




Redação,  Administração e Publicidade

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

(11) 3341-0476 | 3208-1186

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

Diretoria Executiva:

Diretor Editorial: 
Edgar J. Oliveira

Diretora Administrativa Financeira:   
Helena Ota de Oliveira

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

Criação, Arte e Diagramação: 
João Victor Ota de Oliveira

Redação: 
Raiza Santos - MTB/SP 80.405
Maristelly Vasconcelos - MTB/SP 83.983

Atendimento ao cliente: 
Marcela Braga

Departamento Comercial: 
Jorge Yagi, Neemias Oliveira e Rogério Valala

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

CTP e Impressão: Gráfica Referência

Fotos: Divulgação

Foto da capa: Divulgação

Os artigos assinados são 
de responsabilidade 

exclusiva de seus autores, não re-
presentando necessariamente a 

opinião da Revista Hotéis.

Filiada a:

 

A referência do setor

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

CNPJ: 04.994.772/0001-47

A segurança da hotelaria no Brasil foi 
amplamente debatida no último dia 23 de 
agosto por renomados profissionais do 
setor num evento que nós promovemos com 
o apoio de várias entidades. Nesta edição, 
você confere uma matéria que preparamos a 
respeito. Temos também uma matéria espe-
cial sobre por que os programas de gestão 
hoteleira necessitam acompanhar a evolução 
tecnológica para atender às necessidades 
dos vários tipos de meios de hospedagem.

Confira nesta edição essencial como 
se deu a implantação e a entrada em ope-
ração do Wyndham Garden Convention 
Ribeirão Preto, a segunda unidade da 
Nobile Hotéis nesta importante cidade 
do interior paulista. Nosso entrevista-
do do mês também merece destaque: É 
Manoel Cardoso Linhares, que será o 
próximo Presidente da ABIH Nacional.

Temos outras matérias bastante in-
teressantes nesta edição com o objeti-
vo de deixá-los bem informados dos 
últimos fatos e acontecimentos do se-
tor. A todos uma ótima leitura e até 
nosso encontro mensal em outubro.

               Diretor editorial

Edição essencial







“A Revista Hotéis sempre publica matérias de grande interesse no setor hoteleiro. 
É um veículo de muita credibilidade e um importante meio de comunicação   
a todos do segmento. Para nós, do Hilton São Paulo Morumbi, é uma honra 

poder contar com o apoio da revista na divulgação das iniciativas do hotel e do grupo Hilton”.

Interesse do setor

é Gerente Geral do Hilton São 
Paulo Morumbi

David Ecija
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Hotelaria nacional em 
boas mãos 

Acumulando um total de 13 cargos 
na hotelaria e turismo, Manoel 
Cardoso Linhares facilmente pode 

ser considerado um dos mais influentes 
empresários do segmento. Há 22 anos 
inaugurou seu hotel no estado do Cea-
rá e desde então, investe dia após dia 
no setor, enfrentando as mudanças do 
mercado e se adaptando à concorrên-
cia apresentada pela própria evolução 
tecnológica.
O hoteleiro luta junto à ABIH – Associa-
ção Brasileira da Indústria Hoteleira e 
FBHA – Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação, 
entidades nas quais é hoje Vice-Presi-
dente, a aprimorar a prática no setor. 
Atualmente, os hotéis – principalmen-
te independentes – enfrentam sites de 
reserva, plataformas de hospedagem 
online, impostos sobre serviços e 
escassez de linhas de crédito, dificultan-
do cada vez mais a atuação saudável 
dos meios de hospedagem.
Nesta entrevista exclusiva, Linhares 
adianta como será receber o Conotel 2018 
em Fortaleza, que volta a ser itinerante, e 
aponta as principais dificuldades do seg-
mento para evolução e soluções para os 
gargalos, além de ações que já estão em 
prática para benefício da classe.

Revista Hotéis - Você é um empresá-
rio bem sucedido no Ceará. Que ra-
mos de atividades você investe?

Manoel Linhares - Investimos nos ramos 
de hotelaria, construção civil, pos-
tos de combustível e imobiliário.

Revista Hotéis - Como e quando resol-
veu investir no segmento hoteleiro? 
Pretende expandir neste segmento? 

Manoel Linhares - Por acreditarmos muito no 
setor hoteleiro e pela sua importância para 
a economia, resolvermos investir há 22 
anos na criação do nosso hotel. O turismo 
sempre será a maior indústria geradora de 
emprego e recursos para todas as regiões 
de nosso país, por essa razão pretendemos 
expandir e investir continuamente no setor.

Revista Hotéis - Como você analisa a 
hotelaria de quando começou a in-
vestir e a dos dias atuais? Em sua 
opinião, o que mudou e o que isto 
impacta nos serviços prestados? 

Manoel Linhares - A hotelaria da minha 
época de entrada no setor não difere 
muito do que temos hoje, pelo menos na 
parte de serviços disponíveis. Creio que 
as mudanças mais importantes foram a 
presença da tecnologia na comercializa-
ção, em alguns procedimentos que nos 
dias atuais podem ser feitos por máquinas 
na área de limpeza dos quartos e áre-
as comuns, lavagem de roupa, sistemas 
de faturamento e controles internos fei-
tos por softwares e hardwares de ponta. 
Outrossim, as formas de atendimento 
se multiplicaram em nichos da atuação, 
faixas de preços e objetivos de mercado.

 Ademais, as formas de aferição do ní-
vel de satisfação do hóspede atualmente 
podem ser de imediato conhecimento 
por parte do estabelecimento, através 
das redes sociais, internet e facebook.
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Revista Hotéis - Você é uma pessoa bastan-
te articulada. Quais os cargos e entidades 
participa e o que isto agrega a sua pessoa?

Manoel Linhares – 
•	 Presidente	do	Sindihotéis	Ceará
•	 Presidente	do	Rotary	Club	Fortaleza
•	 Vice-presidente	da	ABIH	Nacional
•	 Vice-presidente	da	FBHA	
•	 Diretor	da	ABIH	Ceará	
•	 Diretor	do	SKAL	Nacional	
•	 Diretor	do	SKAL	Fortaleza	
•	 Conselheiro	do	Fórum	de	Turismo	e	

Conselho	de	Turismo	de	Fortaleza
•	 Membro	do	Conselho	Empresarial	

de	Turismo	da	CNC
•	 Membro	do	Conselho	Regional	do	SESC	Ceará
•	 Membro	da	Câmara	Setorial	da	Cadeira	

Produtiva	de	Eventos	do	Ceará
•	 Membro	do	Conselho	Municipal	

do	Trabalho	de	Fortaleza
•	 Membro	do	Conselho	Empresarial	de	

Turismo	e	Hospitalidade	da	Fecomércio-CE

	 Fazer	parte	de	todas	essas	entidades	e	
conselhos é um desafio diário. Participar 
ativamente de todas elas, me traz experi-
ência e conhecimento, além da sensação de 
estar fazendo a diferença e contribuindo 
para	o	turismo	local	e	nacional.	Trabalhar	
em prol do que acredito e com entusias-
mo é o que me motiva diariamente.  

Revista Hotéis - Na sua opinião, quais são 
as principais dificuldades que a ho-
telaria nacional enfrenta hoje?

Manoel Linhares - A hotelaria como setor no 
mundo	e	no	Brasil	passa	por	transformações	
no terceiro milênio, que trarão desafios a 
serem enfrentados por hoteleiros de peque-
no porte, assim como redes, principalmente 
nos grandes centros. A concorrência dos 
sites de reservas para hospedagens fami-
liares é um problema atual em quase todos 
os países, a percepção do cliente quanto 
ao sua expectativa de atendimento e con-
sequentemente a possibilidade expressar 
sua satisfação ou não de imediato nas redes 
sociais, são situações inerentes à hospedagem 

deste século, que colocam em cheque gran-
de parte dos conceitos e padrões existentes 
até então para o receptivo do hóspede. 

	 Tecnologias	que	se	apresentam	e	mudam	
rapidamente, investimentos intensivos em 
treinamento de mão de obra e familiarização 
com equipamentos novos, são processos que 
exigem uma fina percepção do segmento, 
para se manter a   frente da concorrência 
com	vantagens	comparativas.	No	Brasil,	
os meios de hospedagem, sofrem para sua 
expansão e viabilização, da falta de linhas 
de financiamento adequadas ao perfil do 
negócio, qual seja,   longo na amortização, 
sujeito a uma maturação comercial que pas-
sa por sazonalidades e fatores exógenos ao 
controle do proprietário, além de ser intensi-
vo de capital na construção e montagem do 
imóvel.	Em	nosso	País,	a	maior	parte	destes	
recursos, pelo menos em áreas urbanas, 
tem vindo de incorporações imobiliárias, 
juntando interesses de construtoras, incor-
poradoras e empresas de gestão hoteleira. 

 O problema é que neste quadro recessivo, 
a pré venda ou comercialização a posterio-
ri das unidades, caso seja esta a opção dos 
investidores, fica sujeita a segurança das 
projeções de retorno ao cliente potencial, 
face a custo do apartamento vendido e da 
rentabilidade que o negócio irá gerar, em 
comparação com outras opções de aporte 
para capitais existentes sem tanto risco. 
Ademais mesmo com legislações municipais 
permissivas, quantos a exigências para er-
guer apart, flats ou condo hotéis, o custo do 
terreno,	o	CUB	de	construção	e	o	posterior	
mobiliário exigido (que pode variar na espe-
cificidade do contrato), somado a qualquer 
financiamento parcialmente tomado, nos 
juros atuais, exigem uma precisão rara de ser 
atingida nos dias de hoje, em quase todos 
os lugares, para esta taxa de rentabilidade.

 Como as linhas de crédito subsidiado são 
escassas, demandam garantias e contrapar-
tidas dos bancos repassadores exagerados 
e mesmo em fundos regionais, ficam às 
vezes sujeitas a critérios políticos de aná-
lise, enveredar neste setor hoje em dia, só 
com capital próprio na maior parte das 
vezes, muita segurança que o local escolhi-
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do, o target do empreendimento e a gestão 
eficiente garantam sucesso do negócio.

 Outro aspecto a considerar são os impostos 
que incidem nos serviços brasileiros, se bem 
que temos uma reforma tributária anunciada 
a caminho, extremamente necessária, tan-
to para nos livrar da burocracia quanto da 
incidência percentual exagerada, mas en-
quanto isto o quadro atual não é animador. 
A maior parte dos meios de hospedagem 
brasileiros são pequenas e micro empresas, 
grande parte delas irregulares em algum 
aspecto (certidões operacionais, licenciamen-
to ambiental, alvarás, falta do Cadastur), 
porém	mesmo	assim,	IPTU,	ISS,	licenças	
diversas e taxas variadas , comprometem o 
resultado. Quando passamos para lucro real 
ou	presumido,	PIS,	
COFINS	e	IR,	além	
de	ICMS,	desesti-
mulam qualquer 
empreendedor, isto 
quando ainda temos lucro, pois na atua-
lidade, raras são as operações rentáveis.

 A reforma trabalhista, com certeza trará 
algum alívio nos custos de mão de obra, 
dado que contamos também com a nova lei 
da terceirização. Mas o que mais preocupa 
é a falta de uma política pública setorial de 
estado para o turismo, que atraia capitais 
estrangeiros para nossa área, que facilite a 
vinda de parques temáticos internacionais, 
que adeque e module a exigência consti-
tucional da reciprocidade na concessão de 
vistos de entrada para turistas estrangeiros 
de	grandes	centros	emissores.	No	Congresso	
temos que pressionar nossos parlamenta-
res para liberar os cassinos, permitir 100 
% de capital estrangeiro em nossa aéreas, 
promulgar o projeto de lei de transforma 
a	Embratur	numa	agencia	de	fomento	e	
divulgação par atrair visitantes do exte-
rior	,	modernizar	a	Lei	Geral	do	Turismo	
e sancionar uma legislação que facilite a 
implantação de áreas em nosso litoral de 
clusters turísticos com Cancun no México.

Revista Hotéis - Qual a posição da ABIH 
Nacional em relação as OTA´s e si-
tes de reservas como o Airbnb? Existe 

competição desleal com a hotelaria ins-
talada? Como resolver a questão?

Manoel Linhares -	Nós	reconhecemos	a	grande	
importância	das	Agências	de	Vendas	Online	
(OTA’s)	na	democratização	comercial	do	
setor hoteleiro, uma vez que possibilita a 
livre concorrência entre os pequenos hotéis 
dos locais mais distantes do nosso país com 
os grandes empreendimentos das capitais e 
até mesmo com as redes. Portanto, esta par-
ceria	entre	as	OTA’s	e	a	hotelaria	nacional	
precisa ser cada vez mais forte, transparente 
e fiel. Porém, ainda existem poucas empre-
sas grandes neste setor participando desse 
convênio, o que dificulta a livre negociação 
de cada um dos pequenos  empreendimen-

tos hoteleiros com estas poucas empresas 
multinacionais. O setor hoteleiro defende 
que seja estabelecido um limite máximo de 
comissionamento para evitar possibilidade 
de abuso do poder econômico, com aumento 
de cobrança de porcentagem por parte de 
algumas empresas e, por isso, também de-
fende a regulamentação geral dessa prática.

 Para se ter uma ideia do tamanho do proble-
ma, uma das principais plataformas interna-
cionais de vendas de hospedagem online, o 
Airbnb, reconhece um faturamento de dois 
bilhões de reais, com a venda de pernoites 
em apartamentos residenciais no país, em 
apenas um ano. Quando a plataforma pagar 
todos os tributos que a hotelaria brasileira 
é obrigada a  recolher, o valor arrecadado 
poderia chegar a cerca de 800 milhões de re-
ais,	sendo	destes,	100	milhões	de	ISS.	Todos	
perdem, não só a hotelaria nacional, mas os 
municípios, estados e a união que deixam de 
arrecadar milhões em impostos, que pode-
riam representar investimentos para a cadeia 
do turismo, que não inclui apenas os estabe-
lecimentos hoteleiros, mas diversos servi-
ços que geram emprego e renda no país, 
além da própria divulgação internacional 
do	Brasil	por	intermédio	da	EMBRATUR.

“A falta de uma política pública setorial de 
estado para o turismo nos preocupa”
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O	Brasil	não	está	na	contra	mão	de	uma	ten-
dência.	Hoje,	o	mundo	todo,	mesmo	já	
recebendo parte dos tributos, diferente 
do	Brasil,	questiona	a	atuação	dessas	pla-
taformas, pois elas claramente burlam as 
legislações em praticamente todos os países 
que atuam, já que não existe locação imo-
biliária por uma noite, serviço típico pres-
tado pela hotelaria, destinado ao mercado 
de turismo. Além dessa questão, ainda é 
preciso destacar que os locais que recebem 
os turistas através da plataforma não são 
cadastrados	no	CADASTUR,	do	Governo	
Federal,	não	têm	alvará	municipal	e	nem	
sofrem qualquer fiscalização das prefeitu-
ras, nem dos órgãos de segurança pública.

 Chamamos atenção ainda do Conselho de 
Corretores	de	Imóveis	(CRECI)	que	pre-
cisa se posicionar a respeito do assunto, 
pois é sua função intermediar o servi-
ço de locação imobiliária de residências, 
caso fossem verdadeiros e leais, os argu-
mentos apresentados pela plataforma.

Revista Hotéis - Como a reforma trabalhista 
que foi aprovada recentemente no Congresso 
pode beneficiar o setor hoteleiro?

Manoel Linhares - A reforma trabalhista per-
mitirá um grande avanço nas relações 
capital	/	trabalho	no	Brasil,	especialmente	
em nosso setor, dado a desoneração das 
formas de contratação, do trabalho in-
termitente, das flexibilidades permitidas 
doravante nos contatos em especial a horas 
extras e suas compensações, férias, inter-
valos de refeições, horas de jornadas, etc.

	 Hotelaria	é	sazonal	ao	extremo,	lida	com	
eventos, banquetes, festas e congressos, 
exigindo mão de obra temporária, sem 
necessidade de vínculo permanente, que 
também interessa ao trabalhador, dado 
que este quer ter mais liberdade para se 
comprometer com serviços que mais lhe 
remuneram. Com a terceirização e a lei das 
gorjetas trazem um novo patamar, para o 
convívio com nossos colaboradores, aon-
de inclusive os sindicatos patronais   e 
laborais terão um papel decisivo para o 
sucesso deste período de adaptação.   

Revista Hotéis - Além da conquista da flexi-
bilização da mão de obra na reforma tra-
balhista, quais são os demais pleitos que a 
hotelaria faz junto as autoridades públicas?

Manoel Linhares - A regulação das agências 
de viagem on-line é um ponto importan-
te. Outra questão é o pagamento de di-
reitos autorais dentro dos apartamentos 
das unidades hoteleiras que é uma dis-
cussão de muitos anos, mas que já está 
absolutamente demonstrada a injustiça 
da tentativa desta cobrança, uma vez que 
o apartamento hoteleiro locado se igua-
la juridicamente a uma residência, além 
da impossibilidade de checagem se exis-
te ou não uso de tal obra intelectual.

	 ABIH	Nacional	defende	que	parte	dos	
recursos arrecadados através das ativi-
dades das plataformas internacionais de 
venda room nights em unidades residen-
ciais, sejam utilizados para se promover a 
isonomia tributária do setor, sendo rever-
tidos para fortalecer os investimentos em 
divulgação da própria imagem do país.

 Com isto, estaremos restabelecendo a pa-
ridade tributária entre todas as atividades 
de hospedaria, reduzindo a carga tribu-
tária da hotelaria regulamentada para o 
mesmo nível que será cobrado destas 
plataformas internacionais, além de dire-
cionarmos parte de toda esta arrecadação 
para o fortalecimento da imagem do país e 
divulgação dos seus maravilhosos destinos 
e o crescimento da economia pelo segmen-
to do turismo que beneficiará a todos.

	 Também,	não	concordamos	com	o	anunciado	
aumento da alíquota da unificação do sistema 
da	incidência	de	PIS/Confins	em	serviços	so-
bre  lucro real e presumido, somos contra a  re-
oneração  da folha de pagamento pelo retorno 
da contribuição da parte patronal do 20 % da 
incidência previdenciária ao invés dos atuais 
4.5 % sobre o faturamento , queremos a criação 
de uma faixa para hotelaria , mais baixa ,   na 
sistemática de cobrança da energia fornecida 
por concessionárias , queremos a edição de 
uma	instrução	normativa	de	Receita	Federal	,	
para ratificar a não incidência de nenhum im-
posto nas taxas de serviço arrecadadas, para 
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repasse aos nosso corpo funcional, gostaría-
mos de que os investimentos em aprimora-
mento de nosso quadro de funcionários com 
cursos de formação profissional  pudessem 
ser	abatidos	direto	no	IR	das	empresas.

Revista Hotéis -Fortaleza será a sede do 
CONOTEL no próximo ano. O que 
está sendo preparado para este even-
to que voltou a ser itinerante?

