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Mais do que uma revista!  

“De extrema importância para o setor hoteleiro nacional, a Revista Hotéis é para mim 
mais do que excelente conteúdo e informação. Conheci a revista em 2009 quando 
cursava MBA na FGV em São Paulo e foi a minha primeira forma de contato com 

hotelaria, na qual hoje tenho como carreira internacional. É uma honra e um privilégio ser leitor da 
Revista Hotéis por 10 anos consecutivos, sempre provendo atualizações e informações de extrema 
importância para o setor”. 

Gerente geral do hotel Fontainebleau Miami Beach, 
em Miami (USA)

Bruno Sena 
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Importância da informação 
segura e confiável

Com a proliferação cada vez maior de notícias 
falsas que impactam de forma negativa o com-
portamento das pessoas, ter informações con-
fiáveis e de altíssimo conceito e credibilidade edi-
torial nos dias de hoje é de extrema importância. 
E nós temos esse propósito desde que iniciamos 
as atividades há 16 anos.

Nesta edição você comprova mais uma vez. A 
começar com uma entrevista exclusiva com Rafael 
Guaspari que acaba de ser contratado pela Nobile 
Hotéis para desenvolver a rede e dobrar a expansão 
física nos próximos cinco anos. Você também pode 
ver uma série de acontecimentos que cobrimos em 
tempo real em nosso site e que lhe apresentamos.

Os 40 anos de atividades da AccorHotels é a 
matéria principal. Conheça um pouco de como a 
rede francesa iniciou as atividades no Brasil, atu-
ação e planos de crescimento. Desejamos a todos 
uma ótima leitura, boas festas e que 2018 seja um 
ano de muitos sonhos e realizações.
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Entrevista

Rafael Guaspari: novos planos para 
o desenvolvimento da Nobile Hotéis
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Com apenas 10 anos de ativida-
des no Brasil, a Nobile Hotéis 
tem deixado sua marca no se-

tor e vem crescendo exponencialmente. 
A rede deverá fechar o ano de 2017 
com 45 unidades espalhadas pelo País 
e não para de trabalhar para que esse 
número aumente. Mas não é apenas 
a quantidade que a empresa de capi-
tal 100% brasileiro está preocupada, 
mas principalmente em ser a melhor 
empresa administradora de hotéis.

Cerca de 80% das operações da em-
presa são conversões, modelo de ad-
ministração que a empresa já se tornou 
especialista. Para expandir ainda mais 
seu portfólio, o grupo está contratando 
Rafael Guaspari  para assumir o cargo 
de Diretor Sênior de Desenvolvimento. 
Uma das pretensões da empresa com a 
atuação de Guaspari é alcançar a meta 
de 50 novos hotéis em cinco anos — 
uma marca que supera a de Bertino, 
que alcançou o mesmo número em dez 
anos. Nesta entrevista exclusiva, Guas-
pari conta o que traz de suas experiên-
cias anteriores para a Nobile e como 
pretende alcançar os objetivos traça-
dos, superando desafios como econo-
mia instável e superoferta.

Revista Hotéis - Quais foram os motivos que 
o levaram a aceitar o desafio de ser o novo 
Diretor Sênior de Desenvolvimento da Nobile?

Rafael Guaspari - Estou há 20 anos na ho-
telaria. Gosto muito do setor e do que faço. 
Acho que trabalhar em desenvolvimento de 
hotéis é quase mais gostoso que jogar golfe, 
meu esporte preferido. Acabo de me desligar 
da  Atlantica, após cumprir vinte e cinco me-
ses de quarentena, durante os quais, embora 
à disposição da antiga empregadora, continuei 
a observar e acompanhar a realidade, necessi-
dades e  potencialidades do mercado. Uma das 
tantas razões que me fizeram optar pela Nobile 
foi uma pesquisa feita pelo mercado, na qual a 
Nobile é colocada como a empresa mais pro-

curada por investidores e incorporadores para 
novas contratações e conversões. Isso porque a 
Nobile tem alguns princípios fundamentais de 
trabalho que vão muito de encontro ao que o 
nosso cliente quer. Por muitos anos, e isso não 
é um fenômeno brasileiro, — se você sai do 
Brasil, talvez seja até pior — as grandes marcas 
hoteleiras achavam que eram donas dos hoté-
is. Os proprietários tinham apenas o privilégio 
de entregar seus empreendimentos para uma 
grande empresa administrar. No meu ponto de 
vista a grande maioria das empresas nunca en-
tendeu que na verdade, e em última instância, 
nosso grande “patrão” é o investidor dos hotéis. 
O grande interesse das redes  era manter os ho-
téis sob contrato, obedecer os padrões e trabal-
har para elas muito mais do que para o investi-
dor. Até onde sei, esta anomalia ainda acontece 
no mundo inteiro.

RH - Neste novo contexto, trabalhar real-
mente para o investidor é a solução ideal? 

RG - Com o aumento da oferta de hotéis, com 
a expansão no número de bandeiras e com al-
guns mercados ficando superofertados eu acho 
que esta posição já mudou muito. Quem não tra-
balhar para investidor não tem o menor sucesso. 
Esse negócio de altos executivos de  redes bra-
vatearem que “este é o meu hotel” é coisa do 
passado. Se fizerem isso hoje saem escorraçados 
dos hotéis. Ainda mais em um mercado saturado 
como o do Brasil. Apesar de todos os esforços, 
do Manual de Melhores Práticas, dos especialis-
tas em estudo de viabilidade e da própria avalia-
ção das redes que entendiam que o mercado ou 
estava ou iria ficar muito difícil, fizemos de novo 
o erro de permitir um excesso de novos empreen-
dimentos em um grande número de praças no 
Brasil. Posso mencionar Manaus, Porto Alegre, 
Brasília, Goiânia, Salvador, Fortaleza, isso sem 
falar da Barra da Tijuca que patina com ocu-
pações abaixo de 20%. Nesta quadra de nossa 
indústria, quem não se conscientizar de que o 
mercado está difícil e se armar para enfrentar 
esta condição não vai conseguir sucesso.

A Nobile é uma das empresas líderes nesta mu-
dança de cultura. Tem uma enorme preocupação 
com a gestão hoteleira focando em gerir hotéis. 
Fazemos isso com sistemas customizados e pes-
soal motivado. Desenvolvemos vários programas 
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que nos ajudam a operar os hotéis combinado 
uma operação enxuta, um forte controle de cus-
tos, uma ótima variedade de marcas hoteleiras 
otimizando investimentos em marketing, man-
tendo uma equipe de vendas agressiva e com 
todas estas equipes trabalhando em um ambi-
ente tecnológico que nos permite exceder a per-
formance conseguida pelo mercado.

Por dez anos, o Bertino foi o Diretor Sênior 
de Desenvolvimento da Nobile, acumulando o 
cargo de CEO da empresa. Nesse período, ele 
desenvolveu grandes parcerias, assinou quase 
50 hotéis que já estão operando e conquistou 
um respeito muito grande no mercado. Ele real-
mente dá atenção a todos os investidores e se 
desdobra. Acho que isso estabeleceu um prec-
edente de um presidente verdadeiramente aces-
sível. Outro ponto que destaco é que apesar 
de termos uma pegada, bandeiras e um pouco 
da cultura internacional  somos uma empresa 
genuinamente  brasileira. Todos os executivos 
são brasileiros, moram aqui e falam português 
o que torna as decisões muito rápidas. Temos 
a liberdade de trabalhar dentro de parâmetros 
estabelecidos. Uma combinação de experiên-
cias e conhecimentos muito interessantes.

RH - Qual o legado que você traz da Atlan-
tica Hotels, na qual foi Vice-Presidente Sênior 
de Desenvolvimento por muitos anos?

RG - A Atlantica foi meu primeiro emprego 
na área de hotelaria. Antes disso, eu fui da in-
dústria cerâmica, empresa da família, fui trad-
er, trabalhei em restaurante, fui professor, tive 
uma escola de idiomas, fiz de tudo, um pouco. 
Pus o pé na hotelaria porque a então empresa 
de restaurantes tinha unidades no Brasil e nos 
Estados Unidos e o nosso CEO, que era uma 
pessoa que vinha da hotelaria, resolveu em al-
gum momento parar com a operação de restau-
rantes para se dedicar à hotelaria. Hoje já não 
acho que nosso setor seja menos complicado, 
principalmente porque cada hotel traz consigo 
um restaurante.Fui herdado dos restaurantes 

para os hotéis como o primeiro funcionário da 
então Choice Hotéis do Brasil. Aprendi muito 
do que se deve fazer em uma empresa hoteleira 
e também um pouco do que não se deve fazer. 
Será sempre minha primeira casa e, dela, a 
gente nunca esquece.

Acho que toda empresa nos ensina os erros 
e os acertos. E isso até hoje eu trago muito vivo 
em mim. Durante esse tempo, a minha missão 
na Atlantica era ingrata, que quase ninguém 
queria. Além de desenvolvimento, eu fazia rela-
cionamento com clientes, nas épocas boas, que 
era muito fácil e nas épocas ruins, muito difícil. 
E também fazia todas as renovações de con-
trato, além de responder pelos departamentos 
jurídico e de implantações. Foi nesse trabalho 
estressante com os investidores que aprendi um 
pouco da sua essência, do que querem e não 
querem ouvir, do que querem e não querem 
fazer. Hoje, me sinto muito tranquilo para ne-
gociar com eles, em qualquer cenário.

RH - Quais serão seus objetivos e expectati-
vas frente ao cargo?

RG - Nossa primeira meta é ter mais 50 ho-
téis na empresa, em até cinco anos. Esse desa-
fio envolve conversões, novos empreendimen-

tos e novos produtos. 
Nosso desejo é con-
quistar hotéis supe-
rando as expectati-
vas dos investidores. 
Não queremos ser os 

maiores, mas sim os melhores.

RH - Roberto Bertino, Ricardo Pompeu, Mi-
chel Otero e você, que agora são os principais 
executivos da Nobile, vieram da AtlanticaHo-
tels. Isso é uma coincidência ou apenas um 
‘Dream Team’ formado?

RG - É um pouco das duas coisas. Forma-
mos um time heterogêneo, o que é ótimo, 
com uma história na hotelaria nos aproxima. 
Quando trabalhamos na Atlantica, nos res-
peitávamos muito. Lá, o Bertino não era meu 
subordinado, mas hierarquicamente inferior. 
Hoje ele é meu Presidente e não tenho ne-
nhum problema com isso! Se formamos um 
“Dream Team”, só o tempo dirá. 

“Apesar de termos bandeiras e um pouco da cultura 
internacional,  somos uma empresa genuinamente  
brasileira”
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RH - A Nobile está com apenas 10 anos de 
atividades e já é uma das maiores administra-
doras hoteleiras do Brasil. Qual o segredo do 
sucesso?

RG - Citarei três pontos que considero fun-
damentais: o primeiro é a atenção dedicada à 
gestão hoteleira e ao interesse do investidor. A 
segunda, é conseguir  marcas fortes como Nobile, 
San Diego, Wyndham, Wyndham Garden, Days 
Inn e Red Roof que atingem todo os segmentos. A 
terceira é a nossa obsessão por controlar  custos, 
um fator decisivo para se conseguir dar ao in-
vestidor uma distribuição adequada e manter seu 
patrimônio atual e competitivo. Nosso hóspede 
tem que ter a percepção que é dos primeiros a 
acender a luz em nossos quartos e não que seja 
um dos últimos a apagá-la.

RH - Quais as metas de crescimento e desen-
volvimento da Nobile para os próximos anos?

RG - Pretendemos dobrar o número de hotéis 
que temos hoje. Sermos os melhores se torna 
uma obrigação. Sermos os maiores uma con-
sequência do trabalho feito  Só conseguimos 
consolidar nosso  crescimento se ele for estru-
turado e baseado em eficiência e transparên-
cia e se nossos fundamentos forem implantados 
e seguidos. Nosso tamanho será apenas uma 
consequência da qualidade dessa gestão.

RH - Você participou da fundação do FOHB 
em 2002, e foi eleito presidente por duas vezes, 
defendendo muitos pleitos da entidade em de-
fesa do setor. Hoje em sua avaliação, quais os 
principais pleitos e desafios do setor no Brasil?

RG - A grande missão do FOHB ainda é rep-
resentar o setor perante os órgãos públicos. Ex-
istem muitas leis que não fazem sentido, muitos 
projetos sendo apresentados que não tem nada 
a ver com as necessidades do setor. Um exem-
plo de uma regulamentação necessária, mas 
que veio com um peso muito além do razoável 
foi a lei que obriga os hotéis a terem 10% de 
suas unidades adaptadas a portadores de defi-
ciência. Nos Estados Unidos esta obrigação não 
passa de 5%. Outro exemplo de lei que nada 
agrega, ou melhor, nos atrapalha, é a que pre-
tende nos obrigar a comercializar apenas diárias 
de 24 horas. Por outro lado, estamos brigando 

para que as leis existentes sejam respeitadas. O 
Airbnb trabalha ao arrepio da lei fazendo loca-
ções comerciais em condomínios residenciais. 
Uma concorrência predatória, que não gera 
empregos, recolhe pouquíssimos impostos e co-
loca em risco a segurança de condomínios resi-
denciais.  A mesma essência de uma antiga bri-
ga com o Dr. Álvaro Bezerra de Mello, na época 
Presidente da ABIH Nacional, que entendia que 
não poderíamos operar flats em residenciais. 
Resolvemos a questão com a promulgação da 
Lei Geral do Turismo que foi uma grande vitória 
para o setor. Esperamos conseguir com o Airbnb 
o mesmo resultado. As leis seguem muito atrás 
das inovações. Uma das lutas do FOHB é a de 
adequar as leis a um ambiente de negócios em 
constante mudança.

Acredito que a maior realização da minha 
gestão no FOHB  foi conseguir idealizar uma 
estrutura jurídica que permitiu que os flats de 
São Paulo trabalhassem regularmente. Antiga-
mente, todos os flats por pressão da ABIH foram 
considerados ilegais. Passamos dois  anos lu-
tando por uma regulamentação e conseguimos 
que os flats de São Paulo finalmente operassem 
de forma legal, sem o risco de serem fechados. 
Acho que esse é o meu grande legado. Quando 
você tem 20, 30 mil apartamentos hoteleiros 
em São Paulo formatados dessa maneira, como 
você pode considerar fechá-los?  Pararia toda 
a atividade de turismo na cidade, geraria um 
enorme desemprego, reduziria a arrecadação 
municipal  e frustraria as esperanças de 30 mil 
famílias que acreditaram e colocaram dinheiro 
em um modelo de negócio que geraria renda a 
partir da exploração hoteleira com lastro imo-
biliário. Foi uma grande vitória. E espero nunca 
mais ter que  fazer isso na vida.

RH - Hoje estamos vendo algumas praças 
com superoferta. Para você, isso foi falta de 
controle dos órgãos públicos, ganância ou es-
peculação? Como você analisa?

