produzido 
com lamelas de madeira tropical maciça, 
de 3 mm a 5 mm coladas sobre uma base 
de madeira também maciça, selecionadas 
segundo padrões de cores. Já a tonalidade 
cinza com detalhes rústicos confere um 
clima acolhedor e contemporâneo para o 
ambiente, combinando com móveis em 

cores fortes. Além do Play Kids, o piso 
também foi inserido nos seguintes am-
bientes: pré ballroom, corredor e acesso 
ao kids, main balroom , bar  e chapelaria. 
Couba à Hamam Development fazer a 
implantação deste empreendimento.

Confi ra mais alguns dos 
ambientes do hotel:
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Novotel Center Norte 
recebe primeira unidade do 
Gourmet Bar da América do Sul

O espaço do empreendimento lo-
calizado na zona Norte paulistana foi 
totalmente reformado, e demandou 
investimento de cerca de R$ 1 milhão, 
implantando o conceito da nova marca 
mundial Gourmet Bar. “Este conceito 
estará presente a partir de agora em 
todas as unidades que vão abrir no 
Brasil, como a de Sorocaba (SP), Itajaí 
(SC), Itu (SP), entre outras, assim como 
as unidades que passarem por reformas. 
Estamos com uma expectativa muito 
otimista em relação a este espaço que 
apresentará desde simples petiscos, 
como coxinhas, empadas, pão de bata-
ta e bolinhas de carnes até pratos mais 
elaborados como: Papillote de Saint Peter 
e o filé mignon com risoto de queijo 
brie. Este será um espaço para integra-
ção, para os hóspedes conversarem e se 
divertirem e extensivo a quem estiver 
passando pelo local e assim estabelecer 
um novo point na região da zona Norte 
paulistana”, revelou Carlos Bernardo, 
Gerente de Alimentos e Bebidas de 
marcas midscale para a América do Sul. 

Mesmo servindo vários petiscos, a 
pizza quadrada será a grande aposta 
do cardápio deste Gourmet Bar. “São 
Paulo carrega a identidade de ser uma 
das cidades que mais consome pizzas no 
mundo, por isto, resolvemos optar em 
inserir pizza no cardápio. Ela pode ser 

encontrada em oito sabores, como, por 
exemplo, a de carne seca. Começamos a 
servir informalmente pizza no cardápio, 
sem fazer nenhuma divulgação, e para 
nossa surpresa se vendeu 320 unidades 
em menos de um mês. Isto demonstra 
que pizza vai agradar em muito o paladar 
dos gourmends”, assegurou Bernardo.

Meliá Paulista 
lança apartamentos hipoalergênicos

Com o objetivo de combinar sustenta-
bilidade ao bem-estar de seus visitantes, o 
Meliá Paulista acaba de lançar o andar ex-
clusivo Green Floor Hipoalergênico, com 
apartamentos criados em parceria com 
a WWF Brasil. Os quartos contam com 
opções de piso frio e carpete, amenities 
da Natura, menu de travesseiros, ebuli-
dor, aromatização exclusiva, sonorização 
ambiente que remete aos sons da nature-
za e coleta seletiva de lixo, facilitando o 
processo de reciclagem. Além disso, todos 
os papéis utilizados nos apartamentos são 
confeccionados com materiais recicláveis. 

Todos os 19 apartamentos Green 
Floor Hipoalergênico contam com a 
aplicação do SD-PRO – produto que 

O espaço deman-
dou investimento 
de R$ 1 milhão

ModernizaçãoModernização

Meliá Paulista terá 19 apartamentos 
modifi cados em seu “Green Floor”
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elimina qualquer tipo de bactéria, fun-
go e micro-organismo, importado pela 
RCR Rinaldi – oferecendo aos hóspedes 
um ambiente livre da ação microbiana, 
não prejudicial ao meio ambiente.

Com o lançamento dos apartamentos 
Green Floor, o hotel Meliá Paulista segue 
uma política de conservação e consci-
ência ecológica que é representado por 
três folhas que simbolizam os “três R’s” 
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e consiste 
na recriação de um ambiente que reme-
te à natureza e pratica uma política de 
conservação e consciência ecológica. 

Staybridge Suítes SP 
investe na completa reforma de 
seus apartamentos

O Staybridge Suites São Paulo, ho-
tel administrado pela marca britânica 

IHG e inaugurado há 10 anos, está in-
vestindo numa completa remodelação 
em seus 217 apartamentos com o pro-
pósito de disponibilizar aos hóspedes 
maior conforto e novas experiências, 
impulsionando, assim, seu conceito 
long stay. A reforma teve início no 
final de 2016 e já está 75% concluída.

O desafio foi manter a principal 
característica da marca, de ser um 
hotel com sensação de “lar”. Com 
o objetivo de propiciar descanso, 
foram utilizadas as cores mais cla-
ras e neutras. Todo o mobiliário 
foi substituído por novos modelos, 
com maior funcionalidade. O móvel 
que antes abrigava a TV e dividia o 
ambiente foi retirado, o que propor-
ciona mais mobilidade. Os banhei-
ros receberam novos revestimentos 
e box de abrir, no lugar de correr.
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A cozinha ganhou novos armários e 
bancada. A mesa, antes redonda, foi tro-
cada por uma retangular com capacidade 
para até quatro pessoas. Para algumas 
suítes a opção foi a geladeira grande e 
não o frigobar. “Os hotéis com a bandeira 
Staybridge Suites têm uma identidade 
que faz com que os apartamentos este-
jam o mais próximo possível da casa de 
nossos hóspedes. Por isso, pensamos no 
conforto e na sensação de bem-estar”, 
afirmou a Gerente geral, Daniela Pereira.

Minas Platinum Hotel 
& Convention
reforma salas de eventos 

O empreendimento situado no 
município de Conselheiro Lafaiete 
(MG) finalizou as obras em suas salas 
de eventos. Com o retrofit, as áreas 
receberam melhorias físicas ampliando 
o conforto dos visitantes. Outra inova-
ção divulgada é a produção própria de 
itens de panificação e confeitaria para 
fornecer os lanches e coffee breaks aos 
convidados. O intuito é usar produtos 
frescos e com qualidade comprovada.

O empreendimento disponibiliza três 
salas com áreas de até 96 m², com mais 
de 200 pessoas usando ao mesmo tempo. 

Os espaços dispõem de equipamento 
para reuniões e apresentações ofere-
cidos pelo hotel, além de climatização 
própria e assentos de tipos variados.

Segundo o Diretor Comercial do 
Minas Platinum, Rafael Lana, a expec-
tativa que se tem é de expandir o nú-
mero de eventos no estabelecimento, 
seguindo uma tendência da hotelaria 
de aproveitar ao máximo a estrutura do 
hotel. “Os eventos representam im-
portante parte da receita do complexo, 
pois normalmente estão associados aos 
outros serviços oferecidos, como hos-
pedagem e alimentação. Além disso, 
o setor de eventos tem alto potencial 
de divulgação do hotel e de atração 
de clientes estratégicos”, enfatizou. 

Grand Mercure Rio de 
Janeiro Riocentro 
homenageia Mulher Maravilha

O empreendimento localizado na 
capital fluminense homenageou a super-
heroína Mulher Maravilha. Estrela de um 
dos filmes mais elogiados do momento, 
da Warner Bros e da DC Comics, ela é 
tema de um espaçoso apartamento Luxo, 
com duas camas, para hospedar seus 
fãs. O empreendimento disponibilizou  
até dia último 9 de julho um pacote que 
incluiu uma diária no quarto, todo deco-
rado com imagens exclusivas do longa, 
além de dois cafés da manhã e um par de 
ingressos para assistir ao filme “Mulher-
Maravilha” nos cinemas. A ação foi uma 
parceria do hotel e a Espaço/Z, agência 
de marketing de entretenimento respon-
sável pela promoção do longa no País.

A cozinha do 
Staybridge Suítes 
SP ganhou novos 
armários e 
bancada

As novas salas de 
eventos fi caram 
ainda mais confor-
táveis

A guerreira amazona foi 
tema do apartamento luxo

ModernizaçãoModernização
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Hotel Terras Altas (SP) investe R$ 4 
milhões em ampliação e retrofi t de unidades

O Hotel Terras Altas, localizado em Itapecerica 
da Serra, a 25 km de São Paulo e próximo ao rodo-
anel Mário Covas, iniciou a ampliação de 40% de 
suas UHs com a construção de 42 novos aparta-
mentos. Até o final do ano, está previsto também 
retrofit dos 102 apartamentos já existentes. Ao todo, 
serão investidos R$ 4 milhões, sendo R$2,5 milhões 
nas novas UHs e R$ 1,5 milhão na renovação.

“Fizemos uma análise apurada do potencial 
do mercado corporativo e da demanda dos últi-
mos meses e decidimos pela ampliação e retrofit 
dos apartamentos para atendermos nossos clien-
tes com o máximo de conforto. Somos referência 
no atendimento a eventos corporativos e temos 
conquistado segmentos cada vez mais exigen-
tes, como o farmacêutico, financeiro e de varejo”, 
destacou o Sócio do hotel, Latif Abrão Jr. Ele é 
também o Vice-presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis de São Paulo (ABIH-
SP) e presidente da Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).

O empreendimento, que tem 240 mil m², conta 
com 20 salas distribuídas em quatro complexos, 
com capacidade para receber até 2.500 pessoas, além 
de extensa área verde de Mata Atlântica. “Temos 
uma estrutura muito flexível, que atende desde 
pequenas reuniões a grandes eventos e convenções, 
festas de casamento e eventos sociais, em geral. Há 
casos em que um evento ocupa, também, nossas 
áreas verdes e de lazer. A possibilidade de hospe-
dar os participantes é um diferencial, pois garante 
maior segurança e conforto, tanto aos organizadores 
quanto aos convidados”, acrescenta Abrão Junior.

O hóspede de lazer também tem recebido aten-
ção especial. O Terras Altas criou, recentemente, 
adega com mais de 600 garrafas e rótulos de seis pa-
íses, ampliou o cardápio do Spa com novas terapias 
e vem investindo em finais de semana temáticos e 
atividades monitoradas para adultos e crianças.
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Bourbon 
converte hotel em Ponta Grossa (PR) 

A conversão aconteceu no mês passado 
com a propriedade que estava sob adminis-
tração da rede Slaviero com a bandeira execu-
tive. Com isto, o empreendimento passou a 
se chamar Bourbon Ponta Grossa Convention 
Hotel, sendo a 17ª unidade da rede Bourbon. 
Ele está situado a apenas 100km de Curitiba, 
com rápido acesso às principais rodovias 
da região, além de estar próximo de shop-
pings, mercados e centros comerciais. Na 
categoria Convention, disponibiliza também 
seis espaços para a realização de eventos 
com capacidade para até 500 pessoas.

Todos os apartamentos do hotel possuem 
camas box, ar-condicionado split quente e 
frio, TV de 32’’ a cabo, bancada de trabalho 
e outras facilidades. São cinco categorias 
de hospedagem – Superior (apartamentos 
modernos e confortáveis, com todos as 
facilidades); Superior Plus (com decoração es-
pecial, secador de cabelos e cofre eletrônico); 
Suíte Premier (oferece banheira de imersão, 
antessala e uma minicozinha); e Suíte Classic.

A Suíte Presidencial contém lavabo, sala 
de jantar, TVs de LCD na sala e no dormitório 
e banheira de imersão. Os hóspedes especiais 
desfrutam ainda do Master Service, com 
jornal do dia, café da manhã no apartamento, 
chinelos e roupão, cardápio de travessei-
ros e late check out. “Ponta Grossa está em 
pleno crescimento e a expansão da Bourbon 
chega para acompanhar esta movimentação, 
com a oferta de um hotel completo com 
toda a experiência e expertise da Bourbon 
em bem receber”, diz o Gerente regional 

O apartamento 
Superior Plus tem 
decoração espe-
cial, secador de 
cabelos e cofre 
eletrônico

responsável pela unidade, Nilson Bernal.
O centro de convenções do hotel possui 

equipe altamente qualificada e organizada 
para oferecer a melhor infraestrutura e ser-
viços personalizados. São seis versáteis salas 
para até 500 pessoas, pé direito de 5 metros 
e amplo foyer, além de todos os recursos 
audiovisuais e modernos equipamentos.

Estrategicamente, o novo estabeleci-
mento completa as opções Convention 
da Rede Bourbon, que conta com uni-
dades da categoria em Curitiba, Foz do 
Iguaçu, São Paulo, Atibaia, Assunção 
(PY) e, agora, em Ponta Grossa.

O empreendimento conta ainda com 
gastronomia internacional com opção de 
restaurante e bar. A decoração dos ambientes 
é aconchegante e proporciona, junto com os 
sabores do menu, uma agradável experiên-
cia. Os espaços estão abertos diariamente 
e servem, além dos hóspedes, visitantes e 
convidados. No café da manhã há opções de 
pães, doces, salgados, frutas, frios e bebidas.

Palladium Hotels 
& Resorts 
renova marca The Royal Suites

A marca de hotéis exclusivos para 
adultos The Royal Suites, que pertence 
ao grupo Palladium Hotels & Resorts, 
passou por uma renovação: a partir de 
agora, os empreendimentos passam a 
se chamar TRS Hotels. O rebranding, 
anunciado em Madri, na Espanha, traz 
uma nova aparência aos estabelecimen-
tos assim como uma nova campanha de 
marketing e atualização do logotipo.

Os TRS Hotels serão independentes do 
Grand Palladium Hotels & Resorts, mas 
manterão a missão do Grupo em seus hotéis 
na República Dominicana e no México, além 
do novo empreendimento em Costa Mujeres, 
com inauguração prevista para 2018.
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Hora do café 
A bebida como atrativo nos hotéis
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Hotéis apostam na era da integração e pontos de encontro para oferecer a tradicional bebida de diversas formas

Divulgação Caffè Cino 

Especial
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Cafeteria no lobby, máquina 
nos apartamentos ou oferta 
de cafés gourmet são algu-
mas estratégias para acom-
panhar o crescimento do 
consumo da bebida no Brasil

Independente da época do ano, o 
café é uma bebida muito consu-
mida pelas pessoas para diversos 

momentos, principalmente no Brasil, 
onde trata-se de uma cultura. Nos últimos 
anos, o consumo do café convencional 
no lar aumentou, mas é fora do lar que 
o consumidor mais procura por café de 
qualidade. No Relatório preparado pelo 
Euromonitor International para ABIC - 
Associação Brasileira da Industria de Café 
de abril de 2016, apesar da diminuição 
no número de transações no consumo 
fora do lar, houve forte crescimento no 
consumo de café expresso, especial-
mente entre cafeterias e por baristas.  

O mercado de café em grãos para 
foodservice, por exemplo, passou de 

No WZ Café Jardins, são 
servidos além do tradi-
cional expresso, o café 
com leite, cappuccinos 
de diversos sabores, 
chocolate quente e chás

176 mil toneladas em 2014 para 189 em 
2016, com projeções de 209 mil/t para 
2019 segundo a ABIC. Já o mercado 
de café em cápsulas deve crescer 120% 
até 2019. Cada vez mais se investe na 
produção e desenvolvimento de novas 
formas de consumir a bebida. De olho 
nesta tendência, os hotéis também apos-
tam neste nicho crescente, oferecendo 
máquinas nos apartamentos, espaços 
para café no lobby e a oferta de Cafés 
Gourmet como mimo aos hóspedes.