Manoel Linhares - Um dos acontecimentos 
mais importantes do setor de hotelaria, 
turismo e hospedagem é o Congresso 
Nacional	de	Hotéis		-	Conotel,	que	come-
mora o ano que vem 60 edições, com o 
tema	“Brasil,	a	retomada	do	crescimento	
hoteleiro”. O evento, que volta a ser iti-
nerante,	acontece	em	Fortaleza,	e	a	pauta	
incluirá, certamen-
te, todos os temas 
pelos quais esta-
mos lutando no 
Congresso	Nacional,	
além de temas técnicos ligados a todos 
setores	hoteleiros.	Também	ampliaremos,	
através	de	uma	parceria	com	a	Equipotel,	
a programação com uma feira de pro-
dutos e equipamentos voltados, não só 
para hospedagem, mas também para a 
gastronomia.	Além	disso,	em	Fortaleza,	
durante os três dias do Conotel 2018, que 
acontece entre 16 e 18 de maio, todo dia 
será	dia	do	Hoteleiro.	Mostraremos	aos	
congressistas e convidados o bem rece-
ber tão característico do destino com uma 
programação social para lá de especial.

Revista Hotéis - Você é um nome praticamen-
te certo para comandar a ABIH Nacional a 
partir do próximo ano. Como e quando será 
apresentação das chapas, como se dará a 
eleição e uma vez empossado, será o primeiro 
cearense a comandar esta entidade máxima 
do setor hoteleiro com 81 anos de atividades. 
Quais são seus planos frente a entidade?

Manoel Linhares	-	Vou	seguir	as	diretrizes	
apontadas	pela	atual	gestão	de	Dilson	
Jathy	Fonseca	Jr.,	atual	presidente	da	ABIH	

Nacional	e	juntamente	com	as	ABIH´s	
estaduais, através do associativismo, traba-
lhar para trocar informações e experiências 
e	defender	constantemente	o	setor.	Nas	
últimas décadas, o setor de hotelaria vem 
resistindo a delicadas fases econômicas e 
políticas. Agora, nesse momento em que 
o País atravessa mais um período difícil, a 
ABIH	Nacional	atuará	com	força	e	deter-
minação para defender os interesses dos 
empresários, seja no âmbito do executivo, 
legislativo ou judiciário, em níveis munici-
pais, estaduais e federal. Quando olhamos 
pra trás, percebemos o quanto caminha-
mos. Mas, o importante agora, além de 
reconhecer todo o trabalho que já foi feito, 
é perceber que os desafios não param e 
que ainda temos um longo caminho a per-
correr na defesa dos interesses do setor.

Revista Hotéis -No que a ABIH 
Nacional e Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação -  FBHA 
podem atuar em conjunto ?

Manoel Linhares	-	Em	vários	níveis,	por	
exemplo,	no	aspecto	político	em	Brasília		
nas casas congressuais e no executivo 
federal , atuamos em conjunto para defesa 
da categoria tanto em aspecto propositivo 
quanto em matérias que nos prejudicam, 
a fim de nos opormos as mesmas, ressalto 
por exemplo a tentativa de se promulgar 
um projeto de lei que libere a chamada 
multipropriedade de empreendimentos 
hoteleiros, nos quais apartamentos co-
mercializados na forma de condo hotéis 
ou flats, não tenham mais do que um 
proprietário por unidade. Isto seria um 
absurdo, dado que, sistemas como estes 
são fundos imobiliários já regulamenta-
dos	pela	CVM.	Por	último	somos	contra	
qualquer alteração na política para estes 
lançamentos imobiliários, por parte da 
Comissão	de	Valores	Imobiliários	em	face	
da troca da presidência daquela entidade.

“Vamos mudar o hábito das pessoas que só 
vão ao hotel quando necessitam de quarto”
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Com a inauguração deste 
empreendimento, a Nobile 
Hotéis passa a contar com 

571 apartamentos na 
cidade de Ribeirão Preto

A Nobile Hotéis colocou em opera-
ção no último dia 20 de agosto 
o Wyndham Garden Convention, 

mais um novo empreendimento em 
Ribeirão Preto, cidade localizada no interior 
de São Paulo. O empreendimento constru-
ído pela Enoch Construtora de categoria 
Upper Midscale, está localizado no bairro 
jardim Botânico próximo aos principais 
shoppings centers, centros comerciais e 
polos gastronômicos de Ribeirão Preto. 
Conta com 315 apartamentos divididos nas 
seguintes categorias: superior, luxo e pre-
mium, oferecendo conforto e sofisticação, 
principalmente ao público de negócios e 
eventos. Os apartamentos, com metragem 
entre 21 m² e 25 m², são equipados com 
decoração requintada e aconchegante, 
oferecendo aos hóspedes wi-fi cortesia, 
ar condicionado, TV LCD com canais a 
cabo, estação de trabalho, cofre (Onity),  
fechadura eletrônica, ar condicionado da 
marca Carrier, dentre outras funcionali-
dades. O enxoval de cama e banho é da 

inaugura Wyndham 
Garden Convention 

Ribeirão Preto
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A moderna 
edificação foi 
implantada num 
local privilegiwado  
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marca Teka, os colchões da Éden, cortinas, 
pezeiras e almofadas da VAG Confecção, 

Reforço da marca 
Com a entrada em operação deste em-

preendimento, a Nobile Hotéis passa a con-
tar com 571 apartamentos, tendo em vista 
que também administra o Tryp by Wyndham 
Ribeirão Preto. “Continuaremos com afinco 
a nossa missão de aumentar e fortalecer 
a presença da Nobile na região Sudeste, 
principalmente em São Paulo, o maior 
mercado emissor do País. Continuaremos 
engajados em oferecer empreendimentos 
e serviços de qualidade superior, buscando 
atender às expectativas mais exigentes 
dos nossos clientes e colaboradores, além 
de rentabilizar os nossos investidores que 
confiam a nós a gestão e valorização do 
seu patrimônio”, declara Roberto Bertino, 
fundador e Presidente da Nobile Hotéis. 
Quem fez o projeto arquitetônico foi a R2B 
Arquitetos que recebeu como premissa da 
Enoch Construtora que o edifício tivesse o 
melhor aproveitamento do terreno, fosse o 
mais diferenciado da região e tivesse uma 
linha (estilo) mais contemporâneo e sofisti-
cado. “Para isso, buscamos referências dos 
mais luxuosos e contemporâneos empre-
endimentos hoteleiros, mas sempre com a 
preocupação de que ele seja viável finan-
ceiramente e executável com a tecnologia e 
mão de obra da região. O edifício tem essa 
forma recuada na lateral para tirar pro-
veito da legislação de edificações, onde o 
recuo do edifício está relacionado com sua 
altura (quanto mais o edifício sobe, maior 
seu recuo). Criamos assim um pavimento 
privilegiado com uma ótima vista no meio 
do edifício com área coberta e descober-
ta, onde localiza-se área de piscina, spa 
e academia e um bar com a melhor vista 
do edifício. Essa formatação de recuo nos 
possibilitou criar um átrio central no edifício 
que é o grande atrativo do empreendimen-
to, e que vai do térreo até o 10º pavimento 
criando no centro um vazio de 35 metros 
de altura. Nesse vazio central conseguimos 
posicionar as passarelas que ligam os corre-
dores criando uma estética única para o 
edifício, dessa forma conseguimos quebrar 
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aquele padrão de corredor linear para os 
quartos. Junto às passarelas, criamos em 
parceria com o projetista de iluminação um 
grande pendente “escultura”, iluminando 
todos os corredores, visível até mesmo fora 
do edifício. A empena de concreto aparente 

na fachada principal atravessa o edifício 
e vai até a parte posterior do edifício, ela 
não tem apenas a função estética ela é 
literalmente o pilar principal do edifício 
fazendo função estrutural. Ela também foi 
posicionada estrategicamente para que no 

Os apartamentos 
são bem amplos e 
confortáveis

A recepção tem  
um pé direito 
bem alto



Implantação

23



24

Implantação

período de insolação da tarde faça sombra 
na parte envidraçada do edifício, melhoran-
do o conforto térmico do interior do edifício. 
Assim, tem função estética, estrutural e 
térmica”, revela o Arquiteto Caio Yoshiaki 
Nagano que fez este projeto junto com seu 
sócio, o também arquiteto, Rodolfo Becker.

Arquitetura contemporânea
Segundo Nagano, todas as janelas das 

suítes são estrategicamente posicionadas 
para que se forme um desenho dinâmico 
e contemporâneo na fachada. “Elas são 
alinhadas a cada três pavimentos e com-
plementadas com uma pele de vidro na 
parte inferior e superior tirando a percep-
ção de onde está o quadrado da janela 
para quem está fora do edifício. Foram 
todos esses detalhes pensados que 
fizeram deste empreendimento um marco 
para Ribeirão Preto”, concluiu Nagano. O 
projeto de interiores foi desenvolvido pela 
Zemel + Arquitetos e demandou cerca de 
um ano de planejamento e conclusão. De 
acordo com a Arquiteta Paula Zemel, hou-
ve uma busca dentro de um orçamento 
pré colocado, de trabalhar com materiais 
que  trouxessem requinte e reforçasse 
o partido dos espaços e da arquitetura 
que é bem rica, com surpresas de pés 
direitos, luz, etc. “Acreditamos que com o 

uso de materiais simples,industrializados 
e duráveis, como é o caso do piso por 
exemplo, mas com o olhar preciso sobre 
a composição e o desenho conseguimos 
criar uma superfície exclusiva para o 
hotel. Os móveis foram cuidadosamente 
especificados para que o cliente tives-
se conforto e prazer de estar em cada 
ambiente do hotel, levando em conta o 
uso de cada espaço”, revelou a Arquiteta 
Paula. E quem contratou os fornecedores 
e fez a implantação foi a empresa Royal 
Solutions.  “Foi um trabalho árduo e com 
dedicação exclusiva de nossa equipe esta 
implantação que durou quatro  meses 
para poder entregar com qualidade e agi-
lidade um trabalho elaborado por equipes 
interdisciplinares. A coordenação da  logís-
tica de recebimento e guarda do itens em 
conjunto ao cronograma da obra foi im-
prescindível para o sucesso da operação 
com a cooperação e sinergia da equipe de 
obra visando o mesmo objetivo”, destaca 
a Arquiteta Simone Junqueira. A infra-
estrutura moderna do empreendimento 
conta com um espaço de eventos com oito 
salas de reuniões com tamanhos variados 
e com capacidade para receber até 630 
pessoas. Além disso, o empreendimento 
dispõe de spa, academia de ginástica, 
sauna, dois restaurantes e uma piscina 
aquecida no décimo primeiro andar.

 O hotel conta 
com oito salas 
de reunião 
para vários 
tipos de eventos
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MasterLine 
consolida sua presença 
no mercado brasileiro

A MasterLine  é uma das principais 
fornecedoras de mobiliários e acessó-
rios para eventos do País, onde este 
ano completou seis anos de atividades. 
A empresa com sede em Arapongas 
(PR) foi criada para atender o merca-
do hoteleiro fornecendo mobiliários 
para eventos e diversos outros pro-
dutos utilizados em sua implantação 
ou reforma, como marcenaria, camas 
box, além de representações como a 
Consul/ Brastemp. O objetivo é au-
xiliar os gestores de hotéis a encon-
trarem vários produtos de fabricação 
própria e de marcas consolidadas no 
mercado brasileiro e mundial com 
qualidade, durabilidade em um só 
lugar, com preços competitivos.

Diante das oportunidades merca-

dológicas, a MasterLine tem crescido e 
cada vez mais e consolida presença no 
mercado como fornecedora de inúme-
ros produtos. Grandes redes hoteleiras 
e hotéis independentes já são parcei-
ras da MasterLine, como: Atlântica 
Hotels, AccorHotels, Arco, Bristol, 
Intercity, Club Med, Hotéis Alvorada, 
Royal Palm, Tauá, Bourbon, Deville, 
entre outras. A empresa também já 
conquistou vários clientes de centros 
de convenções como o Expoville, em 
Joinville (SC), o Centro de Convenções 
D. Pedro, em Campinas (SP) e entidades 
como o SEBRAE. De acordo com o sócio 
diretor da empresa, Roberto Alonso 
Garcia, o setor hoteleiro representa 
80% do faturamento da MasterLine e 
a expectativa é aumentar ainda mais o 
portfólio de produtos para continuar 
oferecendo várias opções ao setor. 

Contato – Fone (43) 3056-0166 - 
www.masterlinemoveis.com.br
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Schipper 
comemora 25 anos inaugurando 
maior loja de utensílios profissionais 
de cozinha, mesa e bar do Brasil

Em comemoração aos seus 25 anos 
de atividades, a Schipper & Thompson 
modernizou o nome e a logomarca e 
passou a se chamar apenas Schipper. A 
novidade faz parte de uma série de ações 
que a marca de utensílios e equipamen-
tos para cozinha e hotelaria promoverá 
durante este segundo semestre de 2017. 
E para coroar seu aniversário, a empresa, 
que é uma das mais tradicionais fornece-
doras da hotelaria nacional, inaugurou 
no último dia 2 de agosto a maior loja 
showroom do segmento no Brasil. A 
Schipper reúne mais de 100 fornecedores 
nacionais e internacionais, dentre eles 
grandes marcas, como WMF, Bormioli 

Rocco, Matfer, Schönwald, Baucher, 
Tafelstern, Nadir Figueiredo, Arcoroc,  
Oster, Germer, Tramontina, Porcelana 
Schmidt, Robot Coupee dentre outras. 
Além disto, a empresa também presta 
consultoria para a abertura de novos 
negócios de hotelaria e alimentação.

A localização desta nova loja é privile-
giada, pois fica no SIA (Setor de Indústria 
e Abastecimento) Trecho 3, em Brasília. 
São mais de 5 mil itens abrigados no 
novo showroom, que conta ainda com 
um farto estoque, para viabilizar a pronta 
entrega, e um outlet permanente, no qual 
os clientes poderão encontrar produ-
tos variados e de qualidade superior a 
preços bastante atrativos. “A expectati-
va da marca é de se consolidar como a 
maior e melhor loja para gastronomia 
na região Centro-Oeste. Cada detalhe da 
nova loja foi pensado para proporcionar 

26

Equipe da Schipper 
em frente à 
nova loja
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uma experiência de compra agradável 
e evidenciar as marcas e produtos ex-
postos, promovendo aos nossos clientes 
um convite ao prazer da gastronomia”, 
afirma Frank Kreppel, um dos sócios da 
empresa que abriu as portas em 1992.

Desde então, a empresa vem se conso-
lidando no segmento de hotelaria e de ali-
mentação fora do lar. “Essa nova imagem 
foi concebida dentro dos valores e postura 
que a marca mantém com seus clientes e 
fornecedores e que a tornam hoje detento-
ra, pelo quarto ano consecutivo, do Troféu 
de Melhor Distribuidora de Utensílios de 
Cozinha, concedido pela Revista Hotéis 
por meio de pesquisa junto aos clientes do 

segmento”, conta o também sócio Sérgio 
Pimenta. “A abertura de uma grande 
loja para melhor atender os clientes da 
hotelaria e gastronomia era um antigo 
sonho do meu pai Gerfried Schipper. 
Ele não conseguiu realizar em vida, mas 
no céu está comemorando esta gran-
de conquista”, complementou o Sócio 
diretor, Leonardo Gerhard Schipper.

Visite o novo showroom, que fica 
na SIA trecho 3 – lotes 2030/2040 - 
Telefone: (61) 3248-0020. Também 
em São Paulo – (11)3845-7740. Saiba 
mais sobre a empresa por meio do 
site: www.schipperbrasil.com.br 

Ao entrar na loja, o 
cliente já percebe 
a amplitude do 
local e a variedade 
de produtos

Da esquerda à 
direita da foto, 
Sérgio Pimenta,  
Frank Kreppel e 
Leonardo Schip-
per, os Sócios dire-
tores da empresa 
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Programas necessitam 
acompanhar evolução 

tecnológica para atender 
às necessidades dos vários 

tipos de meios de hospedagem

O uso da tecnologia para agilizar 
e otimizar o serviço hoteleiro 
já é algo inerente à prática. Os 

próprios usuários dão início a sua expe-
riência de viagem utilizando aplicativos, 
programas e motores de reserva intuitivos 
para definir o destino e hospedagem que 
vão usufruir – seja a lazer ou a negócios.  
Ou seja, do início ao fim do seu contato 
com o hotel, o hóspede espera o menor 
número possível de burocracias e papéis 
assinados, e cada vez mais tecnologia e 
fluidez nos processos.

Mas ainda existem muitos hotéis que 
enxergam o investimento em softwares de 
gestão, sites responsivos e aplicativos como 
um custo, e insistem na manutenção do pa-
pel desde a administração financeira, pas-
sando pelo momento da reserva até o check 
out. Acaba ficando para trás aquele que não 
acompanha a tendência de seu próprio pú-
blico, que chegou até o hotel através de uma 
pesquisa online, avaliações em ferramentas 
como o Trip Advisor e pretende fechar toda 
a viagem apenas com a ponta dos dedos, 
sem precisar fazer uma ligação.

Conforme levantamento feito no pri-
meiro semestre pela Avaya, empresa glo-
bal especializada em fornecer soluções 
tecnológicas, a comunicação mais moder-
na e a implementação de novas tecnolo-
gias são fundamentais para o setor hote-
leiro. Na pesquisa, foram entrevistadas 72 

Softwares 
ditam nova era dos  
serviços hoteleiros

Ferramentas tecnológi-
cas são caminho sem 
volta para acompanhar 
as necessidades dos 
clientes
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marcas de hotéis para verificar quais são 
as falhas, tendências de mercado e oportu-
nidades de melhoria para o segmento.

Hoje, cerca de 95% dos hóspedes insa-
tisfeitos com o atendimento e com o ser-
viço não reclamam, mas 91% deles vão 
embora e não retornam. Para 62% dos que 
foram questionados, a qualidade da expe-
riência do hóspede em suas instalações se-
ria aprimorada de forma significativa por 
meio do aperfeiçoamento dos serviços de 
quarto disponibilizados e também nas ins-
talações do empreendimento.

Outra opção registrada como importante 
são os aplicativos, visto que 48% dos parti-
cipantes reconheceram que eles oferecem as 
oportunidades mais atraentes para melhoria 
do serviço de qualquer tecnologia. Vale res-
saltar que 81% dos participantes estão com 
projetos de criar aplicativos de alto desem-
penho nos próximos anos. A hora do agen-
damento também tem sido um ponto crucial 
para a baixa de receita e de market share, 
pois os consumidores acabam optando por 

Agências de Turismo Online (OTAs), caso 
não sejam bem atendidos.

Gestão eficiente
Os softwares de gerenciamento hote-

leiro, também chamados PMS – Property 
Management Systems são requisitos básicos 
na operação hoteleira como eficiência, se-
gurança e rapidez no atendimento. Mesmo 
não sendo visíveis para os hóspedes, os sof-
twares são imprescindíveis para os meios 
de hospedagem de qualquer porte, pois 
neles são registrados todos os cadastros de 
clientes, tanto individuais como empresas e 
agências de viagens, controle de disponibili-
dade e tarifas e contas de clientes. 

Além disso, um bom PMS deve fornecer 
relatórios práticos, precisos e confiáveis, 
permitindo assim a análise de situação e 
de performance do empreendimento, tan-
to no front office (recepção e governança), 
como no back office (contabilidade, fatu-
ramento, cash flow, eventos, etc.), tudo de 
forma ágil e segura.
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Segurança, inclusive, deve ser a moti-
vação da modernização dos procedimen-
tos, e não empecilho. Atualmente, cerca de 
85% dos hotéis brasileiros são independen-
tes, ou seja, que não são ligados a nenhu-
ma rede ou grupo nacional ou internacio-
nal. Isso possibilita que sejam oferecidos 
diversos softwares de gestão no mercado, 
mas nem todos são confiáveis e seguros. 
Consultar especialistas antes de contra-
tar uma empresa para armazenar dados 
e informações em nuvens e datacenters é 
imprescindível para garantir segurança ao 
empreendimento e aos hóspedes.  O siste-

ma ideal é aquele que armazena informa-
ções dos hóspedes, mapeia dados finan-
ceiros e tarifários e atende exigências do 
governo, permitindo que o proprietário 
ou gerente se antecipe a qualquer situa-
ção. Confira a seguir algumas ferramentas 
disponíveis no mercado que atendem as 
diversas áreas da hotelaria.