RG - É difícil dizer se foi algo diferente do 
que ocorreu em São Paulo. Para mim foi um re-
play. Nós cometemos os mesmos erros do fim do 
século passado até meados de 2002. Quando 
você fazia uma pesquisa de mercado, o pes-
quisador dizia “hoje, em São Paulo, a ocupação 
é de 80% e a diária é 150 dólares”. Só que não 



12

Entrevista

dizia quantos hotéis estavam sendo viabilizados. 
De repente, quando toda esta demanda entrou 
em operação, a bolha estourou, a diária caiu 
50 dólares, a ocupação foi para 30%. Nossa 
luta no setor era conseguir sobreviver com uma 
ocupação de 35%. Quem não sobrevivesse 
com 35%, perdia muito dinheiro. Foi um erro 
cometido pela vontade dos investidores imobil-
iários de fazer uma aplicação com tíquete baixo 
e renda segura e dos incorporadores que viram 
uma oportunidade e a aproveitaram. Isso não 
é ilegal. As oportunidades estão aí para serem 
desfrutadas. O que faltou foi bom senso para 
evitar que o desastre acontecesse. Com este pe-
cado o setor público nada tem a ver. Já temos 
muitas regras para criarmos mais alguma que 
restrinja o direito de cada um empreender onde 
ache adequado.   

Uma das consequências da crise foi o Diogo 
Canteras, Caio Calfat, Márcia Rezeke e mais 
um grupo de empresas, empresários e associa-
ções de classe se reunirem no Secovi para fazer 
o Manual de Melhores Práticas. O texto explica 
como trabalhar com este modelo sem ferir os 
interesses de nenhuma das partes envolvidas. A 
partir dele se consolidou a obrigatoriedade de 
condo hotéis, que representou o fim dos flats de 
uso misto, a necessidade de pesquisas de mer-
cado e muitas outras determinações que foram 
posteriormente incluídas nas regulamentações 
emitidas pela CVM para o nosso setor. Com o 
advento da Copa do Mundo e  da Olimpíada, 
um oba-oba foi criado e  tanto 
investidores como os incorpo-
radores perceberam mais uma 
oportunidade de investir nesta 
área. Infelizmente a bolha estourou de novo. 
Mesmo que a economia brasileira continuasse 
aquecida, a nova oferta foi tão grande que eu 
não acredito que a teria sido absorvida.

RH - Na sua opinião, quais os maiores de-
safios para desenvolver novos hotéis no Brasil?

RG - Se no Brasil tivéssemos todas as 
condições de fazer um hotel eu não sei onde 
eu o colocaria. São Paulo é uma possibilidade. 
Está protegida porque o boom imobiliário levou 
os terrenos a um valor tão alto que nenhum es-
tudo de mercado foi positivo. Ainda é um lugar 
com operações rentáveis e com os investidores 

relativamente satisfeitos. A Barra da Tijuca, que 
não tinha estas barreiras,  explodiu. A euforia 
foi tão grande que a prefeitura de Belo Horizonte 
permitiu que se construísse oito vezes o tamanho 
do terreno para empreendimentos voltados para a 
hospitalidade. Desnecessário dizer o que aconte-
ceu. Hoje a prioridade maior deve ser a de man-
ter os hotéis em operação abertos. Depois colo-
car em operação os hotéis que estão fechados ou 
inacabados.  Só depois devemos pensar em como 
fazer mais empreendimentos. Quando o merca-
do aquecer eu arrisco dizer que, mesmo com a 
CVM, o modelo condo hotel volta a aparecer nas 
prateleiras.  

RH - Como você analisa a hotelaria atual e 
que projeção faz para os próximos anos?

RG - Eu acho que em todo âmbito de crise 
existem grandes oportunidades para as empre-
sas se desenvolverem. A Nobile  vem se pre-
parando há algum tempo para aproveitar essa 
recessão, e acho que estamos surfando bem 
a “onda”. Temos grandes possibilidades de 
crescer sempre levando em conta os anseios e 
necessidades dos investidores. A tecnologia de-
verá ser a ferramenta que nos levará a isso. A 
Nobile tem a possibilidade de fazer bons negó-
cios com uma distribuição bem feita, processos 
definidos e controles rigorosos. Hoje, devemos 
cuidar muito de vendas e muito de quem paga 
nosso salário, que é o investidor.

RH - O setor hoteleiro está preparado para 
essas mudanças?

RG - Espero que os ciclos apresentados por 
nossa indústria se tornem menos agudos e mais 
espaçados. Com a experiência de 1997/2002 
e agora com Copa do Mundo e Olimpíadas, já 
deveríamos ter criado um pouco mais de juízo. 
Se seguirmos o Manual de Melhores Práticas 
e atendermos as posturas exigidas pela CVM, 
talvez consigamos ter um mercado mais mad-
uro e confiável. Todas as vezes que nos per-
guntamos o por quê de tão poucos investidores 
institucionais olharem para nosso setor, já te-
mos uma explicação para dar.  

“Hoje, a prioridade maior deve ser a de 
manter os hotéis em operação  abertos”
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AccorHotels: 40 anos de Brasil, mais verde-amarela do 
que nunca

Grupo hoteleiro comemora presença em 
solo brasileiro com festa e livro sobre o seg-
mento no País

A AccorHotels completou 40 anos de presença no 
Brasil em 28 de novembro de 2017 e celebrou a data 
com uma festa para investidores e clientes que ajuda-
ram a construir a história do Grupo no País. Para mar-
car a data, a empresa lançou um livro sobre a hotelaria 
no Brasil, que será comercializado na Livraria Cultura 
a fim de se tornar uma fonte para estudantes do setor 
hoteleiro.

Em 2017, a empresa comemora também o recorde 
de mais de 300 hotéis em operação na América do Sul e 
continua firme na estratégia de ter 500 hotéis até 2020.

 Presente em oito países do continente, sendo 
Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Para-
guai, Peru e Uruguai, a oferta chega a mais de 57 
mil quartos na região. São mais de 15 mil colabora-
dores e quase 200 novos contratos já no pipeline 
dos próximos 2 anos.

 Para celebrar e relembrar as quatro décadas de 
presença e comprometimento da AccorHotels com o 
Brasil (e a América do Sul), a empresa quis ir além 
dos fatos e acontecimentos importantes para o Grupo. 
Com o objetivo de contextualizar e marcar com maior 
alcance essa trajetória, foi decidido que o livro dos 40 
anos da AccorHotels no Brasil traria também a história 
da hotelaria brasileira, desde a década de 1970.

O Novotel Morumbi, em São Paulo, foi o primeiro hotel da AccorHotels no Brasil

Os primeiros passos
Diz-se que a sorte é o encontro da oportunidade com 

a preparação. De certo modo, foi isso que ocorreu nos 
primeiros passos da AccorHotels no Brasil. O francês 
Jean Maurice Larcher, responsável pela entrada da rede 
hoteleira no País, havia morado no Brasil, mas estava 
voltando para a França. Desenvolver os hotéis Novotel 
no Brasil foi a oportunidade que manteve o executivo 
na região, depois de conhecer Gérard Pélisson e Paul 
Dubrule e entender deles as diretrizes para o sucesso da 
rede no Brasil, em plena década do milagre econômico.

 
Em 1975, depois de reunir um grupo de sócios e 

investidores, Larcher fundou a NHT Hotelaria e Turismo 
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Obras do Novotel Morumbi na década de 1970

LTDA, dando início aos trabalhos de compra de terrenos 
e construção de hotéis, segundo o modelo adotado na 
década anterior na França. Dois anos depois, em março 
de 1977, era inaugurado o Novotel Morumbi, em São 
Paulo - estreia da AccorHotels no Brasil. Há 40 anos, o 
Grupo dava seus primeiros passos no país seguindo a 
cartilha que havia funcionado tão bem na França uma 
década antes: hotéis com boa infraestrutura, modernos, 
mas sem luxo ou requinte, localizados nos arredores de 
grandes centros urbanos.

 
No Brasil, as duas primeiras inaugurações retratam 

bem a adesão à essa filosofia. Ao abrir suas portas, em 
1977, o Novotel Morumbi apresentava uma nova região 
da capital paulista, deslocando a hotelaria do centro da 
cidade para áreas de entroncamento de fluxo – no caso, 
a Marginal Pinheiros, em São Paulo. No ano seguinte, foi 
a vez do Novotel São José dos Campos (SP), às margens 
da Rodovia Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, 
dentro do mesmo conceito, estilo arquitetônico e oferta 
de serviços. A rede chegava ao Brasil no seu décimo 
aniversário na França, quando somava 146 hotéis, 34 
restaurantes e 6.625 colaboradores em todo o mundo.

Enquanto construía o Novotel Morumbi, a Novotel 
Hotelaria e Turismo adquiria novos terrenos, com foco es-
pecialmente no desenvolvimento do interior no Brasil. Se-
gundo o planejamento, o terreno não deveria custar mais 
de 15% do investimento, o que levou a rede para cidades 
como Limeira, São José dos Campos e Campinas, no in-
terior de São Paulo, Manaus (AM) e o interior de Minas 
Gerais.

 
A partir daí, foi traçada uma história de sucesso e de-

safios no país. Em 2017, completam o portfólio 30 hotéis 
inaugurados, sendo 20 no Brasil e 10 nos demais países. 
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Manaus (AM) foi um dos destinos em que a rede levou sua bandeira Novotel durante 
a construção de sua primeira unidade

O Sofitel Ipanema é uma das referências em hotelaria de luxo no Brasil

Com essa negociação, a AccorHotels se for-
talece nos segmentos luxo, upscale e lazer no 
Brasil. Por meio de investimentos estratégicos, 
gerenciamento de marca e operações comer-
ciais focadas, o Grupo se estabeleceu com um 
portfólio dedicado que inclui muitas das presti-
giadas marcas mundiais de alto nível.

 Globalmente, a AccorHotels também faz an-
iversário em 2017, completando 50 anos com 
presença em 95 países e mais de 4.200 hotéis 
em operação, além de mais de 10 mil casas 
particulares para locação em todo o mundo.

Apesar das condições desafiadoras, a AccorHotels está dri-
blando a crise com muita inovação e criatividade. Foram 
assinados 17 contratos seguindo fortemente a estratégia 
da empresa.

O Brasil continua sendo um mercado altamente atrativo 
para o Grupo. Prova disso é o início da administração de 17 
hotéis de propriedade da Brazil Hospitality Group (BHG) e de 
4 hotéis gerenciados pela LEBSPE, uma empresa do Grupo 
BHG. Ao todo, serão 21 hotéis com cerca de 3.400 quar-
tos, que passam a fazer parte da AccorHotels no Brasil. As 12 
primeiras unidades com novas marcas serão entregues entre 
novembro de 2017 e janeiro de 2018.
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Sofitel Guarujá Jequitimar (SP) 
promoveu jantar harmonizado

O hotel Sofitel Guarujá Jequitimar recebeu 
no mês de novembro o Chef do Elo Gastrono-
mia, Eduardo Lascane, para preparar um jantar 
harmonizado a quatro mãos junto com o Chef 
do hotel, Patrick Ferry. O evento gastronômico 
aconteceu no restaurante francês Les Épices. 
Para a data, os profissionais elaboraram pratos 
especiais que harmonizam com os principais 
rótulos da casa, como os vinhos Lidio Carrao, 
Louis Latour Chardonnay Grand Ardèche Bour-
gogne França, Los Maiteness Primer Siglo Reser-
va Raboso Lujan de Guyo Argentina e Concha y 
Toro Late Harvest Chile. 

Para entrada, o menu contou com polvo frito 
e camarões, batatas regadas com azeite, ervas 
e maionese de azeitonas pretas, além de filé 
de robalo acompanhado de banana da terra, 
farofa de castanhas brasileiras e vinagre de 

pimentões junto de um caldo especial servido 
à mesa. No prato principal, o chef preparou 
carré de cordeiro, com pétalas de cebolas roxa 
grelhada, purê de cenouras e redução de vinho 
tinto. Já para a sobremesa, foi servida a Torre 
Cítrica de Frutas Vermelhas, feita de camadas 
de massa filo com creme a base de ovos e limão 
siciliano com frutas vermelhas frescas.

Filé de robalo com banana da terra, farofa de castanhas brasileiras e vinagre de pimentões com caldo especial
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Venit Barra Hotel oferece 
Moquecada no Restaurante 
Curi

O Restaurante Curi, localizado no Venit Barra 
Hotel, em frente ao Parque Olímpico no Rio de 
Janeiro, passou a oferecer aos domingos o “Dia 
da Moquecada”. Inspirado na culinária brasilei-
ra, o Chef Everton Valladão traz para o hotel 
algumas versões inusitadas de alguns dos pratos 
típicos do Nordeste para a Barra da Tijuca.
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Último cardápio do TapasTry dos 
hotéis Pullman é apresentado

Seis tipos de moquecas fazem parte do cardá-
pio: Moqueca de Pescada amarela, vegana, de 
frango, cação, bacalhau e frutos do mar. Para 
completar a refeição, guarnições típicas comple-
tam o menu: arroz branco, arroz de coco, purê 
de banana da terra, farofa de dendê, pirão de 
peixe, saladas diversas e muito mais. Para so-
bremesa, são servidos o mix que o Chef José 
Ataide preparou com doces típicos brasileiros – 
pudim, manjar de coco, trio de cocada branca, 
pretae maracujá – e a pâtisserie francesa que 
agrada a todos os gostos. O restaurante destaca 
ainda a tartelete de brigadeiro, éclairs de creme 
e a torta Saint Honoré.

Moquecada do Venit Barra Hotel (RJ)
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A Chef Renata Vanzetto apresentou no mês 
de novembro o último cardápio dedicado à 

marca TapasTry nas unidades hoteleiras Pull-
man Ibirapuera, Vila Olímpia e Guarulhos, em 
São Paulo. O Tapas Try é um conceito regis-
trado nos hotéis Pullman ao redor do mundo 
e busca oferecer experiências gastronômicas 
diferentes aos clientes. Desde março, quando a 
proposta foi introduzida no País, os clientes dos 
hotéis já puderam experimentar 10 tapas divi-
didas em dois menus especiais e eleger as fa-
voritas. As três mais votadas estão nesta última 
versão, que ganhou, ainda, receitas inéditas: 
bruschetta de compota de tomate levemente pi-
cante com queijo brie e rúcula frita; e a bolinha 
cremosa de tapioca e queijo com molho de 
goiabada. As demais receitas que completam 
o menu são colher de salmão, croquete de qui-
noa e crazy crispy chicken. Para acompanhar 
os finger foods, a marca Pullman fechou uma 
parceria com as marcas de destilados premi-
um Bulleit Bourbon, Ketel One, Johnnie Walker 
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Gold Label, Ypioca 5 Chaves e Tanqueray Ten. 
Os pedidos de harmonização serão elaborados 
por bartenders premiados internacionalmente 
pelo selo WorldClass Competition, maior com-
petição de coquetelaria do mundo. Um deles é 
o Fizz’In, mistura do gim Tanqueray, Carpano 
clássico, geleia de morango, Clube Soda e bit-
ters. Outra opção é o drink Refresco, com Ke-
tel One, cordial de cítricos, manjericão, Club 
Soda e bitters. “O Tapas TRY vai ao encontro da 
proposta dos hotéis Pullman de inovar na gas-
tronomia de seus restaurantes e oferecer uma 
experiência criativa de culinária, além de refor-
çar o conceito de autonomia e liberdade que se 
tornou referência da marca”, explica Phillippe 
Trapp, Vice-Presidente executivo de Operações 
Luxe e Upscale AccorHotels América do Sul.

O “Crazy crispy chicken” é uma das opções mais pedidas

Renaissance São Paulo Ho-
tel realizou feijoada ao som 
de MPB

O hotel Renaissance São Paulo Hotel realizou 
no último dia 18 de novembro a terceira edição 
da sua feijoada, no restaurante Terraço Jardins. 
A proposta do chef Ícaro Rizzo é dar um toque 
gourmet ao tradicional prato barsileiro. O buffet 
completo contou com os principais ingredientes 
que tornaram o prato um dos mais tradicionais da 
culinária brasileira, com um toque especial da alta 
gastronomia. 