Enquanto o consumo dos cafés con-
vencionais avançou aproximadamente 
3% em 2016, o que também tem dado aos 
hotéis mais uma opção de agradar clien-
tes mais exigentes ou que buscam por 
novidades são os Cafés Premium, que 
representam consumo significativo em 
todo o mundo. De acordo com a BSCA – 
Associação Brasileira de Cafés Especiais, 
em 2016 foram consumidas 1,2 milhão 
de sacas de 60 kg de cafés especiais, 
apresentando crescimento de 20% sobre 
2015. Em termos mundiais, a evolução 
do consumo de cafés especiais gira em 
torno de 15%, ao passo que o do produto 
convencional fica entre 2% e 3%.
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Cafés Premium
Para quem deseja investir nos ca-

fés Gourmet ou Premium, eles podem 
ser diferenciados  por algumas carac-
terísticas em relação ao café tradicio-
nal. São frutos isentos de impurezas e 
defeitos, que possuem atributos sen-
soriais diferenciados. Esses atributos, 
que incluem bebida “limpa” e doce, 
corpo e acidez equilibrados, qualifi-
cam a bebida acima de 80 pontos na 
análise sensorial. “Além da qualidade 
intrínseca, os cafés especiais devem ter 
rastreabilidade certificada e respeitar 
critérios de sustentabilidade ambiental, 
econômica e social em todas as eta-
pas da produção”, explicou a Diretora 
Executiva da BSCA, Vanusia Nogueira.

Segundo ela, atualmente os cafés 
especiais são consumidos por quase to-
das as classes sociais. Isso porque esses 
produtos de excelência são considerados 
um luxo acessível, com a xícara podendo 
ser degustada a partir R$ 5, por exem-
plo. Vanusa afirmou ainda que os cafés 
especiais também têm a vantagem de ser 
consumidos de diversas formas. Porém, 
com o crescimento do número de cafete-
rias no Brasil, as formas de café especial 
que mais vêm sendo consumidas são 
filtrado/coado e expresso. “Recomenda-
se que os estabelecimentos contratem 
ou tenham em seu staff um especialista 
em café, o qual poderá fazer o trabalho 
de lapidação de cafés excepcionais para 
serem servidos nos estabelecimentos. 
Uma forma mais prática e rápida para 
se chegar a cafés de excelência é buscar 
pelos produtos que tenham o Selo BSCA, 
o qual comprova a excepcionalidade 
do produto e garante que os clientes se 
servirão de um dos melhores cafés do 
mundo. Outro fator essencial é possuir 
profissionais que saibam extrair ao 
máximo a qualidade do café no prepa-
ro”, sugeriu a Diretora da entidade.

Sabor em cápsulas
Com a preocupação cada vez maior 

dos brasileiros com a qualidade dos 
alimentos e bebidas, inclusive fora do 
lar, onde aprendemos a degustar, as 
empresas se empenham na oferta de 

produtos de ponta, principalmente no 
Brasil onde se tem uma das maiores 
e melhores produções do mundo. A 
Nespresso, marca de cafés da Nestlé, 
lançou há 30 anos sua categoria de café 
porcionado, e atualmente adquire grãos 
de 12 países. “A qualidade se define na 
forma como o grão é tratado do pé de 
café à xícara. Na Nespresso, por exem-
plo, há mais de 50 critérios de quali-
dade a fim de garantir que cada xícara 
da bebida seja perfeita. Além disso, a 
cápsula de alumínio, material infinita-
mente reciclável, é o único material que 
preserva os aromas e sabores como se 
o café tivesse sido torrado e moído na 
hora. Um dado importante é que, de 
todo o café produzido mundialmente, 
apenas de 10 a 20% pode ser considera-
do gourmet ou especial. Na Nespresso, 
apenas 1 a 2% de toda a safra mun-
dial está apta a compor os blends da 
marca”, explicou Viviane Koyama, 
Gerente Nacional HoReCa (Hotéis, 
Restaurantes e Cafeteria) da Nespresso 
Brasil. Atualmente, a marca possui 13 
blends exclusivos para solução pro-
fissional e 24 para a linha doméstica.

Na empresa, o Coffee Sommelier 
tem o papel de compartilhar o conhe-
cimento sobre o café com os clientes 
da solução profissional (B2B), além 

Divulgação BSCA III

Vanusia Nogueira – 
“Um fator essencial é 
possuir profi ssionais 
que saibam extrair ao 
máximo a qualidade 
do café no preparo”
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A Nespresso conta 
hoje com 13 blends 
exclusivos para solução 
profi ssional e 24 para a 
linha doméstica

Nespresso Divulgação

Especial
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de auxiliar na comunicação de cafés como um 
todo através de uma consultoria personalizada 
aos estabelecimentos parceiros.  Assim como 
existem Sommeliers de diversas bebidas, um 
profissional que possui um amplo conhecimen-
to do produto pode gerar melhores experiências 
a seus clientes.  Estes profissionais também são 
habilitados a criar harmonizações com alimen-
tos, o que pode ser mais uma ferramenta de 
marketing ao estabelecimento. “As harmoniza-
ções podem ser feitas por contraste — quando 
queremos equilibrar a intensidade dos dois 
alimentos —, por exemplo, a degustação de 
um café Espresso Leggero com pudim de leite. 
Outra possibilidade de harmonização é por 
similaridade, quando trazemos nas harmoniza-
ções o equílibro e potencializamos os sabores 
em comum. Neste caso, podemos destacar a 
harmonização do blend Espresso Origin Brazil 
com o tradicional doce de leite ou do Lungo 
Leggero com bolo de laranja”, explicou Viviane. 

Um café de qualidade é essencial para garan-
tir a satisfação dos hóspedes. Pesquisas apon-
tam que o café da manhã, por exemplo, é um 
dos momentos mais valorizados na escolha e 
avaliação por um determinado empreendimen-
to, e oferecer um café gourmet garante um alto 
nível de satisfação. “Além disso, é importante 
contar com uma gama de cafés que atendam às 
diferentes exigências dos hóspedes, em dife-
rentes momentos do dia”, completou. Segundo 
ela, a consistência e serviços são os dois outros 
fatores importantes para o negócio. “Temos pes-
quisas que mostram que os hóspedes estão cada 
vez mais exigentes e esperam que suas expecta-
tivas sejam superadas desde a chegada no lobby 
até o momento em que estão nos quartos des-
frutando dos amenities oferecidos pelos hotéis 
(cafés, chocolates etc). Para garantir essa consis-
tência, além do cuidado com o café, a Nespresso 
conta com máquinas que garantem a operação 
ideal para um ambiente de alta rotatividade e 
oferecem também a possibilidade de preparo 
de bebidas à base de leite”, contou a gerente.

 A marca também conscientiza os estabele-
cimentos parceiros não apenas sobre a impor-
tância da reciclagem das cápsulas, mas também 
sobre a sustentabilidade da cadeia completa, 
com o programa The Positive Cup, que abrange 
desde o cuidado com o cafeicultor e práticas 
agrícolas sustentáveis nas fazendas produtoras 
de cafés para a marca, passando pela aquisi-
ção sustentável do alumínio, neutralização da 
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pegada de carbono até a reciclagem das 
cápsulas. No Brasil, são mais de 150 
estabelecimentos com a solução profis-
sional da Nespresso que contam com o 
serviço de logística reversa que per-
mite o retorno das cápsulas usadas. A 
queda da patente da Nespresso também 
fez com que se tornasse mais acessí-
vel o consumo frequente de cápsulas 
em máquinas de outras empresas.

Cafeteria no lobby
Já há algum tempo, o hotel tem 

deixado de ser apenas um local para 
se hospedar. Para acompanhar as 
tendências de comportamento do 
consumidor e a geração Millenials, os 
empreendimentos investem não apenas 
em tecnologia, mas em espaços que 
proporcionem interação e experiências 
novas entre os turistas ou moradores. O 
WZ Hotel Jardins, hotel localizado na 
capital paulista, ampliou seus serviços 
com o WZ Café Jardins, uma cafeteria 
no lobby do hotel que oferece bebidas 
quentes, doces e salgados, tanto para 
hóspedes quanto para o público geral. 
O local oferece um snack rápido duran-
te o dia ou apenas o tradicional café.

No cardápio, há oferta de bebidas 
quentes, como expresso, café com 
leite, cappuccinos de diversos sabo-
res, chocolate quente e chás, incluindo 
nove variedades Nespresso e oito da 
marca Nescafé Alegria. Quanto aos 
salgados, há desde coxinha e esfihas até 
pão de queijo e empadas. Outro des-
taque fica por conta dos doces, como 

bombons, brigadeiros, palha italiana 
de leite Ninho e bolo “red velvet”. 
Já o bolo de chocolate e o cookie têm 
a opção de serem servidos quentes 
e acompanhados com uma bola de 
sorvete. O cardápio é fixo, mas a ideia 
é de trazer sempre produtos novos e 
alguns sazonais, como o bombom de 
Santo Antônio em referência ao perí-
odo das festas juninas, por exemplo.

Segundo Aline Alves, convidada 
para gerenciar o WZ Café Jardins, 
em pouco tempo de funcionamento a 
cafeteria recebeu um bom volume de 
clientes todos os dias. “A tendência é só 
aumentar, pois aqui não sou limitada a 
atender só os hóspedes, mas o público 
de fora também”, contou Aline. Marco 
Quioratto, Gerente Comercial do WZ 
Hotel Jardins, afirmou que a decisão 
de abrir o espaço foi mais voltada a ter 
mais um serviço aos hóspedes e clientes 
do hotel, onde a maioria dos produtos 
é também vendida em outros cafés. “O 
importante para o WZ é ter um hós-
pede/cliente satisfeito e que possa ter 
todos os serviços dentro do próprio ho-
tel. O aumento de receita, acredito que 
seja uma consequência. Se tivermos um 
bom atendimento e uma boa qualidade, 
não só no café, mas nos serviços gerais 
do empreendimento, também teremos 
aumento na ocupação”, pontuou.

Grab ‘n’ go
Com produtos orgânicos e locais, 

além de pratos elaborados com op-
ções saudáveis, o Hilton São Paulo 
Morumbi abriu há um ano sua cafete-
ria CaffèCino, que conta com opções 
de saladas e cafés para levar ou comer 
no espaço, sob o conceito “Grab ‘n’ 
go”. O hotel investiu R$ 10 milhões 
na revitalização dos restaurantes e 
do lobby, buscando atender três pi-
lares – lazer, corporativo e eventos. 

Localizado entre o lobby do hotel 
e o restaurante Armazem Morumbi, 
o CaffèCino é voltado para clientes 
que estão à procura de refeições leves. 
No CaffèCino é oferecida uma grande 
variedade de salgados, sobremesas 
e sucos naturais, como o #keepcalm, 

Divulgação WZ Hotel

Marco Quioratto – 
“O importante para o 
WZ é ter um hóspede 
que possa ter todos 
os serviços dentro do 
próprio hotel”
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#antioxtwist e #greenboost – sucos 
especialmente desenvolvidos para 
atender à demanda por bebidas sau-
dáveis. Os cafés são destaque, com 
um blend especial desenvolvido pela 
Suplicy. Os clientes podem desfrutar 
do expresso, latte machiatto, mocha 
e cappuccino, com grãos moídos na 
hora para levar ou apreciar no local. 
Os itens do cardápio estão todos dis-

poníveis para viagem. Saladas, wraps 
e parfaits feitos com produtos frescos 
são os mais pedidos para os dias mais 
agitados e que pedem refeições rápidas.

Outro objetivo do espaço foi criar 
uma conexão entre o lobby e os outras 
áreas, como o café e os restaurantes, o 
que permite que os ambientes conver-
sem entre si. Foram incorporados vários 
elementos diferentes que ajudam a de-

Situado no Hilton São 
Paulo Morumbi, o Caffè 

Cino se renovou para 
atender diversos públicos 

com sabores próprios
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limitar os espaços, mas que ao mesmo 
tempo, permitem conexão entre eles, o 
que cria uma sensação convidativa aos 
ambientes. A ideia é que os hóspedes 
circulem pelo local como um todo e 
tenham uma experiência completa.

De acordo com Tales Matzenbacher, 
Gerente de A&B do hotel Hilton São 
Paulo Morumbi, a reformulação do 
CaffèCino foi pensada nas tendências tan-
to para clientes e viajantes do Hotel, mas 
também visando a praticidade de quem 
trabalha na região e pode levar para seu 
escritório os itens frescos e saudáveis que 
ali são oferecidos diariamente, - por isso, 
o conceito baseado no Grab ’n’ go – para 
viagem. Os alimentos ficam expostos 
e são opções saudáveis para todos os 
momentos do dia. “O Hilton São Paulo 
Morumbi busca ser cada vez mais a me-
lhor opção de lazer, negócios e eventos 
para paulistanos e para aqueles que via-
jam à São Paulo. A cafeteria se tornou um 
ponto de encontro para reuniões rápidas 
entre trabalhadores da região e até mes-
mo para um happy hour após o horário 
de expediente. Além disso, o Caffè Cino 
oferece happy hour de segunda a quar-

ta, sempre com promoções nas bebidas 
e petiscos, o que tem atraído as pessoas 
da região para um momento descontra-
ído durante a semana, em um espaço de 
alta qualidade e segurança”, afirmou.

Harmonização
Ainda que, para o brasileiro o café 

“vá com tudo”, é possível harmoni-
zar a bebida com muitos alimentos. 
Como já mencionado, o doce é um dos 
alimentos que combinam muito com 
o café, pelo contraste que dá com a 
bebida. O suspiro, por exemplo, tam-
bém chamado de merengue, surgiu por 
volta do século XVII e também é um 
clássico que faz parte das sobremesas 
brasileiras. Além de ser consumido 
puro, o suspiro pode ser o acompa-
nhamento ideal para adoçar a boca 
durante um cafezinho mais intenso, 
ou como complemento para diversos 
tipos de sobremesas, como tortas, 
doces, bolos e até musses. A D’angelo, 
tradicional fabricante de doces à base 
de ovos, oferece suspiros nos sabores 
baunilha e limão, ambos indicados 
para a harmonização com o café. 

Doce com amargo: 
suspiros são uma das 
indicações de harmoni-
zação com o café
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Rede Tauá 
celebra 30 anos de atividades e 
lança selo comemorativo 

A rede Tauá está completando 30 anos 
e para celebrar, fará ações inusitadas 
junto a clientes e seus “Emocionadores”. 
No mês de maio, o grupo lançou um selo 
comemorativo que expõe a versatilidade 
e a solidez da marca, que há três déca-
das começou suas atividades em Caeté 
(MG), com a inauguração do Tauá Resort 
Caeté, na época apenas um hotel fazenda

As primeiras campanhas iniciaram 
em junho, contemplando primeiramente 
o público interno. As intervenções junto 
a clientes começam em julho e seguem 
até o final do ano. Segundo a Diretora de 
operações da Rede, Viviane Magalhães, 
todos os detalhes foram muito bem 
analisados. “Para nossos Emocionadores, 
desenvolvemos a campanha ‘Tauá: 30 
anos de Emoção’, que será realizada no 
ambiente digital, com o uso de hashta-
gs em fotos que ilustrem momentos de 
emoção no dia a dia de cada um. Temos 
mais de mil Emocionadores, e ao fi-
nal, faremos uma exposição com todas 
as fotos e uma festa para coroar este 

momento da rede em todos os nossos 
resorts e escritórios”, declara ela.

Para os clientes será apresentada a 
campanha “Caça-diárias” que aconte-
cerá em BH, cidade-sede da empresa. 
“Escolhemos pontos estratégicos, com 
alta circulação de pessoas, para escon-
der os vouchers. Quem achar deverá 
validar, via hotsite, postar no Facebook 
ou Instagram, nos marcando, e então 
agendar a diversão junto com sua famí-
lia em nosso resort de Caeté”, explicou 
a Diretora comercial e de marketing da 
rede, Lizete Ribeiro. A partir de agosto, 
outras campanhas em co-branding serão 
lançadas junto a parceiros estratégicos.