Solução mobile
Atualmente, existem no mercado em-

presas que desenvolvem sistemas de qua-
lidade, preocupadas com o que há de 
mais moderno em soluções para hotelaria. 
Independentemente se o hotel faz parte de 
uma rede nacional, internacional ou ban-
deira independente, a segurança, rapidez e 
confiabilidade na prestação de serviços são 
fundamentais na escolha de um bom PMS. 

Com 21 anos de atividade, a Check-in 
é uma empresa brasileira que desenvolve 
softwares para hotelaria. O Alpha, siste-
ma para gestão de hotéis, é um PMS Multi 
Hotel e Multi Empresa modular, simples 
de usar, altamente parametrizável e ade-
rente a diversos modelos de gestão prati-
cados no segmento da Hotelaria. 

A ferramenta pode ser instalada tanto 
em rede local quanto na nuvem. Seus prin-
cipais módulos são Hospedagem, Revenue 

Soluções que facilitam os 
serviços hoteleiros estão 
ligadas com competitivi-
dade no mercado

Automação tornou-se fer-
ramenta obrigatória para 
controlar custos 
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Management, Central de Reservas, Business 
Intelligence, Channel Manager, entre outros. A 
Check-in está desenvolvendo Soluções Mobile 
para otimizar o atendimento e gerenciamento 
de hotéis. O Motor de Reserva, disponível para 
qualquer dispositivo com acesso à internet via na-
vegador, foi pensado para hotéis que buscam au-
mentar as vendas online, sem pagar comissões ou 
taxas adicionais. Torna o site do hotel um canal de 
vendas mais rentável, reduz o custo das comissões 
pagas a terceiros e gera mais lucro.

A Governança Digital foi desenvolvida para 
automatizar e facilitar o trabalho das governantas, 
camareiras e departamento e manutenção dentro 
do hotel. Agiliza todos os processos que envolvem 
essas funções. O app foi desenvolvido com base 
nas melhores práticas de experiência do usuário, 
disponível para Smartphones Android e é total-
mente integrado ao PMS Alpha, sistema de gestão 
da Check-in, com reflexos em tempo real nas atu-
alizações de quartos. 

A Comanda Digital é uma solução totalmen-
te alinhada com as tendências tecnológicas do 
mercado. Possibilita o gerenciamento de todos 
os pontos de venda do hotel, e assim como a 
Governança, é integrado ao Alpha em tempo 
real. Disponível para smartphones com siste-
ma Android, o Check-in Express foi feito para 
otimizar as entradas do hotel e permite que os 
hóspedes preencham seu cadastro online antes 
da chegada, e, no momento de saída, os dados 
necessários para emissão de documentos fis-
cais já estarão disponíveis, dando ao Check-in 
e Check-out muito mais conforto e praticidade. 
Pode ser acessado de qualquer dispositivo com 
acesso à internet via navegador. Para consolidar 
soluções de software para grandes redes hote-
leiras, a Check-in e Prosyst agora firmaram uma 
parceria, na qual desenvolverão um produto 
ainda mais elaborado.

Reservas diretas
O selfHotel, plataforma para automação de 

marketing digital de hotéis e pousadas com sede 
em Salvador (BA), propõe ajudar hotéis e pousa-
das a ampliar a geração de negócios e vendas di-
retas utilizando o marketing digital como propul-
são. O software, criado pela BeeWeb — agência 
de publicidade digital especializada no mercado 
hoteleiro — reúne uma série de soluções de au-
tomação para geração e nutrição de leads, email 
marketing, gestão de contatos, mídias sociais, oti-
mização de sites e SEO, analytics, além de fornecer 
em poucas horas um novo site responsivo, 100% 
editável, customizável e otimizado para buscas. 

Segundo Allessandro Canella, fundador da 
startup, embora o turismo seja uma das maiores 
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indústrias do mundo e tenha abraçado forte-
mente o universo digital, as mídias sociais e 
o mobile, “a maioria dos negócios hoteleiros 
ainda não adotaram as ferramentas digitais 
para alcançar seus clientes de forma mais 
efetiva. Ao entregar um software para au-
tomação de marketing em preços competiti-
vos para hotéis, pousadas, resorts e hostels, 
estamos avançando em um grande e ainda 
pouco explorado mercado com um notável 
potencial”, argumentou o executivo.

Atualmente a hotelaria mundial sofre 
com os altos custos com vendas indiretas 

através de terceirizadores, como Booking, 
Expedia e Decolar, que cobram até 30% de 
comissão por reserva efetuada. “Somos o 
primeiro do mercado a reunir todas as fer-
ramentas de marketing digital num único 
ambiente, criado exclusivamente para o 
mercado hoteleiro. Vamos resolver o pro-
blema das vendas diretas dos hotéis com o 
uso adequado das ferramentas do marke-
ting digital”, completou Canella.

Marketing digital
Por acreditar na importância das ven-

das diretas (não comissionadas) para os 
hoteleiros e pousadeiros independentes, 
a NetSampa se especializou em desenvol-
vimento de sites voltados para vendas, 
Marketing Digital (SEO, Gestão de Mídias 
Sociais, anúncios no Google e Facebook e 
produção de fotos e conteúdo) e Consultoria 
em Vendas Online. A principal proposta de 
valor é  ser um parceiro de marketing digital 
único, especializado e viável para Hotéis e 
Pousadas independentes.

Além disso, a NetSampa oferece um 
Sistema de Gestão Hoteleira desenvolvi-
do em conjunto com hoteleiros, realmente 
simples e moderno. É a opção para hotéis 
e pousadas de médio e pequeno portes 
terem gestão profissional, descomplicada 
e acessível. Os serviços NetSampa foram 
pensados e desenvolvidos com o objeti-
vo de aumentar a performance de ven-
das diretas reduzindo a complexidade 
das contratações. Com a solução, Hotéis 
e Pousadas de todos as categorias e tama-
nhos podem contratar consultoria em ven-
das, serviços de marketing digital e desen-
volvimento de site sem depender de uma 
infinidade de parceiros.

A empresa acredita que cada empre-
endimento tem características particulares 
que devem ser entendidas antes de se de-
terminar as melhores ações a serem ado-
tadas. Ou seja, a NetSampa é adepta do 
modelo de venda consultiva como forma 
de maximizar os resultados.

 Relatório de produtividade
Integrar funções e garantir qualidade nos 

serviços prestados devem ser os principais 
requisitos de um sistema de gestão hotelei-
ra. Desenvolvido em 2011 pelo empresário 
Marcos Macedo, o iBooking atende demandas 
de hotéis de pequeno a médio porte, otimizan-
do processos de captação, venda, atendimen-
to e fidelização de clientes e parceiros, além de 
potencializar a distribuição e venda, gerando 

A Comanda Digital da 
Check-In permite que os 
hóspedes preencham 
seu cadastro antes 
da chegada

E-mail marketing, gestão 
de contatos, mídias 
sociais e outras soluções 
são encontradas na 
plataforma selfHotel
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um aumento de rentabilidade do hotel.
O programa oferece, entre outras funciona-

lidades, relatórios de atividades financeiras e 
de produtividade, além de channel manager, 
revenue management, motor de reservas, conci-
liação bancária, mapa de governança, mapa de 
ocupação, livro de ocorrências, mapa tarifário e 
uma ferramenta de Inbound Marketing que per-
mite aos estabelecimentos criar uma comunica-
ção bem estreita com a sua base de contatos. 

Através do motor de reservas do iBooking, 
vinculado ao site do hotel usuário, é possível 
efetuar vendas automaticamente, 24h por dia, 
de forma eficaz e segura. A venda, sem inter-
mediários, isenta o hoteleiro das altas comis-
sões cobradas. O Ibooking tem seu próprio 
channel, portanto, os usuários não precisam 
contratar um ‘channel manager’, ou seja, o 
sistema oferece a solução integrada (sistema 
de gestão + channel manager). O Channel 
Manager Ibooking permite a integração, em 
tempo real, do inventário dos meios de hos-
pedagem com as principais OTA’s do mundo, 
minimizando assim o erro humano e propor-
cionando um aumento substancial da sua pro-
dutividade. Além disso, ele fornece cartas de 
confirmação de forma instantânea, ou seja, as 
reservas são inseridas no mapa de ocupação 
automaticamente e qualquer mudança tarifá-
ria é incluída nas agências online também de 
forma automática.

Esta ferramenta disponibiliza o inventá-
rio total do hotel e suas tarifas em todas as 
extranets, sem a necessidade de entrar em 
cada uma delas. Portanto, o usuário estará 
presente no Booking.com, Expedia, Decolar 
e em mais de 270 canais ao redor do mundo. 
O sistema possibilita ao agente de reservas 
ajustar as tarifas de acordo com a taxa de 
ocupação de maneira simples e eficaz.

Apesar da complexidade da rotina de um 
meio de hospedagem, a implantação do siste-
ma é rápida, sua interface é simples e seu uso 
é fácil. Todas as operações são executadas atra-
vés da tecnologia cloud, assim seus dados estão 

O sistema da NetSampa foi desenvolvido junto a hoteleiros, 
pensado na rotina deste setor
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MEIA PÁGINA NA 
HORIZONTAL DA 
EXPERTIA

protegidos e acessíveis de qualquer disposi-
tivo. Mesmo que o hotel ou pousada seja em 
algum lugar mais remoto, o usuário poderá 
acessar seu sistema sem problema algum e a 
usabilidade não será prejudicada. 

Experiência do hóspede ao staff
Com soluções práticas para o segmen-

to de hospitalidade desde 2015, a TOTVS 
criou o TOTVS CMNet, marca focada em 
soluções para meios de hospedagem e tec-
nologia para gestão hoteleira, de eventos, 
pontos de venda (PDV), de restaurantes e 
demais serviços que abrangem a cadeia de 
hotéis e turismo. Para a empresa, a trans-
formação digital na hotelaria é centrada 
em três pilares: investimento, capacitação 
e processos. Partindo dessas premissas, a 
companhia apostou em uma plataforma 
de soluções centrada na experiência do 
hóspede e do staff hoteleiro - abrangendo 
desde a gestão de front-office, back-offi-
ce, Alimentos e Bebidas (A&B), Business 
Intelligence e eventos, tudo focado em mo-
bilidade e resultados.

 As tecnologias da TOTVS CMNet es-
tão presentes em toda a estadia do hóspe-
de, da pesquisa pelo hotel, passando pela 
chegada e até ao fechamento da conta. 
Elas foram pensadas para apoiar o esta-
belecimento hoteleiro a conquistar mais 
eficiência na operação e a proporcionar 
uma experiência diferenciada ao hóspede. 
O Visual Hotal Front-Office (VHF), por 

Marcos Macedo, CEO do 
iBooking
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exemplo, simplifica a gestão de disponibi-
lidade – contratos de allotment, reservas 
de grupo, mapa de disponibilidade de 
categoria, tipo de apartamento e controle 
de overbooking, e se integra facilmente 
a soluções fiscais (FiscallFlex, geração de 
nota de ISS) e a ferramentas de vendas on-
line (B2C via HIGS – Motor de Reservas/
Channel Manager, RMS, CRS e mais; B2B 
– CMNET RESERVAS). Além disso, for-
nece relatórios de gestão de receita (BI e 
Yield Managment).

 Já o TOTVS PDV Hospitality é uma 
ferramenta que permite a personalização 
da interface e organização da tela do modo 
que o cliente deseja para uma navegabi-
lidade mais agradável e ágil. Como ela é 
totalmente modular e flexível, é possível 
montar o ponto de venda de acordo com a 
necessidade do estabelecimento. Com esta 
tecnologia é possível trabalhar off-line. A 
interface é touch screen e faz a separação 
de alcoólicos, lançamento de combo, favo-
ritos e mais vendidos, NFC-e e SAT. 

 O ERP, software de gestão da TOTVS, 
foi customizado para atender às neces-
sidades de empresas de hospedagem e 
atividades turísticas. A ferramenta faz o 
gerenciamento do BackOffice (Compras, 
Faturamento, Estoque, Financeiro e Fiscal) 
e gera relatórios gerenciais para tomada 

de decisão. O mercado de hospitality tem 
questões trabalhistas específicas e a ferra-
menta RH, plataforma da TOTVS GEST, 
apoia na administração de pessoal e em 
todas as rotinas de recursos humanos, 
proporcionando um controle efetivo das 
cargas horárias e demandas de trabalho 
dos colaboradores.

A empresa também oferece as solu-
ções HIGS (Hotel Intelligent Gateway 
Solution); de mobilidade (gestão de 
RevPar, ocupação, diária média e receita) 
em tempo real; E-learning, oferecendo trei-
namentos constantes; Sistema de Eventos; 
Sistema de Central de Atendimento para 
Hóspedes (GAP); Sistema de Geração de 
Relatórios e Gráficos; Sistema de Venda 
e Controle Time-Sharing; Nota Fiscal 
Cupom Eletrônico - NFC-e e SAT e TOTVS 
Inteligência Fiscal (TIF).

Manutenção predial na 
ponta dos dedos

Organizar melhor os detalhes adminis-
trativos, operacionais e de manutenção é 
uma ação que tende a passar praticamente 
invisível aos olhos dos hóspedes, mas que 
faz uma grande diferença no momento de 
um review positivo. O Leankeep Hotel é 
um software colaborativo para controle, 

Sistemas devem proteger 
o bem mais precioso do 
hotel depois do hóspede 
– a informação
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operação e manutenção predial 
que faz com que as diversas 
equipes de trabalho presentes 
em um hotel  - governança, re-
cepção, guest relations, restau-
rante - atuem de forma integra-
da. Dessa forma, garante que 
todos os ambientes e serviços 
estejam em pleno funciona-
mento e a manutenção preven-
tiva seja tratada de forma séria 
e efetiva, resultando em maior 
satisfação dos hóspedes.

O software é uma maneira 
segura de organizar o planeja-
mento e o controle predial do 
hotel ou da rede, ajudando a 
reduzir gastos e custos operacio-
nais.  Com ele, é possível  fazer 
o controle de sistemas como ar 
condicionado, iluminação, hi-
dráulica, elétrica, entre outros, 
além de organizar a agenda de 
trabalho das equipes, tornando 
as respostas aos chamados muito 
mais rápidas e eficientes. A aber-
tura de ocorrências pode ser feita 
diretamente por tablet ou celular 
sem necessidade de conexão com 
a internet, o que pode reduzir em 
até 50% o tempo de atendimento 
dos chamados.  

Os diversos tipos de relató-
rios com indicadores fornecidos 
pelo Leankeep ajudam a avaliar 
serviços, gastos e consumos, 
além de gerenciar o tempo da 
equipe, ajudando a gerar econo-

mia no empreendimento. “Antes 
do Leankeep, a manutenção era 
vista aqui como vilã. Ninguém 
achava que ela poderia gerar ren-
da. Mas o software gera economia 
para a empresa porque evidencia 
o que não foi consertado, quantas 
vezes um equipamento estragou, 
quais setores são mais descui-
dados”, comentou Aguinaldo 
Godói, Gerente Corporativo 
de Manutenção da Rede Plaza 
Hotéis, cliente Leankeep há mais 
de sete anos.

Outro benefício é o fim das or-
dens de serviço impressas, tornan-
do a organização mais centralizada 
e acessível e economizando papel, 
mão de obra e tempo. Outro fator 
a se destacar é a transparência em 
todo o processo: quem abre um 
chamado pode acompanhar todo 
o seu status, da abertura à solu-
ção por meio do software. “Antes 
do Leankeep, os diversos depar-
tamentos do hotel solicitavam a 
manutenção verbalmente e mui-
tas vezes os chamados eram es-
quecidos, gerando conflitos. Hoje 
temos a ferramenta para registro 
das necessidades de cada um”, re-
lata Edenilson Guedes, Supervisor 
de Manutenção e Patrimônio da 
Rede de Hotéis Deville, também 
cliente Leankeep.

Toda a organização desbu-
rocratizada promovida pelo 
Leankeep ainda garante benefícios 
a médio e longo prazo, em um pro-
cesso de contínua melhoria com o 

Programa de manutenção da Leankeep mostra o que já foi consertado, o que ainda está 
pendente e quais setores estão mais ‘descuidados’
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planejamento da manutenção corretiva e 
preventiva. As informações registradas 
no software permitem a criação de planos 
de manutenção com facilidade: é possível 
acessar a agenda de qualquer lugar e até 
mesmo PMOC (Plano de Manutenção, 
Organização e Controle) pode ser obtido 
em uns poucos cliques. A implantação do 
software é simples, com treinamentos on-
line e Central de Ajuda com tutoriais e ví-
deos, além de um sistema de suporte que 
dá apoio total ao usuário. 

Solução modular
O mercado hoteleiro mudou drastica-

mente nos últimos anos, principalmente 
nas áreas de distribuição e gestão.  Estão 
disponíveis muitas soluções especialis-
tas, de vendas e CRM a automação e se-
gurança, com muitos fornecedores, cada 
um adequado à determinados tipos e 
portes de empreendimentos hoteleiros. 
A APP Sistemas, junto de suas alianças e 
parcerias, permite a cada um destes em-
preendimentos escolher o mix de solu-

ções mais assertivo e adequado a sua re-
alidade. Para reforçar esta característica, 
o APP Hotel PMS é uma solução modu-
lar, sendo possível escolher quais funcio-
nalidades serão contratadas. O mesmo 
ocorre com o Back Office APPHotel, 
atendendo às áreas de materiais, finan-
ças, contábil, fiscal e estratégica.

O módulo B.I. (Business Intelligence) 
foi totalmente remodelado e terá indica-
dores, cruzamento de dados, informações 
e dashboards de forma fácil e intuitiva, 
no computador ou no smartphone. Eles 
permitirão aos hoteleiros analisarem de 
forma rápida o desempenho do empreen-
dimento, tomando decisões com agilidade 
e precisão para a implementação do plano 
estratégico. Para atender empreendimen-
tos com demandas de back office mais 
abrangentes, a APP Sistemas firmou uma 
aliança com a SAP, voltada para soluções 
empresariais, para ofertarem ao mercado 
LATAM soluções completas e robustas.

Como fruto da parceria, a solução APP 
Hotel One chega ao mercado hoteleiro 
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nacional com a proposta de associação na 
qual a tecnologia do SAP Business One é 
embarcada na solução da APP Sistemas, e 
isso depois de ter sido certificada pelo ins-
tituto ICC da SAP, localizado no Canadá.  

O produto oferece recursos de rastre-
abilidade e gestão, tornando possível ga-
rantir todo o controle de alçadas de apro-
vações financeiras e acompanhamento de 
painéis de gestão via dispositivos móveis. 
O SAP Business One possui a contabilida-
de no seu eixo central, possibilitando con-
solidação de resultados multi-empresas e 
gestão de orçamentos em tempo real. 