Além do prato principal, também foram inclu-
sos antepastos, como pães e chips variados, en-
tradas como carpaccio com molho de alcaparras 
tostadas e lascas de parmesão, saladas diversas, 
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Resort em Caldas Novas 
(GO) promoveu Festival 
Gastronômico Cozinha Raiz

O Ecologic Ville Resort de Caldas Novas (GO) 
abriu as portas entre os dias 24 e 26 de novem-
bro para realizar o Festival Gastronômico “Co-
zinha Raiz”. O evento que valorizou a culinária 
do estado, apresentando receitas originárias de 
Goiás, recebeu vários chefs dispostos a preparar 
pratos criativos e requintados, e os hóspedes do 
Ecologic foram convidados e tiveram a oportuni-
dade de participar do Festival. 

O evento tinha como proposta valorizar a co-

zinha regional, tanto no preparo, quanto nos in-
gredientes. Os elementos da culinária são riquís-
simos, e cada dia atrai mais olhares de chefs 
renomados tanto no Brasil, quanto no exterior. 
Além disso, foram disponibilizadas aulas ao vivo 
para que interessados pudessem ver como é feito 
o preparo das receitas para o festival.

Evento valorizou culinária local desde o processo de 
colher ingredientes até o preparo

e as famosas sobremesas como quindim, briga-
deiro, pudim de leite, bolo de rolo, entre outros 
pratos. Hóspedes e visitantes puderam ouvir os 
sucessos da MPB ao vivo durante o evento.

O Chef Ícaro Rizzo deu um toque ‘gourmet’ ao prato brasileiro
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“Cozinhando com o Chef” é a 
nova atração do Grand Mercure 
Brasília

Localizado na capital federal, o Grand Mer-
cure Brasília Eixo Monumental lançou em seu 
restaurante Capim Dourado, o “Cozinhando 
com o Chef”. O programa, que acontece todas 
as primeiras terças-feiras de cada mês, é uma 
experiência comandada pelo Chef Luis Foschini 
que ministra uma aula de gastronomia seguida 
de degustação, dando oportunidade para os 

apreciadores da alta gastronomia que querem 
aprender novas receitas.

Para a Gerente geral do Grand Mercure Bra-
sília, Adriana Pinto, o evento dá aos clientes a 
chance de se divertirem cozinhando. “Esta é uma 
proposta lúdica e divertida que proporcionamos 
aos amantes da gastronomia. O cliente aprende 
a preparar um prato e saboreia o resultado du-
rante o próprio evento”, explica. 

Acessível e aberta ao público, a programação 
completa inclui bufê de antepastos, aula intera-
tiva com receitas inéditas e degustação descon-

Amantes da alta gastronomia poderão aprender as receitas do hotel
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AccorHotels lança o maior 
festival de hambúrguer da 
América do Sul

Uma das receitas mais democráticas, diver-
tidas e gostosas de todos os tempos, o hambúr-
guer, foi valorizada em um festival do tamanho da 
América do Sul: o Burger Week. Idealizado pela 
AccorHotels, a novidade aconteceu em 156 hotéis 
da rede espalhados pela região sul-americana do 
continente, entre os dias 20 de novembro e 8 de 
dezembro. O evento foi aberto tanto para hós-
pedes quanto para os visitantes. 

No Brasil, a tradicional combinação de pão e 
carne – bovina, de frango, suína e até vegetariana 
– contou com criações especiais nos hotéis das mar-
cas econômicas ibis e ibis Styles; das marcas midscale 
Novotel e Mercure; e em 8 hotéis upscale e de luxo, 
como Pullman, Grand Mercure, MGallery e Sofitel.

O hambúrguer vegetariano, presente em to-
das as unidades, teve como ingredientes grão 
de bico, beterraba e ervas finas, servido com 
legumes grelhados e queijo em pão integral ou 
clássico polvilhado com gergelim.

Já o Novotel Burger é uma suculenta opção de 
hambúrguer de picanha com queijo meia cura der-
retido, cebola caramelizada e crispy de bacon no 
pão integral. De acompanhamento, os visitantes 
puderam degustar de uma batata rústica, chips de 
mandioquinha ou de batata doce, além de molho 
aioli para finalizar.

Para o Toscano, opção que também pôde ser 
apreciada em todos os endereços, foi elaborado um 
blend de linguiça toscana e lombo. O grelhado foi 
servido com vinagrete de repolho laminado, chutney 
de cebola e queijo cheddar. Durante a ação, a Ac-
corHotels fechou parceria com a Cabify. Os usuários 
do aplicativo de mobilidade tiveram 25% de desconto 
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo para irem 
até um hotel do Grupo para provar um hambúrguer 
do Festival. Bastava inserir o código AccorHotelsBW 
no aplicativo que o desconto era aplicado ao final da 
corrida.

Hambúrguer vegetariano vendido na Burger Week

traída. Com vagas limitadas para possibilitar 
melhor contato com o chef, a aula é para ape-
nas 16 participantes por noite. 
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A “vitrine do pescador” apresenta os melhores pratos de frutos do mar

Sofitel Rio de Janeiro Ipanema 
lançou novo cardápio

O novo menu está apresentado no 23 Ocean Lounge 
- restaurante e bar localizado no rooftop do hotel que 
fica no bairro de Ipanema (RJ). Salada vegana de grãos 
com quinoa e lentinha; carpaccio de palmito pupunha 
com edamane, castanha da Amazônia torrada e mix de 
brotos; risoto de camarão com limão siciliano e bifum 
com aspargos, shitake, tomate cereja, nirá e gengibre 
salteado ao molho de soja são alguns dos destaques do 
menu. A grande novidade são os grelhados, que levam 
dois acompanhamentos e um molho a ser escolhido den-
tre diversas opções. Uma dica da casa é o peixe fresco 
do dia acompanhado com vinagrete de manga. 

Além do novo menu, o local conta ainda com cardá-
pio especial para o almoço de domingo da família ca-
rioca: o Domingo do Mar. A vitrine do pescador sur-
preende os visitantes com os melhores pratos de frutos 
do mar da região. Ostras, ceviches, lagostins são algu-
mas das opções que fazem parte do menu. Os cardá-
pios são assinados pelo chef francês Jérôme Dardillac, 
de 45 anos, que é radicado no Brasil desde 1992. O 
Domingo do Mar é um programa completo: além do 
almoço especial, as crianças também podem se divertir 
na brinquedoteca. O espaço fica disponível aos finais de 
semana, das 11h00 às 16h00, e inclui monitor e buffet 
kids especial.

Festival Mexicano do Rio Othon contou com a 
presença do chef Juan Cabrera Barron

Rio Othon Palace recebeu Festival 
de gastronomia mexicana

O Rio Othon Palace realizou no dia 17 de novem-
bro um Festival Mexicano que contou com a presença 
e culinária do chef e dono do restaurante Fonda Fina, 
Juan Cabrera Barron. O evento prestigiou a cultura 
mexicana desde a culinária até o som de mariachis 
genuinamente mexicanos e uma exposição fotográ-
fica sobre a pintora e ícone do movimento da luta das 
mulheres Frida Kahlo.
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Festuris Gramado recebeu mais de 9 mil participantes e anuncia 
nova marca para 2018

Evento movimentou R$ 280 milhões em 
negócios; 30ª edição está prevista para os 

dias 8 a 11 de novembro de 2018

O Festuris Gramado – Feira Internacional de 
Turismo – realizado de 9 a 12 de novembro, su-
perou os números da edição anterior. Realizada 
mais uma vez no Serra Park, na Serra Gaúcha, 
o evento registrou alta de 10% no número de 
participantes, chegando a 9.000 pessoas este 
ano. Nessa edição, foram mais de 2 mil marcas 
do Brasil e de 60 destinos internacionais pre-
sentes em uma área de 22 mil m².

Em 2017, a feira expandiu em área comercial-
izada e espaços segmentados. O Espaço Luxury, 
por exemplo, teve sua área triplicada em rela-
ção à 28ª edição, em 2016. O volume de negó-
cios também cresceu: enquanto no ano passado 
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Corredores ficaram cheios nos dois dias do Festuris Gramado

foram gerados cerca de R$ 250 milhões, este ano 
a feira movimentou R$ 280 milhões. O impacto 
gerado na economia local, da região das Hortên-
sias, não foi diferente e apresentou aumento de 
R$ 2 milhões em relação a 2016, gerando, assim, 
centenas de empregos.

Os números foram apurados pela UCS – Uni-
versidade de Caxias do Sul, que também avaliou 
o impacto ambiental gerado pela emissão de 
CO2 durante o evento e que será divulgado 
posteriormente. De acordo com Eduardo Zor-
zanello, um dos diretores da Rossi & Zorzanel-
lo, promotora da feira, o Festuris foi encerrado 
como começou – com muitas expectativas para 
o que ainda vai acontecer. “Há muito tempo 
nós comercializamos e comunicamos as edições 
logo após o término da vigente. Acreditamos 
que o planejamento seja a chave para o suces-
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Abertura do Festuris 2017 foi amplamente prestigiada

Na apresentação dos números finais dessa 
edição do Festuris, estiveram presentes na co-
letiva de imprensa a Secretária de Turismo de 
Gramado, Rubia Frizzo, a Vice-Presidente de 
Relações Institucionais da ABAV-RS - Associa-
ção Brasileira das Agências de Viagens – Rio 
Grande do Sul, Rita Vasconcelos e o Prefeito de 

so do negócio junto à nossa equipe. Vamos 
aprendendo a lidar com responsabilidades, e 
ter o apoio de parceiros e da classe política 
é fundamental. Trabalhamos para manter esta 
que é considerada a melhor feira de negócios 
da América Latina”, comentou Eduardo.

Zorzanello disse ainda que a feira deverá se-
guir na sua linha de internacionalização, com 
cada vez mais destinos do exterior como exposi-
tores. Este ano, países como a Polônia e Vietnã 
estrearam na feira de Gramado.

Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci.
Para Rita Vasconcelos, o evento promove visi-

bilidade para a cidade e faz com que ela seja 
referência em Turismo. O município também 
contou com um estande especial na entrada do 
evento com imagens que “queriam transmitir o 
que é estar em Gramado”, explicou. Ela também 
ressaltou o trabalho de capacitação realizado 
durante a programação do evento, considerando 
esta uma iniciativa importante para aprimorar os 
serviços dos agentes de viagem.

O Prefeito de Gramado pontuou que ainda 
há muito trabalho a ser feito para melhorar 
ainda mais a estrutura para um evento desta 
magnitude. “O desenvolvimento da infraestru-
tura é mais lento no interior, e sabemos que 
existem problemas de mobilidade, estaciona-
mento, dentre outros. Mas estamos com seis mil 
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Eduardo Zorzanello, Marta Rossi e Marcus Rossi – Diretores do Festuris

Nova marca e website
Para marcar a chegada do 30º ano da feira 

e renovar sua marca, a organização promoveu 
grandes mudanças na identidade visual do evento, 
inclusive no portal online. O novo logo é forma-
do por quatro letras ‘F’ que formam uma esfera, 
remetendo ao planeta terra. A fonte de “Festuris” 
também foi modificada, trazendo um aspecto mais 
moderno e jovem – um conceito criado pela agên-
cia Diagonal para acompanhar as mudanças que a 
feira já vem passando ao longo dos anos para se 
modernizar e alcançar novos públicos.

Com isso, o site será totalmente reformulado, 
disponível em plataforma responsiva (acessível 
em diferentes dispositivos como celulares, tablets 
e computadores) e com novo design. “Queremos 
proporcionar melhor visibilidade do nosso con-
teúdo, facilitando o acesso de todo o público. Ele 
será organizado de maneira intuitiva com sistema 
próprio para a imprensa”, explicou Marcus Rossi, 
um dos diretores da Rossi & Zorzanello, que clas-
sificou a novidade como ‘Fase 2.0’.

Haverá também um software dedicado para o 
evento com ferramentas úteis para expositores, por 
exemplo. “O agente de viagem está mais poderoso 
que tudo. A tecnologia veio para ajudar, e não que-
brar”, pontuou Marcus.

unidades hoteleiras em processo de aprovação 
com projetos de melhorias para o segmento.
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O Fórum de Inovção Festuris foi um dos eventos paralelos à feira de negócios

A Arena Gastronômica reuniu chefs, mestres cervejeiros, baristas e sommeliers renomados
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O evento inaugurou o formato de três palestras ministradas ao mesmo tempo e na mesma sala

AccorHotels reformula Fórum de Formação em Compras

7ª edição do evento aconteceu no dia 31 
de outubro com foco em networking

No último dia 31 de outubro, aconteceu no 
Novotel Center Norte, na capital paulista, a 7ª 
edição do Fórum de Formação em Compras 
da AccorHotels, evento criado para aproximar 
colaboradores da rede aos fornecedores ho-
mologados. Além disso, o encontro concentra 
palestras específicas para aprimoramento  pro-
fissional. Este ano, o Fórum apresentou um novo 
modelo, que foi estendido para o dia inteiro — 
das 8h30 às 18h30. O evento sempre aconteceu 
durante uma tarde, mas a rede entendeu que 
precisava de mais tempo para que as pessoas 
pudessem estar mais focadas ao tema abordado.

De acordo com Gabriella Spinola, Head of 
Procurement América do Sul do grupo, o foco 
do evento é exatamente o aprendizado e a  
troca entre a elite de fornecedores e hoteleiros. 
“O objetivo é ter sinergia entre fornecedores e 
colaboradores dos hotéis, para que possam tro-
car experiências, aprender uns com os outros e 
ter maior proximidade, porque a gente se re-
laciona com fornecedores durante todo o ano. 
É um momento muito especial para o nosso 
segmento, no qual grandes nomes se reúnem”, 
disse Gabriella em entrevista exclusiva para a 
Revista Hotéis. Segundo ela, os participantes 
garantem desde negócios, aproximação de re-
lacionamento, até conhecimento e troca de ex-
periências.
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Pela manhã, o Vice-Presidente Executivo de 
Operações das marcas ibis, ibis Budget e ibis 
Styles, Franck Pruvost falou sobre os planos de 
expansão do grupo e estratégias de relaciona-
mento com fornecedores. O grupo está presente 
em 95 países e a América do Sul representa 8% do 
network mundial. O pipeline para 2021 é chegar 
a 1.000 hotéis e 180 mil quartos, sendo 80% 
de desenvolvimento em destinos emergentes. “A  
AccorHotels não está só crescendo em número de 
quartos, mas também em segmentos específicos. 
Estamos lançando marcas LifeStyle, um estilo de 
serviço mais descontraído – do segmento econômi-
co ao de luxo, entre elas, Mama Shelter, com uni-
dade no Brasil e Jo&Jo, que abriu sua primeira 
unidade na Europa recentemente”, comentou.

Rede em expansão
Pruvost destacou também os novos negócios da 

rede, como o Fastbooking (distribuição de hotéis inde-
pendentes) e a Next Door (coworking), por exemplo. 
Outro investimento da rede em expansão abrange os 
21 contratos de administração de empreendimentos 

Franck Pruvost, Vice Presidente Executivo de Operações das marcas ibis, ibis Budget e ibis Styles

da BHG, que serão assumidos pela AccorHotels. “Isso 
mostra que, no Brasil, o grupo segue a estratégia de 
diversificar as categorias upscale, e nos próximos dois 
anos e meio, investidores da BHG devem investir cer-
ca de R$ 300 milhões em reformas e operação dos 
hotéis”, conta.