Desde já, todos materiais impres-
sos e digitais divulgados levarão o 
selo comemorativo. O hotsite www.
taua30anos.com.br está no ar com: 
vídeo institucional contando a história 
da rede; uma lista com os 30 motivos 
que levam os clientes a escolher os 
resorts da rede; informações sobre a 
campanha “Caça-diárias” com uma 
página especial www.taua30anos.
com.br/achei para validação dos 
vouchers encontrados; e outros.
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O Tauá Caeté foi o 
primeiro hotel 
da rede
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Profi ssionais do Salinas 
Park Resort 
recebem prêmios da RCI

No mês de maio, 12 profissionais de 
vendas e pós-vendas do Salinas Park 
Resort receberam prêmios da RCI – 
Resort Condominiums International, 
durante o Workshop 2017 GAV – 
Maximizando Seu Potencial, realizado 
pela companhia em Salinas, no Pará. 
O evento contou com mais de 150 pro-
fissionais diretamente ligados ao pro-
cesso de vendas do empreendimento.

A Diretora-geral da RCI Brasil, Maria 
Carolina Pinheiro, declarou que para 
conquistar a premiação, foram analisadas 
a performance de vendas do ano passado. 
“Este resultado corrobora o trabalho bem 
feito e de equipe que tem sido realizado 
pelas salas de vendas do empreendimen-
to, que é o primeiro da região Norte a 
operar no sistema de Multipropriedade. 
Sem dúvida alguma, é uma contribuição 
do grupo GAV para o desenvolvimen-
to do turismo na região”, afirma ela. 

Todos os profissionais premiados 
na primeira posição terão a oportuni-
dade de viajar para qualquer um dos 
destinos afiliados pela RCI no mundo. 
Ainda segundo a executiva, eles terão 
a experiência de se hospedarem nos 
empreendimentos disponibilizados ao 
redor do mundo pela rede, igualmente 
como são oferecidos na sala de vendas.

Rede AccorHotels recebe 
premiação de excelência em serviços 
ao consumidor

A rede AccorHotels venceu o 18º 
Prêmio Consumidor Moderno de 
Excelência em Serviços ao Consumidor 
na categoria de Turismo, considerado no 
Brasil o reconhecimento mais importante 
do atendimento ao cliente. Ele identifica 
as melhores práticas em serviços ao con-
sumidor e reconhece as companhias que 
privilegiam a excelência no atendimento 
nos mais diversos pontos de contato.

De acordo com a Head Web Digital 
AccorHotels América do Sul, Rabeea 
Ansari, a empresa adotou um formato 
mais descontraído para se aproximar dos 
clientes. “A importância das redes sociais 
aumentou exponencialmente nos últimos 
anos e, diante deste novo cenário, preci-
samos mudar a linguagem para falar com 
os nossos clientes. Nossas equipes foram 
capacitadas para ter mais rapidez e efi-
ciência nas respostas, levando em consi-
deração a velocidade com que os clientes 
opinam no ambiente digital”, destaca ela.

Poço de água termal 
é concluído no Barretos Country 
Thermas Park

No dia 30 de maio deste ano, o 
Barretos Country Thermas Park, situado 
no interior de SP, anunciou a conclu-
são do poço de água termal durante 
o evento de lançamento da nova ex-

Fabiana Leite, 
Gerente de Atendi-
mento a Empreen-
dimentos RCI; Átila 
Gratão, executivo 
Grupo GAV e Zayra 
Araújo, executiva 
de contas RCI

É o reconhecimento mais importante do 
atendimento ao cliente no Brasil
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pansão do parque aquático Water Country 
Kids, no município barretense. O empreendi-
mento, componente do resort Barretos Country 
Hotel, busca pelo recurso natural desde sua 
implantação. Agora aguarda o decreto de lavra 
para exploração da água para uso turístico.

Durante o evento, houve ainda a entrega da 
placa de afiliação do Barretos Country Thermas 
Suítes à RCI - Resort Condominium International. 
O cantor Leonardo, que faz a campanha co-
mercial do estabelecimento, esteve presente 
no lançamento juntamente com empresários e 
autoridades da região. O investimento do poço 
e ampliação do parque foi de R$ 5 milhões.

O parque aquático barretense, com auto-
rização de pesquisa cedida desde 2013 pelo 
DNPM - Departamento Nacional de Produção 
Mineral, deu início a perfuração do poço pro-
fundo no final do ano passado. Atualmente, 
com 1 mil metros de profundidade, ele jorra 
água termal com temperatura de 53 graus e 
tem vasão de mais de 250 mil litros por hora. 

A regulamentação para exploração de água 
termal deve ser aprovada no segundo semestre de 
2017, a partir de então a água termal irá guarne-
cer piscinas do parque aquático que possui em 
média 100 mil metros quadrados e outros atra-
tivos anexados ao espaço. “O parque aquático é 
o atrativo turístico que mais atrai turistas para 
Barretos, com a chegada da água termal haverá 
um boom no setor e a cidade será recolocada no 
cenário nacional de turismo”, declarou o proprie-
tário do empreendimento, Eduardo Ferreira Leite.

O Diretor comercial do Grupo GR, Gustavo 
Rezende, salientou a relevância do Parque 
Aquático para impulsionar a venda de aparta-
mentos de propriedade compartilhada, lançado 
há pouco tempo no Barretos Country Hotel. 
“A água termal é a virada de chave no turismo 
regional e irá fomentar a venda dos apartamen-
tos no sistema de multipropriedade, de fração 
imobiliária, um sistema que veio para fazer 
a mudança na hotelaria do país”, afirmou.

AHPG e Porto de Galinhas CVB 
lançam projeto “Sou Porto de Galinhas”

No último dia 26 de maio, foi lançado o projeto 
“Sou Porto de Galinhas” durante o jantar no 
Summerville Resort, situado na Praia de Muro 
Alto (PE). Ele tem o intuito de recompensar 
anualmente os principais parceiros de promoção 
e venda do destino pernambucano. O evento, 
promovido pela AHPG - Associação de Hotéis de 



62

Mercado

Porto de Galinhas e Porto de Galinhas 
CVB, contou com a presença de autorida-
des, hoteleiros e convidados especiais.

As operadoras de turismo nacionais 
e internacionais, receptivos internacio-
nais, Brokers, OTAs, clubes de turismo e 
companhias aéreas que se destacaram no 
ano passado foram reconhecidas e pre-
miadas com uma programação especial.

O evento foi realizado no Salão Muro 
Alto do Summerville com menu assinado 
pela atual equipe de Alimentos & Bebidas 
do resort, comandada pelo Gerente 
Franco Borello e pelo Chef de cozinha 
Ronny Lima. O jantar foi elaborado 
baseado nos pratos de origem europeia.

Dentre os destaques do bufê esta-
vam “Ossobuco com risoto milanese”, 
“Paella à Valenciana” e “Bacalhau à 
Bras”, receitas que remetem a Itália, 
Espanha e Portugal, respectivamente. 
A equipe de lazer recepcionou o públi-
co caracterizada de passistas de frevo e 
de cangaceiro. Vale destacar que o staff 
disponibilizou alimentos para diabéti-
cos, celíacos e intolerantes à lactose.

Por lá passaram o Diretor Executivo 
da Secretaria de Turismo do Recife, 
Mustafá Dias; a Prefeita de Ipojuca, 
Celia Sales; e o Secretário de Educação 
do município, Romero Sales. O 
Gerente de Vendas & Marketing da 
rede Pontes Hotéis & Resorts, Sérgio 
Paraíso, explanou sobre as novida-
des da volta da administração da 
família Pontes à rede hoteleira.

Em seguida, o Presidente do Porto de 
Galinhas Convention Bureau, Otaviano 
Maroja, falou sobre os números da AHPG 
e, para finalizar, a Diretora Executiva 
Brenda Silveira apresentou em primei-
ra mão a nova campanha publicitária 
cujo tema é “Ser Porto de Galinhas”.

Tivoli Praia do Forte 
comemora 32 anos com grande 
festa em agosto

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, 
localizado em Mata de São João (BA), 
celebra 32 anos em agosto com o evento 
Tivoli Tropical. Marcando o início da 

 Decoração do 
salão Muro Alto do 
Summerville, local 
onde foi realizado 
o evento.
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temporada de verão do empre-
endimento, haverá entre os dias 
18 a 20, shows da cantora Ivete 
Sangalo e Banda Eva, desfiles e 
pool party com Dj Joana Hasse.

No dia 18, a Banda Eva 
animará a festa com o vocalista 
Felipe Pezzoni. Já no segundo 
dia, a pool party será comanda-
da à tarde pela Dj Joana Hasse, 
seguida por desfile de moda. 
A grande festa do branco, que 
acontece à noite, será agitada 
por Ivete Sangalo. Durante o 
evento, os hóspedes poderão 
aproveitar o novo complexo 
de piscinas. Com 1.350m² e 20 
espreguiçadeiras duplas den-
tro d’água, elas são voltadas 
para o mar da Praia do Forte.

O Tivoli Praia do Forte contém 
287 apartamentos com varanda 
voltada para o mar, piscinas, spa, 
fitness center, restaurantes e bares, 
clube infantil, quadras de tênis e 
de vôlei de areia, campo de futebol 
e anfiteatro, além da opção de hos-
pedagem nas quatro Pool Villas 
– casas de 320m² com piscina pri-
vativa e serviços personalizados.

Castro´s Park Hotel 
implanta atendimento via 
WhatsApp

Para tirar dúvidas, consultar 
tarifas e dar opiniões sobre o 
empreendimento e seus ser-
viços, o Castro´s Park Hotel, 
localizado em Goiânia(GO), 
implementou para os clientes, 
desde o mês passado, o aten-
dimento via WhatsApp. Para 
isso, basta enviar uma mensa-
gem para (62)99113.5911, onde 
receberá atendimento da equipe 
do hotel. O Castro´s é premiado 
pelo TripAdvisor 2016 como 
o melhor hotel de Goiânia e é 
uma referência em atendimento. 
Buscando se aproximar cada vez 
mais dos clientes e suas opiniões, 
o hotel está introduzindo essa 
comunicação que coloca o hotel 
próximo aos hóspedes e facili-
ta algumas decisões, podendo 
enviar fotos dos quartos, auxi-
liar em dúvidas e até em situa-
ções durante a hospedagem.

Setor de hospeda-
gem de POA 
começa 2017 estável

Segundo o SHPOA - 
Sindicato de Hotéis de Porto 
Alegre, o setor de hospedagem 
na capital gaúcha começou 
2017 no mesmo compasso do 
ano passado. Isso porque a 
taxa de ocupação referente aos 

1/3 DE PÁGI-
NA NA VERTI-
CAL DA COL-
ORTEL;

A cantora Ivete Sangalo se 
apresentará dia 19 de agosto 

no Tivoli Praia do Forte

O WhatsApp é a nova ferra-
menta que o Castro´s está 

utilizando para se relacionar 
com seus clientes
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Dilson Jatahy, 
Presidente da ABIH 
Nacional

quatro primeiros meses deste ano segue 
em torno dos 45%. Mesmo sendo vis-
ta como uma média baixa, o resultado 
anunciou estabilidade no segmento.

O pior mês foi fevereiro, com a taxa de 
ocupação em 36%. Janeiro, março e abril 
se mantiveram entre 44 e 47%. O cená-
rio estável, contudo, ainda deixa o setor 
em alerta, pois muitos estabelecimentos 
seguem com dificuldade para manter ou 
atrair novos clientes. “Com a baixa de-
manda se mantendo desde o ano passa-
do, os hotéis não estão tendo um retorno 
para trabalhar com promoções e outras 
formas de redução de custos que fazem 
parte desse pacote”, destaca o Presidente 
do SHPOA, Carlos Henrique Schmidt.

Carlos Henrique afirma que Porto 
Alegre necessita de uma política de 
turismo com ações de curto a médio 
prazo para que o setor possa voltar a 
crescer. De acordo com ele, o fechamento 
das Secretarias de Turismo Estadual e 
Municipal, foi mais um duro golpe ao 
setor, demonstrando o total desconhe-
cimento da importância que o turismo 
pode representar para a economia local.

Dilson Jatahy 
foi homenageado no Congresso 
Nacional do Skal 2017

O Presidente da ABIH - Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, Dilson 
Jatahy Fonseca Júnior, recebeu homena-
gem, no último dia 8 de junho, no Marina 
Park Hotel, em Fortaleza (CE), juntamen-
te com mais nove líderes da indústria do 

turismo nacional. Foram agraciados com 
o Troféu Turismo Mundo Afora – Mérito 
Skål, pelos serviços que foram presta-
dos em prol da indústria do Turismo.

A solenidade foi realizada duran-
te a abertura oficial do 47º Congresso 
Nacional do Skal Internacional do 
Brasil, que aconteceu paralelamente 
com o 44º Congresso Latino Americano 
de Clubes Skal na capital cearense. O 
evento reuniu em média 350 represen-
tantes do Skal do Brasil e de vários países 
das américas do Sul e Central, como 
Argentina, Chile, Uruguai, Panamá, 
Honduras, El Salvador, dentre outros.

O SKÅL é uma associação interna-
cional de profissionais de turismo, com 
sede na Espanha, comitês nacionais em 
vários países e clubes locais que têm 
como objetivo promover o turismo local, 
nacional e mundial através do relacio-
namento, ou seja, network voltada ao 
turismo. Também incentiva e cria uma 

rede de profissionais ao redor do mundo 
para desenvolver o setor profissional.

Fazzenda Park Hotel (SC)
recebe 2ª edição do 
Fazzenda Car Show em agosto

O Fazzenda Park Hotel, situado em 
Gaspar (SC), realiza, entre os dias 11 a 13 
de agosto, a 2ª edição do Fazzenda Car 
Show, onde vai reunir carros com mais de 
30 anos de fabricação. No ano passado, 
o evento contou com mais de 60 veículos 
de outras gerações. Amantes de carros 
antigos e famílias que buscam diver-
são em meio a tranquilidade do campo 
fazem parte do público alvo esperado.

No dia 12 de agosto, o evento, em 

No ano passado, o evento contou com 
mais de 60 veículos de outras gerações
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parceria com a AVH - Associação de 
Veículos Históricos e a Agência de 
Marketing e Gestão de Eventos 3 Sport 
Entertainment, receberá atividades do 
Motor Show Old School, formato de 
evento do Circuito Motor Show que valo-
riza a participação de veículos históricos 
com mais de 30 anos de fabricação. 

O Presidente da AVH e Diretor da 3 
Sport Entertainment, Rafael Casagrande, 
afirmou que o intuito dessa iniciati-
va junto ao Fazzenda Car Show é de 
poder valorizar ainda mais a partici-
pação dos carros históricos dentro da 
programação do hotel. “Dessa forma, 
as atividades do dia 12 de agosto terão 
a nossa coordenação, envolvendo pre-
miação, exposição e desfile dos veículos 
participantes, bênção especial, sorteios 
de brindes e algumas atividades de 
lazer e entretenimento”, destaca ele.

 
Mavsa Resort (SP) 
promoverá atividades variadas em julho

O Mavsa Resort, Convention & Spa, 
localizado no município de Cesário 
Lange (SP), promove atividades variadas 

durante este mês. Desde o dia 3 até 30 de 
julho, os hóspedes poderão desfrutar de 
atrações especialmente preparadas para 
o período, incluindo o tradicional Arraiá 
Mavsa em todas às sextas-feiras do mês.

A cada dia da semana terá uma ação 
diferente. Às segundas-feiras acontece 
o Circo Mavsa; às terças-feiras é dia de 
Bandokê (karaokê com banda ao vivo); 
às quartas, apresentações da Trupe 
Mavsa; às quintas, os clientes assistem 
shows de mágica; às sextas-feiras tem 
o famoso Arraiá Mavsa com comida 
típica, casamento caipira e quadrilha; 
aos sábados, Picadeiro Mavsa e aos 
domingos, luau com música ao vivo.

O empreendimento disponibiliza 
uma equipe de lazer especializada, que 
monitora todas as atividades, dividi-
das por faixa etária a partir dos 3 anos. 
Para os adultos, há opções variadas 
para relaxar, como um menu de mas-
sagens no Spa, academia de ginástica à 
beira do lago, piscina aquecida e ba-
lada à noite. Para o Spa, é necessário 
realizar o agendamento antecipado, 
não incluído no pacote all inclusive.