Equilíbrio de vendas
Para que hotéis possam reduzir custos 

com infraestrutura e licenças, aumentar 
a eficiência produtiva (acesso em qual-
quer hora, de qualquer lugar) e garantir 
a segurança de seus dados, a  empresa 
Expertia Tecnologia e Sistemas oferece 
um software de gestão composto do Front 
e Back Office hoteleiro. O PMS Softhotel 
credencia o lançamento da plataforma tec-
nológica Turbo Guest, que integra todo 
ecossistema on-line e off-line dos hotéis, 
seu inventário e suas tarifas, que são dis-
tribuídos por todos os canais, com ou sem 
flutuação tarifária numa nova dinâmica. 
Assim, as reservas cairão automaticamen-
te na Recepção, 24h por dia, sem qualquer 

intervenção humana. 
Com a plataforma Turbo Guest, os ho-

téis passam a ter ferramentas que permi-
tem retomar o equilíbrio entre as vendas 
diretas e as vendas comissionadas, dese-
quilibradas desde a entrada das Agências 
Online (Booking.com, Decolar, entre ou-
tras). O CRM permitirá a geração de cam-
panhas direcionadas a públicos classifica-
dos gerando mais leads, aumentando as 
taxas de ocupação do estabelecimento. A 
plataforma conta ainda com um Chatbot, 
que realiza atendimentos e reservas de 
forma automática sem a necessidade de 
atendentes, além de disponibilizar aplica-
tivo Mobile capaz de realizar desde o che-
ck-in antecipado e consultas ao consumo, 
até a programação de atividades do hotel 
e atrações na região, garantindo experiên-
cia superior aos hóspedes.

O Módulo Financeiro facilita a apre-
sentação dos resultados do hotel, pois 
está preparado para classificar todos os 
lançamentos com suas respectivas con-
tas no momento dos lançamentos dos 
títulos, garantindo um ágil fechamento 
contábil e apresentação de resultados do 
exercício. O Expertia Cloud permite que 
os hotéis utilizem e paguem apenas pela 
funcionalidade do serviço, garantindo , 
através do conceito Saas, o foco no negó-
cio e no hóspede.

A APP Sistemas é parcei-
ra da SAP para oferecer 
soluções empresariais e 
mais abrangentes
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Hotéis brasileiros 
mostram sinais de 
lenta recuperação

Mesmo ainda sofrendo os impactos 
negativos do cenário econômico adverso 
e do panorama de incertezas políticas, 
os hotéis urbanos brasileiros (hotéis 
e flats) começam a mostrar sinais de 
uma lenta recuperação. É o que mos-
tra a pesquisa Hotelaria em Números 
– Brasil 2017, realizada pela JLL Hotels 
& Hospitality. O estudo mostra que a 
receita média por apartamento disponí-
vel (RevPAR), principal índice de ren-
tabilidade dos hotéis, apresentou uma 
queda menor em 2016, de 9%, em relação 
aos 15% de declínio em 2015. “É um 
indicativo de que a trajetória de queda 
do índice, observada desde 2014, pode 
ser interrompida já em 2017”, explicou 
o Diretor da JLL Hotels & Hospitality 
para a América do Sul, Ricardo Mader.

Para Mader, a recuperação, apesar 
de lenta, tem se consolidado este ano e 
vem renovando o ânimo dos principais 
players do setor hoteleiro. A pesqui-
sa mostra a retomada das atividades 
em alguns segmentos de demanda, 
principalmente os ligados a eventos 
e convenções corporativas, já que as 
empresas estão se preparando para a 
retomada da atividade econômica, e 
têm implementado novas estratégias 
e programas de desenvolvimento.

O clima de incertezas econômicas e 
políticas também influenciou negativa-
mente a tomada de decisão por parte 
de investidores em 2016 e, consequente-
mente, não houve transações hoteleiras 

relevantes. Mas os negócios tiveram 
uma retomada já no primeiro semestre 
de 2017 e “os investidores voltaram a 
buscar oportunidades no Brasil, notada-
mente as redes hoteleiras e os fundos de 
private equity. Nossa expectativa é de 
que mais transações importantes con-
tinuem acontecendo este ano. Também 
são esperadas fusões de grandes grupos 
hoteleiros locais”, diz Mader. A principal 
transação registrada até agora, em 2017, 
foi a compra do Hotel Windsor Atlantica, 
no Rio de Janeiro, pelo Fundo Blackstone.

Como já era esperado, a pesquisa 
registrou queda na taxa de ocupação 
dos hotéis urbanos em 2016, e o ano 
fechou com média de 55%, uma queda 
de 7,5% em relação a 2015. Por outro 
lado, o impacto das altas diárias nos 
hotéis do Rio de Janeiro, antes e durante 
as Olimpíadas, somado à desvaloriza-
ção do real conseguiram conter as di-
árias médias, que caíram apenas 1,6% 
em relação ao ano anterior. Também 
em 2016, a margem de lucro dos hotéis 
sofreu o impacto negativo da queda do 
RevPAR e do aumento da inflação. 

Já o desempenho dos resorts conti-
nuou melhorando em 2016. Apesar de 
uma ligeira queda na taxa de ocupação, 
que chegou a 56% em 2016, o faturamento 
médio cresceu 17,5% em relação a 2015. 
“Hospedar-se em um resort se tornou ob-
jeto de desejo para os viajantes, especial-
mente os brasileiros, que assimilaram o 
conceito de experiência em um resort em 
suas diferentes formas, por isso, os resorts 
tiveram um desempenho médio de ocu-
pação muito satisfatório em 2016 e o índi-
ce deve se consolidar neste ano. O desafio 
para os resorts será controlar seus custos, 
ou seja, manter o alto nível de qualida-
de nos serviços prestados sem repassar 
o valor em forma de aumento tarifário, 
pois o viajante dificilmente aceitará essa 
mudança”, avaliou o Presidente da ABR - 
Associação Brasileira de Resorts – e CEO 
do La Torre Resort (BA), Luigi Rotunno.

Para Mader, 2017 deve marcar o início 
de um ciclo de baixo crescimento da ofer-
ta hoteleira nacional. A JLL estima que 
70% dos hotéis desenvolvidos no Brasil 
nos últimos 20 anos foram financiados 
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Pesquisa da JLL 
mostra retomada 
de atividade em 
alguns segmentos 
de demanda; in-
vestidores voltam 
a buscar oportuni-
dades no mercado 
hoteleiro nacional
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por pequenos investidores, por meio da 
incorporação de condo hotéis. A nova 
regulamentação da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários - para a modalidade 
de condo hotéis deverá frear o desenvol-
vimento desse modelo de negócios. “Se a 
estabilização macroeconômica no País se 
consolidar, com queda das taxas de juros 
e da inflação, acreditamos que o modelo 
de condo hotel deverá ser substituído 
por fundos imobiliários. Num primeiro 
momento, os fundos serão estruturados 
com portfólio de hotéis e condo hotéis 
existentes e, futuramente, poderão ser 
criados fundos para desenvolvimen-
to de novos hotéis”, disse Mader.

A pesquisa Hotelaria em Números, 
realizada pela JLL Hotels & Hospitality, 
apresenta um panorama da performan-
ce de hotéis, resorts e flats do país. A 
amostra pesquisada para esta edição 
totaliza 500 empreendimentos e traz 
informações e dados sobre seu desempe-
nho operacional em 2016. Há sete anos, 
a JLL conta com a parceria do FOHB 
– Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil -, e este ano também com a ABR 
– Associação Brasileira de Resorts -, 
que incentivam a participação de seus 
associados, garantindo, assim, a abran-
gência e confiabilidade da amostragem.

Manuel Gama, Presidente do FOHB e 
da rede Travel Inn, declarou que “des-
de sua fundação, há 15 anos, o FOHB 
acredita no valor de dados confiáveis 
para a tomada de decisões e, por este 
motivo, apoia a pesquisa da JLL Hotels 
& Hospitality Group há sete anos. Diante 
do cenário de desafios que o segmento 
hoteleiro está atravessando, o levanta-
mento reforça sua importância ao sinali-
zar caminhos e oportunidades”, concluiu.

Hotel Urbano 
premia marca Nacional Inn por per-
formance em vendas

Para destacar o desempenho em 
vendas e parceria, o portal Hotel 
Urbano premiou a marca Nacional 
Inn Hotéis. A honraria foi outorga-
da na sede do Hotel Urbano pelo 
Diretor do Hotel Urbano, Antonio 
Gomes, para o Thermas Resort Walter 

World - All Inclusive e também à 
rede Nacional Inn Hotéis, represen-
tada pelo Diretor Daniel Santos.

O complexo hoteleiro no Thermas 
Resort Walter World, em Poços de 
Caldas (MG), é localizado dentro do 
parque temático com mais de 150 mil 
m², em meio a muito verde e atrações 
para todas as idades. Ao chegar no 
empreendimento, rodeado pelas mon-
tanhas da Mantiqueira que marcam a 
paisagem de Poços de Caldas, o visi-
tante se surpreende a todo instante. 
O Thermas Resort Walter World tem 
146 apartamentos, divididos em cinco 
andares, nas categorias Luxo e Superior, 
além de duas Suítes Presidenciais.

Carpete é melhor 
que piso frio 
para evitar doenças 
respiratórias, diz estudo

Ao contrário do que geralmente se 
pensa, os carpetes reduzem o número 
dos causadores de reações alérgicas 
(alérgenos) e partículas de poeira fina 
no ar do ambiente. Esta é a constata-
ção de um estudo feito pela Sociedade 
dos Engenheiros e Laboratórios 
Ambientais (Gui-Lab), chefiado pelo 
engenheiro Andreas Winkens, que 
comprovou o resultado já obtido pela 
Associação Alemã para Alergia e Asma.

Segundo o estudo, nos pisos li-

Antonio Gomes, Diretor do Hotel 
Urbano e Daniel Santos, Diretor da 
Nacional Inn Hotéis
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sos, como cerâmicos ou laminados, 
esses materiais particulados são fa-
cilmente jogados novamente no ar 
- enquanto o carpete os retém. Por 
isso, a poluição por poeira fina exis-

O carpete retém 
partículas de pó 
e evitam que se 
espalhem no ar, 
como no piso frio

tente em recintos com pisos lisos é o 
dobro da poluição em recintos acar-
petados, e se situa acima do valor-
limite estabelecido na Alemanha 
para poeira fina no ar exterior.

Aspiradores de pó com filtro HEPA 
(High Efficiency Particulate Arrestance) 
retêm mais de 99% do pó fino, sem 
devolvê-lo novamente através de 
pontos permeáveis ou levantar poei-
ra do ambiente. Os engenheiros que 
participaram da pesquisa sugerem que 
sacos dos aspiradores devem ser subs-
tituídos entre quatro a seis semanas.

Em recintos com carpete, a poluição 
por poeira fina é reduzida à metade 
em média, e a pesquisa conclui que o 
piso acarpetado significa prevenção 
de doenças respiratórias. Os especia-
listas defendem também que o piso 
acarpetado é um revestimento saudá-
vel, econômico e atraente para todas 
as áreas de uso comercial e públicas.
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Fachada do 
hotel Staybrid-
ge Suites São 
Paulo

InterContinental e 
Staybridge Suites 
São Paulo filiam-se à 
ABTLGBT

O InterContinental São Paulo 
e o Staybridge Suites São Paulo 
são os novos filiados ABTLGBT 
- Associação Brasileira de 
Turismo LGBT, entidade que 
tem como objetivo promover o 
crescimento da oferta turística 
destinada ao público LGBT. A 
entidade fomenta negócios entre 
associados e viajantes no Brasil 
e exterior, demonstrando o im-
pacto econômico, midiático e so-
cial desta parcela da população. 

Atualmente, a ABTLGBT 
conta com 26 hotéis filiados 
e um total de 95 associados e 
agora mais dois hotéis pau-
listanos: um localizado na 
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A cada 20 convi-
dados, o aniversa-
riante ganha uma 
hospedagem no 
Ramada Encore 
Luxemburgo

região da Avenida Paulista e outro no 
bairro do Itaim, que oferecem além de 
atendimento e serviços com qualidade 
internacionais, apartamentos concebidos 
para oferecer conforto e conectividade 
ao viajante de lazer ou de negócio. 

Os empreendimentos fazem par-
te do IHG - Intercontinental Hotels 
Group. “Estamos felizes em fazer 
parte dessa associação e poder com-
partilhar nossos serviços, que seguem 
normas e padrões internacionais para 
atender os hóspedes e turistas”, co-
menta Daniela Pereira, Gerente geral 
do Staybridge Suites São Paulo. 

Encore Luxemburgo (MG)
abre Rooftop para aniversários

Buscando oferecer mais opções de 
atrativos em seu empreendimento, o 
Ramada Encore Luxemburgo abriu o 

Rooftop Party para comemorações de 
aniversário. A novidade é que a cada 
20 convidados, o aniversariante ganha 
uma hospedagem como cortesia.

Realizada todas quintas-feiras, a partir 
das 21h, a balada comandada pelo DJ 
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Leandro Rallo oferece além de uma vista 
da cidade, drinks e petiscos, como expli-
cou a Gerente geral, Pollyanna Sousa. “As 
iniciativas também têm como proposta 
desmistificar a ideia de que hotel é ape-
nas para turistas. O Rooftop já se tornou 
referência e é uma festa tradicional no 
terraço do Ramada Encore Luxemburgo, 
que contribuiu para a divulgação e 
estimula a utilização dos serviços pelos 
moradores locais. Além disso, a festa 
ainda promover o intercâmbio cultural 
gerado pelo contato entre hóspedes-turis-
tas e moradores. Garantimos música boa, 
drinks, petiscos e uma linda vista pano-
râmica da cidade”, declarou a Gerente. 

La Torre (RJ) 
promove atividades 
com Índios Pataxó 

O La Torre Resort de Porto Seguro 
(BA) deu início a uma série de ações 
para proporcionar aos seus hóspe-
des uma experiência que os aproxime 
da cultura indígena. Fazem parte do 
projeto jogos, brincadeiras e pinturas 
indígenas, além da dança e música do 
Awé Pataxó e a culinária Pataxó. As 
atividades são realizadas no Parque de 
eventos do resort e tiveram início em 
9 de agosto, em comemoração ao Dia 
Internacional dos povos indígenas.

No primeiro dia, cerca de 30 pesso-
as da comunidade indígena Pataxó da 

Reserva da Jaqueira estiveram no parque 
de Eventos do La Torre Resort e, com a 
presença de dois Pajés, realizaram um 
ritual de purificação, dança e pintura. 
Todos caracterizados para datas festivas, 
confraternizaram com os hóspedes e com-
partilharam um pouco de sua cultura, le-
vando os viajantes a viverem uma experi-
ência rara para a maior parte das pessoas.

Nas demonstrações de ciência indíge-
na, o hóspede pôde conhecer as medici-
nas utilizadas pelos Pataxós, conversar 
com os índios e tirar dúvidas sobre as 
plantas medicinais e seus usos. Jogos, 
brincadeiras e pinturas indígenas foram 
praticados junto aos hóspedes que pude-
ram interagir com os índios e entender 
os significados das pinturas corporais.

As danças e músicas do Awê Pataxó 
foram realizadas com o grupo Pataxó da 
Aldeia Novos Guerreiros, com a interação 
com o hóspede que foi convidado a parti-
cipar. O momento gastronômico ficou re-
servado às atividades de culinária Pataxó, 
com a degustação de especialidades 
típicas indígenas como o peixe assado na 
folha da patioba acompanhado de farinha 
de puba. O hóspede foi convidado ainda 
a conhecer o preparo do peixe segundo 
a tradição Pataxó e degustá-lo no local.

O Consultor indígena Karkaju Pataxó, 
que atua trabalhando no projeto com 
a Coordenadora de Eventos Sol Belen, 
explicou que “a intenção é trazer ativi-
dades diversas da cultura indígena local 
para enriquecer a experiência de quem se 
hospeda no La Torre”. “No local onde o 
Brasil nasceu, do encontro entre culturas, 
as riquíssimas tradições Pataxó propor-
cionam momentos únicos aos viajantes 
e o La Torre quer promover este resgate 
cultural, fomentando o intercâmbio entre 
os índios da nossa região e o resto do País 
e Países do Mercosul”, explicou o Diretor 
do La Torre Resort, Luigi Rotunno.

Termas de Araxá (MG)
 lança novo Cartão Termas

O empreendimento mineiro, sob 
iniciativa da Rede Tauá, lançou o novo 
Cartão Termas. O modelo de acesso às 
Termas de Araxá foi utilizado durante 

30 pessoas da co-
munidade indígena 
Pataxó da Reserva 
da Jaqueira esti-
veram no parque 
de Eventos do La 
Torre Resort para 
participar das 
atividades
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muitos anos, ficou interrompido por 
mais de uma década e, agora, foi relan-
çado pela Rede Tauá, que há sete anos 
administra o Grande Hotel e as Termas. 

A Diretora comercial e de marke-
ting da Rede Tauá, Lizete Ribeiro, 
afirmou que a ideia era, desde 2010, 
devolver o benefício de volta para os 
araxaenses e para a região. “Passamos 
por transições importantes até chegar-

mos neste momento, como o proces-
so de revitalização do complexo, que 
era fundamental para assegurar que, 
mesmo com maior fluxo de pessoas, a 
infraestrutura e o atendimento ofereci-
dos continuarão com o mesmo padrão 
que a rede oferece em todos os resorts 
que administramos”, declarou Lizete.

A Gerente das Termas, Gladys Sayegh, 
completou revelando o trabalho que 
foi feito nos bastidores para que o novo 
modelo fosse desenhado. “Pesquisamos 
nos arquivos as fichas que ainda estavam 
guardadas, antigos cartões, o que era ofe-
recido, quais eram os benefícios, os preços 
praticados na época. Entrevistamos e con-
versamos com Araxaenses e pessoas das 
cidades da região cujos pais e avós fre-
quentavam as Termas”, afirmou Gladys. 

Esta é mais uma iniciativa da rede 
para reaproximar os cidadãos de Araxá, 
e cidades do entorno, do Grande Hotel 
e das Termas. O Gerente geral do com-
plexo, Alexandre Cardoso, lembrou 
das demais iniciativas, como os janta-

Lizete Ribeiro, Diretora comercial e de 
marketing da Rede Tauá, Gladys Sayegh, 
Gerente das Termas e Alexandre Cardoso, 
Gerente geral do Tauá Grande Hotel e 
Termas Araxá 
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res temáticos de segunda à domingo, 
as feijoadas aos sábados, e o Happy 
Hour no Scotch Bar que acontece às 
quartas-feiras. Tudo sob o comando 
do novo Chef Torres. O Cartão Termas 
dá livre acesso à piscina emanatória, 
às saunas seca e úmida, além de outras 
áreas das Termas e descontos em servi-
ços e produtos do empreendimento.

Fastbooking 
atinge a marca de 150 hotéis inde-
pendentes no Brasil

O Fastbooking atingiu a marca de 
mais de 150 hotéis cadastrados na base de 
ofertas do Marketplace accorhotels.com. 
Isso significa que a empresa está perto 
de alcançar a meta de 200 hotéis inde-
pendentes e de redes locais ofertados no 
canal de vendas até dezembro deste ano. 
“Com o site accorhotels.com aberto aos 
hotéis independentes, estamos ampliando 
a nossa oferta progressivamente e agora 

queremos atuar em mais cidades”, disse 
o Country Manager para o Fastbooking 
no Brasil, Henrique Campolina.