O grupo tem uma estratégia focada em três pilares 
para ser pioneira em hospitalidade aprimorada: Ser-
viços de conveniência, viagem e hotéis. “Com a Ac-
corHotes Local, é possível aproximar os moradores aos 
empreendimentos e transformar o hotel em um ponto 
de encontro, oferecer restaurantes, salas de eventos 
e fitness. Um movimento forte de inclusão nas comu-
nidades locais nos bairros e comunidades”. O VP de 
Operações também falou sobre o Projeto Booster, que 
dividiu a AccorHotels para um braço investidor.

No Brasil, a AccorHotels opera 258 hotéis (43 mil 
quartos), abrirá mais 30 hotéis este ano, além de apostar 
na compra de empresas externas. “Neste contexto, vamos 
focar na transferência de volumes entre 28 mil fornece-
dores e diminuir o número de homologados para cerca 
de 450. Os preços dos homologados devem ser competi-
tivos e o padrão de qualidade sempre alto”, apontou Pru-
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Palestras
Ainda pela manhã, aconteceram as palestras 

para os fornecedores. Foram abordados temas 
como “Qualidade em Construções e Reformas”, 

Gabriella Spinola, Head of Procurement América do Sul da AccorHotels

vost. Para 2018, a empresa quer concentrar seus serviços 
para aperfeiçoar custos e receitas, propondo mais eficiên-
cia operacional sem deixar para trás a responsabilidade 
socioambiental.
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com a participação de Paulo Caputo, da Atrio 
Hotéis; Carlos Bernardo, Gerente de A&B , Con-
versões e Operações do Grupo AccorHotels e 
Zilca Saldanha, Gerente de Projetos & Technical 
Services. Outro tema direcionado aos profission-
ais das empresas homologadas foi “Operações 
de A&B”, e as expectativa dos hotéis em relação a 
prestação de serviço dos fornecedores. “Finanças 
e Sustentabilidade” foi o assunto que finalizou o 
ciclo de painéis.

À tarde, foram apenas palestras para os co-
laboradores, com a feira ainda aberta. Ao invés 
de três salas diferentes, todos os participantes es-
tavam no mesmo espaço, ouvindo o seu tema de 
interesse com headsets. Os temas se aprofunda-
ram em como uma gestão ativa de energia pode 
trazer benefícios para os hotéis, além de geren-
ciamento de custos. “Sabemos que a concorrência 
está muito forte, as tarifas de hotéis são reguladas 
– algo normal em um cenário como o que vivemos 

CSR e auditorias
Desde 2011, a AccorHotels está investindo forte-

mente no compromisso com desenvolvimento susten-
tável por meio do programa Planet 21. A área de com-
pras está diretamente ligada a esse compromisso em 
relação ao comportamento dos fornecedores presta-
dores de serviço. A novidade da rede é que neste ano 
de 2017 até o ano de 2020, além de ter assumido um 
compromisso com a frente, a rede está fazendo audi-
torias com junto dos fornecedores, para que possam 
comprovar pessoal e fisicamente se o que foi assinado 
na carta de ética e responsabilidade está sendo cum-
prido. “Há dois anos, aproximadamente, nós temos 
um compromisso de que fornecedores homologados 
tenham 100% das Charters 21 assinadas. São docu-
mentos que têm 21 obrigações dentro de sustentabi-

Mauro Rial, CFO da AccorHotels para América do sul; Marcela Cerda, Coordenadora de CSR e Iuri Barroso, consultor

hoje. Então trazer solução, inovação e oportuni-
dade de gestão de custos é muito importante para 
nossos empreendimentos”, continuou Spinola.
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lidade e responsabilidade social 
que apoia os fornecedores a es-
tarem de acordo com nossas di-
retrizes, em termos de sustentabi-
lidade e responsabilidade social”, 
declarou Gabriella.

Segundo ela, a rede já conta 
com 96% das Charters 21 assina-
das, e os outros 4% de fornecedores 
já têm suas próprias charters, muitas 
vezes ainda mais rígidas. Mas todos 
os homologados estão de acordo 
com a carta de ética e responsabi-
lidade do grupo. O grupo auditor 
verifica categorias como lavanderia, 
uniformes, serviços gráficos, dentre 
outros, que serão auditados até o 
ano de 2020 para que consigam 
fechar o ciclo da responsabilidade e 
compromisso com a carta de ética 
e CSR. “Será verificado se os for-
necedores respeitam a diversidade e 
inclusão, se cumprem os direitos do 
trabalhador e se as leis estão sendo 
cumpridas. Outra questão é se as 
pessoas trabalham sob ameaça, o 
que pode ser um indicador decisivo 
para uma ruptura de fornecimento. 
Em relação à sustentabilidade am-
biental, será checado se os fornece-
dores têm o controle de emissão de 
água residual, se há proteção da 

biodiversidade. Então, são re-
sponsabilidades que buscamos 
não só pensando em preço a cur-
to prazo. Buscamos um controle 
associando a responsabilidade 
social e ética e qualidade de for-
necimento e produtos adequa-
dos para nossos hotéis”, explicou 
Gabriella.

A intenção das auditorias 
não é punitiva, mas para ajudar 
as empresas a aprimorarem a 
prestação de serviços e colaborar 
com o mercado como um todo. 
Os fornecedores serão certifica-
dos pela metodologia SMETA, 
que contempla todas as 21 di-
retrizes do programa. “Isso vai 
ajudá-los, porque em uma ven-
da para outro cliente, isso entra 
como diferencial. A AccorHotels 
é um gerador de boas práticas. 
A prática do bem, pensando no 
todo, não apenas dentro da nos-
sa empresa. A cultura tem que 
ser disseminada. Então ,nossa 
função hoje, dentro da High Risk 
Category, é realmente ajudar, 
complementar e ter o melhor 
grupo de parceiros possível. Ga-
rantido com auditoria e com as-
sinatura”, completou.

O Fórum de Formação em Compras da AccorHotels é um evento criado para aproximar 
colaboradores da rede aos fornecedores homologados
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Segmento corporativo
MM Eventos - Hypermarcas - Renase - Labev 

-  Agência Smash - Ad Turismo - Santa Cruz 
Distribuidora - Yoshio Kadomoto Treinamentos -  
Alatur - Virada do Século - Pleme 7 Promoções 
E Eventos - Ellos Turismo - Brix Comunicação e 
Eventos - Central de Eventos - BTO + Comunica-
ção Integrada - Forma Turismo - Pearson - Issu 
Comunicação - Promo Eventos - DMC Brazil.

Segmento de lazer
Hotel Urbano - CVC - Zarpo - Booking

2ª edição do Prêmio Pólen da Rede Tauá homenageou os 
melhores parceiros

A rede hoteleira mineira Tauá promoveu no 
início de novembro, no Tauá Hotel & Convention 
Atibaia, interior de São Paulo, a segunda edição 
do Prêmio Pólen, uma homenagem que a rede 
faz para os melhores parceiros. O evento contou 
com a participação de 400 convidados e quem 
conduziu a premiação foi a jornalista e apre-
sentadora da rede Globo Izabella Camargo. O 
fundador e presidente da Rede Tauá, João Pinto 
Ribeiro, estava presente, assim como a Diretora 
comercial, Lizete Ribeiro e vários membros de 
sua equipe, como Viviane Magalhães, que rece-
beram os convidados.

No total, foram premiados 24 clientes e par-
ceiros dos segmentos corporativo e de Lazer. 
“Estamos num processo de crescimento estru-
tural e determinados a crescer muito, princi-
palmente nos próximos dois anos. Aproveito 
este momento para expressar minha gratidão a 
vocês que estão aqui, que acreditaram e con-
fiaram na gente. O nosso negócio é aprender, 

cada vez mais, a cuidar do ser humano. Iremos 
nos tornar, nos próximos dois anos, a rede que 
mais sabe cuidar de pessoas e não mediremos 
esforços para isso”, enfatizou o Presidente João 
Pinto Ribeiro.

Confira a lista das empresas premiadas na 
segunda edição do Prêmio Pólen.

Vencedores do Prêmio Pólen concedido pela rede Tauá
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3ª edição do Encontro Nacional de Gestão e Hospitalidade 
foi um sucesso

A ABG Nacional - Associação Brasileira de 
Governantas e Profissionais de Hotelaria - pro-
moveu no último dia 7 de novembro a 3ª edição do 
Encontro Nacional de Gestão e Hospitalidade. O 
evento aconteceu no hotel Belmond Copacabana 
Palace, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 70 
profissionais do setor que assistiram palestras 
de renomados profissionais do setor. Quem 
iniciou a grade de programação foi o Gestor 
Hoteleiro e Diretor da Real Hotéis, Marco Túlio 

Quina, que fez um retrospecto da hotelaria nos 
últimos 50 anos, dando ênfase ao impacto que 
isso provocou nos produtos e serviços com a 
utilização das novas ferramentas tecnológicas. 
O  excesso de comercialização das diárias por 
OTA´s que cobram um comissionamento com 
taxas elevadas, pulverização de canais de ven-
das sem foco e acirrada competitividade, tam-
bém foram outros fatores abordados na pales-
tra de Quina. Em seguida, Maria José Dantas, 

Maria José Dantas, Presidente da ABG
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O livro do Prof. Geraldo Castelli retrata um pouco de sua experiência acadêmica

Presidente da ABG Nacional, abordou três im-
portantes temas: A falta de mão-de-obra x falta 
de qualificação, a governança hoteleira precisa 
de reinvenção e os princípios da liderança na 
gestão operacional.

Após o almoço e algumas atividades, o Prof. 
Geraldo Castelli fez uma palestra que foi uma 
verdadeira aula. Ele é fundador da primeira 
faculdade de Hotelaria do País, e diretor da 
Castelli— Escola Superior de Hotelaria e autor 
de consagradas obras relacionadas à hotelaria 
e ao turismo. Sua palestra abordou o seguinte 
tema: “O futuro da hotelaria no Brasil e no mun-
do”. Logo após, Alexandre Sampaio, Presidente 
da FBHA — Federação Brasileira de Hospeda-
gem e Alimentação —, empresário com mais 

de 30 anos de atuação no mercado hoteleiro 
nacional e também Presidente do Conselho de 
Turismo da CNC — Confederação Nacional do 
Comércio — fechou a grade de programação. 
Sua palestra abordará o seguinte tema: “A im-
portância da qualificação do setor e ratificando 
a importância do associativismo como agente 
transformador de uma sociedade”. E para con-
cluir com chave de ouro o evento, foi lançado 
o livro “Hospitalidade - Olhares e Conexões”. 
Com 200 páginas, a obra do Prof. Geraldo 
Castelli trata da hospitalidade na perspectiva 
das divindades, da compreensão de seu sig-
nificado e abrangência, da comensalidade, da 
convivência, da cidadania, das dimensões do 
bem estar e da educação. A publicação é um 
insumo de riqueza, amplitudes e profundidades 
abordadas mediante um fio tênue condutor.
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Monte Verde recebeu 16ª edição do 
Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira

O Distrito de Monte Verde, pertencente a Ca-
manducaia, distante 160 km da capital paulista, 
sediou nos últimos dias 24 e 25 de novembro a 
16ª edição deste que é o mais importante even-
to do gênero em Minas Gerais. O encontro que 
aconteceu no Áustria Hotel é promovido pela FBHA 
- Federação Brasileira de Hospedagem e Alimen-
tação – com o apoio da CNC — Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

e Revista Hotéis como Media Partner. Quem abriu 
o Encontro foi Ricardo Rielo, Advogado da FBHA 
que esclareceu aos presentes os impactos que a 
nova legislação trabalhista que acabou de entrar 
em vigor terá no setor hoteleiro.

Zilca Saldanha: “A arquitetura deve impactar o cliente ao entrar num hotel, interagindo com seus sentidos”

Em seguida, aconteceu a palestra de Zilca 
Saldanha, Gerente de Projetos, Technical Ser-
vices da AccorHotels que abordou o seguinte 
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tema: “Tendências de design e seus impactos na 
hotelaria”. Dentre os pontos que ela destacou 
estavam tendências de design e comportamen-
tais; evolução dos conceitos de marcas life style 
e reformas. Para Zilca, a arquitetura e o design 
se transmitem nos cinco sentidos do ser huma-
no (olfato, visão, audição, paladar e tato). “A 
arquitetura deve impactar o cliente ao entrar 
num hotel interagindo seus sentidos. Isso torna 
a experiência mais confortável e prazerosa. A 
adaptabilidade também deve ser levada em con-
sideração, entender a necessidade do local e do 
gerente faz com que o arquiteto tenha o  papel 

de um psicólogo para analisar e propor o resul-
tado para o projeto que deve ter características 
próprias”, revelou Zilca. Ela apresentou vídeos 
e fotos de intervenções arquitetônicas que vári-
os empreendimentos da AccorHotels passaram 
nos últimos anos.

Outra palestra de destaque foi a de Maarten 
Van Sluys, Diretor de operações da Nobile Ho-
téis que falou sobre turismo. Ele apresentou al-
guns dados recentes de como está o segmento 
no mundo. “Segundo a WTM – sigla em inglês 
da Organização Mundial do Turismo, o setor 
movimentou 1,3 bilhões de viagens em 2016, 

Danilo Samezima: “A multipropriedade é um setor em grande crescimento no Brasil”
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com aumento de 52 milhões de viagens em 
apenas um único ano. A crise não diminuiu a 
expansão desse setor que obteve pelo sexto ano 
consecutivo um forte crescimento. Até 2030 de-
verá envolver 32% da população mundial com 
2,72 bilhões de viajantes e gerar 22% da eco-
nomia mundial”, revelou Maarten.

Alavanca da hotelaria
Danilo Samezima, Diretor de estratégia e 

novos negócios da Wam Brasil / W7 Brasil de-
stacou inicialmente em sua palestra o modelo 
de multipropriedades que está revolucionando 
o mercado hoteleiro no Brasil, mas que muitos 
desconhecem. “Somos a maior comercializado-
ra e administradora no mercado brasileiro com 

25 salas de vendas com faturamento de R$ 1 
bilhão em 2016. Esperamos este ano atingir 
R$ 1,5 bilhão em unidades fracionadas. Esse 
mercado está em franca expansão no País, pois 
segundo levantamento da Caio Calfat Consul-
toria, o VGV – Valor Geral de Vendas chegou a 
R$ 11 bilhões com 14 mil unidades hoteleiras 
entregues ou em construção. Nós temos 57% de 
market share e queremos crescer ainda mais di-
ante das oportunidades”, destacou Samezima, 
assim como a diferença deste modelo com o 
vacation club, outra modalidade em ascenção 
no Brasil.

Outras importantes palestras também acon-
teceram, como a de Maria José Dantas, Presi-
dente da ABG Nacional – Associação Brasileira 

Os chefes e profissionais participaram da organização do encontro
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das Governantas e Profissionais da Hotelaria - 
que abordou a gestão no setor, uso de produtos 
adequados para maximizar a limpeza e reduzir 
os custos operacionais. Ela ensinou também al-
gumas técnicas de esculturas de toalhas, uma 
ferramenta muito utilizada para atrair e fidelizar 
os hóspedes. Alexandre Zubaran, Diretor presi-
dente da Enjoy, a nova administradora de hotéis 
que está surgindo no mercado.