O Resort funciona com sistema all in-

Uma das ativida-
des no lago princi-
pal do Mavsa é o 
stand up paddle 
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clusive, com oito refeições diárias e bebi-
das com ou sem álcool. Além das ativida-
des recreativas incluídas na programação, 
os hóspedes contam com Espaço Kids, 
esportes radicais (tirolesa, arvorismo, arco 
e flecha), caiaque, pedalinho, stand up pa-
ddle, complexo aquático e o Dragon Bar, 
um espaço para a festa de todas as noites.

Sofi tel Guarujá (SP) 
promove atividades pelo bem-estar

Entre os dias 2 de junho a 2 de julho, 
o resort Sofitel Guarujá Jequitimar, 
localizado no litoral paulista, promoveu 
atividades especiais que reforçaram a 
prática do bem-estar. A programação 
ganhou o nome de SO SPA Wellness 
Weekend e teve o propósito de mostrar 
os caminhos para alcançar uma vida 
mais saudável por meio da alimentação, 
exercícios físicos, terapias e produtos/
cosméticos para o corpo e contato com 
a natureza. Os participantes tiveram 
aulas de pilates com a Equipilates e 
a Equipe de Lazer; treinamento fun-

cional; dança de salão; ritmos; cami-
nhadas; hidroginástica; alongamen-
to; slackline; vôlei de praia e beach 
tênis. Além disto, vários workshops 
complementaram as atividades.

Várias ações de 
bem estar foram 

apresentadas
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A Sommelier de Chás, Daniela Reis, 
da TeaShop, falou sobre este uni-
verso tão rico e desconhecido pela 
maioria. Uma equipe especializada 
da L’occitane ensinou a produzir o 
próprio perfume. Massagens e auto-
massagens também foram inclusas e 
aconteceram dentro do SPA do resort. 
Houve o lançamento do livro da escri-
tora Conceição Trucom, com dicas e 
workshops sobre alimentação saudável.

O DeRose Method é um dos prin-
cipais apoiadores com ações diversas 
como: aulas de coreografia com o 
DeRose Method; aulas com foco em 
limpeza interna e ampliação da energia; 
prática da Yoga com a vista para o pôr 
do sol com foco em força e concentra-
ção; prática com foco em respiração, 
administração do estresse e descontra-
ção com alta performance; prática com 
foco em alimentação biológica, limpeza 
e vitalidade orgânica, entre outras.

Hilton lança quarto 
com equipamentos Fitness

A Hilton acaba de lançar o Five Feet to 
Fitness (Um metro e meio do Fitness em 
inglês), novidade que traz mais de onze 
equipamentos de ginástica diferentes e 
opções de acessórios dentro do quarto 
do hotel. O quarto Five Feet to Fitness 
da Hilton está atualmente disponível no 
Parc 55 San Francisco – a Hilton Hotel e 
no Hilton McLean Tysons Corner e esta-
rá em breve em mercados como Atlanta, 
Austin, Chicago, Las Vegas, Nova York 
e San Diego. A nova categoria de quarto 
torna mais conveniente do que nunca 
a manutenção da rotina de exercícios 
dos viajantes frequentes, os entusias-
tas das atividades físicas e aqueles que 
preferem se exercitarem sozinhos.

Os quartos fazem parte dos esforços 
de inovação da Hilton para modernizar 
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Ter equipamentos 
de fi tness nos 

apartamentos traz 
muita comodidade 

aos hóspedes

a experiência fitness na hospitalidade e 
torná -la mais inclusiva para todos através 
da reconstrução das academias de ginásti-
ca e do lançamento de novos conceitos de 
fitness adaptados à localização do hotel e 
aos hóspedes regulares. “Um quarto que 
combina o descanso e uma experiência fit-
ness totalmente integrada oferece uma nova 
e impressionante dimensão de conveniência 
e personalização – o primeiro da indústria”, 
disse Ryan Crabbe, Diretor sênior de Global 
Wellness at Hilton. O novo tipo de quarto 
possui uma bicicleta ergométrica da em-
presa britânica Wattbike que é usada para 
sessões de exercícios mais longas de “ciclis-
mo interno” ou exercícios de treinamento 
de intervalo focados. Ao lado, a estação de 
treinamento funcional dinâmica Gym Rax 
fornece aparelhos e acessórios que possi-
bilitam estilos diferentes de exercícios de 
força ilimitada, core, suspensão e treino de 
Intervalo de Alta Intensidade aos hóspedes.

No coração do conceito está o Fitness 

Kiosk, uma tela touch incorporada ao 
sistema Gym Rax, onde os hóspedes 
recebem tutoriais de equipamentos e 
seguem rotinas de treino guiadas. Em 
parceria com a Aktiv Solutions, a Hilton 
criou mais de 200 vídeos de fitness per-
sonalizados em categorias que vão desde 
Cardio, Ciclismo, Resistência, Força, 
HIIT, Yoga, Alongamento e Recuperação.
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Windsor Barra (RJ) 
dá início a Festival de Fondue

Preparado para a chegada do inver-
no, o hotel Windsor Barra promove até 
o dia 29 de julho seu tradicional Festival 
de Fondue, evento gastronômico que 
chega agora a sua quarta edição no  
Restaurante Vip. O restaurante recebe 
uma decoração inspirada dos Alpes 
suíços, onde ficam as estações de esqui, 
no “topo da Europa” e na região típi-
ca dos fondues Canton Neuchatell.  

Neste ano, para complementar o 
cardápio foi inserida uma mesa de pães, 
queijos, frios e saladas. As receitas das 
fondues de carne, queijo e chocolate 
ganharam um toque especial pelas mãos 
dos dois chefs da casa. Assim como 
na Suíça, em que cada região trabalha 
com um tipo de queijo, o Chef Manoel 

Araújo utiliza a fondue suíço orien-
tal, com queijos típicos de Sant Gallen 
(emmental, gruyere e tilst) e acompanha-
mentos de vários tipos de pães, como o 
de nozes com passas, italiano, integral, 
pistache e bacon.  Já para a fondue de 
carne, o chef escolheu o típico da re-
gião de Bourguignon com seis tipos 
de molhos diferentes e batata rosti.  

Já a de chocolate, sob o comando do chef 
pâtisserie Ronaldo Rodrigues, o escolhido 
foi o chocolate belga que ganhou um toque 
suíço com licor Grand Marnier. Para com-
pletar, serão servidos stick chilli de especia-
rias, financier (uma espécie de bombocado 
francês ao sabor de amêndoas), sable Breton 
biscuit, marshmallow de framboesa, marzi-
pan e frutas como morango, manga e kiwi.

E para harmonização das fondues, o 
maitrê estará à disposição para apresentar a 
carta de vinhos com algumas dicas e suges-
tões. Segundo ele, para uma melhor apre-
ciação da fondue, o ideal é sempre servi-la 
com um bom vinho, branco para a fondue 
de queijo e tinto para a de carne. “Na Suíça 
para uma boa digestão, eles costumam tomar 
kirsch, uma bebida típica suíça, por isso, 
para a nossa fondue brasileira será servido 
uma dose de destilado”, explica o gerente 
de Alimentos & Bebidas, Joatan Queros.

Deville Curitiba (PR) 
abre temporada de sopas 
com opções funcionais

O Deville Business Curitiba (PR) está 
promovendo mais uma temporada de sopas. 
Desta vez, o cardápio conta com opções de 
sopas saudáveis, com ingredientes como chia, 
linhaça, farinha de banana verde e aveia. De 
acordo com o Maitre do hotel, Alessandro 
Beretta, a inclusão de ingredientes saudá-
veis no cardápio faz parte do programa 
Mais Saúde, da Rede Deville. “Nós acredi-
tamos que isso pode ser mantido mesmo 
no inverno, quando sentimos necessidade 
de alimentos mais calóricos”, explicou.

O buffet conta sempre com um creme e 
uma sopa funcional, além de duas opções 
especiais e rotativas. Minestrone, canja, creme 
de mandioquinha e creme de palmito serão 
algumas das receitas que serão apresentadas 
todas as terças e quintas - noites reservadas 
para o festival de sopas no Restaurante 
Alecrim, que fica dentro do hotel. 

Windsor Barra 
servirá Fondue 
salgado e doce até 
o fi nal de julho
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Há ainda um buffet de antepastos e 
pães artesanais, com pastas, patês, torra-
das, legumes confitados, caponata, molhos 
de pimenta caseiros, além dos ingredien-
tes funcionais como chia e farinha de 
banana verde. Para harmonizar, o hotel 
oferece uma carta variada de vinhos.

Bourbon Wine 
Tasting & Dinner 
chega à 25º edição em Atibaia (SP) 

No final do mês de junho aconteceu, 
no Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort, a 25º edição do evento enogastro-
nômico Bourbon Wine Tasting & Dinner. 
Esta foi a segunda edição de 2017 e teve 
como tema a cidade de Lyon, na França. 

O jantar é realizado tradicionalmente 
na Cave Bistrô, um espaço gourmet que 
possui adega climatizada com mais de 
180 rótulos de vinícolas de diversas regi-
ões produtoras. Com área de 202 m² e pé-
direito de 3m, o ambiente tem capacidade 
de receber até 60 pessoas em banquete.

Além do jantar harmonizado, co-
mandado pelo chef executivo do resort 

Juan Banegas, o Bourbon Wine Tasting 
& Dinner incluiu ainda a realização de 
um workshop de degustação de vi-
nhos com o sommelier Robson Vital. 
Confira abaixo o cardápio completo:

Amuse bouche: Foie Gras aux 
oignons confits e Vin Mousseaux 
Henri Le Blanc Brut;

Entrada: Salada Lyonnaise com 
Rosé Berne Esprit di Mediterranné;

Prato Principal: Quenelle Aux 
Écrevisses com molho Nantua, 
e Delas Cotês Du Rhone;

Sobremesa: La Tarte à La Pranile 
e Chateau de Fargues Sauternes

Sopas servidas no 
Deville são feitas 
com ingredientes 
como chia, linhaça 
e aveia 

O Cave Bistrô, no 
Bourbon Atibaia 
(SP), conta com 

adega climatizada 
com mais de 180 

rótulos
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Maksoud Plaza (SP) 
insere menu de Dietas Especiais 
no cardápio

O Maksoud Plaza Hotel, localizado na 
região da Avenida Paulista, incrementou 
seu café da manhã de uma forma dife-
rente. O restaurante 150 Maksoud inseriu 
um cardápio de dietas especiais, voltado 
para pessoas com restrição alimentar a 
glúten, lactose ou açúcar. Os novos itens 
são oferecidos todos os dias a partir das 
06h00. Dentre os itens oferecidos no 
novo cardápio há pão sem glúten, leite 
de soja, leite sem lactose, gelatina sem 
açúcar, omeletes de claras, ovos quentes 
ou poché. O cliente pode ainda montar 
uma omelete ou uma tapioca em uma das 
estações dispostas, com os ingredientes 
de sua preferência como: queijo prato, 
presunto, peito de peru, queijo branco, 
tomate, cebola, salmão ou champignons. 

Hotéis Plaza Inn e All Inn 
criam cardápio inspirado 
nas festas juninas

Os hotéis Plaza Inn e All Inn, do gru-
po Allia Hotels, divulgam menu inspi-
rado nas festas juninas. Os restaurantes 
dos estabelecimentos estão oferecendo 
diariamente, no buffet de café da manhã, 
opções como: arroz doce com canela, can-
jica, cup cakes de fubá cremoso, paçocas, 
bolo de mandioca, entre outros tipos de 
comidas típicas. O ambiente também foi 
todo decorado com bandeirolas e toalha 
xadrez para completar o clima junino.

A Supervisora Regional de Alimentos 
& Bebidas das bandeiras, Mayla Flaibam, 

afirma que o intuito é encantar o hóspe-
de e deixar o empreendimento o mais 
aconchegante possível. “Temos um fluxo 
muito grande de viajantes a negócios e 
por isso nos preocupamos em sempre tra-
zer elementos que os aproximem de am-
bientes confortáveis como suas casas e as 
festas que participam. Buscamos quebrar 
ao máximo o distanciamento e fazer com 
que eles vivam em nossos hotéis experi-
ências inesquecíveis”, declarou ela.

Norton Grill do Meliá 
Brasil 21
ganha destaque no site ArchDaily

O Restaurante Norton Grill, com-
ponente do Meliá Brasil 21 e localizado 
em Brasília (DF), passou recentemente 
por um grande retrofit, com projeto 
assinado pelos arquitetos Henrique 
Coutinho, Daniel Mangabeira e Matheus 
Seco. O novo design do estabelecimen-
to foi incluído no ArchDaily, maior 

Menu do 150 
Maksoud será 
incrementado 

com opções para 
celíacos

No buffet de café da manhã há opções 
como: canjica, cup cakes de fubá, paço-

cas e bolo de mandioca

O Norton Grill passou por um grande retrofi t 
e o novo design foi incluído no ArchDaily
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site sobre arquitetura do mundo que 
fornece inspiração, ferramentas e co-
nhecimento para os 10 milhões de ar-
quitetos que visitam a plataforma.

O empreendimento oferece café da 
manhã, almoço e jantar. O menu é in-
dividual para pratos especiais, como 
risotos, serviço de corte do Fraldão e do 
Chateuaubriand. Os pratos são acompa-
nhados de uma excelente carta de vinhos 
e uísques. Os horários de funcionamen-
to são: de segunda a sexta-feira, das 6h 
às 10h, e das 12h às 15h. Aos sábados e 
domingos, das 6h às 10h30, e das 12h às 
16h. À noite, diariamente, das 19h às 24h.

Atrium Bar do 
Deville Prime Cuiabá 
inaugura menu de comida japonesa

O Atrium Bar, do hotel Deville 
Prime Cuiabá, localizado na capital 
mato-grossense, lançou um menu com 
opções de comida japonesa, que podem 
ser saboreadas com cervejas especiais, 
drinks exclusivos e vinhos. Os clientes 
que visitaram o local no mês de junho 
ganharam dois sushis especiais feitos 
pelo sushiman do estabelecimento.

No cardápio, há opções de sushis, sashi-
mis, temakis e sushis doces. O bar ainda 
oferece petiscos e refeições rápidas, para 
àqueles que preferem as comidas quentes. 
“A intenção é oferecer os mais diversos 
estilos culinários, atraindo clientes de todos 
os gostos para aproveitar o clima descon-
traído do lugar e oferecer o melhor happy 
hour da cidade”, destaca a Gerente comer-
cial do empreendimento, Fernanda Tenuta.

Hotel Belo Horizonte 
Othon Palace 
promove Festival de Caldos

Durante todas às sextas-feiras e 
sábados do mês de junho, o restau-
rante Varandão, do Belo Horizonte 
Othon Palace, promoveu o Festival 
de Caldos. O evento ofereceu dez 
opções e acompanhamentos. Situado 
no 25° andar do hotel, o estabeleci-
mento está sob o comando do Chef 
Manoel Pereira, que possui vasta ex-
periência na realização de festivais.

No menu, os clientes encontraram 
mandioca com carne desfiada, feijão com 
bacon, canja brasileira, minestrone (sopa 
italiana com grande variedade de legu-
mes), abóbora com gongorzola, aspargos 
verde, palmito, alho poró, caldo verde 
e canjica. Entre as opções de acompa-
nhamentos, pães, torradas, croutons, 
queijo parmesão, torresmo e temperos 
como cheiro verde e pimenta calabresa.

O restaurante está 
sob o comando 
do Chef Mano-
el Pereira, que 

possui experiência 
na realização de 

festivais

Sushis, sashimis, temakis, sushis doces, 
e petiscos são algumas das opções no 

Atrium Bar
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Hotel Bourbon Ibirapuera 
realiza Festival de Pizzas 
em junho e julho

O restaurante Figueira, do Bourbon 
Convention Ibirapuera Hotel, situado na 
região de Moema, em SP, promove, todas 
às quartas-feiras dos meses de junho e 
julho, das 19h às 23h, Festival de Pizzas 
com menu preparado pelo renomado 
‘Pizzaiolo dos Artistas’, Edmundo Vieira.