Com a proposta de acelerar o cres-
cimento no mercado, a AccorHotels 
passou a ofertar hotéis complementares 
ao portfólio online do Grupo em algu-
mas localizações estratégicas. Com isso, 
os clientes da rede já podem contar com 
hotéis parceiros em Foz do Iguaçu (PR), 
Búzios (RJ), Natal (RN), Florianópolis 
(SC), Fortaleza (CE), Gramado (RS), 
Campos do Jordão (SP), São Paulo (SP) 
e outras cidades. Búzios, por exemplo, 
já é a terceira maior cidade em número 
de unidades independentes disponí-
veis na plataforma, com 19 hotéis.

O Diretor de Vendas e Novos Negócios 
da H3 hotel Paulista, Allan Sztokfisz, está 
animado com a parceria: “É uma gran-
de oportunidade atrelar nossa marca à 
AccorHotels pois, com isso, conseguimos 
distribuições alternativas às tradicionais”. 
A seleção do grupo de hotéis indepen-
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Costa do Sauipe Premium é um dos qua-
se 200 hotéis independentes e de redes 
locais ofertados no canal de vendas

dentes que são comercializados na pla-
taforma accorhotels.com segue critérios 
bem definidos para garantir uma forte 
oferta complementar aos usuários finais.

Para o Gerente de Vendas da Ca’d’Oro, 
Renato Noel Alarcon, a aliança está sendo 
bastante positiva. “Somos o primeiro hotel 
a entrar na plataforma, estamos participan-
do desde outubro do ano passado, quando 
inauguramos o empreendimento. É muito 
bom termos todo o apoio da equipe do 
Fastbooking, que é um importante canal 
de vendas para nós”, afirmou Renato.  

Adquirido pela AccorHotels em 
2015, o Fastbooking também cobre 
diversos países da Europa e Ásia, com 
mais de 4 mil hotéis parceiros em mais 
de 100 países, 1,2 milhão de transações 
por ano e mais de 1,2 bilhão de euros 
gerados para seus clientes. A abertura 
da subsidiária brasileira da platafor-
ma foi anunciada no ano passado.

São Paulo 
tem melhor taxa de ocupação na 
hotelaria em 2017, revela estudo 

Estes dados fazem parte de um estudo 
elaborado pela publicação “The Nogales 
Report 2017” que acaba de ser divul-
gado pela SN Hotelaria. Este relatório 
analisa os resultados hoteleiros obtidos 
em 2017 e sua perspectiva para o fecha-
mento do ano, assim como realiza uma 
previsão do que poderá ser obtido até 
2022. As bases de análise são as infor-
mações e pesquisas realizadas do trade 
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oferecidos pelos diversos institutos de 
pesquisas, associações como FOHB — 
Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil, ABIH — Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, Sindicatos e orga-
nizações governamentais como o Banco 
Central do Brasil, Ministério do Turismo 
e não governamentais como UNTWO 
— Organização Mundial do Turismo. 
Além da cidade de São Paulo e Rio de 
janeiro, foram analisadas as seguintes 
capitais e cidades: Belo Horizonte (MG), 
Vitória (ES), Campinas (SP), Salvador 
(BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), 
Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis 
(SC), Manaus (AM) e Belém (PA).     

E este estudo revela dados curiosos 
como: Mesmo com a queda acentuada 
que a cidade do Rio de Janeiro teve de-
pois das Olimpíadas, ela ainda está com 
taxa de ocupação de 47,93% neste ano e a 
diária mais alta do Brasil com R$ 338,28. 
A cidade de São Paulo lidera a taxa de 
ocupação neste ano com 61,75%, mas 
fica atrás do Rio de Janeiro com diária 

média de R$ 257,82. Quem tem a menor 
taxa de ocupação neste ano é Manaus 
com apenas 45,26% e Belo Horizonte 
é a cidade pesquisada com a menor 
diária média, apenas R$ 155,68 e com 
projeção de apenas R$ 189,18 até 2022.  

Confira a seguir o gráfico com os re-
sultados de taxa de ocupação, diária mé-
dia e Revpar (receita por apartamento).

Sheraton Grand Rio Hotel 
inaugura Check-in e 
Check-out online 

O empreendimento situado na zona 
sul do Rio de Janeiro inaugurou mais um 
serviço: o check-in e check-out online. 
Por meio de um link exclusivo enviado 
ao hóspede por e-mail, o hóspede pode 
cadastrar seus dados, realizar pagamento 
e até saber para qual UH será direciona-
do antes mesmo de chegar à recepção.

A funcionalidade dispõe de tecno-
logia que busca dar comodidade aos 
clientes, evitando tempo no balcão para 
entrar e sair do hotel. Assim, ao chegar, 
basta realizar check-in pelo smartpho-
ne e ir à recepção apenas para buscar 
o cartão-chave do quarto. Na saída, a 
conta pode ser paga pelo próprio link.

Nilson Bernal 
lança livro sobre trajetória 
na hotelaria

Atual Gerente Regional de Operações 
da Rede Bourbon Hotéis & Resorts, 
Nilson Bernal já soma mais de 20 anos 
de carreira. Agora, o profissional lançou 
o livro “Para uma trajetória de sucesso 

Hotel tecnológico: Por meio de link, hós-
pede faz check-in e check-out
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na hotelaria”. Natural de Foz do Iguaçu 
(PR), o executivo traçou uma carreira 
bem sucedida na região e em diversos 
outros estados, após começo difícil.

Com prefácio escrito por César Nunes, 
o livro apresenta um panorama do mun-
do da hotelaria e é voltado para profissio-
nais que desejam alcançar novos pata-
mares neste segmento ou para aqueles 
que desejam entrar no ramo. A sinopse 
da publicação mostra que “Sua leitura 
proporciona um exemplo vivo de êxito 
no labor hoteleiro, pois o autor construiu, 
ao longo de mais de 20 anos uma traje-
tória de sucesso, mediante muito estudo 
e dedicação total ao trabalho. O livro é a 
um só tempo, fiel testemunho de vida e 
‘carta de navegação’ para quem queira 
chegar ao topo da carreira hoteleira”.

No próprio livro, Bernal conta que 
insistiu na ideia de que a atuação no 
ramo da hospitalidade exige atenção nos 
detalhes. “Destarte, é fundamental cuidar 
dos detalhes: verifique, acompanhe, 
monitore, gerencie. Seja e faça o melhor 
a cada dia. Somos responsáveis tanto 
pelo nosso sucesso, quanto pelo nosso 
fracasso”. O livro tem 148 páginas e foi 
lançado pela Tasca Editorial, de Curitiba.
 

Com 148 páginas, 
o livro de Nilson 

Bernal conta bas-
tidores do mundo 

hoteleiro

Projeto Novo8 
quer viabilizar acesso a 
informações que previnam 
riscos na hotelaria

Com o intuito de aumentar a capacida-
de de prevenção de riscos e de proteção das 
pessoas e dos negócios na hotelaria, foi cria-
do o Novo8 – Compartilhando soluções, 
um projeto que viabiliza o acesso a informa-
ções relevantes para o setor. A ferramenta 
é uma criação de Otávio Novo, especialista 
em crises e riscos palestrou no Fórum de 
Segurança Hoteleira, no dia 23 de agosto.

Segundo ele, a diversidade de riscos 
vem aumentando e as situações de crises e 
de mudanças abruptas de cenários são cada 
vez mais frequentes e comuns. Mudanças 
climáticas, tensões sociais, crises políticas, 
instabilidade econômica, forte exposição 
midiática, etc, são situações que deixa-
ram de ser exceção para se tornar regra.  

Por isso, todos os profissionais que 
atuam em mercados e atividades im-
portantes, como o setor de hospitalida-
de e turismo, devem estar preparados 
para agir de forma adequada diante de 
questões sensíveis. E o projeto Novo8 
busca contribuir com essa preparação. 

Parte da plataforma Novo8 é um site 
(www.novo8.com.br) que concentra e 
disponibiliza informações em vários níveis, 
e que podem ser acessados de formas dife-
rentes e de acordo com as características de 
cada usuário. Desde informações totalmen-

Otávio Novo: “Diversidade de riscos vem 
aumentando e as situações de crises e 
de mudanças abruptas de cenários são 
cada vez mais frequentes e comuns”
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te gratuitas até atendimentos específicos 
sob demanda, o tema Gestão de Riscos e 
Crises é abordado e apresentado de forma 
acessível a todos os níveis de atividade e 
responsabilidade na cadeia da hospitali-
dade, podendo ser prontamente colocado 
em prática, de forma autônoma, ou com o 
acompanhamento e suporte necessário. 

Além dos conceitos de gerencia-
mento de riscos e crises abordados no 
site, o projeto Novo8 também prevê a 
realização de palestras e workshops 
para profissionais da área e também 
para estudantes e novos profissionais 
do setor de turismo e hospitalidade. 

Essas ações podem ser realizadas 
presencialmente ou por intermédio de 
ferramentas de internet como vídeo-
conferêncais e webnários. Parte dessas 
ações também é realizada sem qual-
quer custo e tem como objetivo oferecer 
acesso a quem realmente precise e se 
interesse por esse novo tipo de atuação 
de fortalecimento de tais atividades. 

Também estão disponíveis os serviços 
da consultoria Novo8, que de maneira 
mais aprofundada e focada, pode atender 
a demandas específicas de organizações, 
estabelecimentos ou profissionais atuantes 
no mercado da hospitalidade.  A partir 
dessas atividades e alternativas, o projeto 
Novo8 visa compartilhar soluções por 
intermédio de canais de comunicação 
diversos para apoiar na evolução dos 
profissionais desse estratégico setor. “Essa 

ação de suporte e colaboração possibilita a 
geração de melhores serviços, ajudando no 
fortalecimento do Turismo do Brasil, para 
que cada vez mais cumpra o seu importante 
papel econômico e social no desenvolvi-
mento do país”, explica Otávio. Em 2017, o 
projeto Novo8 foi mencionado pela OMT / 
ONU como uma das iniciativas alinhadas 
ao Ano Internacional de Sustentabilidade 
no Turismo para o Desenvolvimento. 

Top Seller Event 2017 
promovido pela RCI será no Mabu 
Thermas Grand Resort

A cidade paranaense de Foz do Iguaçu 
receberá o Top Seller Event 2017que chega a 
sua 5ª edição e é considerado o maior even-
to direcionado aos profissionais do setor de 
Propriedade Compartilhada. O encontro 
está agendado para novembro deste ano e 
conta com a confirmação de dois importan-
tes nomes para as atividades de evolução 
e conhecimento. Referências em suas áreas 
de atuação, a empresária Luiza Trajano, 
presidente do Conselho de Administração 
do Magazine Luiza, e a ex-jogadora de 
basquete Hortência Marcari, ministrarão 
palestras sobre empreendedorismo.

Programado para os dias 22 e 23 de 
novembro, no Mabu Thermas Grand 
Resort, o Top Seller Evento 2017 é uma 
realização da RCI, empresa tradicional da 
Indústria da Propriedade Compartilhada.

O evento tem como público-alvo os 
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profissionais das mais de 70 
salas de vendas ativas no Brasil, 
diretores e gerentes de projetos, 
e profissionais de Marketing e 
a organização espera receber 
mais de 500 participantes.

Segundo a Diretora geral 
da RCI Brasil, Maria Carolina 
Pinheiro, “O evento representa 
mais uma ação do nosso com-
promisso com a Indústria da 
Propriedade Compartilhada no 
Brasil. Além do ciclo de pales-
tras que permeiam temas como 
venda, pós venda e captação, a 
RCI premiará os melhores do 
ano, em uma festa comemora-
tiva totalmente idealizada para 
estes profissionais. É emocio-
nante vê-los crescendo neste 
mercado”. As inscrições poderão 
ser feitas pelo site www.top-
sellerevent.com.br/inscricao.

Vila Galé 
apresenta primeiro hotel 
‘All Inclusive Gourmet’ 
do Brasil

Hotel Vila Galé Fortaleza é o 
primeiro a oferecer a 
modalidade “All Inclusive 
gourmet” do país 

A rede de resorts Vila 
Galé anunciou uma novidade 
para o segundo semestre de 
2017. O grupo lança o pri-

meiro serviço “All Inclusive 
Gourmet” do Brasil. A novi-
dade estará disponível a par-
tir de outubro no hotel Vila 
Galé Fortaleza, no Ceará. 

Além da alimentação, tam-
bém estão previstos serviços de 
alto padrão aos hóspedes. Para 
o presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Vila 
Galé, Jorge Rebelo de Almeida, 
a nova modalidade de hospeda-
gem introduz um padrão inter-
nacional de qualidade, no qual 
o objetivo é a obtenção de altos 
níveis de excelência. “Esta ini-
ciativa da Vila Galé visa satisfa-
zer aos clientes mais exigentes 
que gostam do regime de All 
Inclusive mas num padrão 
mais elevado, sofisticado e com 
maior tranquilidade”, explicou. 

O novo regime de alimen-
tação contará com uma oferta 
gastronômica variada, incluin-
do os espaços Sushi Lounge, 
dedicado à culinária japonesa; 
Massa Fina, focado em pizzas e 
massas, típicas da gastronomia 
italiana; Culinária Regional, 
com buffet variado de iguarias 
do Nordeste, dentre outros. 
As crianças também terão 
piscinas com escorregadores 
e camas elásticas com tram-
polim. O conceito reforça a 
gama de ofertas do grupo no 
país, que, atualmente, pos-
sui a maior rede de resorts 
do Brasil, com sete unidades, 
além de três hotéis corporati-
vos nas capitais brasileiras.

 O Vila Galé Fortaleza é o primeiro 
hotel a oferecer esta opção

Maria Carolina Pinheiro: “O 
evento representa mais uma 
ação do nosso compromisso 
com a Indústria da Propriedade 
Compartilhada no Brasil”
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AccorHotels 
promoveu com sucesso segunda 
edição do F&B Academy

A AccorHotels promoveu nos dias 
17 e 18 de agosto, em sua unidade do 
Novotel Porto Atlântico (RJ), a segunda 
edição do F&B Academy. O evento con-
tou com a participação de diversos profis-
sionais para debates, workshops e pales-
tras de algumas das maiores referências 
do segmento. Cada vez mais valorizada 
pelos clientes que buscam por opções 
diferenciadas para comer e beber, a expe-
riência gastronômica nos hotéis tornou-se 
uma prioridade para a AccorHotels.

Esta é uma iniciativa de formação 
do Comitê de Alimentos & Bebidas e da 
Académie AccorHotels América do Sul 
para desenvolver os responsáveis des-
sa área. “A Academia de Alimentos & 
Bebidas nasceu da necessidade de criar 
emoções capazes de ir além do quarto. É 
preciso fugir dos padrões e inovar para 
que o cliente interaja com o universo que 
existe dentro e fora do hotel, a partir de 
aromas, gostos, visual e, claro, atendi-
mento”, explicou o VP Services Luxury & 
Upscale América do Sul, Phillippe Trapp.

Durante o evento, foram abordados 
diversos assuntos referentes ao mercado 
e às tendências de alimentos e bebidas: 
legislação do setor, mixologia, importân-
cia da ambientação, alimentação saudá-
vel, entre outros. O tema do evento foi a 
experiência dos consumidores e transfor-
mação dos profissionais. Como principal 
foco, estavam os bares dentro dos hotéis. 
Com o programa global de desenvol-
vimento sustentável, o Planet 21, a 
AccorHotels tem como meta reduzir em 
30% o desperdício de alimentos, investin-
do em opções de alimentação saudável.

O intuito do F&B Academy foi fo-
mentar o setor de alimentos e bebidas 
apresentando ao mercado as principais 
novidades sobre o tema. A AccorHotels 
vem implementando algumas dessas 
tendências. “Além dos recém lança-
dos Gourmet Bar, no Novotel Center 
Norte em São Paulo e Q Ceviche!, no 
ibis Styles Barra Funda e Faria Lima, 
a AccorHotels possui restaurantes 
que são referências como: Udon, no 
Caesar Business Belo Horizonte e 
Olegário, no Mercure Belo Horizonte 
Vila da Serra”, comentou Trapp.

Phillippe Trapp: 
“O intuito do F&B 
Academy foi fomen-
tar o setor de ali-
mentos e bebidas 
apresentando ao 
mercado as prin-
cipais novidades 
sobre o tema”
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 Palestra sobre gestão de riscos e 
crises com Otávio Novo abriu 
programação do evento 
promovido pela Revista Hotéis

Poucos hotéis no Brasil trabalham com 
estandartes fixos e definidos para seguran-
ça por falta de legislação, em um país cada 
vez mais violento. Muitas vezes, a seguran-
ça é percebida como um custo em um hotel 
que trata a questão de forma improvisada, 
mas esquece de que está exposto a inúme-
ros riscos e inseguranças. Estes são capazes 
de comprometer suas atividades, além de 
provocar prejuízos materiais e até mesmo 
físicos às pessoas. Assaltos, homicídios, pe-
netração em sistemas informatizados, se-
questros, atentados terroristas, sabotagem e 
espionagem são alguns dos riscos. Existem 
outras vulnerabilidades que podem trazer 

impactos para as empresas e clientes do se-
tor de turismo, como falhas de procedimen-
to, grandes exigências de mercado e exposi-
ção das marcas.

Diante destes fatos, a Revista Hotéis re-
alizou no último dia 23 de agosto, no Club 
Homs, um Fórum de Segurança Hoteleira 
para um amplo debate de visão estratégi-
ca da segurança. Dentre os 138 inscritos, o 
Fórum reuniu renomados profissionais e 
formadores de opinião e as pessoas chaves 
das redes, para introduzir o assunto através 
de palestras e painéis de debates. O objetivo 
foi despertar o setor de hospitalidade da im-
portância e as possibilidades para melhorar 
a segurança.

O Fórum debateu questões como im-
plantar e administrar a gestão de segurança 
e de risco, com mapeamento de ameaças e 
vulnerabilidades e os procedimentos de rea-
ção em caso de ocorrências com grande sen-

Fórum de Segurança Hoteleira
lança alerta para Gestão de Crises e vulnerabilidade

Cerca de 138 inscritos se 
revezaram na programa-
ção de palestras do Fórum 
de Segurança Hoteleira 
em São Paulo
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sibilidade; a segurança física/patrimonial e 
a segurança da informação: tendências, ben-
chmarks e exemplos de sucesso e como im-
plantar uma nova cultura de segurança no 
ambiente hoteleiro. 

Gestão de crises
O Fórum iniciou com uma palestra 

de Otavio Novo, profissional de Gestão 
de Riscos e Crises no turismo e hotelaria 
na América Latina que abordará o tema: 
Gestão de Segurança e Riscos na hotelaria 
e no turismo – Novas tendências e exigên-
cias do mercado no Brasil e no Mundo. 
Otavio Novo é consultor, desenvolvedor 
de materiais acadêmicos e facilitador na 
formação de profissionais e na organi-
zação de empresas do setor do turismo 
e hospitalidade. É criador e responsável 
pelo projeto Novo8 – www.novo8.com.br, 
iniciativa mencionada pela Organização 
Mundial de Turismo (OMT/ONU) como 
uma das ações alinhadas aos princípios do 
Ano Internacional de Sustentabilidade no 
Turismo para o Desenvolvimento. 

Ele falou sobre as principais exigências 
do mercado no Brasil e no mundo em rela-
ção à gestão de riscos. “Desde o início dos 
tempos da hospedagem, os indivíduos sem-
pre priorizaram a segurança, com o objetivo 
de voltar sãos e salvos para casa. E em tudo o 
que fazemos, existem riscos, mas cabe a nós 
profissionais assumi-los. Precisamos fazer a 
gestão dos riscos e crises, que são totalmente 
possíveis de serem revertidas”.