E para encerrar o evento, os profissionais 
participaram do Festival Gastronômico Hotel 
Gourmet, com receitas especialmente elabora-
das pelos chefs de alguns dos principais hotéis 
de Minas Gerais, tomando como base pratos 
típicos ou inusitados da culinária mineira, com 
ênfase a região Sul de Minas.

Pelas longas filas que se formaram em torno 
dos espaços que os chefs estavam preparando 
os pratos, se comprovou o sucesso desse Festival 
que contou com os seguintes profissionais: Chef 
Manoel Pereira do hotel Belo Horizonte Othon 
Palace, Chef Henrique Michel, da Vert Hotéis, 
Chef Rodrigo Machado, Hotel Caxambu, Chef 

Em paralelo ao evento, uma pequena feira 
contou com a participação de vários fornece-
dores do setor como a Efetuar Representações,  
que expôs as seguintes marcas: Colchão Onix, 
Schmidt porcelanas, PSG Móveis, Altenburg, 
Panther, Ruvolo vidros e cristais, LG e Samsung 
(TV e ar condicionado). Entre as demais mar-
cas representadas estavam: Saga Systems, Rentv, 
APP Hotel, Colchão Simmons, Porto Guardana-
pos especiais, Avatim, Panther, Toalhas Florence 
e Kenby.

Laudinei Tadeu, Hotel Grogotó Senac Barbace-
na, Chef Edson Puiati, UNA – Belo Horizonte e 
o Chef Felipe Leroy, Pousada do Arcanjo (Ouro 
Preto). Vindo especialmente de Poços de Caldas 
estava o Araça Quarteto, que apresentou clás-
sicos do chorinho, enquanto os chefs prepara-
vam vários pratos harmonizados com vinhos 
gaúchos tintos cabernet sauvignon da Família 
Bebber, de Flores da Cunha e cerveja artesanal 
Fritz, produzida na Serra da Mantiqueira.

Mais de 500 profissionais do setor de Tempo Compartilhado participaram deste evento
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RCI promoveu a 5ª edição do Top Seller Event em Foz do 
Iguaçu (PR)

A RCI — Resort Condominiums International, 
uma das mais atuantes empresas do mundo na 
indústria de intercâmbio de férias, promoveu 
entre os dias 22 e 23 de novembro, a 5ª edição 
do Top Seller Event. O evento que aconteceu no 
Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu 
(PR), é um dos mais importantes encontros dire-
cionados aos profissionais do setor de proprie-
dade compartilhada no Brasil. O congresso reu-
niu mais de 500 profissionais da área com uma 
ampla agenda para debates, reflexões e troca 
de informações entre profissionais do setor e 
palestrantes renomados como: Guilherme Pau-
lus, membro do Conselho Nacional do Turismo e 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial do Governo Federal, Presidente da GJP Hotels 

& Resorts e sócio e presidente do Conselho de 
Administração da CVC; Gerardo Rioseco, Vice-
presidente de Propriedades de Férias e membro 
do Comitê Executivo do Grupo Posadas. Mem-
bro ativo em diversos grupos como: AMDETUR 
— Associação Mexicana de Empreendimentos 
Turísticos, na qual é vice-presidente executivo e 
Associação Sudcaliforniana de Empreendedores 
de Tempo Compartilhado, e ainda Conselheiro 
Coordenador de Los Cabos. Outra palestrante 
foi Luiza Helena Trajano, um dos grandes nomes 
da história do empreendedorismo brasileiro, 
por sua história de superação. Atualmente na 
posição de Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Magazine Luiza, ela foi a grande re-
sponsável pelo salto de inovação e crescimento 

Luiza Trajano é a atual Presidente do Conselho de administração do Magazine Luiza
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que colocou o Magazine Luiza entre as maiores 
varejistas do Brasil.  Outro nome presente no 
encontro foi Carlos Alberto Moreira Júnior, re-
sponsável pelas áreas de desenvolvimento de 
negócios e produtos e com experiência de quase 
três décadas no setor bancário, participando de 
diversos projetos relevantes e como professor 
convidado e palestrante pela FGV — Fundação 
Getúlio Vargas. E quem encerrou a grade de 
palestras foi Hortência Marcari, considerada a 
Rainha do Basquete no Brasil, que falou sobre 
estratégias, valores e atitudes de uma campeã. 
Além disso, houve uma série de painéis com 
temas atuais debatidos por vários especialistas 
da indústria de Tempo Compartilhado.

Para a Diretora-geral da RCI no Brasil, Maria 
Carolina Pinheiro, o evento reconhece e valori-
za os profissionais do segmento. “Promover um 
evento com um conteúdo tão robusto, reunindo 
palestrantes de peso é fundamental para pro-
mover o intercâmbio e enaltecer os principais 
responsáveis pelo sucesso do nosso setor”, sa-
lientou Maria Carolina.

E o momento mais aguardado ficou para o 
final, com a entrega do Top Seller aos aos mel-
hores vendedores da indústria da propriedade 
compartilhada, de acordo com os contratos re-
portados. Foram cerca de 70 pessoas premiadas 
nas categorias: “closers”, linners”, “OPC/tele-
marketing” e “trial”.

Equipe da RCI responsável por fazer este evento acontecer
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OAB/SP promoveu o  
1º Congresso de Direito Aplicado à Hotelaria

Aconteceu no último dia 11 de novembro o 
1º Congresso de Direito Aplicado à Hotelaria  e 
Turismo da OAB/SP – Ordem dos Advogados do 
Brasil. O evento é uma iniciativa da equipe do Dr. 
Murillo Akio Arakaki, Presidente da Comissão de 
Direito Aplicado à Hotelaria e Turismo na OAB/ 
SP — Ordem dos Advogados do Brasil e Mem-
bro Efetivo da Comissão de Direito Tributário 

e da Comissão do Contencioso Administrativo 
Tributário da OAB/SP.  O evento aconteceu no 
salão nobre da sede da entidade, localizada no 
centro da capital paulista, e reuniu renomados 
profissionais do setor para um amplo debate de 
temas importantes, sendo eles: A importância 
da advocacia na hotelaria; cobrança do ECAD 
nos quartos de hotéis; lei geral do turismo e sua 

Os advogados Murillo e Maria José Arakaki são os responsáveis pelo evento
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necessidade de reforma; legalização dos Cassi-
nos no Brasil; direito ambiental na hotelaria e 
no turismo; impacto da reforma trabalhista no 
setor hoteleiro; investimentos hoteleiros e hós-
pedes e turistas como vítimas de crimes.

Um dos painéis que gerou maior debate foi 
o tema “Hóspedes e turistas como vítimas de 
crimes”, que teve a participação do Dr. Marcelo 
Augusto Gondim Monteiro. Ele é Delegado de 
Polícia da Assistência Policial da Divisão Espe-
cializada de Atendimento ao Turista DEATUR – 

DECADE, Membro do Conselho Municipal do 
Turismo COMTUR de São Paulo e Auditor do Tri-
bunal de Justiça Desportiva do Futebol TJD.

O Dr. Marcelo Augusto lembrou que a capi-
tal paulista conta com 410 hotéis que podem 
precisar do auxílio da polícia, pois não são for-
talezas para evitar o crime. “Mesmo que o esta-
belecimento possa contar com um farto aparato 
de segurança, ele é vulnerável. Daí então a ne-
cessidade do Estado prover estes locais visando 
prevenir e reprimir crimes. Para isso, temos seis 
delegacias dentro da estrutura chamada DEA-
TUR – Delegacia de Atendimento aos Turistas. 

Dr. Marcelo Augusto: “Temos muita dificuldade de estabelecer uma sinergia com os hotéis”
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Atos criminais como furtos, boa noite cinderela, 
roubos e até estelionato acontecem com grande in-
cidência nos hotéis, com ênfase para delitos virtuais 
que vem aumentando nos ultimos anos. Além disso, 
a perda e extravio de documentos e objetos também 
são frequentes. De acordo com o Dr. Marcelo Augus-
to existe uma incidência media nos hotéis de estupro 
e variáveis, propaganda enganosa, roubo, honra, 
lesão corporal e constrangimento ilegal. E como 
pequenas incidências estão: homicídios, suicídio, 

morte suspeito e morte súbita, extorsão, discrimina-
ção racial e do idoso, crimes de saúde pública, vio-
lações ao estatuto da criança e adolescentes e per-
turbação da tranquilidade e sossego alheio.  Outros 
crimes comuns que acontecem na hotelaria citados 
pelo Dr. Marcelo Augusto são: discriminação a pes-
soa deficiente, crimes ambientais, incêndio, exercício 
irregular da profissão/atividade, como os guias de 
turismo irregulares e a moeda falsa. 

Para concluir sua palestra, Marcelo Augusto de-
stacou que o amplo crescimento da rede hoteleira 
exige melhor aparelhamento do Estado e apresen-
tou uma queixa: “temos uma dificuldade grande 
de uma interface com os empreendimentos, pois 
muitos acreditam que a fiscalização da polícia 
pode afetar a reputação do empreendimento. Mas 
é um engano, pois sem isso, a polícia não tem 
como reprimir atos que podem acontecer nos ho-
téis, como o tráfico de drogas”.

Elas estão espalhadas em vários pontos da 
capi tal  paul is ta,  incluindo o Porto de San-
tos”,  disse.

Segundo ele, a legislação que fiscaliza os hotéis 
é baseada no decreto estadual de Nero 11.782/40 
que atribuía a fiscalização destes empreendimen-
tos ao antigo DOPS, mas hoje a legislação confere 
poderes às delegacias especializadas.

A advogada Dra. Renata do Val e o Juiz do Trabalho Dr. Gabriel Lopes Coutinho Filho

As advogadas Telma Bartholomeu e Ana Carolina Famá participaram deste evento
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AccorHotels promoveu evento para apresentar novas 
tecnologias e soluções de manutenção

O Novotel Center Norte, na zona Norte pau-
listana sediou no último dia 27 de novembro a 
primeira edição do Property Meeting Behind The 
Scenes. O foco do evento, organizado pela equipe 
de Paulo Mancio, SVP Design, Technical & Con-
struction da AccorHotels para a América do Sul, 
foi o de apresentar novas tecnologias, soluções 
de manutenção para as instalações existentes e 
estudo de casos. Houve uma série de palestras 
com renomados profissionais do setor como Carla 
Araújo Sautcuk, Gerente executiva da Comgás; 
Diogenes Lucca, Major PM, Fundador e ex-Co-
mandante do GATE; Flávio Pedone, Gerente de 
treinamento da LG; Ilan Szuster, Coordenador 
de Projetos da AccorHotels; Osvaldo Barbosa 
Jr, Coordenador de Engenharia e Aplicação da 
Deca; Paulo Mancio, SVP Design, Technical & 

Construction da AccorHotels e Luis Puglia, re-
sponsável por implantar o PMP — Plano de 
Manutenção Preventiva na AccorHotels e quem 
fez a abertura do Property Meeting com o tema 
‘Behind the Scenes’ (em português, por trás dos 
bastidores). Puglia enfatizou a importância de 
uma manutenção preventiva e não reativa da 
gestão de recursos.

Paulo Mancio destacou que o objetivo do evento 
é, fomentar inovações, formar e inspirar as equipes 
reforçando a importância dos chefes de manuten-
ção. “Os homens de operações táticas são os ver-
dadeiros heróis da hotelaria”, destacou Mancio.

Para o CEO da AccorHotels na América do Sul, 
Patrick Mendes, as tecnologias e soluções de ma-

Paulo Mancio: “Os homens de operações táticas são os verdadeiros heróis da hotelaria”
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nutenção reforçam o objetivo de fidelizar os clien-
tes através de experiências diferenciadas, design 
e qualidade. Ele lembrou os pontos que a equipe 
de manutenção da AccorHotels se baseia: Foco 
no cliente, benchmark na manutenção dos ativos 
(sinergia), criatividade e inovação com parceiros, 
profissionalização na prestação de contas e acom-
panhamento no plano de renovação.

O Ten. Cel. PM Diógenes Lucca ressaltou em 
sua palestra o gerenciamento de crises e reforçou 
a importância da resiliência, gestão de recursos e 
conflitos dentro do processo operacional do hotel.

Outra palestra que também chamou muita a 
atenção dos participantes foi de Osvaldo Barbosa 
de Oliveira do departamento de Engenharia de 
produção da Deca. Ele destacou que o Brasil é 
conhecido mundialmente como um país rico em 
água. Mas água é um bem cada vez mais escas-
so e os locais em que se concentra a maioria da  
população no Brasil é onde existe a escassez 
cada vez maior de água. Por isso, a preocupação  

deve ser constante e o tema tratado de acordo 
com a disponibilidade local. Em qualquer grande 
centro urbano, por mais que a concessionária au-
mente a demanda, haverá a falta de água. Os 
hotéis devem encarar os novos usos de água. A 
Deca tem um programa para conservação chama-
do ProÁgua, e uma série de produtos e soluções 
para economia de água. “Mas para a mudança do 
hábito, é necessário sensibilizar as pessoas para 
o tema. Neste contexto, os hotéis tem um papel 
forte de conscientização das pessoas”, lembrou 
Oliveira. 

Ao final do evento, foram premiados com o Tro-
féu Destaque Top Five “Chefe de Manutenção” cin-
co profissionais que fazem a manutenção nos em-
preendimentos da AccorHotel, sendo eles: Osias 
Toledo, do hotel São Paulo Guarulhos Airport; 
Jackson Ruas, do Mercure São Paulo Vila Olímpia; 
Joélcio Cavalcante, do Mercure Goiânia; Emerson 
Santos, do Novotel São Paulo Center Norte e Mar-
celo Santos, do do ibis Budget e Adagio Jundiaí.

Os cinco profissionais que foram premiados ao lado de Luis Puglia e Paulo Mancio
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Infinity Blue vai investir R$ 5 
milhões na revitalização do 
resort

Com investimento de R$ 5 milhões, o Infinity Blue 
Resort & Spa, de Balneário Camboriú (SC), projeta 
reformas para 2018. O plano é de modernizar os 
apartamentos com móveis feitos por artesãos lo-
cais. A partir de fevereiro, os 122 apartamen-
tos passarão por uma melhoria, como parte do 
compromisso do empreendimento em propor-
cionar aos hóspedes a melhor experiência pos-
sível. Os quartos serão transformados e con-
tarão com design único e, segundo o diretor 
geral do resort, Alberto Cestrone, “mais do que 
investir, assumimos um compromisso para que 
os hóspedes desfrutem de perfeitas condições 
e muito conforto em nossas instalações, além 
de claro, valorizar a mão-de-obra da nossa 
região”, disse.

AccorHotels reposiciona ibis 
Centro Cívico em Curitiba (PR)

A unidade ibis, inaugurada em 1999 no 
Centro Cívico em Curitiba (PR), passou por uma 
grande reforma e por um reposicionamento 
para tornar-se um ibis Styles. O tema escolhi-
do para permear toda a atmosfera e o design 
do hotel foi “Parques de Curitiba”, já que a ci-
dade é conhecida como a capital mais verde 
do Brasil. Localizado no centro da cidade, o 
hotel conta com 80 apartamentos, entre eles o 
quarto família que pode receber até dois adul-
tos e duas crianças de até 16 anos. Além disso, 

conta com bar funcionando 24 horas, duas sa-
las para eventos – sendo uma para até 40 pes-
soas e outra capaz de receber 50 convidados 
– e aceita hospedagem de cães com até 15kg. 
Todo hóspede recebe um “Welcome Gift”: adul-
tos ganham um marca páginas ilustrativo com 
as principais características da cidade; crianças 
recebem um mascote Styles de pelúcia; já para 
os cãezinhos, é oferecido um kit com meias e 
bandanas.