O cardápio conta com uma varie-
dade de opções de pizzas salgadas 
e doces. Vieira é pizzaiolo oficial do 
programa Domingão do Faustão, da Tv 
Globo. Ele também realiza seu trabalho 
na casa de famosos e empresários. A 
ação tem duração até dia 26 de  julho, 
sujeita a alterações. As bebidas não 
são inclusas no cardápio do festival.

Restaurante Dock do 
Tryp Paulista 
apresenta novo buffet

O restaurante Dock, componente 
do Tryp Paulista, localizado em São 
Paulo, renovou seu buffet. Agora, o 
cliente conta com novas sugestões de 
segunda a sexta-feira, durante o almo-
ço. As modificações têm o objetivo de 
satisfazer os novos hábitos alimentares, 
já que as pessoas buscam um ambiente 
agradável, uma refeição que não consu-
ma muito tempo durante o expediente 
e que não deixe de ser saudável.

Nas segundas-feiras será oferecido 
um buffet completo de peixes e frutos 
do mar. Nas terças-feiras terá comida 
árabe. Às quartas-feiras será servida 
feijoada completa. Já nas quintas-feiras, 
é a vez da culinária italiana. Às sextas-
feiras, a gastronomia brasileira oferece 
pratos típicos como virado à paulista, 

tutu de feijão, couve refogada, bisteca 
entre outros. Todos os buffês são acom-
panhados de saladas e sobremesas.

No jantar, aos finais de semana e 
feriados, o restaurante oferece um varia-
do cardápio à la carte, incluindo vários 
tipos de entradas, massas, carnes, risotos, 
peixes, enfim, um cardápio completo.

Hotel Centro 
Europeu Tourist 
inaugura restaurante em Curitiba

O Hotel Escola Centro Europeu Tourist, 
localizado no centro de Curitiba (PR) e 
responsável por um dos principais cur-
sos de gastronomia da América Latina, 
inaugurou um restaurante próprio. O 
novo estabelecimento trabalha no sistema 
buffet por quilo ou livre, e tem o menu 
assinado pelo italiano Enzo Ambrosetti, 
um dos chefs componentes do quadro 
de professores da instituição. Ele possui 
capacidade para atender 60 pessoas.

Todos os dias, durante o almoço, o 
restaurante oferece muitas opções, com 
destaque para as massas, saladas, risotos e 
carnes. Além disso, contará com programa-
ções especiais. Nas quartas, por exemplo, é 
servida feijoada. “O foco do restaurante é 
servir comida com um gostinho de casa e 
que represente toda a excelência do Centro 
Europeu em suas mais variadas áreas de 
atuação. Queremos conquistar o público 
com uma gastronomia saborosa e com pre-
ço acessível. Para isso, apostamos em um 
cardápio variado e que será alterado com 
frequência.”, destaca Tuxa Gonçalves, uma 
das idealizadoras do projeto.

O Festival de Pizzas 
do restaurante 

Figueira tem menu as-
sinado pelo ‘Pizzaiolo 

dos Artistas’, 
Edmundo Vieira

O novo cardápio 
de almoço do Dock 

tem o intuito de 
satisfazer os novos 

hábitos alimentares

No menu do restaurante se destacam as 
massas, saladas, risotos e carnes



Gastronomia

75



76

ImplantaçãoImplantaçãoImplantação

Na fachada, se utilizou muito vidro para ter a luz natural presente no empreendimento

Com este empreendimento, 
o Grupo Nacional Inn passa 
a ter 53 unidades próprias 

A rede hoteleira mineira 
Nacional Inn consolida ainda 
mais sua presença no merca-

do e colocou em operação no último dia 

Hotel Dan Inn Premium Campos do Jordão (SP) 
entra em operação

1º de junho o Hotel Dan Inn Premium 
Campos do Jordão (SP). Com isto, passa 
a ter em seu portfólio 53 empreendi-
mentos próprios em sete estados e 23 
destinos no Brasil. A localização é um 
dos principais diferenciais deste empre-
endimento que fica na Rua Joaquim Pinto 
Seabra, 177, na Vila Everest, ao lado do 
hotel Nacional Inn. A unidade está a 800 

O empreendimento 
conta com três suítes 

másters com 60 m² 
com banheiras
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O lobby é bem 
decorado e conta com 
acabamento nobre 
como o piso em granito

metros da Estação Rodoviária, a alguns 
minutos do Centro de Convenções João 
Dória e do Centro Turístico Vila Capivari.

São 98 acomodações, todas com piso 
de granito, sendo três suítes masters com 
60 m² e três suítes superiores com 40 m². 
Estas suítes contam com alguns mimos 
aos hóspedes, como banheiras, máqui-
nas de café e uma coleção de amenities 
diferenciados fabricados pela Harus com 
concessão da Casa Valduga. As demais 
suítes contam com 20 m² e dispõem de 
com uma moderna infraestrutura que 
inclui: ar-condicionado com aquecimento, 
TV de última geração com uma variada 
opção de canais a cabo, cofre eletrônico e 
fechadura digital de rádio frequência (isto 
evita os inconvenientes da magnetização 
dos cartões de abertura), cortinas com 
tecido black-out para vedar a entrada de 
luz no ambiente, telefone, frigobar, seca-
dor de cabelo e uma bancada de trabalho 
com wi-fi de alta velocidade gratuito.

A área de lazer inclui um complexo 
de piscina aquecida, hidromassagem e 
academia com modernos equipamen-
tos. O lobby é bem amplo, conta com 
uma área toda envidraçada na lateral 
que permite a entrada de muita luz 
natural. O american bar é completo, 
sendo um ponto de encontro para se 
tomar um drink e ou um bate papo.

Esta unidade foi construída em 
apenas nove meses e com ela, o Grupo 
Nacional Inn passa a ter cinco unidades 
em Campos do Jordão, sendo: Nacional 
Inn, Golden Park, Hotel Castelo Nacional 
Inn e a Pousada Nacional Inn. “Mesmo 
com uma oferta grande de apartamentos, 

havia uma demanda reprimida mesmo 
na baixa estação. Campos do Jordão é um 
destino bem conhecido e consolidado e 
tem um grande potencial turístico. Este 
foi um dos motivos que levou o Grupo 
Nacional Inn a investir nesta nova unida-
de que é da categoria Premium e vem su-
prir o público de lazer”, destacou Daniel 
Santos, Diretor do Grupo Nacional Inn. 

Segundo ele, a expectativa é que este 
empreendimento alcance rapidamente 
a performance de 90% de taxa de ocu-
pação na alta temporada num curto 
período, pois esta é a taxa registrada nos 
outros empreendimentos da Nacional 
Inn em Campos do Jordão. E para atrair 
e fidelizar os hóspedes, Santos destaca 
que o Dan Inn Premium Campos do 
Jordão vai focar na gastronomia pro-
movendo jantares temáticos. “Este é um 
novo conceito que estamos implantan-
do em nossos hotéis e o american bar 
dará uma grande contribuição”, revelou 
Santos, que informou que a diária com 
café da manhã ficará em torno de R$ 
380,00 na baixa temporada, podendo 
chegar a R$ 900,00 na alta temporada. 

Daniel Santos: “Estamos 
com uma boa expec-

tativa em relação a 
performance deste 
empreendimento”
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Resort Magnífi co entrou em 
operação em Monte Verde (MG)

Muitos mimos são oferecidos aos 
hóspedes, como escolta de um 
Porsche Cayenne na chegada ao 
distrito e talheres folheados a ouro 
à disposição das suítes

O distrito de Monte Verde (MG), 
pertencente a Camanducaia e localiza-
do a 160km de São Paulo ganhou, no 
último feriado de Corphus Christi, um 
luxuoso resort chamado Magnífico. O 
empreendimento apresenta ao mercado 
um conceito diferenciado, que objetiva 
oferecer aos hóspedes momentos ex-
clusivos em meio à Mantiqueira mi-
neira. O Resort Magnífico dispõe de 10 
unidades habitacionais, entre cabanas, 
suítes e chalés, espalhados por uma 
área de 9 mil m², em perfeita harmonia 
com a exuberante natureza  da Serra da 
Mantiqueira. Algumas das unidades 
possuem hidromassagem com vista 
para a serra, sacada, piso aquecido, 
lareira, aquecedor e forno microondas. 

As suítes foram planejadas pensan-
do nos mínimos detalhes para agradar 
aos hóspedes mais exigentes. Algumas 
das unidades possuem hidro com vista 
privilegiada para a serra, piso aquecido, 
sacada, lareira, aquecedor elétrico, TV 4k 
com canais por assinatura e Netflix libera-
da; internet sem fio com alta velocidade 
e intenso sinal. Os talheres à disposi-
ção das suítes são folheados a ouro.

Escolta com Porsche Cayenne 
Após as reservas confirmadas, os 

hóspedes recebem um número de tele-
fone celular, pelo qual podem manter 
contato direto com seu mordomo, que 
ficará disponível 24h por dia, por meio 
do aplicativo de mensagens WhatsApp. 
Na data do check in, o visitante comunica 
seu mordomo sobre o horário previsto 
de chegada a Monte Verde. No horá-
rio combinado, um Porsche Cayenne 
aguarda pelos visitantes no portal de 
entrada do distrito. Após o encontro, os 
hóspedes são escoltados até as depen-
dências do resort, quando são recebidos 
na recepção com taças de espumante.

Entre alguns diferenciais, está o café 
da manhã que é servido até às 15h00, na 
própria suíte. Basta o hóspede agendar o 
horário com seu mordomo para ter seu 
café da manhã entregue pontualmente no 
horário combinado. No combo, café, leite, 
chá, pães, bolos, tortas, biscoitos, barras 
de cereais, suco de laranja, geleias, doce 
de leite, chocolates, entre outras iguarias.

De acordo com Ricardo Tremura, um 
dos proprietários do empreendimento, 
o objetivo é oferecer uma hospedagem 
de luxo acessível. “Já disponibilizamos 
tarifário diferenciado, além de pro-
porcionar aos hóspedes excelência em 
atendimento, para que a hospedagem 
possa ser a mais agradável possível”, 
explica Tremura que já adianta a ex-
pansão do resort, com a construção de 
20 novas unidades, piscina climatiza-
da, restaurante e até um heliponto. 

Os apartamentos 
são bem amplos 
e oferecem muito 
conforto 
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Aparecida (SP) 
ganhou dois novos hotéis

A cidade de Aparecida (SP), no Vale 
do Paraíba, ganhou dois novos hotéis 
para atender ainda mais o turismo da 
região, predominantemente o turismo 
religioso. Os empresários e sócios, Luis 

Augusto Guerra e Felipe Augusto César, 
pensam em incrementar o turismo de 
negócios durante a semana, atraindo em-
presários de todas as regiões do país com 
dois hotéis bem localizados na cidade.  
Os hotéis recém inaugurados contam com 
restaurantes tipo buffet para pensão com-
pleta ou meia pensão. Ainda atuam com 
os restaurantes Sabor & Fé e da Carol.  

O Hotel Sabor e Fé está localizado 
no centro de Aparecida a 50 metros da 
rodoviária e Feira Livre. Possui capacida-
de para receber 155 hóspedes divididos 
em 56 quartos nas modalidades single, 
double (casal ou solteiro), triplo (casal 
mais solteiro ) quádruplo (casal + dois 
solteiros ou quatro solteiros ). Todos os 
quartos possuem banheiro privativo,  
TV´s de  LED 24”, ar condicionado tipo 
split, frigobar e chuveiro tipo ducha, 
toalhas Budmeyer e lençóis de 200 fios.

Já o Hotel Caminho do Rosário está 
localizado a 500 metros do portão da 
Basílica na lateral de saída para o porto 
Itaguaçu (local onde foi encontrada a 
imagem). Possui capacidade para receber 
confortavelmente 252 hóspedes divi-
didos em 82 quartos nas modalidades: 
Duplo (casal ou solteiro), triplo (casal 
+ solteiro) e quádruplo (casal + dois 
solteiros). Todos os quartos contam com 
banheiro privativo, ar condicionado e 
ventilador de teto, interfone e frigobar. 
A edificação de quatro andares conta 
com elevador em todos andares e lin-
da vista para a serra da Mantiqueira.

Giulianno Campiolo

Fachada do Hotel Sabor e Fé

Giulianno Campiolo

Fachada do Hotel 
Caminho 
do Rosário
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Bristol Gran Hotel Arrey
chega em Teresina (PI)

Mais uma unidade da marca Bristol 
Hotéis será lançada no Nordeste. 
Teresina, capital do Piauí, receberá o 
Bristol Gran Hotel Arrey, terceiro em-
preendimento da rede na região e com 
gestão do Gran Arrey. Em março, o gru-
po inaugurou o primeiro em Belém (PA).

O novo estabelecimento, fixado entre 
o aeroporto e o centro da capital, possui 
198 apartamentos divididos nas catego-
rias Luxo, Suíte Master (disponíveis nas 
versões single e double) e Suíte Júnior. 
Todos as unidades habitacionais são 
equipadas com cama box, bancada, armá-
rio, black out nas janelas, piso de cerâmi-
ca, TV a cabo, internet e kit de amenities.

O empreendimento oferece área de 

lazer que inclui sala de ginástica, sauna 
úmida e piscina coberta não aquecida. 
Possui restaurante próprio com café da 
manhã e o room service dos visitantes, 
além de servir almoço diariamente, das 
12h às 14h30, e jantar das 19h às 22h.

O Bristol Gran Hotel Arrey também 
apresenta sua estrutura para sediar diversos 
tipos de eventos. Ao todo, são seis salas com 
tamanhos que variam entre 60m² e 440m², 
comportando quase duas mil pessoas no 
formato auditório. “Teresina está na rota dos 
viajantes a negócios já há bastante tempo 
e possui muitas empresas que precisam 
dessas opções para celebrações corporati-
vas. O Arrey recebe muitos encontros, mas 
podemos ampliar essa procura e oferecer o 
que há de melhor no segmento”, declara a 
Diretora Executiva da rede, Elayne Alves.

No hotel há 198 
apartamentos 
divididos nas 
categorias luxo, 
suíte master e 
suíte júnior
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Cidade gaúcha
terá Resort inspirado em Amsterdã

A cidade de Santana do Livramento 
(RS), na fronteira com Rivera no Uruguai, 
está entrando definitivamente no mapa 
turístico nacional com o lançamento da 
pedra fundamental do Amsterland Resort 
Termal Eco-Housing, um projeto que já 
está em andamento e vai mudar totalmen-
te a vida da região. O momento político e 
econômico do País não tirou a coragem do 
sucesso do empreendimento que está com 
toda a área comercial negociada e esgotada. 
O Clube de piscinas, que abrirá 365 dias, 
já está no quinto lote sendo negociado. 
Até o final do ano, a primeira parte do 
Complexo será entregue a comunidade. 
A Rede Plaza de Hotéis, Resorts & Spas, 
acompanha o projeto desde sua concepção  
e, fará a administração do complexo em 
uma área de 13 hectares. Através da Live 
Better, consultora parceira da Rede, que 
comanda o Plaza Vacation Club (clube 
de férias da Rede Plaza), segue envolvida 
com a capacitação da equipe de vendas do 
clube e fracionados, além de apoio com 
sua expertise hoteleira de quase 60 anos.

O complexo turístico termal e de 
aventura é um projeto único com novas 
experiências de descanso e lazer, em um 
ambiente natural extraordinário. O parque 
será formado por várias áreas integradas 
entre si sob o mesmo critério conceitual 
e estético e com a inspiração vinda das 
belezas de Amsterdã, na Holanda, conver-
tendo a região da fronteira de Livramento 
e Rivera em um dos maiores polos turís-
ticos da região durante o ano todo. Casas 
ecológicas para uso em tempo compar-
tilhado complementarão o complexo.