Otávio falou também que os cenários 
estão cada vez mais complexos, e estar pre-
parado para todos os riscos é fundamental. 
“Existe uma analogia destas situações com 
um ‘Cisne Negro’, que é uma situação que 
não se espera pela habituação com os cisnes 
brancos. Uma pessoa comum pode causar 
um grande estrago, de repente. Há diversos 
casos na nossa época em que  vemos o de-
sencadeamento de conflitos internos e tudo 
isso precisa ser trabalhado e estar no mapea-
mento de riscos”, explicou Novo.

Para falar sobre soluções de gargalos 
encontrados na segurança hoteleira, pro-
fissionais da área participaram do painel 

 Otávio Novo – “Em tudo 
o que fazemos, existem 
riscos, mas cabe a nós 
profissionais assumi-los”
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“Segurança Hoteleira no Brasil: Carências 
e soluções”. Participaram do debate Inbal 
Blanc, Mario Cezar Nogales, Mário Baptista 
de Oliveira e o jornalista Paulo Atzingen 
como moderador. Inbal Blanc, que conta 
com mais de 17 anos de experiência na área 
de segurança pessoal e patrimonial, com 
carreira desenvolvida junto ao Exército de 
Israel, iniciou o painel mostrando alguns 
cases de problemas ocorridos em grandes 
hotéis pelo mundo, envolvendo roubos ou 
terrorismo – fatos que acarretam na perda 
financeira do setor de turismo.

No mundo, o turismo cresceu 40%, ge-
rando mais de um bilhão de reais no último 
ano, enquanto no Brasil, o aumento foi de 
11%, demonstrando uma grande perda no 
País em virtude dos casos de riscos e segu-
rança que só têm aumentado. Inbal Blanc 
apresentou também as soluções imediatas 
que foram tomadas no Brasil e que não tem 
sido eficientes. “Ressarcir pessoas rouba-
das não é a solução. E o dinheiro que se 
deixa de ganhar com turismo por causa da 
falta da segurança poderia ser investido no 
mesmo setor. O que estamos fazendo em 
relação a isso? Que atitudes os profissio-

nais da hotelaria estão tomando para evitar 
tantas perdas?”, questionou Blanc.

Mário Cezar Nogales, consultor hotelei-
ro e autor de sete livros para o setor, deu 
continuidade ao tema falando sobre um 
grande problema existente nos meios de 
hospedagem que são as ações corretivas a 
problemas que acontecem e poderiam ser 
evitados. Para ele, o treinamento e capaci-
tação de pessoas e rever conceitos desde a 
implantação do empreendimento até a con-
tratação de funcionários são fundamentais.

Em concordância, Mário de Oliveira, 
Diretor Geral da empresa Protege S.A. e 
Presidente da Proair, falou sobre a impor-
tância da reflexão sobre o posicionamento 
do setor em relação ao conceito da seguran-
ça, que precisa ser analisado de um ponto 
de vista estratégico, estatístico e não estru-
tural. “As pessoas pensam sempre apenas 
de forma física. E não é só isso, passa por 
muito mais. Começa no projeto, passa pela 
arquitetura, mas também está relacionada 
à sensação. Contar com o corretivo é con-
tar com a sorte, por isso o ideal investir nas 
ações preventivas. É preciso pensar na se-
gurança como processo”.

Da esquerda para direita, 
Euler Firmo, Dionisio 
Campos, Edgar J. Oliveira 
e Maurício Rasi
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Segurança da informação
Maurício Razi, assessor especial do 

Ministério do Turismo e delegado de polí-
cia; Dionisio Campos, Gerente de Segurança 
e Riscos para AccorHotels e Euler Firmo, 
Gerente de Segurança da rede Porto Bay 
no Brasil foram os debatedores deste tema, 
moderado pelo Diretor editorial da Revista 
Hotéis, Edgar José de Oliveira.

Dionísio falou sobre a importância de um 
sistema de segurança eficaz para os dados 
do hotel, evitando vírus e ransomwares que 
podem gerar perdas consideráveis. O pro-
fissional trabalhou durante as Olimpíadas 
como Gestor de Segurança pela AccorHotels 
para garantir a segurança dos milhares de 
turistas que passaram pela rede, incluindo 
grandes atletas e personalidades interna-
cionais que poderiam ser alvo de ataques e 
gerar uma grande repercussão negativa em 
caso de problemas. Dionísio mencionou as 
ações praticadas pela rede AccorHotels du-
rante as Olimpíadas, que traçaram um plano 
seis meses antes do evento. Segundo ele, só 
se consegue mostrar a importância da segu-
rança para os diretores mostrando o prejuí-
zo que eles podem ter caso algo dê errado. 
“Fizemos uma operação especial, junto à 
Polícia Federal, e ainda que não tenhamos 
uma ameaça terrorista no nosso País, foi um 
evento internacional onde temos procedi-
mentos padrão para toda a rede no mundo”, 
defendeu Campos.
 
Palestra com Coronel

A tarde do Fórum de Segurança 
Hoteleira foi iniciada com a pales-
tra “Segurança contra incêndios em 
meios de hospedagem – Legislação e 
Métodos”, ministrada pelo Coronel PM 
e Coordenador do Comitê de Segurança 
em Turismo e Hospitalidade da ABIH/SP 
— Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Estado de São Paulo, Adilson 
de Toledo Souza. O Coronel abriu sua 
palestra fazendo uma análise sobre os 
temas debatidos pela manhã. Citou que 
muito se fala do contexto vivido no Brasil 
e em crise econômica, pontuando que a 
crise é, na verdade, moral e ética, situ-
ações que agravam o momento atual. 
Relembrou que falar de segurança é fa-
lar de um assunto que não é considerado 

importante, por representar custo e isso 
faz parte da cultura do Brasil. “Quando 
você chega com um projeto de seguran-
ça em um empreendimento, a primeira 
coisa que o CEO pergunta é: quanto vai 
custar? Isto é um erro”, disse.

Adilson afirmou que o assunto segu-
rança é algo que deve englobar todos os 
envolvidos no funcionamento das or-
ganizações, mas não pode ser debatido 
sem alguém da área. “Segurança é, so-
bretudo, processo. A partir do momento 
que todos souberem o que é insegurança 
dentro do seu departamento, 80% dos 
problemas de segurança serão resolvi-
dos”, acredita.

O painel “O que é e como funcio-
na a visão estratégica de segurança - 
Investimento de forma correta no meu ho-
tel” foi ministrado pelo Advogado Murillo 
Akio Arakaki; o Presidente e Fundador 
da Rede BSH International, José Ernesto 
Marino Neto, e o Consultor Sênior da JR & 
MvS Consulting And Advisory, Maarten 
Van Sluys.  José Ernesto iniciou a conversa 
contextualizando as mudanças pelas quais 
a hotelaria tem passado nos últimos anos. 
As regras mudaram e os empreendimen-
tos precisam cumprir as normas básicas 
tanto da municipalidade quanto do corpo 
de bombeiros. Os aspectos da legislação e 
de mercado tornam o país hostil e faz do 
Brasil um ambiente cultural levado a sério 
pelo investidor, segundo o empresário.

Para Marteen, a segurança é um dos 
quesitos que nunca deveriam ser vistos 
como despesa e sim como investimen-
to que não pode ser cortado na hora da 
busca de melhoras dos resultados. O 
consultor pontuou ainda que 75% dos 
hotéis têm serviços de segurança tercei-
rizados, o que é um número muito alto, 
principalmente quanto existe a confu-
são de tratar vigilância e portaria como 
agentes da segurança. “Zelador não é se-
gurança, ele não tem treino, autoridade 
e nem capacitação para isso”, alertou. Os 
três painelistas concordaram ao afirmar 
que a terceirização não impede que, na 
justiça, o hotel responda por danos cau-
sados aos hóspedes. 

Murillo pontuou que o hotel tem 
responsabilidade objetiva sobre os hós-
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pedes e também pelo seu patrimônio. 
“Pela lei, é uma relação como pai e filho, 
tutor e tutelado, curador e curatelado”, 
explicou o advogado, afirmando que os 
hotéis são, sim, responsáveis pelas ocor-
rências que aconteçam dentro de seus 
empreendimentos, mesmo que existam 
placas informando acerca das regras 
sobre objetos e bens. Questões de segu-
rança também foram abordadas como o 
acesso à internet via Wifi, pois as senhas 
podem ser acessadas por hackers. Além 
disso, roubos, acidentes, incêndios e 
suicídios são assuntos delicados e cada 
um deles deve ser estudado sobre as res-
ponsabilidades civis e legais dos hotéis.  

Custo ou investimento?
O último painel do I Fórum de Segurança 

Hoteleira trouxe “Investir na hotelaria é um 
custo ou solução? Por onde começar?” como 
tema. Os painelistas convidados para deba-

ter o assunto foram a Presidente da ABESE 
— Associação Brasileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança, Selma 
Migliori, o EAESP da Fundação Getulio 
Vargas, Ari Giorgi, e o Executivo da 
Realhotéis, Marco Tulio Quina. 

Selma iniciou o painel abordando a segu-
rança eletrônica como uma parte do plano de 
segurança do empreendimento. A seguran-
ça eletrônica é responsável pelo diagnóstico 
e análise de risco para estudar a necessidade 
do local para projetar o que de fato atende 
o hotel. “Não dá para comprar segurança 
no balcão”, afirmou a Presidente, que disse 
também que o preço tem sido, por parte dos 
gestores, o maior entrave para a aquisição de 
segurança eletrônica de qualidade. 

Já Ari Giorgi falou sobre chaves, fechadu-
ras e cofres, alertando para o fato de que há 
hoteleiros e investidores que preferem pagar 
mais barato por artigos que deveriam tratar de 
segurança, mas não têm tanta qualidade. “A 

Adilson Souza afirmou que 
o assunto segurança não 
pode ser debatido sem 
alguém da área

Adilson de Toledo Souza - 
“Quando todos souberem 
o que é insegurança den-
tro do seu departamento, 

80% dos problemas de 
segurança serão  

resolvidos”
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engenharia do produto deve ser levada em 
consideração do início até a hora da finali-
zação da obra”, disse o Executivo, alertan-
do para os altos índices de criminalidade do 
País.

O fator humano e de equipamento foram 
tratados por Marco Tulio que, assim como 
os demais painelistas, disse que a seguran-
ça deve ser tratada com prioridade e sem 
a preocupação com o custo. O Executivo 
trouxe cases que retratam como a segurança 
eletrônica é necessária para garantir a quali-
dade no atendimento e tranquilidade tanto 
para o cliente quanto para o hoteleiro.

Além da aquisição de itens de seguran-
ça, investimento em treinamento também 
deve ser uma preocupação das empresas. 
“Equipamento sem treinamento e treina-
mento sem equipamento não funcionam”, 
pontou Marco Tulio, que lembrou que há 
hotéis no interior do País que não se preo-

cupam com a segurança por considerarem 
suas cidades tranquilas, mas esquecem que 
seu público não é formado por pessoas da 
própria cidade, e sim, de fora.

Apoio
O Fórum de Soluções Hoteleiras pos-

sui a chancela e apoio das seguintes enti-
dades: FOHB — Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil; FBHA – Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação; 
ABIH Nacional — Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (e várias regionais); 
Resorts Brasil – Associação Brasileira de 
Resorts; ABREVIS - Associação Brasileira 
das Empresas de Vigilância; SESVESP 
- Sindicato das Empresas de Segurança 
Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de 
Formação do Estado de São Paulo; ABESE 
— Associação Brasileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança. 

Ari Giorgi, Selma Magliori 
e Marco Tulio Quina 
compuseram o painel 
sobre investimentos 
em segurança 
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Na foto, Euler Firmo, 
Adilson de Toledo Souza, 

Dionisio Campos e 
Maurício Rasi 

Maarten Van Sluys, José 
Ernesto Marino Neto e 

Murillo Akio Arakaki

Palestrantes e partici-
pantes posam durante o 

Fórum de Segurança 
Hoteleira, no Club Homs
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Hotéis Pullman 
fecham parceria com chef Renata 
Vanzetto para menu exclusivo

A rede hoteleira anunciou a 2ª edição 
do TapasTRY, que busca surpreender o 
paladar de todos com propostas gastro-
nômicas criativas. Em um lugar secreto, 
a renomada chef Renata Vanzetto, que 
comanda os renomados Marakuthai e 
EMA, apresenta as cinco novas opções 
de tapas em um jantar às escuras:

Bombom de Tomate (Foto)
Criado com bombom de to-

mate e queijo de cabra.

Folha de uva com brie, pera e avelã
Que leva folha de uva crocante, cebo-

la, pera, queijo serra da canastra e avelã.

Tiradito de Peixe Branco
Incluindo peixe branco marinado 

no cardamomo, raspas de limão sicilia-
no, cebolinha e crispy de batata doce.

Croquete de quinoa
À base de quinoa, tomate, coalha-

da seca com pimenta síria e hortelã.

Colher asiática de salmão
Combinação de salmão marinado no 

limão, geleia de pimenta e gergelim.

A cada seis meses, um menu comple-
tamente diferente será desenvolvido pela 
Chef e disponibilizado nos três restauran-
tes dos hotéis Pullman no Brasil. A VP de 
Marketing da AccorHotels América do 
Sul, Roberta Vernaglia, comentou que “a 
criatividade da Renata Vanzetto é surpre-
endente e a parceria está sendo um ver-
dadeiro sucesso para os nossos clientes”. 

Eleita como Chef Revelação pelo 
Guia Quatro Rodas (2008), Vanzetto é 
a consultora gastronômica responsável 
pelo cardápio brasileiro do TapasTRY. “A 
boa gastronomia é um pilar estratégico 
para a AccorHotels. Além de atrair os não 
hóspedes para os nossos restaurantes, 
ela é essencial para alcançarmos o nosso 

Renata Vanzetto é 
quem comanda o 
Marakuthai e EMA
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objetivo de oferecer a melhor experiên-
cia de hospitalidade”, concluiu Roberta. 
O TapasTRY faz parte da campanha Do 
Disturb Pullman, que tem o intuito de su-
perar as expectativas dos clientes, surpre-
endendo-os de uma maneira positiva.

Além das tapas, será vendido um 
drink exclusivo nos restaurantes dos 
hotéis da marca Pullman: o DRINK 
OMG – Ketel One, composto por 170ml 
de Vodka Ketel One, 100ml de suco de 
limão, 80ml xarope de açúcar e 300 ml 
de chá de pêssego, e de guarnição, para 
complementar o drink, há uma fatia de 
laranja e outra de cereja maraschino. 

Ponta dos Ganchos (SC)
 apresenta o Mês das Ostras

O Estado de Santa Catarina e, mais es-
pecificamente, a cidade de Florianópolis, 
são grandes produtores brasileiros de 
ostras. Aproveitando essa característica 
regional, o Ponta dos Ganchos, resort 
situado a 30 quilômetros da capital 
catarinense, oferece um menu especial 
com a iguaria durante todo o mês de 
outubro. Ao todo são quatro opções 
de entradas e quatro pratos principais 
criados especialmente para a ocasião.

Os hóspedes poderão experimentar 
uma série de receitas criadas pelo chef 
José Nero que levam o fruto do mar. 
Entre as opções, estão Creme de ostras 
e cogumelo ostra com espuma de erva 

Fruto do mar é a estrela do cardápio do 
resort durante todo o mês de outubro
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cidreira; Gnocchi de mandioquinha ao 
bisque com ostras flambadas na cacha-
ça, rúcula e tomate cereja e a Moqueca 
de ostras com farofa biju de castanha de 
caju e azeite de pimentões com coentro.

Totalmente incorporados às paisa-
gens da região, o cultivo de mexilhões 
e ostras encanta os visitantes que veem 
toda a costa toda pontuada por estru-
turas de cultivo que, para muitos pro-
dutores, na sua maioria pescadores, 
tem sido a principal fonte de renda.

Pousada Aromas da 
Montanha (MG) 
promoveu degustação com influên-
cia mediterrânea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na segunda quinzena de agosto, a cidade 
mineira de Tiradentes recebeu a 20ª 
edição do Festival Cultura e Gastronomia 
e a Pousada Aromas da Montanha 
promoveu evento como parte da progra-
mação. As duas tardes de harmoniza-
ções tiveram como tema os “Sabores do 
Mediterrâneo – entre vinhos e azeites”.

A proprietária da Aromas da 
Montanha, Rosana Negreiros, disse 
que “a proposta é um encontro entre 
o público interessado em saber mais a 
respeito e degustar azeites espanhóis e 
vinhos portugueses na companhia de 
profissionais especializados”. Para isso, 
a Pousada convidou o chef Marcelo 
Lopes, que preparou pães portugueses e 
espanhóis, além de uma deliciosa massa 

artesanal, os quais serviram como base 
para a apreciação dos azeites de oliva. 

Comandou esta etapa da degustação 
a sommelier de azeites Ana Beloto. Ela 
apresentou rótulos da marca La Rambla, 
um deles, inclusive, intitulado “Único”, 
exclusivo e não comercializado, dis-
ponível em apenas duas mil garrafas 
em todo o mundo. Nesta fase da de-
gustação foram servidos ainda vinhos 
do Douro da marca Zom, da vinícola 
Barão de Vilar, para acompanhar. 

Na segunda fase, o premiado enólo-
go português Álvaro Van Zeller assu-
miu a apresentação com a degustação 
de diversos exemplares de vinhos do 
Porto Maynard’s, também de sua vi-
nícola Barão de Vilar e distribuídos 
no Brasil pela Casa Rio Verde. De alta 
qualidade, eles foram guarnecidos por 
três sobremesas para harmonizações. 

Belmond Hotel 
das Cataratas (PR) 
sedia primeiro evento gastronômico 
de Foz do Iguaçu

Único empreendimento do segmen-
to localizado no interior do Parque 
Nacional do Iguaçu, o Belmond Hotel 
das Cataratas sediou o Festival Foz 
Gastronômico, que aconteceu nos 
dias 8 e 9 de setembro, com a pre-
sença do Chef Benoit Vidal, deten-
tor de duas estrelas Michelin sob o 
comando do restaurante L’Atelier 
d’Edmond, nos Alpes Franceses.

Tardes de harmoni-
zações com vinhos 

e azeites durante 
Festival de Gastro-

nomia

Além de jantares e degustações, 
proporcionou aulas com os 
chefs e também mixologistas
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Ao lado dele, cozinharam outros 
chefs premiados como Jean-Paul Barbier 
(Tragaluz, Peru), Antonia Gomez (Sax 
Palace, Paraguai), Gabriel Matteuzzi e 
Guilherme Vinha (Tête à Tête, São Paulo), 
Edmundo Santos (Huto, São Paulo), 
Kazuo Harada (Mee, Rio de Janeiro), 
Pedro Siqueira (Puro e Massa, Rio de 
Janeiro) e Clayton Aguiar (Restaurante 
Itaipú, Foz do Iguaçu). O evento, aber-
to a não hóspedes e, além de jantares e 
degustações, proporcionou aulas com os 
chefs e também mixologistas de peso.

Costa Brasilis (BA) 
participa do II Festival da Lagosta 
– Costa do Descobrimento 

O Costa Brasilis All Inclusive 
Resort & SPA, localizado em Vila de 
Santo André, no sul da Bahia, parti-
cipa do II Festival da Lagosta – Costa 
do Descobrimento. O evento acon-
tece em setembro e apresenta pratos 
criados exclusivamente para a oca-
sião, todos com base no crustáceo.