O tema do hotel pode ser encontrado nos de-
talhes da decoração. A recepção, por exemplo, 
tem uma bancada no formato de uma mesa de 
piquenique, e um espaço de convivência com 
bancos de parque e um grande mapa com os 
principais pontos turísticos da cidade. Os cor-
redores fazem alusão à um caminho campestre, 
com grama sintética, bancos, luminárias, setas 
e lixeiras comumente encontradas em parques. 
Já nos quartos, os puffs fazem referência às 
pedras e as mesinhas de apoio são em forma 
de pinhão, fruto da araucária, árvore típica da 
região. O uniforme dos colaboradores também 
merece destaque, pois foi desenvolvido pela 
aluna Ilana Schneider Lima, vencedora de um 
concurso realizado no curso de Design de Moda 
do Centro Europeu. A coleção é inspirada nos 
guardas florestais. “A necessidade de reposi-
cioná-la foi para oferecer um produto diferente 
ao mercado local. Com a marca ibis Styles, 
conseguiremos transmitir uma experiência mais 
criativa aos clientes, que podem aproveitar o 
hotel para uma boa refeição ou hospedagem”, 
afirma Franck Pruvost, Vice-presidente execu-
tivo de Operações das marcas ibis, ibis Styles e 
ibis budget AccorHotels América do Sul.
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Vista aérea do Infinity Blue Resort & Spa

Área de convivência do ibis Styles Curitiba Centro Cívico
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Monreale Resort inaugura 
parque aquático para  
crianças 

O Moreale Resort, localizado em Poços de 
Caldas (MG), implantou um parque aquático 
voltado para crianças. Com o objetivo de diver-
tir os pequenos e deixar os pais desfrutarem de 
um merecido descanso, a área de lazer conta 
com uma ampla estrutura para crianças de to-
das as idades. O parquinho aquático foi inserido 
na piscina infantil externa, garantindo o entre-
tenimento de seu público com um brinquedo col-
orido com escorregadores e duchas de água. O 
Monreale Hotel Resort é reconhecido por oferecer 
programações variadas para todas as idades. 
Dentre as opções de lazer para bebês e meno-
res de 3 anos estão a salinha de recreação com 
brinquedos, o Parque da Galera (externo) e o 
Parque Indoor (recém-inaugurado) - uma estru-
tura com escorregador, cama elástica, piscina de 

bolinha, balanço, gangorra, campo de futebol 
com grama sintética, máquina de dança e outras. 
Uma equipe de recreação também foi investida 
para auxiliar as crianças com jogos e deixar os 
pais mais tranquilos. As brincadeiras são dividi-
das por faixa etária. De 3 a 5 anos, são real-
izadas atividades pedagógicas orientadas para 
animar, integrar e educar os pequenos. A partir 
dos 6 anos, as práticas são feitas nas quadras 
esportivas, piscinas e na tradicional noite do pi-
jama. Além dos espaços para as crianças, o hotel 
disponibiliza uma estrutura completa para todas 
as idades. Possui o único parque voltado exclusi-
vamente para caminhadas e treinos de corridas 
com solo misto do Brasil, chamado de Parque das 
Caminhadas – sendo um total de quatro trilhas 
de baixa, média e alta inclinação. Há quadras 
de tênis, lounge com vestiários e duchas, piscinas 
tropicais e aquecidas, campo de futebol, quadra 
poliesportiva, quadras de areia para Beach Volley 
e FootVolley, teatro, cinema e salão de jogos.

O parquinho aquático foi incluído na piscina infantil externa
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Faial Prime Suites (SC) utiliza 
inteligência artificial no  
atendimento de clientes

O Faial Prime Suites é o primeiro hotel do Bra-
sil a adotar inteligência artificial para automa-
tizar o atendimento online. O hotel fica local-
izado na cidade de Florianópolis (SC) e possui 
como principal canal de reservas o próprio site. 
A tecnologia consiste em um sistema de chatbot 
com inteligência artificial capaz de atender não 
só no chat do site, mas em breve também via 
Messenger, Skype, e até WhatsApp. Dados da 
consultoria internacional Gartner apontam que 
até 2020, 85% das interações de serviço ao cli-
ente envolverão o uso de chatbots. O gerente 
comercial do hotel, Luciano Vieira, contempla as 
vantagens que o sistema oferece: “a velocidade 
de resposta para o cliente final, a possibilidade 
de ter venda direta por mensagens em diversos 

canais de atendimento, a certeza de que o pa-
drão de atendimento será mantido 24h00 por 
dia, 7 dias por semana, e o controle estatístico 
sobre a qualidade do atendimento”. Outro ponto 
que ele destacou, foi que a tecnologia utilizada é 
“exclusivamente ao mercado hoteleiro”. Ao aces-
sar o site do hotel, independente do horário, o 
chat da página estará automatizado com diver-
sas informações relevantes para tomada de de-
cisão dos visitantes. De acordo com a empresa, 
quanto mais as pessoas interagem com o robô 
de atendimento online, mais inteligente e melhor 
vão ficando as informações. Luciano ressalta que 
“nunca havia aderido a um sistema chat antes no 
site do hotel, pois não achava profissional o chat 
ficar off-line por várias horas durante a semana, 
à noite, fins de semana, já que só o comercial do 
hotel teria condições de fazer o atendimento no 
padrão desejado”.

O Faial Prime Suites é um hotel de 4 estrelas localizado em Florianópolis (SC)
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Iloa Resort (AL) completa 5 
anos de atividades otimista 
para 2018

Em quatro anos, o complexo incre-
mentou 108 novos apartamentos. Para 
2018, mais 24 UH’s serão entregues 
no primeiro semestre

Inaugurado em janeiro de 2013, o Iloa Re-
sort se prepara para completar cinco anos de 
operação como um dos mais importantes com-
plexos turísticos do Nordeste e o único resort 
do litoral sul alagoano, que possui algumas 
das praias mais bonitas e conhecidas do Brasil, 
como Gunga, Francês e a própria Barra de São 
Miguel, onde está localizado o resort.

Nesse período, o complexo passou de 152 
para 260 apartamentos, com previsão de en-
trega de mais 24 unidades no primeiro semes-

tre de 2018. Desse total, 135 apartamentos são 
hoteleiros, somando mais de 440 leitos. Entre as 
acomodações, o grande destaque são as suítes 
família, que são apartamentos com dois quar-
tos, cozinha e sala, com capacidade para até 
seis hóspedes e ideais para viagens em família.

A consolidação do Iloa nesse período veio 
acompanhada do crescimento da própria Barra 
de São Miguel como destino turístico nacional, 
que tem ganhado cada vez maior visibilidade e 
atraído celebridades de todo o Brasil. Essa ex-
pectativa é reforçada pelo Centro de Conven-
ções da cidade, com capacidade para 1.500 
pessoas, que já está em fase de construção. A 
administração do resort espera que sua localiza-
ção, vizinha ao Iloa, traga um grande impacto 
positivo ao resort.

O Iloa Resort fica situado na Barra de São Miguel

Iloa Vacation Club
Atualmente com mais de 2 mil associados, o 

clube de férias do Iloa planeja chegar ao final 
de 2018 com pelo menos 3 mil associados e 
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Expectativas
Felipe Cavalcante, Diretor do Iloa e também 

Presidente da ADIT Brasil (Associação para De-
senvolvimento Imobiliário e Turístico), afirmou 
que apesar da crise econômica pela qual passa 
o País, 2017 foi um bom ano para o resort, e 
para 2018 a expectativa é de muito otimismo. 
“Teremos um aumento da taxa de ocupação de 
30% em dezembro de 2017 e de 20% em ja-

aumento de 50% na receita. O Iloa Vacation 
Club já é responsável por 10% da ocupação do 
resort e é parte fundamental na sua estratégia 
de crescimento.

neiro de 2018. Para o próximo ano, a meta é 
crescer 15% em relação a 2017, não só como 
fruto dos nossos esforços de aumento da visi-
bilidade no mercado e melhoria dos serviços, 
mas também pela própria retomada da econo-
mia”, declarou.

Felipe Cavalcante, Diretor do Iloa Resort

O Iloa Vacation Club é responsável por 10% da ocupação do resort
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FOHB apresenta resultados e 
perspectivas do desempenho 
da hotelaria

O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil lançou seu mais recente estudo “Perspec-
tivas de Desempenho da Hotelaria”, com resul-
tados, panoramas e expectativas de desempenho 
do setor no período de 2016 a 2019. Esta é a 5ª 
edição da pesquisa e contém dados coletados a 
partir de sondagem realizada com as redes as-
sociadas à entidade.

Os dados proporcionam análises aos players 
do mercado, com indicadores de taxa de ocupa-
ção, diária média e RevPAR, para o cenário na-
cional e principais municípios, de forma anual e 
semestral. Na análise dos resultados de 2016, 
o Vice-Presidente de Estudos e Tendências do 
FOHB, Patrick Mendes explicou que o mercado 
hoteleiro apresenta desempenhos abaixo do pre-
visto, com queda nos indicadores de ocupação 
e RevPAR e uma diária média praticamente es-
tável. “Enquanto isso, nos resultados do primeiro 
semestre de 2017 há queda nos três indicado-
res, na contramão do desempenho da economia 
do País que está em fase de recuperação, dando 
os primeiros sinais de estabilidade com aumento 
do PIB em 0,2% no segundo trimestre do ano 
- registrando a primeira alta depois de doze tri-
mestres. Assim, para o fechamento do ano, é 
esperado um melhor desempenho na ocupa-
ção, porém com queda significativa nas diárias 
e RevPAR mais contraído”, afirmou Mendes na 
introdução do estudo.

Resultados

Expectativas

Ao longo do primeiro semestre de 2017, o 
desempenho das redes associadas ao FOHB 
evidencia uma taxa de ocupação acumulada de 
54,8%, uma diária média de R$232,59 e um 
RevPAR de R$127,57. Se comparados esses da-
dos com o mesmo período de 2016, são obser-
vados sinais de estabilidade na ocupação, com 
-0,3% de variação. Já na diária média, houve 
queda de -4,6% e no RevPAR -4,9%.

Dentre os municípios analisados no primeiro 
semestre, as maiores taxas de ocupação foram 
registradas em Recife (65,3%), Natal (64,6%) e 
Fortaleza (64,4%). Na diária média, destaque 
para Rio de Janeiro (R$292,79) e  Grande São 

Paulo (R$278,84). Para o RevPAR, os maiores va-
lores foram registrados em São Paulo (R$164,23) 
e na Grande São Paulo (R$160,57). Quando 
comparados os dados ao primeiro semestre de 
2016, notam-se cenários positivos para os três 
indicadores nos seguintes municípios: Natal, 
Porto Alegre e Recife, sendo os mais expressi-
vos registrados na taxa de ocupação e RevPar de 
Natal, ambos com aumento de 17,4%. 

Por outro lado, Rio de Janeiro, Jundiaí e Bra-
sília demonstram quedas para os três indicado-
res analisados no período. Com as oscilações 
mais significativas no Rio de Janeiro, o RevPAR, 
por exemplo, apresentou declínio de -26,3%.

A expectativa de fechamento do ano de 
2017 é de aumento na taxa de ocupação em 
12 dos 17 municípios analisados, sendo que o 
maior crescimento esperado foi registrado para 
o município de Belo Horizonte (+12%). Em con-
trapartida, quatro deles esperam queda no in-
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dicador, com Rio de Janeiro portando a queda 
mais significativa (-9%).

Para a diária média, o cenário esperado em 
relação a 2016 é de queda na maioria dos mu-
nicípios. As estimativas para 15 dos 17 municípios 
oscilam entre -1,3% (São Paulo e Curitiba) e -28,2% 
(Rio de Janeiro). A cidade do Rio de Janeiro ainda 
carrega os reflexos da superoferta de  empreendi-
mentos por conta da realização dos Jogos Olím-
picos. As projeções de aumento são para os mu-
nicípios de Belém (+1,5%) e Natal (+0,2%). Já em 
relação ao RevPAR, as estimativas são mais dividi-
das. 10 municípios projetam aumento no indicador, 
enquanto 7 estimam queda. As hipóteses positivas 
mais expressivas são para Belo Horizonte (+9,9%) 
e Natal (+8,6%), enquanto que nas negativas, o Rio 
de Janeiro tem maior declínio (-29,4%). 

As projeções para o ano de 2019 também são 
otimistas e em sua maioria apontam aumento nos 
três indicadores analisados. De modo geral, a 
expectativa é de recuperação na atividade ho-
teleira, começando de modo mais tênue em 

2017 e avançando nos próximos anos. O es-
tudo completo está disponível no site do FOHB.

Norma Brasileira é modelo para 
padrão internacional de trabalho 
sustentável na hotelaria 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas teve uma de suas normas reconhe-
cida internacionalmente. No ano declarado 
pela ONU – Organização das Nações Unidas 
– como o Ano do Turismo Sustentável, a ABNT 
NBR 15401:2014 – Meios de hospedagem – Siste-
ma de gestão da sustentabilidade – Requisitos 
está sendo utilizada como base para uma nova 
norma da ISO – International Organization for 
Standardization.

Por enquanto, a norma foi identificada como 
ISO/CD 21401 - Accommodation facilities - 
Sustainability Management System – Require-
ments. A publicação está prevista para o início 
do segundo semestre de 2018.

 Para Alexandre Garrido, representante do 
Brasil no Comitê Técnico de Turismo e Serviços 
Relacionados da ISO (ISO/TC 228 – Tourism 
and related services) e coordenador do  Grupo 
de Trabalho de Turismo Sustentável (WG 13 – 
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Radisson Vila Olímpia (SP) pro-
moveu capacitação para apre-
sentar nova área de eventos

Localizado na zona Sul da capital paulista, 
o hotel Radisson Vila Olímpia promoveu no úl-
timo mês de novembro uma série de capaci-
tações para players do mercado, como orga-
nizadores de eventos, buyers e secretárias para 
auxiliar na tomada de decisões em sua área de 
eventos, recentemente reformada. 

A ação foi realizada em parceria com a 
Posture Saúde Corporativa, que oferece um 
programa de capacitação com aulas de yoga 
e meditação, orientadas pela instrutora Layla 
Veloso, especialista em atividades para grupos 
corporativos. “O objetivo da aula foi auxiliar no 

Sustainable Tourism) desde maio do ano pas-
sado, a escolha da norma tem significado im-
portante para o Brasil.

Garrido observou que este tema vem ganhando 
cada vez mais importância no cenário do turismo. 
“Há muitos países trabalhando com o tema Turis-
mo Sustentável e o fato de a norma brasileira ser-
vir de base para uma norma internacional reforça 
a nossa liderança no assunto”, avaliou o Coorde-
nador. Ele, por sinal, participou da elaboração da 
ABNT NBR 15401:2014 e desde 2012 coordena 
a Comissão de Estudo de Gestão da Sustentabi-
lidade para Meios de Hospedagem, no Comitê 
Brasileiro de Turismo (ABNT/CB-054).

A elaboração da norma internacional avan-
çou um pouco mais no mês de outubro, quando 
o WG 13 - Sustainable Tourism esteve reunido 
em Madri, na Espanha, no dia 18, e analisou 
comentários para aprimoramento do texto. 
Mais dois grupos de trabalho tiveram reuniões 
na capital espanhola: o WG 14 - Accessible 
Tourism (nos dias 16 e 17) e o WG 15- Accom-
modation (nos dias 19 e 20 de outubro).  