Rede Tauá 
divulga a fi cha técnica 
do seu novo empreendimento

O Tauá Resort Alexânia, situado 
no trecho que liga Brasília, Goiânia e 
Anápolis terá 412 modernos apartamen-
tos e áreas de lazer e de eventos com 
tamanhos semelhantes, 13,7 e 13,3 mil m², 
respectivamente. A área total é de 56,7 
mil m² e a área construída será de 42,7 
mil m². O projeto é assinado pelo arqui-
teto Ricardo Julião. “Só a Jota City terá 
quase mil m² e o centro de convenções 
poderá receber cerca de 2.500 pessoas, si-
multaneamente. Sem contar os bares, res-
taurantes, os outros espaços temáticos ex-
clusivos para crianças e as áreas comuns 
de lazer” afirma a Diretora comercial e 
de marketing da Rede, Lizete Ribeiro. No 
centro de entretenimento haverá pista 
de boliche, cinema, salão de jogos, duas 
quadras de tênis e um campo de fute-
bol. Os espaços “Papagaio Falamansa” e 
“Baby Peixe Fora d’água” devem seguir 
os layouts de sucesso já implementados 
no Tauá Atibaia (SP) e no Tauá Caeté 
(MG). Serão duas piscinas externas, com 
mais de três mil m². Farão parte do bloco 
Fitness do empreendimento a piscina tér-
mica e sauna, além do SPA e academia.

O salão do centro de convenções terá 
mil m². Haverá um Foyer, com 780m², 
outro salão de 600m², duas salas com 
300m², e duas salas menores, para reu-
niões, que somarão 130m². O complexo, 
além de estar a cinco minutos do Outlet 
Premium e a 60km de Brasília, está a 25 
minutos de Abadiânia, cidade que recebe 
cerca de cinco mil pessoas por semana no 
Centro Espírita do médium João de Deus.

Perspectiva de 
como será o Ams-

terland Resort Ter-
mal Eco-Housing

 Perspectiva de como será o Tauá Alexânia
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5ª edição do ADIT Share 
2017 aconteceu com sucesso

O evento teve 340 inscrições de 
profi ssionais de várias partes do Bra-
sil que atuam no modelo de tempo 
compartilhado e multipropriedades 

Maior seminário sobre Timeshare 
e Multipropriedade do Brasil, o ADIT 
Share foi realizado com sucesso nos dias 
8, 9 e 10 de junho no Hotel Turismo, 
dentro do complexo Rio Quente Resorts, 
na cidade homônima goiana. O encontro, 
promovido pela ADIT Brasil – Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário 
e Turístico e reuniu representantes de 
redes hoteleiras e hotéis independentes; 
investidores, consultorias, advogados, 
incorporadoras, entre outros players 
atuantes neste negócio e contou com a 
Revista Hotéis como Media Sponsor.

Felipe Cavalcante, Presidente da ADIT 
Brasil, afirmou que está contente com 
a grande adesão de participantes, que 
chegou a 340 inscritos até o dia ante-
rior ao início do evento. “A ADIT não 
é uma entidade subversiva, que busca 
apenas a venda. Estamos preocupados 
com a indústria a longo prazo, e este é 
um evento apropriado para informar as 
pessoas para tomarem atitudes corretas 

Um bom público esteve presente no evento

Maria Carolina 
Pinheiro, Diretora 
geral da RCI no 
Brasil, moderou um 
importante painel 
que debateu o 
modelo de tempo 
compartilhado e 
multipropriedades 
no Brasil
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e não cometerem os erros do passado. 
Vemos como cresceu este mercado e 
voltar para este grande case de sucesso 
que é o Rio Quente Resorts”, declarou.

Ainda na abertura do evento, Maria 
Carolina Pinheiro – Diretora da RCI 
Brasil - destacou que o recebimento 
de players do mercado de timeshare e 
fractional é importante para o desen-
volvimento da indústria. “O exemplo 
de sucesso é ver uma sala com mais de 
300 pessoas interessadas neste negó-
cio, que acreditam nele”, destacou.

Felipe Cavalcante, que preside a 
ADIT Brasil e também é proprietário 
do Iloa Resort, apontou em  uma das 
palestras que a indústria de timesha-
re  ainda estava amadora há uns anos, 
e foi assim que a entidade criou o se-
minário. “Nossa maior preocupação é 
não haver uma legislação própria para 
Multipropriedades. O risco é que aconteça 
o que houve com os flats em São Paulo. 
Seja através da conscientização ou legis-
lação, devemos fazer alguma coisa”.

Marco Antunes, Diretor de Vacation 
da Costa do Sauípe, falou que à medida 
que teve contato com o timeshare, se 
surpreendeu com os números em compa-
ração com a hotelaria comum. “Acho que 
o timeshare está inserido na lógica da eco-
nomia compartilhada, sem comparar com 
portais como o Airbnb. Este é um modelo 

de venda muito mais sustentável que a 
hotelaria, mas muito mais complexo”, 
disse, destacando também que o segredo 
do negócio é exatamente o pós-venda.

Caio Calfat, Vice-presidente do Núcleo 
Turístico Imobiliário do  SECOVI/SP, 
apresentou no painel um estudo feito 
através do Secovi/SP com 56 empreendi-
mentos multipropriedade analisados em 
12 estados e 27 cidades. Ele apontou que 
em 2016 constatou-se um valor de R$ 11 
bilhões em VGV — Valor geral de ven-
das, com expectativa de crescimento de 
30% nos próximos 10 anos. “Atualmente, 
existem 56 empreendimentos de frac-
tional no Brasil, sendo 19 inaugurados e 
37 em construção, com 14.511 unidades 
residenciais fracionadas”, disse Calfat.

Outros importantes assuntos foram 
debatidos por especialistas, como 
a estruturação jurídica de projetos 
de multipropriedades; como atrair, 
reter e fazer a gestão de talentos da 
propriedade compartilhada; Parques 
aquáticos e temáticos como fonte de 
negócios e a operação hoteleira e con-
dominial de uma multipropriedade. 
Um livro sobre férias compartilha-
das, com artigos de vários especia-
listas do setor, também foi lançado, 
assim como foram feita visitas téc-
nicas ao próprio complexo do Rio 
Quente Resorts e em Caldas Novas.

O Arquiteto Carlos 
Mauad, que já pro-
jetou dezenas de 
parques no Brasil, 
foi um dos par-
ticipantes do painel 
Parques aquáticos 
e temáticos como 
fonte de negócios
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Festival das Cataratas 2017 
superou expectativas e atraiu cerca 
de 7.500 visitantes

O Centro de Convenções do Rafain 
Palace Hotel, localizado em Foz do 
Iguaçu (PR), foi palco entre os dias 29 
e 30 de junho da 12ª edição do Festival 
das Cataratas.  O evento que é voltado 
aos profissionais do turismo se encon-
tra em constante crescimento e hoje se 
constitui um dos mais importantes do 
setor no Brasil. E esta edição de 2017 
veio consagrar ainda mais o Festival, 
que teve 800 marcas em exposição e 
atraiu cerca de 7.500 visitantes. Só em 
52 caravanas, o evento recebeu mais de 
duas mil pessoas de 60 municípios de 
11 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, 
Rio de Janeiro, Rio Grande no Norte, 
Pernambuco, Paraíba, Maranhão e Mato 
Grosso do Sul. Há ainda caravanas do 
Uruguai, Uruguai, Paraguai e Argentina. 

E um dos sucessos foi a variada 

grade de programação em que teve 
vários eventos paralelos acontecendo 
como: Encontro de Ministros de Turismo 
dos Países de Língua Portuguesa, o 
Salão do Vinho Argentino, Salão MICE 
Cataratas, Salão de Turismo Termal & 
Spa, Salão Adventure Cataratas, Salão 
E-Marketing Cataratas, Salão de Turismo 
de Compras, Salão de Turismo Cultural 
e Espiritualidade, Arena Gastronômica, 
Mostra Regional de Produtos 
Sustentáveis e Expo Hotel Cataratas, um 
espaço para os fornecedores da hotela-
ria apresentarem produtos e soluções.

O organizador do festival, Paulo 
Angeli, se mostrou muito satisfeito com 
os resultados do Festival das Cataratas. 
“Isto demonstra que estamos no caminho 
certo e que cada ano que passa consoli-
damos ainda mais nosso evento e refor-
çamos nosso destino turístico. Já vamos 
começar o planejamento da edição de 
2018 e vamos inserir outras novidades na 
grade de programação”, adiantou Angeli.

A abertura do Fes-
tival das Cataratas 

foi muito concor-
rida e contou com 
a participação de 

várias autoridades 
e representantes 

de entidades

Paulo Angeli: 
“Cada ano que 

passa, o Festival 
das Cataratas 

cresce e se con-
solida ainda mais”.
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RCI comemora 
25 anos de atividades no Brasil 
com 82% do mercado em que atua

A RCI – Resort Condominiums 
International está completando 25 anos 
de atividades no Brasil e tem bons 
motivos para comemorar. A empresa 
detém 82% do mercado de administra-
ção de produtos de férias voltados ao 
tempo compartilhado que movimentou 
US$ 600 milhões no ano passado com 
um crescimento de 11%. No portfólio 
da empresa estão 212 empreendimentos 
afiliados em diversas regiões do Brasil, 
com um crescimento de 51% nos últimos 
cinco anos. Somente no ano passado, 
foram 20 novos empreendimentos.

E o sucesso desta atuação no ponto 
de vista de Juan Ignácio Rodrigues, Vice-
presidente para a América Latina da RCI 
é muito trabalho, dedicação e acreditar no 
potencial do turismo do Brasil. “Nestes 25 
anos de atividades no Brasil, já vivemos 
momentos muito difíceis, pois além dos 
problemas sócio econômicos, não havia 
uma legislação que garantisse a segurança 
para quem comprava os produtos de tempo 
compartilhado, assim como também faltava 
segurança para quem administrava. Hoje 
os tempos são outros, o Brasil possui uma 
legislação moderna, comparada a das melho-
res no mundo. Existe um lastro por trás das 
vendas e grandes redes nacionais já adotaram 
o modelo, como o Rio Quente, Beach Park, 
Mabu, Tauá, Royal Palm, entre outras redes 
que estão tendo uma boa performance neste 
modelo de negócio”, destaca Rodrigues. 

Segundo ele, assim como em qualquer 
negócio, os tempos mudam e por isto, al-
guns ajustes na legislação são necessários 
e isto já está sendo pensado em países 
como o México e os Estados Unidos, onde 
esta modalidade de negócios já se conso-
lidou há muitos anos. Mas o negócio pre-

cisa ser reinventado, pois o crescimento já 
não é o mesmo. “Enquanto o turismo de 
tempo compartilhado registrou um au-
mento de 11% no Brasil no ano passado, 
no México este crescimento não passou 
de 5%. Mas o país ainda apresenta um 
enorme potencial, pois atrai um número 
muito grande de canadenses e norte-ame-
ricanos em busca de sol, águas mornas 
e limpas. Estes visitantes representam 
75% da indústria do tempo comparti-
lhado no México”, explicou Rodrigues.

E para se posicionar cada vez mais 
competitiva frente a concorrência no 
Brasil, Rodrigues garante que a RCI vai 
continuar focada apostando na melhora 
contínua dos produtos e serviços para 
atrair ainda mais clientes. “Acreditamos 
que o tempo compartilhado tem muito a 
crescer no Brasil e poderá também atrair 
um grande número de turistas estrangei-
ros. Para isto é necessário redefinir polí-
ticas públicas de incentivos ao turismo, 
melhorar a conectividade com os destinos 
e a infraestrutura”, conclui Rodrigues. 

R1 Soluções Audiovisuais 
é nova fornecedora 
do Hilton Morumbi (SP)

O hotel Hilton São Paulo Morumbi, 
situado na capital paulista, tem agora 
como nova fornecedora a R1 Soluções 
Audiovisuais, empresa especializada 
em tecnologia e soluções para even-
tos, com sedes em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Pernambuco. O Centro 
de Eventos do empreendimento, que 
contém 19 salas de vários tamanhos 
e funcionalidades, incluindo dois 
boardrooms, comporta eventos cor-
porativos e comemorações sociais.

Para melhor atender ao público 
corporativo e social do estabelecimen-
to, a R1 fará substituição de todos os 
equipamentos. “Neste projeto, pode-
mos destacar a instalação de modernos 
equipamentos de áudio e vídeo em todas 
as salas do hotel. Queremos promo-
ver uma grande mudança por meio de 
modernização e personalização das áreas 
comuns e de eventos, com equipamentos 
de última geração”, explicou o Sócio-
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Juan Ignácio 
Rodrigues, Vice-
presidente para 
a América Latina 
da RCI ao lado de 
Maria Carolina 
Pinheiro, Diretora 
geral da RCI Brasil
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diretor da empresa, Raffaele Cecere.
Ainda de acordo com Cecere, além de 

fornecer equipamentos de áudio e vídeo 
modernos para seus clientes, a R1 vai 
disponibilizar desde cenografia até pro-
jeção diferenciada, aplicativos e outros 
serviços personalizados. No Hilton São 
Paulo Morumbi, uma equipe de técnicos 
bilíngues da empresa já está à disposição de 
hóspedes e visitantes. A R1, especializada 
no planejamento de eventos de pequeno, 
médio e grande portes, opera há doze anos 
no mercado de tecnologia para eventos 
corporativos e possui postos de atendimen-
to em hotéis-referência para este mercado.

TOTVS lança plataforma de 
dados e inteligência artifi cial

Para aprimorar a propriedade dos 
dados nas organizações e ampliar a 
capacidade de análise e a velocidade de 
tomada de decisões, a TOTVS lançou 
uma plataforma de dados de qualidade 
e inteligência artificial. A ferramenta, 
chamada de ‘Carol’, atuará como uma 
assistente virtual, respondendo pergun-
tas e oferecendo insights de negócios. 

Como cada vez mais as decisões se 
baseiam em dados, a empresa enxergou o 
desafio de extrair valor desta quantidade 
massiva de informações e com qualidade. 
O principal objetivo é ajudar empresas 
de todos os segmentos e portes a alcança-
rem velocidade, precisão, confiabilidade 
e individualização nos seus negócios. 

Uma das aplicações desenvolvi-
das com a plataforma de IA foi com a 

Bematech, empresa do Grupo TOTVS de 
dispositivos inteligentes e IoT (Internet 
of Things). Partindo do Bemacash, solu-
ção única para ponto de venda voltada 
aos micro e pequenos varejos, a Carol 
passou a receber dados das vendas rea-
lizadas pelos clientes através de compo-
nentes de IoT com extrema velocidade, 
performance, segurança e privacidade. 

Com milhões de recibos sendo pro-
cessados por dia, a primeira ação toma-
da pela plataforma é o saneamento e a 
qualificação desses dados. Por exemplo, 
somente o produto Coca-Cola foi re-
gistrado de 986 formas diferentes pelos 
estabelecimentos analisados. Utilizando 
técnicas de Deep Learning, Algoritmos 
Genéticos e Redes Neurais, a tecnologia 
consegue entender que todos são refrige-
rantes produzidos pela mesma empresa 
com diferentes sabores e tamanhos.

O próximo passo é utilizar o engine de 
Machine Learning para levar insights de 
negócios a esses comércios. Desta forma, os 
empresários podem entender como eles estão 
se saindo no seu segmento em comparação 
aos concorrentes da região, qual a previsão de 
vendas baseada em eventos externos, como 
clima e feriados, e até planejar uma expansão.

À medida que a plataforma recebe novos 
dados, mais ela aprende e conhece melhor 
aqueles setores. A capacidade infinita de 
aprendizado também é acelerada a partir 
das APIs abertas da ferramenta, permitindo 
que qualquer pessoa ou empresa ensine 
novas habilidades e crie modelos em cima 
da Carol. Assim, conforme alguém ensiná-la, 
os demais clientes também se beneficiarão 
dessa inteligência, abreviando a evolução e 
os benefícios do uso da inteligência artificial.