Os pratos dos restaurantes do em-
preendimento foram elaborados pelo 
coordenador de Alimentos e Bebidas 
do resort, Kaled Mansur, com o apoio 
do chef Vladimir Silva. São eles: 
Spaguetti ao pomodoro pelatti com 
pedaços de lagosta no vapor de vinho 

branco; Lagosta na manteiga de caju 
com folhas nobres; Ceviche de Lagosta 
e Gratan de lagosta ao beurry Blanc. 
Os dois primeiros, servidos no buffet 
self-service do Restaurante Caravelas e 
os dois últimos no Bistrô El Floridita. 

O CEO do Grupo Samadhi Hotels, 
Uberto Molo, disse que “tudo foi 
pensado para proporcionar aos hós-
pedes um feriado prolongado com 
muita diversão e degustação de vários 
pratos diferentes de lagosta, uma das 
iguarias mais saborosas e desejadas. 
Tenho certeza que nossos clientes 
ficarão muito satisfeitos com a pro-
gramação e o cardápio especialmente 
preparados para o período”, afirmou. 

ibis Santo André 
leva refeições do hotel para 
a casa dos clientes

Um em cada sete trabalhadores 
almoça fora de casa todos os dias e 
não é por opção. Muitas vezes, essa é 
a única alternativa por causa do trân-
sito, horário apertado e, por isso, há 
muita gente comendo de forma não 
saudável. Pesquisa feita em 12 capitais 
pelo Ibope e pela Alelo mostra que 
65% dos trabalhadores se alimentam 
de forma mais saudável em casa do 
que fora. Para solucionar esta ques-
tão e manter a saúde e o bem-estar, as 
pessoas estão buscando formas alter-
nativas de comidas, como marmitas.

Pensando nisso, o ibis Santo André 
entrega de segunda a sexta-feira, das 
11h00 às 14h00, almoço para os mo-

Pratos especiais 
foram criados ex-
clusivamente para 
o evento

Marmita entregue pelo ibis Santo André
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Godet Bar 
serviu 
cachaças da 
marca  
Gouveia 
Brasil

radores da cidade de Santo André, 
região metropolitana de São Paulo. 
O combo, composto por salada, pra-
to principal e sobremesa custa R$ 
19 reais mais a taxa de entrega. “A 
Marmita Gourmet ibis leva para a casa 
dos clientes a mesma qualidade das 
refeições oferecidas na unidade do 
hotel. Além de atender às pessoas na 
hora do almoço, acreditamos que essa 
novidade tenha potencial para atrair 
mais gente ao restaurante, visto que a 
pessoa pode gostar e querer conhecer 
nosso hotel”, comenta a Gerente Geral 
do ibis Santo André, Ymara Cannizza. 

Cana Brava Resort (BA)
passa a contar com estação 
de hambúrguer

Localizado em Ilhéus (BA), o Cana 
Brava All Inclusive Resort está am-
pliando sua oferta gastronômica e 
passou a oferecer aos seus hóspedes 
o Cana Burguer. Situado no restau-
rante Mar à Vista, a estação permite 
que o hóspede prepare o seu próprio 
hambúrguer, disponibilizando um 
buffet com diversos ingredientes.

Na estação, que funciona das 10h00 
às 17h00, o hóspede conta com dois 
tipos de pães (de forma e hambúrguer), 
frios, saladas, carnes e três tipos de mo-
lho. Já para quem prefere uma refeição, 
o Restaurante Mar conta com cardápio 
de pizzas, petiscos, lanches, chá da 
tarde e buffet no jantar. “Com o Cana 
Burguer, nossos clientes poderão prepa-
rar e saborear um hambúrguer elabora-

do por ele mesmo, transformando o mo-
mento da alimentação em diversão”, diz 
Alisson Leandro, marketing do resort. 

InterContinental São Paulo 
promove degustação de cachaça

O Godet Bar, situado no lobby do 
hotel InterContinental São Paulo, 
recebeu a primeira degustação de 
cachaças Premium. A bebida que 
representa a coquetelaria brasileira é 
indispensável no preparo de clássi-
cos como a Caipirinha e o Rabo de 
Galo, e vem alcançando destaque nos 
bares mais descolados da cidade.  

O evento reuniu um grupo sele-
to de convidados, entre eles clien-
tes e frequentadores habitués do 
bar que tiveram a oportunidade 
de degustar as cachaças da marca 
Gouveia Brasil, de Minas Gerais, 
das linhas profissional, premium, 
licor e bebida mista com jabuticaba. 

O destaque da noite foi a cacha-
ça premium da marca, um blend 
de cachaças artesanais envelheci-
das em cinco anos em Tonéis de 
Carvalho, cinco anos em Dornas de 
Jequitibá Rosa e dez anos em Barris 
de Amburana. O hotel é certifi-
cado pelo Green Globe e essa foi 
mais uma ação que vai de encontro 
com as práticas sustentáveis entre 
estabelecimentos comerciais, pro-
dutores locais e clientes finais.

Restaurante Mar à Vista, do Cana Brava 
Resort (BA)
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Bourbon Ibirapuera 
estende festival com ‘Pizzaiolo dos 
Artistas’ até o final do ano

O Bourbon Convention Ibirapuera 
Hotel, na capital paulista, está realizan-
do um Festival de Pizzas. Devido ao 
grande sucesso, o evento foi prorrogado 
até o dia 13 de dezembro. No comando 
do festival está Edmundo Vieira, co-
nhecido como ‘Pizzaiolo dos Artistas’.

O pizzaiolo comanda a cozinha no 
Festival de Pizzas do hotel e o cardápio 
conta com uma variedade de opções sal-
gadas e doces. Edmundo é pizzaiolo ofi-
cial do programa Domingão do Faustão, 
além de realizar seu trabalho na casa 
de famosos e empresários. O festival 
acontece todas as quartas-feiras, das 
19h00 às 23h00, no restaurante Figueira. 

Campo Bahia Hotel 
participou do 2º Festival da Lagos-
ta Costa do Descobrimento

A praia de Santo André, loca-
lizada no distrito de Santa Cruz 
Cabrália, Sul da Bahia, recebeu a 2ª 
edição do Festival da Lagosta Costa 
do Descobrimento entre os dias 7 e 

O evento surgiu em 2016 na Vila de Santo 
André para movimentar o povoado atraindo 
turistas regionais antes do defeso da lagos-
ta que inicia em dezembro 

10 de setembro. O evento destacou 
as últimas tendências no preparo do 
crustáceo e o Campo Bahia Hotel, 
além de oferecer hospedagem para 
quem acompanhou o evento, ser-
viu no seu restaurante Caju suges-
tões de entrada e prato principal.  

O Chef de cozinha do hotel, Caio 
Silva, elaborou um menu especial 
para o evento. De entrada, Ceviche de 
Lagosta com leite de côco ou Tartine de 
Lagosta com guacamole baiana; como 
prato principal, Lagosta Flambada 
com cama de alcachofra e molho de 
laranja e ainda Salada de Lagosta 
com rúcula e vinagrete de manga.

Reeditado pelo Conselho Municipal 
de Turismo de Santa Cruz Cabrália, 
atendendo à demanda de alguns par-
ticipantes – o evento surgiu em 2016 
na Vila de Santo André com o objetivo 
de movimentar o povoado atraindo 
turistas regionais antes do defeso da 
lagosta que inicia em dezembro. Foram 
dez participantes e a receptividade 
foi tão positiva que este ano foi defi-
nida a reedição e, por uma solicitação 
do Conselho de Turismo de Cabrália, 
expandiu-se para toda a cidade. 

O ‘Pizzaiolo dos Artistas’, Edmundo Vieira, 
continuará no comando do festival



Implantação

75

A cidade de São José dos Pinhais, re-
gião metropolitana de Curitiba recebeu 
a marca Fairfield by Marriott no último 
dia 24 de agosto. A marca é projetada 
para o viajante atual que quer se man-
ter produtivo enquanto viaja, seja para 
negócios ou lazer. Além do Wi-Fi e 
café da manhã gratuitos, o Fairfield by 
Marriott oferece quartos e suítes cui-
dadosamente projetados com áreas de 
estar, trabalho e de descanso separadas.

O Fairfield Curitiba Afonso Pena 
Airport está localizado apenas a dois 
quilômetros do Aeroporto Curitiba 
Afonso Pena. Possui 160 apartamen-

tos (doubles, twins e portadores de 
necessidades especiais) com o que há 
de mais moderno em termos de cons-
trução hoteleira: janelas acústicas e ar 
condicionado central. O mobiliário de 
todos os apartamentos e adega da área 
social foram fornecidos pela empresa 
SCA, assim como a ópera dos banheiros 
celulares dos apartamentos. A empre-
sa Dormakaba foi quem forneceu as 
fechaduras eletrônicas (Fechadura RT 
790 RFID + BLE) com possibilidade 
de abertura via aplicativo de smar-
tphone (fechadura com tecnologia 
BLE - Bluetooth Low Energy). Além 
desta novidade em controle de aceso, 
também forneceu cofres eletrônicos 
digitais e frigobares com tecnologia por 

 A imponente 
fachada do em-
preendimento é 

uma referência na 
paisagem local

Marriott International 
traz ao Brasil a marca Fairfield

Implantação
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absorção que oferecem baixo consumo 
de energia e são extremante silencio-
sos. Os apartamentos contam com TV´s 
de 42” de última geração com uma 
variedade de opções de canais a cabo, 
ferro e tábua de passar, ampla mesa 
de trabalho, iluminação balanceada e 
agradável, telefone multifuncional e 
bancada para acomodar a bagagem. O 

enxoval é de mais de 230 fios e colchões 
possuem molas ensacadas. E coube 
a empresa Maxcleanlav, fornecer as 
toalhas de rosto, mão, piso e banho, 
lençóis casal e solteiro e as fronhas.

Segurança de última geração
Todas as áreas da edificação são do-

tadas de sistemas de segurança de últi-

Na recepção já se 
nota o padrão de 
conforto

Implantação
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ma geração, instalados e inspecionados 
por auditores internacionais. A preocu-
pação com o meio ambiente se revela 
pela instalação de equipamentos volta-
dos para a sustentabilidade, como aque-
cimento solar, lâmpadas led, captação 
água de chuva, ar condicionado econô-
mico e mobiliário orgânico. “Investimos 
R$ 28 milhões nesta primeira unidade 
e estamos certos de que o retorno será 
mais rápido do que o previsto, por-
que já verificamos o restabelecimento 
gradual da demanda por hotéis “se-
lected service” no mercado da região 

sul do país”, analisa Aldemir Dadalt, 
Presidente da Prisma Engenharia e da 
HSul Hotéis, respectivamente res-
ponsáveis pela obra e incorporação.

Na área gastronômica o hotel con-
ta com um cardápio exclusivo criado 
pelo Chef  Dalton Durski. O restaurante 
conta também com adega própria e uma 
variada carta, especializada em rótulos 
diferenciados brasileiros, a preços de 
vinícola. Após as 23h00 o serviço de 
alimentação continua, através do market 
e de refeições pré-prontas destinadas ao 
público de lay overs, típico de aeroportos.

Os apartamentos 
são bem 
aconchegantes
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Foi aberta pelos 
Diretores da ABIH-SC e 
autoridades locais

Evento realizado no CentroSul, 
em Florianópolis (SC) recebeu 
4.059 pessoas

Aconteceu em agosto a 30ª edição 
do EXPROTEL - Feira de Produtos e 
Serviços e o ENCATHO – Encontro 
Catarinense de Hoteleiros no Centrosul, 
em Florianópolis (SC), que superou o 
número de participantes em relação à 
última edição. O evento promovido pela 
ABIH/SC - Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de Santa Catarina 
reuniu na capital paranaense os princi-
pais nomes da hotelaria do Sul do País 
para discutir as novidades e tendências 
do turismo nacional. 

Durante os três dias foram oportu-
nizados negócios, qualificação, atu-
alização na operação, networking e 
divulgação das potencialidades da ho-

telaria e dos expositores. Os números 
demonstram o sucesso de uma edição 
que superou todas as expectativas da 
ABIH-SC. Ao todo foram 4.059 pesso-
as advindas de três países, 10 Estados 
(Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe 
e São Paulo), e 121 municípios, em sua 
maioria da região sul, que se reuniram 
para ouvir mais de 50 palestrantes.

Este ano, o evento foi regido sob o 
tema “Novidades e Tendências para 
o Mercado Hoteleiro”, considerando 
a importância da adequação às novas 
formas de se fazer negócio. De acordo 
com o Diretor-presidente da ABIH-SC, 
Osmar José Vailatti, que agradeceu a 
presença das autoridades e participan-
tes, afirmou que realizar este evento 
grandioso é um grande desafio para 

2017 supera público da última edição
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a diretoria atual, diante das dificulda-
des da economia atual, é uma iniciativa 
necessária. “Aqui podemos discutir os 
rumos que a hotelaria deverá seguir. 
Assim, permitimos uma parada no 
tempo para refletir, conscientes que o 
mundo mudou, o hóspede e a hotelaria 
mudaram. Este evento se destina a dar 
um choque na mente dos responsáveis 
pela hotelaria catarinense. Os temas 
abordaram qualificação, tendências de 
Marketing Digital, governança, nova 
legislação trabalhista, entre outros as-
suntos que aguçarão o aprendizado e 
conhecimento dos participantes deste 
tradicional evento da hotelaria catari-
nense”, pontuou.

Presidente da ABIH Nacional, 
Dilson Jatahy Fonseca Jr destacou que 
o fato do evento ser realizado já é um 
sucesso, independente dos resultados, 
considerando o momento atual da eco-
nomia. “Nosso setor foi um dos primei-

ros a ser criados no mundo, envolven-
do o bem receber e cuidar do próximo. 
Então, qualquer dificuldade que tenha-
mos será superada. O Encatho é uma 
referência entre as feiras do segmento, 

Osmar Vailatti – “Aqui 
podemos discutir os 
rumos que a hotelaria 
deverá seguir”
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e mesmo o Brasil não sabendo aprovei-
tar a recepção de dois grandes eventos 
mundiais que recebeu, o setor turístico 
é quem vai permitir o crescimento do 
País”, disse.

Palestras
O ciclo de palestras do Encatho teve 

início com o Fórum de Instituições de 
Ensino e uma palestra, a segunda ati-
vidade ministrada pelo ex-jogador de 
vôlei Paulão, Medalhista Olímpico em 
1992 com a seleção brasileira.  Sob o 
tema “Como transformar sua equipe 
em uma equipe campeã”, ele contou 
algumas experiências que teve como 
hóspede e como trouxe seus aprendi-
zados na quadra para a vida pessoal 
e consequentemente, profissional. “O 
trabalho em equipe é extremamente 
importante para qualquer tipo de ati-
vidade. O vôlei me permitiu conhecer 
o mundo, e cada etapa foi marcante. 
Comecei a jogar aos 14 anos, mas sem 
pretensão. Mas nem sempre foi o gla-

mour que se mostra quando vencemos 
campeonatos. Este meu início foi o 
que me formou até chegar aos títulos”, 
mencionou o ex-atleta.

Também palestrou durante o en-
contro o biólogo Randy Baldresca, que 
falou sobre o controle de pragas em 
ambientes públicos e comerciais como 
hotéis. O palestrante falou sobre a im-
portância do controle dos animais si-
nantrópicos nas Edificações Humanas, 
como baratas, ratos, pombas, traças, 
cupins, moscas e outros. Segundo ele, 
o controle reduz a probabilidade de 
ocorrências e deve considerar em pri-
meiro lugar a saúde, o bem estar e o 
patrimônio das pessoas e das empre-
sas.

Outro debate importante abordou a re-
forma trabalhista e seu impacto na hotela-
ria. Ewerson Wiethorn, Diretor da Duetto 
Contabilidade destacou a importância dos 
procedimentos contábeis para a contrata-
ção de funcionários terceirizados na ho-
telaria. Segundo ele, há diversos pontos a 

Autoridades locais e 
representantes do 
trade prestigiaram a 
abertura do 30º 
Encatho & Exprotel
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serem observados. “Existe um documen-
to chamado GFIP que controla o FGTS e 
INSS que deve ser recolhido e repassado. 
Essa checagem é muito importante para 
terceirizados, pois o empresário pode ser 
responsabilizado por custos que era do 
terceirizado, fazendo-se necessária a so-
licitação de uma Certidão Negativa”, co-
mentou Ewerson.

Dentre os painéis simultâneos, o 
tema “Tendências na venda de hos-
pedagem” foi levantado no final do 
encontro, abordando conceitos de 
Revenue Management; o papel da im-
prensa especializada na comercializa-
ção do meio de hospedagem – minis-
trado pelo Diretor Editorial da Revista 
Hotel, Edgar José de Oliveira; passos 
para o sucesso nas vendas online e li-
nhas de atuação dos hotéis cooperati-
vos e agências de viagem.

Exprotel – Feira de Produtos e Serviços
Já a Feira de Produtos e Serviços 

para Hotelaria – Exprotel, contou com a 
participação de 43 empresas que, mais 
uma vez, encerram o evento com mui-
tas oportunidades de negócios, visitas 
marcadas e produtos vendidos, con-
firmando que é a principal vitrine de 
negócios da região Sul. “Nós chegamos 
nesta edição do Encatho & Exprotel 
empenhando muita responsabilidade 
para que tudo desse certo. Quero dizer 
para vocês que estou muito feliz com 
os resultados, mas principalmente, em 
ver que os resultados foram satisfató-
rios para todos que aqui passaram”, 
afirmou José Vailatti. 

Ele aproveitou a oportunidade para 
agradecer os apoiadores do evento 
(Santur, Governo de Santa Catarina, 
Fecomércio-SC, BRDE e Sebrae), bem 

Todas as palestras e 
oficinas do 30º Encatho 
receberam grande 
público
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como os patrocinadores (Colchões  
EcoFlex, HSysten, Tomberlin, Ebge-SC 
e SMGrafik), aos profissionais da im-
prensa, autoridades, associados e cola-
boradores. Com todo este sucesso, em 
2018, o Encatho deverá acontecer no in-
terior catarinense em sua próxima edi-
ção. Joinville é a mais provável sede.

Harus montou o maior estande 
do Encatho/ Exprotel para apre-
sentar duas novidades

A Harus Soluções em Hospitalidade 
montou o maior estande na 30ª edição da 
EXPROTEL – Feira de Produtos e Serviços 
para Hotelaria e Turismo e ENCATHO – 
Encontro Catarinense de Hoteleiros. “O 
objetivo deste estande foiapreentar mais 
conforto e comodidade aos nossos clien-
tes e com isto oferecer um atendimento 
mais personalizados. Apresentamos duas 
novidades em nosso estande. Com isto, 
conseguimos atingir já no segundo dia a 

nossa meta estabelecida para este even-
to que consideramos muito importante 
para reforçar ainda mais nossa marca e 
imagem. O mercado de Santa Catarina é 
excepcional para a Harus e com certeza 
estaremos expondo no próximo ano”, 
assegurou Luiz Roberto Magrin Filho, 
Diretor geral da Harus.