O WG 13 foi criado e começou a funcionar 
em maio de 2016 e já teve quatro reuniões:  
Kuala Lumpur, na Malásia; Rio de Janeiro, no 
Brasil; Cidade do Panamá, no Panamá; e a 
mais recente em Madri. O WG 14 foi criado e 

Área de eventos recém reformada recebeu aulas de yoga

começou a trabalhar em fevereiro de 2016 e 
está se dedicando a um projeto de norma so-
bre turismo acessível, identificado como ISO/
AWI (Approved Work Item) 21902 - Tourism and 
related services - Accessible tourism for all - Re-
quirements and recommendations. Por sua vez, 
o WG 15 iniciou suas atividades em maio de 
2017 e está trabalhando em projeto de norma 
sobre serviços de hotelaria.
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processo de tomada de decisões para o sucesso 
e fazer com que o colaborador sinta a ligação 
entre exercícios, atingindo suas metas”, disse 
Veloso. De acordo com Giuliana Laganá, Ger-
ente Geral do Radisson Vila Olímpia, somar as 
atividades de yoga e meditação em uma ação 
de capacitação foi uma forma de sensibilizar os 
profissionais para as lições que essas práticas 
permitem aplicar no dia a dia. “Além de net-
work, integração e apresentação de nossa nova 
área de eventos, nosso objetivo foi oferecer 
uma atividade que permite que as pessoas se 
conectem consigo mesmas”, afirmou. Após as 
atividades, os participantes foram convidados 
para um coffee-break, com produtos orgânicos.

Cristian Bernardi implanta 
consultoria hoteleira

Pensando em oferecer uma solução que integre to-
das as pontas do serviço hoteleiro, o executivo italiano 
Cristian Bernardi abre a Bernardi – Hotels & More, con-

sultoria especializada em segmentos do turismo, como 
hotelaria e gastronomia. Com o intuito de impulsionar o 
mercado hoteleiro no Brasil, que cresceu em meados da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas, com inauguração 
de 525 empreendimentos novos. 

A empresa prestará serviços de posicionamento de 
novas marcas, marketing & vendas, assessoria de imp-
rensa e digital, eventos e revenue management, contará 
com todo o know-how de 17 anos no setor de Bernardi 
e seu time de colaboradores.

Com passagens por hotéis como Meurice Hotel, 

Cristian Bernardi tem muita ex-
periência na hotelaria internacional
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Exposição estará aberta até janeiro de 2018

Canvas Bar & Restaurante 
traz exposição que representa 
o Brasil por um outro olhar

O restaurante localizado no mezanino do hotel 
Hilton São Paulo Morumbi recebe uma exposição 
em sua galeria suspensa até janeiro de 2018. Os 

fotógrafos Angela Rezé e Sergio Matta estarão ex-
pondo 30 fotos fine-art na mostra chamada “Con-
trastes e Afinidades”. Todos os clientes e hóspedes 
do hotel poderão conferir as fotografias e experi-
mentar o Menu feito pelo chef Rodrigo Mezadri in-
spirado nas obras.

A mostra expõe fotos urbanas da cidade de São 
Paulo e paisagens do Brasil. “Com o olhar de cada 
fotógrafo, trazemos leituras artísticas com estilos 
totalmente diferenciados”, explica Angela Rezé. As 
obras expostas estão à venda e parte da renda é 
doada para a Associação Cia Ballet de Cegos Fer-
nanda Bianchini, onde Angela e Sergio são fotógra-
fos oficiais. 

O menu foi desenvolvido pelo chef Rodrigo 
Mezadri é inspirado nesse olhar diferenciado da 
cidade de São Paulo e do Brasil. Como entrada, 
o chef oferece mix de folhas orgânicas, labneh 
temperado, grão de bico picante, romã e pesto de 
amêndoas. Já no prato principal, a opção é o filé 

em Paris, Principe di Savoia, em Milão, Brown’s Hotel, 
da rede Rocco Forte em Londres e, no Brasil, nas redes 
Tivoli Hotels & Resorts e Meliá Hotels Internacional, Cris-
tian afirmou que sua experiência consiste no posiciona-
mento de novas marcas e aberturas de hotéis. “Hoje, 
a maneira de comunicar, tanto com os intermediários 
quanto com o cliente mudou muito, fazendo necessária 
uma maior sinergia, rapidez e fluidez nas mensagens. É 
com este propósito que a Bernardi – Hotels & More traz 
um pool de serviços para unir as pontas, centralizar e 
facilitar a comunicação e ajudar na construção e per-
cepção das marcas”.
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de salmão defumado na casca, pupunha grelhado 
e tagliatelle ao molho de camarão e espumante. 
Por último, de sobremesa, o chef trouxe cheese-
cake, calda de frutas vermelhas, ar de morango e 
suspiro de framboesa. 

Roteiros de Charme comemora 
25 anos com lançamento do 
Guia 2018

A Associação de Hotéis Roteiros de Charme 
comemorou seus 25 anos em novembro com o 
lançamento do Guia 2018. A cerimônia acon-
teceu no dia 12 de novembro, na Pousada Pe-
dra da Laguna, em Búzios, e reuniu hoteleiros 
e parceiros da associação. Na ocasião, o Pres-
idente da Roteiros de Charme, Helenio Wad-
dington, apresentou os quatro novos hotéis 
selecionados para fazer parte da associação: 

O Guia 2018 apresenta 
quatro novos associados

Hotel Villa Amazônia, em Manaus (AM); Hotel 
Vila dos Orixás, em Morro de São Paulo (BA); 
Pousada Ka 347, em Itaúnas (ES); e Pousada 
Loft da Serra, em Lavras Novas (MG). 
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Sulserve - Feira de Padarias, 
Gastronomia e Hotelaria 
acontece em maio em Novo 
Hamburgo (RS)

Nos próximos dias 22 a 24 de maio de 2018 
os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS) 
recebem a Sulserve - Feira de Padarias, Gastro-
nomia e Hotelaria. O evento que é promovido 
pelo Fenac Centro de Convenções e Negócios, 
conta com apoio da Prefeitura Municipal, SIN-
DIPAN/RS —Sindicato das Indústrias de Panifi-
cação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e 
Biscoitos do Rio Grande do Sul, ACOPARG — 
Associação das Confeitarias e Padarias do Rio 
Grande do Sul e SINDGASTRHÔ — Sindicato 
de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de 
Novo Hamburgo, Estância velha, Campo Bom, 
Sapiranga, Ivoti e Dois Irmãos.

A novidade abrange setores como forma de 
suprir uma necessidade do mercado de descen-
tralização das feiras, já que a grande maioria 
dos eventos se concentra em São Paulo. Base-
ada em uma pesquisa de mercado realizada 

A Sulserve surge para atender a uma demanda 
de feira no segmento para a Região Sul do Brasil

pela Fenac, a feira chega para fortalecer o seg-
mento dentro do Estado do Rio Grande do Sul. 
O número de gaúchos participantes de feiras 
de gastronomia no centro do País representa 
menos de 1%, o que aponta a necessidade de 
um evento do segmento na região e fortalece 
o objetivo da Fenac em regionalizar feiras de 
diferentes setores. “A Sulserve vem para colo-
carmos o foco no sul do País e fortalecer nossa 
economia. Queremos ser referência para mais 
esse segmento e fazer dessa feira um sucesso 
de desenvolvimento econômico”, destacou o 
Gerente de projetos e captação de recursos, 
Mauro de Paula.

Segundo o Diretor-presidente da Fenac, Már-
cio Jung, a Sulserve atende uma demanda que 
até então estava inexplorada e é desta forma 
que a nova gestão da Fenac busca trabalhar, 
criando feiras que fortaleçam o mercado da 
região sul do Brasil. “A ideia principal da Fenac 
é promover novos eventos de setores variados 
para a região, mantendo o calendário de even-
tos completo. A feira é um exemplo de evento 
que atualmente existe similar em São Paulo e 
que agora, queremos regionalizar, permitindo 
que o público da região sul e do Mercosul tenha 
acesso a lançamentos e novidades do setor” 
afirmou Jung.

ABIH/SC lançou Encatho & 
Exprotel 2018 

A ABIH/SC — Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis de Santa Catarina aproveitou o dia 
9 de novembro, data em que se comemora o Dia 
Nacional do Hoteleiro, para promover um even-
to entre seus associados e parceiros e lançar o  
ENCATHO — Encontro Catarinense de Hoteleiros 
& EXPROTEL — Feira de produtos e serviços para 

A seleção dos hotéis que integram a asso-
ciação é feita anualmente por uma comissão 
formada por hoteleiros da Roteiros de Charme. 
Dezenas de hotéis se candidatam todos os anos. 
Para ganhar o selo, é necessário preencher 
alguns requisitos: conforto, qualidade de ser-
viços, ter no máximo 70 apartamentos e estar 
localizado em um destino com destacada bele-
za natural ou de importância histórica para o 
Brasil. Outra característica é o envolvimento 
dos proprietários na administração dos em-
preendimentos.

Seguir princípios sustentáveis, como parte 
integrante da qualidade do produto turístico, 
também é um critério exigido pela associa-
ção. Os hotéis são orientados por um código 
de ética e conduta ambiental desenvolvido em 
parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (UNEP), com o qual a as-
sociação possui acordo formal de cooperação 
desde 2003. Com a inclusão dos novos asso-
ciados, a associação passa a reunir 70 hotéis, 
marcando presença em 64 destinos e 16 esta-
dos brasileiros.
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Pessoas & Tecnologia será o tema central do ENCATHO & EXPROTEL 2018

a hotelaria 2018. O evento aconteceu no Maram-
baia Cassino Hotel, em Balneário Camboriú, e 
contou com a presença de vários associados. O 
sucesso do evento em sua última edição foi tanto 
que a diretoria da ABIH-SC antecipou seu lança-
mento, possibilitando que outras empresas pos-
sam incluir a 31ª edição do maior encontro de 
hoteleiros do Sul do País em calendário de even-

tos. O ENCATHO & EXPROTEL acontece de 24 a 
26 de julho, no CentroSul, em Florianópolis. O 
tema central da próxima edição será “Pessoas 
& Tecnologia na Hotelaria”. Diretora de even-
tos da ABIH-SC, Lara Perdigão,declarou: “Tão 
importante quanto tecnologias, é a gestão das 
pessoas. Somente pessoas proporcionam o bem 
receber que a hotelaria oferece a um hóspede”.
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Airbnb passa a ser tributado 
com ISS em Fortaleza (CE)

Hotéis ibis abrem portas para 
pessoas usarem espaço como 
escritório

Foi aprovado no último dia 16 de novembro em 
segunda discussão na Câmara de Vereadores de For-
taleza (CE), a Emenda Aditiva de número 0011/2017 
que fica acrescido ao Projeto de Lei Complementar 
011/2017 que trata do Código Tributário do Mu-
nicípio. A emenda incluiu um parágrafo no artigo 
53-A, que lista os serviços que devem ser taxados 
com o ISS — Imposto Sobre Serviço e o trecho diz 
o seguinte: “Intermediação de hospedagem e dis-
ponibilização de hospedagem em imóveis de fins de 
residenciais mediante remuneração, com ou sem a 
presença do morador no imóvel”.

A Emenda foi aprovada pelo Prefeito Roberto 
Cláudio e passou a regulamentar o funcionamento 
das plataformas internacionais de reservas online, 
entre elas, o Airbnb. Tudo começou com o Projeto 
de Lei do Vereador Michel Lins (PPS) que estabele-
ceu a tributação das plataformas internacionais que 
comercializam hospedagem para que elas passas-
sem a ter a cobrança de ISS – Imposto sobre Serviços.

Um dos articuladores da aprovação dessa co-
brança foi Manoel Cardoso Linhares, Presidente 
do Sindicato Intermunicipal de Hotéis e Meios de 
Hospedagem no Estado do Ceará e que toma pos-
se em breve como Presidente da ABIH Nacional. “A 
isonomia tributária proposta por Fortaleza deve ser 
seguida por outros destinos brasileiros. Com essas 
medidas em relação à cobrança de impostos do 

Airbnb, Fortaleza estará atuando em pé de igualdade 
com os principais destinos turísticos do mundo como: 
Paris, Amsterdã, Barcelona e Nova York”, pontuou 
Linhares.

O Airbnb contestou a decisão dizendo que “a 
emenda é inconstitucional. Isso ocorre porque a lista 
de serviços sobre os quais incide o ISS está fixada 
em Lei Complementar Federal (LC 116/2003 e LC 
157/2016) e não pode ser alterada pelo município. 
Além disso, é posição pacífica do STF — Supremo Tri-
bunal Federal que o ISS não incida sobre atividades 
de locação.

Manoel Cardoso Linhares foi um dos grandes articuladores 
para que essa Emenda fosse aprovada A marca ibis irá disponibilizar espaço e infraestru-

tura para quem deseja utilizar o ambiente como es-
critório e trabalhar nas áreas sociais. A ação é des-
tinada a todos, inclusive, para quem não é hóspede. 
O objetivo principal é atrair profissionais freelancers, 
autônomos, startups e coworkers para usufruir das 
unidades ibis espalhadas pelo Brasil. 

O projeto já está disponível no ibis São Paulo In-
terlagos e deve ser expandido em breve para outras 
localidades. Os interessados podem utilizar da rede 
wi-fi, além do conforto e segurança em poder trab-
alhar dentro do hotel, todos os dias da semana, 24h 
por dia. Para tornar a experiência prática, há a pos-
sibilidade de contratar o refil de café por R$ 10.

A Gerente de Marketing das marcas ibis, ibis Styles 
e ibis budget da AccorHotels na América do Sul, Fer-
nanda Zupo, comenta sobre a ação: “faz com que 
os nossos empreendimentos sejam lembrados como 
espaços de convivência e não somente para quem 
procura por hospedagem”.

Espaço já liberado no lobby do ibis São Paulo Interlagos
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GP Hotéis assume gestão  
comercial de duas novas unidades

A contratação faz parte do plano da nova gestão 
do empreendimento, que tem como foco principal 
ampliar e facilitar os negócios no trade, parcerias 
com stakeholders e clientes. Com mais de 25 anos 
de experiência, a GP Hotéis, usa metodologias de 
gestão e soluções inovadoras em hotelaria. 

Além de colaborar com o novo reposiciona-
mento do Ecologic Ville Resort, cuja meta é con-
firmar-se na categoria de Resort de Luxo para 
famílias, pequenos grupos de pessoas e casais em 
férias ou lua de mel, a empresa quer proporcio-
nar aos hóspedes os mais modernos conceitos de 
hotelaria.

Os ofurôs são uma das atrações do Ecologic Ville Resort

A GP Hotéis é a nova responsável pela gestão 
comercial e marketing de dois hotéis em Goiás. 
Um deles é o Hotel Itatiaia em Caldas Novas 
(GO), que foi inaugurado em 1983, no centro da 
cidade e passará por uma modernização prevista 
a ser concluída em dois anos. O empreendimento 
irá ocupar a categoria “hotel boutique” com es-
trutura reformulada e inspirações trazidas de di-
versas culturas como Europa, Canadá, Emirados 
Árabes e Estados Unidos.

O diretor do hotel, Antonio Sanches disse que 
a “missão é incorporar neste projeto conceitos de 
hotelaria mundial, agregando conforto, exclusivi-
dade, experiências, gastronomia e atendimento 
premium”. O investimento previsto será de um 
milhão de reais. 