Raffaele Cecere: “Queremos promover 
uma grande mudança por meio de 

modernização e personalização das áreas 
comuns e de eventos do Hilton, com equi-

pamentos de última geração”

‘Carol’ permite 
o controle de 
informações e 
individualização de 
negócios
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Shaw Contract apresenta 
nova linha de carpetes modulares

A Shaw Contract, fabricante de carpe-
tes modulares e pisos vinílicos para áreas 
corporativas, hoteleiras, educacionais e 
residenciais, participará pela segunda vez 
da High Design – Home &Office Expo, 
evento que acontece de 8 a 10 de agosto 
de 2017 no São Paulo Expo. As novidades 
são representadas no evento pelas linhas: 
Active, Configure, Emergence, Off The 
Grid, ReThink, Unveil e Shilf and Tilt.              

O evento conta ainda com a primeira 
edição do espaço Office Connection, o 
qual a Shaw Contract também é apoia-
dora e que tem como conceito reunir os 
maiores nomes do setor e ser o ponto 
de encontro de líderes e formadores 
de opinião mais importantes do País. 

As linhas disponíveis são:
Active: É o maior destaque da marca, 

com opções em cores vibrantes e divi-
dida em quatro padrões de carpetes em 
placa com características denominadas 
como Advance, Dash, Track e Turn.

ReThink: Reproduz uma superfí-
cie de tecido em uma placa de viníli-
ca.  Durante o processo de fabricação, 
a base da placa ganha um tratamento 
denominado ExoGuard, que consiste na 
aplicação de uma película resistente. O 
objetivo é criar uma barreira protetora 
no tecido para tráfegos mais severos até 
mesmo em ambientes molhados, possi-
bilitando melhor aderência, repelindo 
totalmente a absorção de líquidos e 
outras substâncias e facilitando a absor-
ção da acústica, além de oferecer prote-
ção antibacteriana. São 12 padrões que 
variam entre cores sóbrias e quentes.  

Shift & Tilt: Tem como destaque 
acentos metálicos que adicionam nu-
ances aos espaços e a combinação en-
tre as linhas e os cortes diagonais que 
reproduzem a estampa Chevron. O 
formato 23x91 cm e o visual exclusivo 
permitem instalações flexíveis e em 
grande escala. A coleção possui dife-
rentes padrões em 16 opções de cores.

Unveil: A nova coleção oferece a 
possibilidade de coordenação com 
pisos de carpetes, promovendo uma 
transição entre carpete e vinílico, conhe-
cida como conceito “No transition”. 

Off The Grid: Uma coleção que 
traz estampas que remetem a mus-
gos,  vento, das grandes paisagens 
e do sombreamento das árvores.

Padrão Argil patrocina 
dois grandes eventos da 
hotelaria no mês de junho

 

ADIT Share e o Design & Technical 
Summit 2017 reuniram grandes no-
mes da hotelaria para amplos debates

A Padrão Argil, uma das mais tra-
dicionais implantadoras hoteleiras do 
Brasil, está de olho nas oportunidades 
mercadológicas existentes e patroci-
nou  dois grandes eventos da hotelaria 
que aconteceram no mês de junho.  O 
primeiro foi o ADIT Share 2017, evento 

Revestimento da 
nova linha Active 
da Shaw Contract 
será exposto na 
feira High Design 
em agosto Paulo Mancio, VP de Design & Technical 

Services da AccorHotels e Francisco 
Santos, Sócio Diretor da Padrão Argil 
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promovido pela ADIT — Associação para 
o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico 
do Brasil, aconteceu entre os dias 8 e 9 
de junho no Rio Quente Resorts, em Rio 
Quente (GO).  O evento reúne anualmente 
os principais players do setor de multi-
propriedade e timeshare para um amplo 
debate e assim apresentar as tendências, 
debater e trocar experiências acerca dos 
componentes que envolvem estes modelos.

Sócio diretor da Padrão Argil, Francisco 
Santos participou de um dos painéis 
ao lado de renomados profissionais do 
setor, como Rafael Guaspari, Caio Calfat 
e Alexandre Zubaran, que debateram 
a operação hoteleira e condominal de 
um empreendimento compartilhado. 
“Participar de um evento como este é um 
verdadeiro aprendizado, pois enxergamos 
grandes possibilidades de crescimento e 
consolidação de mercado trabalhando com 
produtos compartilhados, como o fractio-
nal. Estes produtos são bem dinâmicos e 
acompanham uma revolução tecnológica 
em curso, sendo uma tendência merca-
dológica irreversível”, acredita Santos.

E ele lembrou uma pesquisa que o 
Consultor Caio Calfat apresentou no painel 
que ele participou . Ela foi feita através 
do Secovi/SP com 56 empreendimentos 
multipropriedade analisados em 12 estados 
e 27 cidades. Constatou-se que existe um 
VGV — Valor de Vendas Gerais de mais 
de R$ 11 bilhões nos próximos anos. E para 
regulamentar este dinâmico modelo de 
negócios que alavanca os investimentos 
hoteleiros, foi elaborado um anteprojeto de 
lei por uma equipe coordenada por Caio 
Calfat no Secovi/SP e que foi encaminhada 
para apreciação no Congresso Nacional sob 
número 54/2017. “Diante do potencial que 
apresenta o mercado de multiproprieda-
des no Brasil e da regulamentação, esta-
mos atentos às oportunidades para poder 
atuar fortemente”, destacou o Diretor.

O outro evento que a Padrão Argil 
participou foi a 2ª edição do Design & 
Technical Summit 2017 que a AccorHotels 
promoveu no último dia 20 de junho no 
hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia. 
Esta é uma premiação que tem por objetivo 
propor ideias inovadoras do ponto de vista 
da tecnologia, sustentabilidade e eficiên-
cia resultando na melhor experiência do 

 Francisco Santos 
participou de pai-

nel no ADIT Share, 
em Rio Quente 

(GO)

usuário com a nova arquitetura hoteleira. 
“Mesmo com nossa expertise de 16 anos 
implantando quase 130 empreendimentos 
hoteleiros de diversas bandeiras e pa-
drões – totalizando 19 mil apartamentos -, 
participar de um evento como este agrega 
muito valor à nossa forma de pensar e 
planejar uma implantação, seguindo as 
últimas tendências da moderna arquitetu-
ra hoteleira. Por isto, aceitamos o convite 
do Paulo Mancio em ser um dos apoiado-
res deste evento, pois já fizemos trabalhos 
de implantação para a AccorHotels. Um 
deles foi o retrofit que passou o hotel 
Mercure Recife Navegantes e que inclu-
sive mereceu elogios de Leonildes Alves 
da Silva Filho, Presidente do Conselho 
de Administração do empreendimen-
to que fica na praia de Boa Viagem. 
Queremos estreitar ainda mais nossa 
relação e parceria com a AccorHotels, 
pois temos muito conhecimento e ex-
pertise para somar”, concluiu Santos.

Estande da Padrão 
Argil no Design & 

Technical Summit 
2017
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Sofi tel Guarujá 
realiza concurso de culinária para 
promover consumo consciente

O resort Sofitel Guarujá Jequitimar, 
situado no litoral sul de SP, promoveu 
no dia 30 de maio, um concurso inter-
no de culinária integral com o intuito 
de reforçar a importância da redução 
dos desperdícios nos hotéis e incentivar 
consumo consciente. As atividades fazem 
parte do Planet 21, programa global de 
desenvolvimento sustentável e responsa-
bilidade social da AccorHotels, composto 
por seis pilares com ações para serem 
desenvolvidas por cada um dos hotéis.

As sete equipes participantes apre-
sentaram um prato, utilizando alimentos 
disponíveis na horta orgânica do em-
preendimento, que possui 100m² e foi 
criada para que os restaurantes ofere-
çam PANCs (plantas alimentícias não 
convencionais) e uma alimentação cada 
vez mais saudável para seus clientes.

Os gestores do hotel também 
participaram de uma oficina sobre 
essas plantas e aprenderam sobre 
a importância daquelas que são nati-
vas e que podem ser consumidas. 

Os compromissos estão relacionados 
a todos os públicos da empresa - colabo-
radores, hóspedes, parceiros e a comu-
nidade, e abordam duas prioridades 
estratégicas da empresa, Alimentos & 
Bebidas e administração sustentável de 
seus empreendimentos. Todos os hotéis 
têm o compromisso de reduzir em 30% 
o desperdício de alimentos até 2020.

Le Canton (RJ) 
lança programa de sustentabilidade

Com o intuito de amenizar possíveis 
impactos sobre o meio ambiente enquan-
to desenvolve atividade hoteleira, o Hotel 
Le Canton, localizado em Teresópolis 
(RJ), está ampliando seu programa 
ambiental.  O hotel firmou parceria com 
a Simbiose Inteligência Ambiental, e 
está implementando um projeto que 
vai promover ações para transformá-
lo em um resort 100% sustentável.

O novo programa abrange a con-
servação de energia e água, tratamen-
to de esgoto, preservação de áreas de 
importância ambiental, minimização de 
possíveis  riscos de impactos ambientais 
negativos por parte dos hóspedes e visi-
tantes, além de um  programa de educa-

As equipes apre-
sentaram um 
prato, utilizando 
alimentos dispo-
níveis na horta 
orgânica do hotel

Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade 
SocioambientalSocioambiental
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ção ambiental para a comunidade do 
entorno do hotel, que fica no bairro 
Vargem Grande, em Teresópolis.

O programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos vai promover ações 
de reciclagem e compostagem, ge-
rando renda para programas sociais. 
O Programa de Educação Ambiental 
buscará uma atuação efetiva na 
melhoria da qualidade ambiental e 
de vida na região através de ações 
educativas. O hotel adotará uma 
escola na comunidade e fornecerá 
software de gestão escolar, além da 
capacitação dos professores, forneci-
mento de material didático, auxílio 
e inclusão social em programas.

Diretora do empreendimento, 
Mônica Paixão declarou que hotéis 
sustentáveis já se tornaram uma rea-
lidade em vários países, e a evolução 
dos conceitos e modelos da atividade 
turística apontam para o caminho da 

sustentabilidade. “O nosso desafio é 
nos comprometer ainda mais com as 
boas práticas de otimização e con-
sumo racional na gestão da água, 
energia e resíduos”, comentou.

Responsabilidade Responsabilidade 
SocioambientalSocioambiental

O Le Canton está 
promovendo ações 
para se tornar um 
resort 100% sus-

tentável
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De acordo com o Diretor da Simbiose 
Inteligência Ambiental, Gustavo 
Corrêa, “este projeto traz benefícios 
imediatos, como a redução da eva-
são escolar, melhor acompanhamento 
curricular, aumento do índice de de-
senvolvimento do aluno, deixando-o 
mais preparado para o futuro”.

Os sistemas de tratamento de efluen-
tes convencionais também estão sendo 
substituídos por um moderno sistema 
biológico que transforma resíduos sólidos 
do esgoto em água tratada reutilizável, 
que pode ser reutilizada para irriga-
ção, lavagem de calçadas e pisos. Esse 
novo sistema propicia uma economia 
de cerca de 100m³ de água por dia. 

Ramada Encore 
Minascasa 
passa usar fontes de energia limpa

Administrado pela rede Vert Hotéis, 
o hotel Ramada Encore Minascasa 
(MG) firmou um contrato de compra 
de energia limpa pelo Mercado Livre. 
A ação, adotada em parceria com o 
Shopping Minascasa, tem como obje-
tivo reduzir os custos com a conta de 
luz, meta alcançada já no primeiro mês 
após a mudança em março deste ano.

De acordo com a Gerente geral do 
Ramada Encore Minascasa, Camila 

Gischewski, o Ramada Minascasa já era 
adepto a utilização de placas solares 
para o aquecimento de água, mas mesmo 
assim buscava pensar em novas medidas 
que trouxessem mais economia, pois o 
gasto com a energia elétrica é um dos 
principais insumos do hotel. “A direção 
do Shopping Minascasa nos apresentou 
a proposta de mudança da compra de 
energia do método tradicional para o 
mercado livre com a garantia de redu-
ção dos custos imediatos. Na primeira 
conta já houve uma redução de apro-
ximadamente 18% em relação ao valor 
pago anteriormente. O valor da conta 
passou de R$125 mil para R$103 mil. 
Deste total em média de 35%, ou seja, 
algo em torno de R$36.500,00 é referen-
te ao consumo do hotel”, explicou.

Renato Sampaio da Rocha, Gerente 
de operações e manutenção do Shopping 
Minascasa, explicou que foram investidos 
cerca de R$25 mil para a mudança. “Além 
do investimento inicial na subestação de 
energia, temos um acordo de repassar nos 
seis primeiros meses de contrato cerca 
de 30% do valor economizado para a 
empresa que nos conseguiu esta energia. 
Mesmo assim, a compra de energia no 
mercado comum se mostra muito mais 
econômica do que o praticado ante-
riormente e com a chegada do inverno, 
a tendência é de que essa economia 
seja ainda maior, com a diminuição do 
uso do ar condicionado”, destacou.

AccorHotels comemora Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
apresentando várias ações

Comemorado em 5 de junho, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente também 
é lembrado pelo grupo AccorHotels. 
Isso porque a empresa promove di-
versas ações sustentáveis em todos os 
seus hotéis, e investe cada vez mais no 
desenvolvimento de seu Projeto Planet 
21 e demais atitudes que envolvam os 
colaboradores, hóspedes e comunidade. 

Uma das ações que fazem parte do 
programa de sustentabilidade da rede 
hoteleira é manter uma horta no próprio 
hotel. Este é o caso do Novotel Jaraguá, 
situado no centro da capital paulista, que 

Fachada do 
Ramada Encore 

Minascasa, na 
capital mineira
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foi criada no ano passado e sustenta 15% 
dos pratos do Restaurante 365. A cada se-
mana, uma equipe de funcionários do ho-
tel é encarregada de cuidar da horta, que 
atualmente está em caixotes. A implanta-
ção da horta levou investimento de menos 
de R$ 500,00 e conta com 30 espécies.

De acordo com Ewerton Camarano, 
Gerente geral do Novotel Jaraguá, o hotel 
está trabalhando para expandir a horta, 
que deverá ser colocada em canteiros. “O 
projeto ‘Do prato ao prato’ utiliza 30% 
dos resíduos, que vão para compostagem 

fora do hotel. Parte do resíduo orgânico 
é processado e volta para a horta, e outra 
parte vai para famílias que trabalham 
com agricultura. Esta é uma ação para 
criar cultura, onde trabalhamos o desen-
volvimento das práticas e capacitação 
dos colaboradores”, explicou Camarano.

O gerente mencionou ainda que 
hóspedes e até pessoas de outros edifícios 
ao redor da horta — localizada no sexto 
andar do hotel e disponível para visita-
ção — podem ver a horta e se inspirar 
na ação. Apenas na América do Sul, são 

Horta orgânica do 
Novotel Jaraguá, 
na capital paulis-
ta, conta com 30 
espécies e será 
expandida
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100 hotéis com horta própria. “Isso é 
importante pois um hóspede que passou 
por aqui e sabe da ação, espera ver o 
mesmo quando viaja para Foz, interior 
de São Paulo ou Argentina. O desenvol-
vimento da horta nasce da necessidade 
dos clientes também. Se um hóspede 
tem uma indisposição e precisa de um 
chá de boldo por exemplo, que é algo 
bastante caseiro, agora nós temos para 
oferecer”, destacou o Gerente geral.

Menu orgânico
Para mostrar na prática o ciclo do 

projeto ‘Do prato ao prato’, o chef do 
restaurante 365, Paulo Castro preparou 
um cardápio especial, com itens da pró-
pria horta do Novotel Jaraguá e servido 
à imprensa no início do mês de junho.