As duas novidades apresentadas no 
estande da Harus foram: a coleção Fio a 
Fio que é fabricada pela Trussardi para 
atender hotéis padrão econômico e mids-
cale e a GMM que é um tradicional fabri-
cante de mobiliário de alto padrão para 
o mercado corporativo e de alto luxo. E 
os representantes destas empresas esta-
vam no estande da Harus para revelar 
esta parceria. Fábio Schaffer é o Diretor 
da GMM, uma empresa com 10 anos de 
atividades que atende grandes clientes 
corporativos, como a Vivara Joias, a loja 
de decoração Etna e a Herman Miller 
que é conhecida pelo altíssimo padrão 
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O estande da Harus 
recebeu um bom número 

de visitantes

de qualidade de mobiliário. “Possuímos 
um parque industrial moderno de 30 
mil m com equipamentos de última ge-
ração para atender clientes exigentes 
e enxergamos na hotelaria um nicho a 
ser explorado. Com isto, firmamos esta 
parceria com a Harus que possui uma 
grande expertise no segmento para le-
var nossas soluções. Estamos com uma 
expectativa bastante otimista que esta 
parceria será bastante profícua, pois 
já temos orçamento para três hotéis 
quase finalizado”, garante Schaffer. 
Ele destaca vários diferenciais que sua 
empresa possui e que certamente fará a 
diferença para atender o segmento ho-
teleiro. “Nosso moderno parque fabril 
nos permite atender um grande volume 
de mobiliário num curto espaço de tem-
po. Nosso maquinário de última geração 
personaliza os móveis até mesmo em 
pequenas quantidades. Além disto, con-

seguimos montar um apartamento pro-
tótipo para um hotel sem custo algum. 
Isto nos torna bastante competitivos no 
mercado e com a capilaridade de distri-
buição que a Harus possui no Brasil, cer-
tamente que vamos fechar muitos con-
tratos em breve”, concluiu Schaffer.

A Gerente comercial da Trussardi, 
Carolina Abreu também está com uma 
expectativa bem otimista em relação a 
esta parceria com a Harus. “Com o lan-
çamento da marca Fio a Fio conseguimos 
atender meios de hospedagens padrão 
econômico e midscale com a garantia de 
qualidade que consagrou a Trussardi no 
mercado de luxo. Com a grande penetra-
ção da Harus em todo território nacio-
nal, estamos convictos que conseguire-
mos bons resultados e vamos consolidar 
a marca Fio a Fio agregando ainda mais 
valor aos serviços prestados pelos ho-
téis”, concluiu Carolina. 
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AccorHotels 
é eleita uma das Melhores 
Empresas para Trabalhar 
pela 20ª vez

Pelo 20° ano consecutivo, a 
AccorHotels foi premiada entre as 
Melhores Empresas para Trabalhar pela 
lista do Great Place to Work. Na 21ª 
edição do prêmio, a AccorHotels ficou 
na 7ª posição do ranking brasileiro. A 
metodologia da pesquisa é realizada por 
meio de grupos de colaboradores de cada 
organização participante, que avaliam 
a qualidade do ambiente de trabalho, o 
reconhecimento de talentos, os benefícios 
e as iniciativas que valorizam as pessoas. 

Para liderar a lista do Great Place to 
Work é necessário que as ações sejam 
efetivamente implementadas. “É com 
grande orgulho que recebemos este 

respeitado prêmio do GPTW. O com-
promisso da AccorHotels é de fato 
valorizar seus colaboradores a cada 
dia por meio de iniciativas de todas 
as áreas. Particularmente, aprecio me 
reunir com frequência com os recém-
contratados e os que já estão há um 
bom tempo no Grupo para incorporar 
as melhores ideias na estratégia da em-
presa”, destacou o CEO da AccorHotels 
América do Sul, Patrick Mendes.

Patrick Mendes está há dois anos na 
liderança da operação da AccorHotels 
na América do Sul. Entre seus objeti-
vos, destaca-se o plano de expansão 
no Brasil e região, totalizando 500 
unidades até 2020. No momento, o 
Grupo possui mais de 13 mil colabo-
radores atuando na América do Sul. 
Além deste reconhecimento, neste 
ano, o Grupo já obteve máximo desta-
que com o 1º lugar do ranking como 
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a Melhor Empresa Para Trabalhar 
na América Latina, na categoria 
Multinacionais, e conquistou a segunda 
colocação entre as Melhores Empresas 
para a Mulher Trabalhar no Brasil.

MINIBAR

A AccorHotels foi premiada pela 20ª vez 
consecutiva. Na 21ª edição do prêmio, a 

AccorHotels ficou na 7ª posição 
do ranking brasileiro
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Hilton São Paulo 
Morumbi 
promove reforma

O empreendimento está comemo-
rando a conclusão da uma reforma  
com o lançamento de uma nova ca-
tegoria de quartos “premium”. São, 
ao todo, 242 quartos oferecendo uma 
nova experiência para os viajantes que 
visitam a cidade de São Paulo. A ex-

tensa obra, que se iniciou em 2016, já 
conta com uma incrível piscina recém 
reformada no rooftop, além do lobby 
e Caffè Cino totalmente atualizados.

Para a reforma, o hotel recrutou 
a HBA – Hirsch Bender Associates, 
premiada empresa de arquitetura e 
design conhecida por criar e transfor-
mar espaços para os principais líderes 
do segmento hoteleiro. Como parte da 
renovação dos quartos, o HBA criou um 
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ambiente que oferece sensações ins-
piradas na metrópole e na mistura do 
antigo e novo, do urbano e do natural.

Os designers optaram preferencial-
mente por produtos locais para a ilumi-
nação e decoração e, inspirados no céu 
de São Paulo, misturaram uma paleta de 
cores cinzas e azuis nos quartos. Os quar-
tos apresentam como elementos de design 
uma confortável escrivaninha, um banco 
acolchoado e uma mesa alta próxima à ja-
nela, para que os hóspedes possam jantar 
enquanto aproveitam vistas da cidade.

A reforma completa dos quartos está 
planejada para ser concluída em meados de 
2018. “As renovações realizadas no hotel 
nos deram a oportunidade de oferecer uma 
nova experiência hoteleira, totalmente ins-
pirada na cidade de São Paulo. Queremos 
que nossos hóspedes experimentem as ma-
ravilhas da cidade que estão à nossa porta, 
começando com o novo lobby e continuan-
do por todo o hotel”, afirma o Gerente geral 
do Hilton São Paulo Morumbi, David Ecija.

Tauá Hotel & 
Convention Atibaia 
inaugura restaurante 
para 1.200 pessoas

O América faz parte da infraestrutura 
de convenções, hospedagem e entrete-
nimento, firmando o resort como opção 
para eventos

A 60 km da capital paulista e pró-
ximo aos aeroportos internacionais de 
Guarulhos e Viracopos, o centro de 
convenções do hotel inaugurou no dia 
2 de agosto seu maior restaurante: o 
“América”. O novo ambiente tem capa-
cidade para 1.200 pessoas e teve o nome 
escolhido para homenagear o Espaço 
América, o salão de 3 mil m² inaugurado 
em outubro de 2016. Juntos, os três res-
taurantes – América, Pedra Bela e Pedra 
Grande – irão acomodar mais de duas mil 
pessoas ao mesmo tempo. Hoje, o Tauá 
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Atibaia oferece 340 apartamentos e 59 
salas e salões no Centro de Convenções, 
com diferentes tamanhos distribuídos 
em 10 mil m², recebendo até sete mil 
pessoas simultaneamente. A empresa 
Rational forneceu dois SelfCookingCenter 
201 – 20GNs, um sistema confiável de 
cozinha que permite grelhar, fritar, assar, 

cozinhar a vapor, refogar, escaldar ou 
escalfar em uma área inferior a 1 m².

A Gerente comercial do Tauá Atibaia, 
Viviane Dias, afirmou que a área de 
eventos representa 60% do faturamento 
do empreendimento. “A inauguração 
do América coroa a infraestrutura que 
já oferecemos às companhias e seus 
colaboradores. As empresas são con-
sumidoras exigentes e antenadas às 
tendências. Os RHs estão em busca de 
experiências que agreguem valor às suas 
convenções ou confraternizações. O foco 
é o engajamento dos colaboradores e 
todo o contexto faz parte da estratégia 
para alcançar este objetivo: a sala ou 
salão aonde a reunião ou convenção será 
realizada; o serviço de A&B, os restau-
rantes, as acomodações e as opções de 
esportes e de entretenimento”, disse.  

A localização do restaurante América 
permite fácil acesso tanto para hóspe-
des corporativos - através de elevador 

O restaurante 
América se une 
aos outros dois já 
existentes, tornan-
do o hotel capaz de 
receber até duas 
mil pessoas nas 
três instalações
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As obras já foram iniciadas nas 
duas unidades e o prazo de entrega 
é no final deste ano

exclusivo no Centro de Convenções ou 
escadas partindo direto do Foyer do 
Espaço América - como para hóspedes 
de lazer, por meio do Prédio Atibaia. 
Há ainda obras de expansão no hotel. 
A previsão é de inaugurar 196 novos 
apartamentos no Tauá Atibaia no mês de 
dezembro. No total, estarão disponíveis 
536 UHs, entre suítes e aptos superiores. 

Harbor Hotéis 
realiza retrofit em 
unidades no Paraná

Dois dos empreendimentos da admi-
nistradora, ambos localizados no interior 
do estado do Paraná, começam a passar 
por um processo gradual de moderni-
zação. As obras irão abranger as áreas 
sociais, apartamentos e fachadas das uni-
dades. E os hotéis escolhidos para o início 
dos trabalhos são o Harbor Querência 
Hotel, na cidade de Cascavel, e o Harbor 
Inn Santa Maria, em Campo Mourão.

Esse conjunto de obras e reformas vem 
ocorrendo em paralelo ao movimento 
de reposicionamento das marcas e de 
processos de gestão da rede, reforçando 
o compromisso da companhia na reade-
quação dos produtos e serviços oferecidos 
aos clientes. “Essas mudanças ocorrem 
em um momento oportuno, no qual 
buscamos nos fortalecer nesse segmento 
econômico, oferecendo o melhor custo-
benefício aos nossos clientes”, comentou 
o Diretor geral da Harbor Hotéis, Leonel 
Pereira. As obras já foram iniciadas nas 
duas unidades e o prazo previsto para 
conclusão é o final de 2017. Os custos en-
volvidos nas obras não foram divulgados.
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Complexo IBEROSTAR 
é reconhecido por atitudes 
sustentáveis

Os hotéis do complexo hoteleiro 
cinco estrelas Iberostar Praia do Forte 
Golf & Spa Resort - Iberostar Bahia e 
Iberostar Praia do Forte - foram re-
conhecidos pela Cristal International 
Standards com o certificado EcoCheck 
por implementarem com sucesso um 

Sistema de Gestão Ambiental que é ad-
ministrado diariamente, gerando bene-
fícios significativos para o meio ambien-
te e promovendo a sustentabilidade.

Entre os comprometimentos do 
Complexo, estão a preservação das tar-
tarugas marinhas que desovam na área 
de abrangência do resort, assim como 
de outras espécies em extinção, além da 
coleta seletiva dos resíduos para recicla-
gem, a redução do consumo de energia 
e a utilização de tecnologias para o 
uso racional dos recursos naturais. 

Um exemplo de iniciativa nesse 
sentido é a ‘Hora do Planeta’, quan-
do todas as luzes dos hotéis ao redor 
do mundo se apagam por uma hora, 
incentivando os hóspedes e funcio-
nários a participarem dessa ação de 
conscientização. “Para a rede Iberostar, 
a vida e a proteção das pessoas e do 
meio ambiente são aspectos prioritá-
rios em todas as atividades e, por isso, 

Iniciativa visa me-
lhorar as condições 
dos estudantes da 
região e estimulá-
los a ingressar em 
universidades
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nossa estratégia corporativa conta com 
excelência e aprimoramento contínuo 
na gestão do meio ambiente e respon-
sabilidade social”, avaliou o Diretor 
de Operações Brasil, Jesus Bosque.

Resorts de Mata 
de São João (BA) 
distribuem bolsas de estudos 
do ensino médio

O SINDIHMAT – Sindicato dos 
Hotéis e Pousadas de Mata de São 
João, com colaboração do Instituto 
Imbassaí e participação dos resorts do 
município que integram a chamada 
Linha Verde, lançaram, em agosto, um 
programa de educação exclusivo para 
atender estudantes que são colaborado-
res dos empreendimentos e que estão 
concluindo o ensino médio em escolas 
públicas das comunidades de Mata de 
São João, no litoral norte da Bahia. 

A iniciativa já distribuiu o total de 
100 bolsas de estudo para que os estu-
dantes tenham acesso a uma plataforma 
digital, o Explicaê, com aulas de refor-
ço escolar e uma das condições para a 
bolsa é que o aluno esteja inscrito no 
ENEM 2017. “Nosso objetivo é ampliar 
a capacitação dos jovens, incentivar que 
sigam estudando, se preparando para 
ingressar e se formar no ensino supe-
rior, além de estimular a competitivida-
de entre os profissionais na operação, 
possibilitar que alcancem funções de 
maior responsabilidade nos empreendi-
mentos, na área de chefia e até gerência 
departamental”, declarou o Diretor de 
Recursos Humanos do Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa e Presidente 
do Sindihmat, Ailton Barbosa. 

Viabilizado após um ano de con-
versas e acertos, o programa foi inau-
gurado com uma aula ao vivo no 
Colégio Estadual Alaor Coutinho, na 
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Praia do Forte. Ainda estão previs-
tas mais duas aulas presenciais no 
decorrer deste semestre. Os alunos 
bolsistas ganharam um kit com mo-
chila, caneta, cadernos e camiseta. 

Segundo o Diretor do Instituto 
Imbassaí, Francisco Oliveira, o fato 
de uma associação patronal idealizar 
e implementar este projeto já marca 
o ineditismo da ação. Para ele, a ini-
ciativa é fundamental para que esses 
jovens ultrapassem barreiras e tenham 
mais perspectivas de vida, o que não 
só traz mais oportunidades à região, 
mas para toda a comunidade. “Sabemos 
que 90% dos alunos do ensino médio 
na Bahia estão na rede pública. Porém, 
apenas esses 10% que cursam colégios 
particulares, representam 83% daque-
les que ficam com as vagas no ENEM. 
Ou seja, é muito difícil concorrer com 
esses estudantes que têm acesso a uma 
formação privilegiada, o que torna 
o projeto relevante”, enumerou. 

AccorHotels 
adota chave magnética 
ecologicamente correta

A AccorHotels passa a utilizar cha-
ves magnéticas ecológicas em todos os 
hotéis da rede, substituindo o modelo 
convencional por um material composto 
por 80% de PVC reciclado. Esta ação faz 
parte do Planet 21, programa global de 
desenvolvimento sustentável do Grupo.

As chaves ecológicas são produ-
zidas a partir de aparas de produção 
e por cartões de PVC descartados em 
postos de coleta. É a primeira vez que 
a AccorHotels utiliza este material. “O 
nosso objetivo é implementar ações que 
impactem positivamente o planeta e 
também as pessoas. Com ações como 
esta, em que o hóspede tem contato 
direto com uma iniciativa de sustentabi-
lidade, esperamos não só reforçar nosso 
compromisso como também engajar os 
clientes a agirem de maneira responsá-
vel”, comenta a VP de Comunicação e 

Responsabilidade Social da AccorHotels 
América do Sul, Antonietta Varlese.

Para celebrar esta mudança, as 
chaves disponibilizadas nesse primei-
ro momento levarão uma mensagem 
do Plant for the Planet, projeto que 
a AccorHotels estimula os clientes 
a reutilizarem suas toalhas e assim, 
contribuir para o reflorestamento da 
Serra da Canastra, em Minas Gerais.

Desde 2009, já foram plantadas 
quase 530 mil mudas de mais de 100 
espécies nativas da região, reflores-
tando 313 hectares nas bacias dos rios 
São Francisco, Araguari e Rio Grande, 
região que corresponde a 418 campos 
de futebol. 223 nascentes foram pre-
servadas e 60 pequenos produtores 
beneficiados. “O Planet 21 tem a visão 
de impulsionar a mudança rumo a 
uma hospitalidade positiva onde quer 
que estejamos. Isso se dá por meio 
de seis pilares, quatro deles relacio-
nados a nossos públicos estratégicos 
(colaboradores, hóspedes, parceiros 
e comunidades locais) e dois deles 
relacionados a prioridades estratégicas 
para o negócio: alimentos e bebidas e 
a administração sustentável dos nos-
sos edifícios”, finaliza Antonietta.

Os novos cartões magnéticos são com-
postos por 80% de PVC reciclado
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ao mesmo tempo. O produto 
possui irradiação infravermelha 
por pedra vulcânica e bandeja 
recolhedora de resíduos e gor-
dura. A inclinação das grelhas 
durante a operação acontece de 
forma prática e segura, através do 
sistema Mult-Grill de inclinação. O 
produto conta com grelha auxiliar 
de aramado exclusiva para defu-
mar, grelhar vegetais e alimentos 
delicados, além de sistema de ar-
mazenar madeira para defumar e 
tampa em aço inox com alça e cha-
miné, para acelerar o processo de 
cocção e intensificar a defumação. 

Contato: www.multgrill.com.br 

Tidelli 
apresenta móveis assinados 
por grandes designers

A marca de móveis está 
lançando novas linhas assinadas 
por grandes designers. São elas: 
Amado, assinada por Alfio Lisi; 
Sedona, por Tatiana Mandelli 
e Boss por Luciano Mandelli; 
balanço Pêndulo por Ruy Othtake 
e poltrona Quital, desenhada por 
Maurício Arruda. A marca tam-
bém apresenta tapetes de corda 
náutica com grande variedade 
de cores e mesclas que podem 
compor as peças. O Pêndulo, 
criação de Ohtake, foi reformu-
lado pela Tidelli em alumínio e 
corda náutica e com extensão que 
possibilita se deitar e relexar sobre 
ele. A Linha Amado é composta 
por cadeira, banqueta (foto) e pol-
trona. Já a Linha Boss, de Luciano 
Mandelli, é uma releitura da cadei-
ra de diretor, que saiu 
dos estúdios e ganhou 
a decoração 
de ambientes. 
A versão da 
Tidelli tem aca-
bamento em 
tela e corda.

Leucotron 
cria software para Governança

A Leucotron Telecom lança o To.Do 
Hotel – sistema de Governança Hoteleira, 
concebido para trazer o máximo de 
eficiência e produtividade. Integrado ao 
software hoteleiro PMS, o sistema To.Do 
permite o gerenciamento mais eficiente, 
tornando ágil o processo e facilitando as 
atividades de governança. Por meio de 
uma interface web simples, o sistema 
foca na disponibilidade de quartos para 
otimizar os resultados do hotel, busca to-
das as informações sobre check-in/ check 
out dos hóspedes e automatiza o traba-
lho da governanta na distribuição das 
rotas de serviços das camareiras.  Além 
da governanta, a recepção também tem 
acesso a todo o histórico de informações 
o que facilita o comando das atividades. 
Os principais benefícios do To.Do podem 
ser percebidos, por exemplo, a partir do 
aumento da capacidade de entrega de 
quartos limpos pelas camareiras, o que 
acelera a movimentação e a melhoria no 
relacionamento e atenção aos hóspedes. 

Contato: www.leucotron.com.br 

Mult-Grill 
promete economia de gás 
em 30% com linha de grelhas

A Mult-Grill, empresa de grelhas, 
chapas e grill, conta com a Charbroiler, 
uma linha totalmente diferenciada e 
exclusiva que promove economia no 
consumo de gás em até 30% e controle 
de intensidade da chama. Há grelha 
para carnes vermelhas e peixes, possibi-
litando trabalhar com as duas proteínas 

Contato: www.tidelli.com.br
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