Para a entrada, foi servida uma 
Salada de Casca de manga e beterraba 
com folhas da horta e shot de beterra-
ba; o prato principal foi composto por 
Risoto de Clorofila com Medalhão de 
Filet em ervas finas e, como sobremesa, 
Madeleines de frutas vermelhas, Petit 
Gateau de casca de banana com cho-
colate e sorvete de verbena da horta.

Plantio e Neutralização de CO2
O grupo AccorHotels mantém tam-

bém, desde 2009, o projeto Plant for the 
Planet, que promove o plantio de árvores 
na Serra da Canastra (MG), financiado 
pela economia de água e energia com a 
reutilização das toalhas pelos hóspedes. 
Entre 2009 e 2016, a AccorHotels plantou 
5 milhões de árvores em todo o mundo, 
sendo 560 mil na América do Sul. Deste 
total, 530 mil foram plantadas no Brasil.

Antonietta Varlese, Vice-Presidente 
de Comunicação e Responsabilidade 
Social da AccorHotels América do Sul, 
mencionou que as camareiras são as 
principais responsáveis por cuidar deste 
projeto, já que são elas quem mantém 
a vontade e colaboração do  hóspe-
de em reutilizar as toalhas. O grupo 
está levando este conceito ao Peru, 
em uma plantação de cacau. Naquele 
país, foram plantadas 31 mil árvores.

A rede também divulgou seu 
Projeto de Compensação de Carbono, 
realizado entra as áreas de Web, T.I., 

e Responsabilidade Social. A empresa 
extraiu os dados das plataformas digitais 
da rede e de seu programa de fidelida-
de Le Club AccorHotels, mensurou a 
emissão de CO2 feita por elas e calculou 
o plantio necessário para a neutralização.

Segundo os dados levantados, em 
2015, foram 143 milhões de pageviews 
nas páginas dos hotéis da rede, Le Club 
e no site accorhotels.com, além de 339 
envios e mais de 52 milhões de rece-
bimentos de newsletters e 6 milhões 
de cliques em links patrocinados, to-
talizando 21 toneladas de carbono. 

Para neutralizar essa emissão, a 
empresa plantará mais de 200 árvores no 
Peru, na região do Alto do Huyabamba, 
por meio da ONG Fundavi, responsável 
por um projeto de agroflorestação de 
captura de carbono. A ONG é parceira 
da AccorHotels no Plant for the Planet. 
“O projeto de compensação de carbono 
reforça o compromisso da AccorHotels 
com o meio ambiente e contribui para 
a meta global da companhia de atingir 
10 milhões de árvores plantadas até 
2021”, afirmou Antonietta Varlese.

Reciclagem de cápsulas de café
Inseridos no Planet 21, programa 

em que a AccorHotels reforça seu com-
promisso com o desenvolvimento sus-
tentável, 36 hotéis da rede no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, incluindo a sede 
da empresa na capital paulista, fazem 
parte do “ecolaboration”, projeto da 
Nespresso que faz a coleta e a reciclagem 
das cápsulas de café usadas nos hotéis. 

De acordo com Antonietta Varlese, o 
Ecolaboration vai ao encontro da meta do 
Planet 21, que incentiva colaboradores, clien-
tes e o público em geral a praticar a recicla-
gem. “Além de reduzir a pegada ambiental 
gerada pela produção de lixo, a ação viabiliza 
a produção de composto orgânico com o 
café retirados das embalagens”, contou.

Cada hotel participante atua como um 
posto de coleta, com um recipiente especial 
de plástico – as bombonas - onde é feito o 
armazenamento correto das cápsulas usadas. 
A equipe da Nespresso retira as bombonas 
cheias no momento da entrega das novas 
cápsulas, e encaminha o material para 
separação mecânica do café e do alumínio.



Painel

95

Slaviero promove 
trainees até a gerência geral

Investindo no seu público in-
terno, a rede Slaviero Hotéis busca 
destacar profissionais que se sobres-
saem em diversas áreas de atua-
ção. A equipe de Desenvolvimento 
Organizacional da rede já lançou cinco 
novos Gerentes Gerais com seu pro-
grama de Trainee, e anuncia a conquis-
ta do cargo no Slaviero Conceptual 
Palace Hotel Curitiba e Slaviero Slim 
Curitiba Centro por Vanessa Freitas 
e Karina Coloda respectivamente.

Vanessa Freitas foi Assistente de 
Gerência por um ano e meio antes de 
entrar no programa de trainee para a 
Gerência Geral. Karina também exer-
cia a função de Assistente e passou 
inclusive pela implantação da primeira 
unidade da rede, no Rio de Janeiro. As 
duas tiveram que passar por 600 horas 
de treinamento na nova função, ao lado 
do mentor Rogerio Panitz, que já tem 

uma história de sete anos na Slaviero. 
Depois da nomeação oficial das duas 
novas gerentes, Panitz passou a respon-
der pelo Slaviero Executive Pinhais.

Vanessa Freitas iniciou na hotelaria 
em Curitiba em 2006 e chegou ao Palace 
em 2011 como governanta, sendo promo-
vida a assistência de gerência em 2013. 

Vinda do mercado de eventos, no 
qual atuou em Curitiba e São Paulo, 
Karina Coloda passou uma temporada 
trabalhando em navios de cruzeiros e, 
após retornar ao Paraná, ingressou na 
Slaviero Hotéis, onde teve a oportuni-
dade de participar da implantação do 
Slaviero Conceptual Brut, em Balneário 
Camboriú, como chefe de recepção. Em 
novembro de 2015, retornou a Curitiba, 
onde trabalhou como assistente de geren-
te no Slaviero Slim Alto da XV e em 2016, 
depois de algumas mudanças no quadro 
de gerentes da Rede, passou a integrar a 
equipe do Slaviero Slim Curitiba Centro, 
ainda como assistente de gerente.

Marriott International 
reforça equipes de desenvolvimen-
to no Caribe e América Latina

A Marriott International Caribe e 
América Latina tem aprimorado suas 
equipes de desenvolvimento na região 
e incluiu três executivos no México, 
Brasil e Argentina, mercados estraté-
gicos para a rede. Até a data, a região 
possui mais de 100 propriedades em 
seu plano de desenvolvimento. 

Pablo Andrade foi nomeado diretor 
de desenvolvimento no México. Com 
um portfólio efetivo de 73 hotéis, este é 

Vanessa Freitas

Karina Coloda Andre Matielo
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o maior mercado da Marriott na região e, 
atualmente, representa 35% da rede com 
40 propriedades em desenvolvimento.

A Marriott International opera atu-
almente 12 hotéis na Argentina com as 
marcas Sheraton, The Luxury Collection 
e Tribute Portfolio. O chileno Hugo 
Desenzani foi nomeado Vice-Presidente 
de Desenvolvimento para a América do 
Sul, e antes de trabalhar com a Marriott, 
foi diretor de desenvolvimento de negó-
cios na Atton Hotels, uma empresa latino-
americana de hotéis de negócios com onze 
propriedades em toda a região. Antes dis-
so, ocupou vários cargos operacionais em 
hotéis da Starwood nos Estados Unidos. 

Terceira maior presença da Marriott 
nas Américas, o Brasil continua a ser 
um mercado de forte crescimento na 
região. Atualmente, existem 18 pro-
priedades no portfólio da Marriott 
Brasil, das quais quatro foram abertas 

em 2016. Andre Matielo foi apontado 
como o novo diretor da América do Sul 
no escritório da Marriot em São Paulo, 
onde é responsável pelo crescimento 
e pelo desenvolvimento no Brasil. 

Após ter obtido seu diploma 
em Gerência de Hotéis da Laureate 
University em parceria com a 
Universidade Anhembi-Morumbi em 
São Paulo, Andre aprimorou suas ha-
bilidades na indústria de hospedagem 
e do turismo como um associado na 
JLL Hotels and Hospitality, onde teve 
papel fundamental nos projetos que 
incluem o Hotel Nacional no Rio de 
Janeiro, o AC by Marriot, bem como 
o Fairfield Inn em Florianópolis. 

AccorHotels anuncia novo Area 
Manager Luxe no Rio de Janeiro

O executivo Philippe Seigle é o novo 
Area Maganer Luxe Rio de Janeiro, cargo 
que o coloca no comando dos hotéis 
Sofitel Ipanema, MGallery by Sofitel RJ 
Santa Teresa e Mama Shelter RJ Santa 
Teresa. Com experiência em cargos de 
Gerência Geral e regional em mais de 20 
países e em mercados altamente compe-
titivos, Seigle ocupava a posição apenas 
para a marca Sofitel no Rio de Janeiro.

Philippe também será responsável 
pela condução do processo de encer-
ramento das operações para a reforma 
do Sofitel Rio de Janeiro Copacabana, 
que ficará fechado por 14 meses e será 
reaberto sob a bandeira Fairmont, 
a primeira da América do Sul. 

Philippe Seigle

Hugo Desenzani

Pablo Andrade
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Além disso, o executivo também 
é Embaixador do Turismo no Rio de 
Janeiro, composto por 14 personalidades 
da cidade que se destacaram pelo traba-
lho de valorização da cultura e das rique-
zas da capital carioca em diferentes áreas 
de atuação. O trabalho de mais de 40 anos 
no setor de hotelaria também resultou em 
2005, em um reconhecimento internacio-
nal na carreira. Phillipe recebeu o prêmio 
de melhor Gerente Geral da “Worldwide 
Hospitality Awards”, em Paris. 

GJP Hotels & Resorts 
contrata novo Diretor de vendas

A rede hoteleira pertencente ao empre-
sário Guilherme Paulus acaba de anunciar 
seu novo diretor de vendas. Trata-se de 
Juan Andrade, um executivo que acumula 
ampla experiência na indústria hoteleira 
ao longo de mais de 15 anos em diferentes 
redes e mercados estratégicos. Em seu cur-
riculum, consta passagem por redes como 
Accor e Deville, sendo que ele já atuou na 
GJP entre 2014 e 2016 como gerente corpo-
rativo de receitas e vendas. Juan retorna 
agora à GJP com o desafio de definir novas 
estratégias e ampliar as vendas dos hotéis 
da rede em todo o Brasil. Ele assumirá a 
diretoria de vendas em substituição a César 
Nunes, executivo que prestou serviços à 
GJP nos últimos oito meses e que agora se-
gue para novos projetos. O novo diretor de 
vendas da GJP ficará baseado no escritório 
da rede hoteleira em São Paulo (SP) e res-
ponderá ao Diretor geral, Gustavo Paulus.

Hplus Hotelaria 
reforça área comercial

A Hplus Hotelaria, rede de hotéis 
do Centro Oeste, divulga suas novas 
contratações na área comercial.  Em 
Brasília, a executiva Lorena Baptista 
ocupou o cargo de Gerente de vendas. 
Já em São Paulo, Mônica Mota assumiu 
em abril como Gerente de contas. Na 
capital mineira, o Grupo passou a con-
tar com o apoio de Cristina Teodoro.

Lorena Baptista será responsável por 
comandar as equipes de vendas, grupos e 
eventos para a comercialização dos hotéis 
e apart hotéis com a bandeira Long Stay, 
para estadas acima de 30 dias. Atuará 
também na aproximação com empre-
sas e no fechamento de novas parcerias 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, além de estados como MG e ES. 
A executiva já passou por redes como 
Blue Tree Hotels, Bittar e Bourbon de 
Hotéis e Resorts. A profissional Mônica 
Mota já atuou nas redes Royal Hotéis e 
PalmLeaf Hotéis, participando da cap-
tação de novos clientes e negócios, bem 
como a participação na criação de estra-
tégias de marketing. No caso da execu-
tiva Cristina Teodoro, ela conta com 27 
anos de atuação nas áreas de Turismo 
e Hotelaria e tem passagem pelas redes 
Blue Tree Hotels, Promenade Apart e 
Hoteis e Hotel Caesar Bussiness Lagoa 
dos Ingleses. De acordo com o Diretor de 
Marketing e Vendas da Hplus, Ricardo 
Aly, estas contratações consolidam a 
estratégia de captação de clientes. 

Juan Andrade

Da esquerda a direita da foto, Lorena 
Baptista, Ricardo Aly, Cristina Teodoro e 

Mônica Mota 
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Novo sinalizador eletrônico 
moderniza aviso “Não Perturbe” 
em hotéis 

A fim de oferecer uma fácil comunicação 
entre hóspede e colaboradores, a Entersec, 
empresa especializada em soluções de se-
gurança para hotéis, oferece sinalizadores 
eletrônicos para simplificar o dia a dia ho-
teleiro. Com um display no lado de fora do 
quarto, o cliente pode selecionar do lado de 
dentro, via touch screen, as opções que deseja: 
“Não Perturbe” ou “Arrume o Quarto”. 

As versões mais completas contam 
também com os botões “Campainha” 
e “Por Favor, Espere”. Na opção “Não 
perturbe”, a campainha é bloqueada, ga-
rantindo maior comodidade ao hóspede. 
Contato: www.entersec.com.br

Misturas de cores  em três novos 
tecidos para cortinas da Vescom

A Vescom expande a sua oferta em três 
novos tecidos para confecção de cortinas: Dolin, 
Coron e Farasan. As coleções resultam da 
mistura de diversas tonalidades e apresentam 
estruturas distintas. A empresa garante fácil 
aplicação e utilização em diferentes atmosferas. 

Dolin é uma mistura levemente estru-
turada, com aparência de linho. O tecido 
é fosco com um brilho sutil. Em combi-
nação com as nove cores, Dolin propor-
ciona uma aparência suave e natural.

Coron, com 20 cores, tem uma estrutura 
têxtil longitudinal com um brilho natural. A 
estrutura irregular reforçada garante um aspeto 
3D e cria um ambiente acolhedor e luxuoso.

Já a Farasan transforma o ambiente 
em um espaço de estilo e classe. Tem 
brilho natural e contraste multicolorido, 
deixando o produto com uma aparência 
elegante e luxuosa. Farasan é da altura 
do cômodo e está disponível em 16 cores 
como esmeralda, âmbar, cobalto e jade, 
entre outras. Os tecidos são resistentes à luz 
e de cor firme, resistentes ao fogo, durá-
veis e possuem a certificação Oeko-Tex. 
Contato: www.vescom.com/pt

Linhas de Cozinhas Profissionais e 
Móveis Empresariais são destaque da 
Tramontina 

A Tramontina apresenta ao mercado sua 
linha de Cozinhas Profissionais, frigideiras da 
linha Professional, Cubas Gastronômicas e 
sua coleção empresarial de móveis de ma-
deira. Pensando em aprimorar a elaboração 
de pratos e adicionar mais sabor à culinária, a 
Tramontina desenvolveu a linha de Cozinhas 
Profissionais, com módulos feitos totalmente de 
aço inox que permitem composições em bares, 
hotéis, restaurantes, escolas e hospitais.. A linha 
reúne modelos de balcões refrigerados, cocção, 
armários, balcões, estantes, carrinhos, lixeiras, 
lavatórios, mesas, pias, prateleiras, refrigerado-
res e supercongeladores. 
Contato: www.tramontina.com.br

Rational lança novo forno 
com limpeza automática

A partir de agora, o forno CombiMaster 
Plus também está disponível com limpeza auto-
mática. Com isso, o CombiMaster Plus estabe-
lece medidas de desempenho completamente 
novas. Com a nova limpeza automática, o forno 
combinado rapidamente volta a ficar pronto 
para funcionar. Ele se limpa e, caso deseje, tam-
bém durante a noite. Você só precisa selecionar 
o nível de limpeza necessário, colocar as pas-
tilhas solicitadas e pronto. Assim, você obtém 
um equipamento limpo e higienizado, cuidado 
da melhor forma possível. Ela requer pouca 
energia, produtos 
químicos de limpeza e 
água, além de poupar, 
sobretudo, tempo de 
trabalho. O uso de 
produtos de limpe-
za sólidos permite 
que seja segura em 
termos de manuseio. 
Contato: www.
rational-online.com
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