A frente do desafio, a GP Hotéis será respon-
sável pelo reposicionamento da marca, geração 

Ecologic Ville Resort de Caldas Novas (GO)
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de valores, treinamentos, consultoria e negocia-
ções comerciais. A empresa surge com ideias e 
metodologias de gestão com soluções em hote-
laria, contemplando desde a operação, atendi-
mento, comercial e marketing, até a reforma e a 
construção de empreendimentos.

Hotel será reformulado com término previsto em dois anos
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Slaviero Hotéis assume operação 
de empreendimento em Maceió

AccorHotels inicia administração de hotéis 
da BHG

A Slaviero Hotéis continua com seu plano de expansão e 
acaba de inaugurar sua primeira bandeira no Nordeste do 
País. A nova unidade de 94 apartamentos é a conversão do 
hotel Jatiúca Flat, que está localizado no complexo Jatiúca 
Resort, mas em um prédio independente. Com isso, a Sla-
viero eleva para 38 hotéis o seu portfólio e passa a estar 
presente em 21 cidades e oito estados brasileiros.

A edificação passou a se chamar Slaviero Suites Praia Ma-
ceió e passará por uma série de mudanças estruturais para se 
adequar ao padrão da rede. Os serviços, por sua vez, já es-
tão com a chancela Slaviero Hotéis, como o café da manhã, 
restaurante e serviço de praia. O hotel, único “pé na areia” 
da cidade, tem sacada com vista para o mar em todos os 
apartamentos.

No valor da diária, os hóspedes terão direito a utilizar 
toda a infraestrutura do resort, como piscina, minicampo de 
golfe, quadras, etc. Já os serviços do Jatiúca Resort, como 
seus restaurantes, recreação e bares deverão ser pagos dire-
tamente no resort à parte.

O empreendimento está localizado junto ao complexo 
Jatiúca Resort, mas em um prédio independente 

A AccorHotels anunciou o início da administração de 17 hotéis 
de propriedade da Brazil Hospitality Group (BHG) e de quatro hotéis 
gerenciados pela LEBSPE, uma empresa do mesmo grupo. Ao todo, 
serão 21 hotéis com cerca de 3.400 quartos, que passam a fazer 
parte da AccorHotels no Brasil. As 12 primeiras unidades com novas 
marcas serão entregues entre novembro de 2017 e janeiro de 2018.

Para o CEO da AccorHotels na América do Sul, Patrick Mendes, a 
negociação é importante para “nos fortalecermos como líderes nos 
segmentos luxo e upscale no Brasil. Por meio de investimentos estra-
tégicos, gerenciamento de marca e operações comerciais focadas, a 
rede se estabeleceu com um portfólio dedicado que inclui muitas das 
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A Nacional Inn Hotéis está comemorando a 
performance de seus empreendimentos em Foz 
do Iguaçu (PR). A rede fez restruturação comer-
cial completa, que resultou no aumento da par-
ticipação das seguintes unidades hoteleiras em 
Foz do Iguaçu: Dan Inn; Nacional Inn e Golden 
Park Internacional. “Esse avanço se deu, nota-
damente, em segmentos importantes, como in-
coming e eventos”, revelou o Diretor comercial, 
Daniel Santos.

Segundo ele, o Dan Inn Foz do Iguaçu foi re-
posicionado no mercado depois do retrofit real-
izado na unidade. Comparado o período de ja-
neiro a outubro de 2016 a 2017, o Dan Inn Foz 
do Iguaçu registrou incremento total de 28%. 
A Diária Média cresceu 32%; a OCC (Taxa de 
Ocupação) 7% e a REVPAR (Receita por Quarto 
Disponível) 42%.

Dentro da mesma métrica, o Hotel Nacional 
Inn Foz do Iguaçu teve incremento total de 18%; 
DM de 8%; OCC de 10% e REVPAR de 20%. 
Já o Golden Park Internacional observou cres-
cimento total de 17%; DM de 5%; OCC de 11% 
e REVPAR de 17%.

prestigiadas marcas mundiais de alto nível”.
Os empreendimentos receberão bandeiras 

como Grand Mercure, MGallery by Sofitel e Pull-
man, do portfólio de hotéis de luxo e upscale da 
AccorHotels, além da marca lifestyle Mama Shel-
ter.

O acordo permitirá que o grupo se estabeleça 
como líder em cidades estratégicas para o setor 
de turismo no País, como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belém e Curitiba. Com isso, estão previstos 
o 1º MGallery by Sofitel em São Paulo, que é a 
marca de hotel butique presente em exclusivos e 
diferentes países de todo o mundo, em destinos 
para quem busca experiências saindo do lugar 
comum.

Também será o marco do primeiro hotel Pull-
man no Rio de Janeiro. Em Belém, o Grupo será 
líder absoluto com três novos hotéis, sendo dois 
ibis Styles e um Mercure. O Mercure em Angra 
dos Reis será o hotel pioneiro da AccorHotels em 
um dos destinos mais procurados do Rio de Ja-
neiro. Em Recife será aberto o primeiro Grand 
Mercure de Pernambuco, e São Paulo deve inau-
gurar um hotel da marca lifestyle Mama Shelter.

Em janeiro de 2018, outros seis hotéis serão 
convertidos. O restante das unidades estará no 
portfólio entre janeiro de 2019 e junho de 2020. 
“A meta é ter 500 hotéis na América do Sul em 
três anos. O objetivo estratégico da AccorHotels 
é expandir nossas marcas mundialmente recon-
hecidas por meio do desenvolvimento de novos 
alojamentos e conversões com parceiros locais”, 
afirma Mendes.  

O design e a inovação tecnológica são elemen-
tos essenciais, considerados pela empresa, para 
o negócio hoteleiro. A AccorHotels fez parceria 
com arquitetos renomados para proporcionar aos 
hóspedes as novas tendências comportamentais. 
“Os projetos serão desenhados com espaços e 

cenários ousados que convidam as pessoas a ex-
perimentar novas sensações”, concluiu.

Um dos destaques é o Pullman Rio de Janeiro 
São Conrado, com 418 quartos com varanda e 
vista para o mar, além de amplo centro de con-
venções. O Mercure Angra dos Reis terá duas pi-
scinas, com borda infinita e climatizada, e estará 
ao lado do shopping. O Novotel RJ Copacabana 
ganhará um rooftop renovado com bar e piscina 
e vista para um dos principais cartões postais da 
cidade.Projeto do Novotel em Copacabana (RJ)

Nacional Inn comemora 
performance dos hotéis em 
Foz do Iguaçu (PR)

O Golden Park Internacional está localizado no 
Centro de Foz do Iguaçu
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AccorHotels assina novos 
contratos no Nordeste, Sul 
e Sudeste

Dando continuidade ao seu plano de expan-
são que prevê 500 unidades na América do Sul 
até 2020, a AccorHotels assinou novos con-
tratos em diferentes regiões do Brasil. A rede 
inova constantemente para oferecer aos seus 
hóspedes ainda mais modernidade, conforto e 
disponibilidade. O ibis tem recepção 24 horas, 
café da manhã das 4h00 às 12h00, refeições 
leves servidas 24 horas no bar ibis kitchen 
lounge e a marca ibis Styles possui um design 
com temas diferentes nos hotéis para criar uma 
atmosfera moderna e divertida. 

A região Nordeste conquistou três novos 
contratos no primeiro semestre de 2017: ibis 
Styles Maceió, ibis Styles Vitória da Conquista 
e ibis Caucaia. Localizado no bairro Jatiúca, 
o ibis Styles Maceió tem previsão de abertura 
em 2019 e irá contar com 200 apartamentos. 
O investimento para construção deste projeto 
está estimado em R$ 40 milhões. Na Bahia, 
o ibis Styles Vitória da Conquista recebeu um 
investimento de R$ 50 milhões. O hotel será 
inaugurado no início de 2018 com 225 quar-
tos e contará com cerca de 60 colaboradores. 
Quanto ao ibis Caucaia, localizado no estado 
do Ceará, contará com 81 unidades e a pre-
visão de abertura é para 2019.

Em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o ibis Styles 
Teófilo Otoni, hotel que leva o nome da cidade, 
será o primeiro da marca no estado e contará 
com 80 unidades. A previsão de abertura é 
para o início de 2018.

O Sul do País é a região que consumiu 25% 
dos novos contratos assinados pela AccorHo-
tels no primeiro semestre de 2017. O 11º hotel 
do Grupo no Paraná que está em andamento - 
a franquia ibis Guarapuava - contará com 120 

quartos. Além disso, o ibis Styles Foz do Iguaçu 
terá 142 quartos e será aberto no início de 2018. 
Na Praia Alegre em Penha, litoral de Santa Cata-
rina, o ibis budget Navegantes Itajaí contará com 
125 apartamentos e foi inaugurado em novem-
bro desse ano.

A marca ibis é reconhecida em todo o mundo 
por sua qualidade, confiabilidade e compromis-
so com o meio ambiente.  Foi criada em 1974 e, 
hoje, é líder em hotelaria econômica na Europa 
e a quarta rede de hotéis da sua categoria em 
nível mundial, com mais de 1.000 empreendi-
mentos e 140.783 quartos em 65 países.

Grupo GDI firma acordo que 
trará marca Oberoi para as 
Américas

Considerada uma das principais empresas de 
desenvolvimento imobiliário no México, o Grupo 
GDI assinou uma carta de intenção para conse-
guir um acordo de exclusividade com a Oberoi 
Group, no qual o Grupo GDI terá o direito exclu-
sivo de desenvolver a marca indiana Oberoi no 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Améri-
ca Latina e Caribe. 

Essa parceria estratégica com o Grupo per-
mitirá a marca Oberoi estrear nas Américas e 
expandir o alcance global das suas proprie-
dades premiadas. A Oberoi Hotels &  Resorts 
foi eleita a “Melhor Marca de Hotel do Mun-
do” durante o World’s Best Awards pela revista 
americana Travel + Leisure, pelo segundo ano 
consecutivo em 2016. 

O Grupo GDI já identificou a localização 

Lobby do ibis Styles Teófilo Otoni

Marca indiana deverá chegar ao Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, México e Caribe
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Rede internacional de hotéis 
chega ao Brasil em 2018

A rede internacional de hotéis Selina pre-
tende inaugurar oito novas unidades com es-
critório no Brasil em 2018. Utilizando um inves-
timento inicial de US$ 150 milhões na região, 
que inclui desde México até a Argentina, a meta 
é oferecer mais de 70 mil acomodações ao re-

dor do mundo até 2021. 
Para 2018, no Brasil, a marca planeja operar 

em cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Morro de São Paulo (BA), Salvador (BA), Praia 
Da Pipa (RN), Trancoso (BA), Jericoacoara (CE), It-
acaré (BA), Porto Seguro (BA) e Florianópolis (SC). 
Para isso, a Selina identifica hotéis com baixo de-
sempenho e boa localização e os transforma em 
um ecossistema típico do local, recriando a cul-
tura e os costumes do país no ambiente.

As acomodações incluem desde suítes luxuosas 
a quartos com melhor custo benefício, com diárias 
na faixa de US$20 até US$ 300 por noite. Todas as 
modalidades contam com o mesmo café da manhã, 
passeios e “workation” (work+vacation) – local de 
trabalho que estimula o pensamento criativo. 

Há 15 propriedades em operação no Panamá, 
na Costa Rica, na Colômbia, na Guatemala e em 
Nicarágua e, ainda este ano, está prevista a aber-
tura de unidades em Miami e no México.

das duas primeiras propriedades Oberoi nas 
Américas, e uma nota de imprensa formal com 
mais detalhes será divulgada no início de 2018. 
A empresa será responsável pela construção 
e manutenção das propriedades, enquanto a 
Oberoi será encarregada pela gestão dos ho-
téis. O Grupo GDI pretende investir aproxima-
damente R$ 325 milhões (US$ 100 milhões) em 
cada hotel.

Selina Hotel localizado em Bogotá, na Colômbia
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Rede Mabu é reconhecida por 
uso de energia renovável

A Rede Mabu Hotéis & Resorts foi reconhecida 
pelo Grupo Electra como consumidora destaque 
de energia elétrica gerada por fonte de baixo 
impacto ambiental. A Electra é comercializado-
ra independente de Energia de Fonte Primária 
Incentivada (EFPI), ou seja, energia renovável. 
Ao firmar um contrato inicial de três anos com 
a Electra (de janeiro de 2017 a dezembro de 
2019), a Rede Mabu consumirá, durante esse 
período, 17.055.72 MWh de energia proveni-
ente de fontes renováveis de geração, ou seja, 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) de 
biomassa, eólica ou solar.

Por optar pela contratação de energia gera-
da a partir de fontes renováveis a Rede Mabu 
deixa de emitir na atmosfera 6.481.174 tone-
ladas de dióxido de carbono (CO2). Como 
medida de comparação, para neutralizar essa 
quantidade de dióxido de carbono, caso ela 
fosse emitida na atmosfera, seria necessário o 
plantio de 3.412 árvores com um ciclo de vida 
médio de 20 anos.

O Diretor Executivo da Rede Mabu, Wel-
lington Estruquel, lembrou que este é o ano 
que a ONU estipulou como o Ano Internacio-
nal do Turismo Sustentável que tem, entre os 
seus princípios, a proteção do meio ambiente. 

“Saber que estamos em consonância com esse 
objetivo e caminhando com passos firmes em 
direção ao único turismo que será aceitável da-
qui alguns anos, enche-nos de orgulho e nos 
entusiasma a aprimorar ainda mais”, afirmou.

O principal objetivo da OMT - Organização 
Mundial do Turismo (agência da ONU - Orga-
nização das Nações Unidas) ao designar 2017 
como o Ano Internacional do Turismo Sustentável 
é destacar o potencial do turismo para o desen-
volvimento econômico sustentável, por meio da 
geração de empregos, redução da pobreza, pro-
teção ambiental, defesa do patrimônio cultural, 
entre outros.

Em seu relatório de sustentabilidade, publicado 
em 2016, a Rede Mabu aponta alguns resultados 
que já envolvem a escolha pelo uso de energia 
renovável, como a redução de até 30% no con-
sumo de energia no Mabu Thermas Grand Resort 
(Foz do Iguaçu-PR) - meta possível por meio de 
algumas ações como a manutenção periódica dos 
equipamentos, a utilização de aquecimento solar, 
sensores de luz nas áreas comuns e de lâmpadas 
LED em 100% dos espaços do hotel.

Outro ponto importante envolvendo energia 
verde foi a redução de até 20% no consumo 
de gás, por meio de monitoramento diário de 
despesas, manutenção preventiva dos quei-
madores e pelo aquecimento através da luz 
solar, para a geração de água quente. O em-

Fachada do Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu (PR)
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Os 942 brinquedos arrecadados foram distribuídos para mais de 30 meninos e meninas carentes

Aldeia das Águas distribui mais 
de 900 brinquedos a entidades 
filantrópicas

Com apoio de associados e visitantes, o 
Aldeia das Águas Park Resort realizou uma 

ação em comemoração ao Dia das Crianças. 
De acordo com a coordenadora do Capsi Bem 
Viver, Danielle Aparecida Lourenço, conhecer o 
Aldeia das Águas era o sonho dos meninos e 
meninas atendidos pela instituição. Através do 
projeto Aldeia Solidária, o Aldeia das Águas, 
de Barra do Piraí na cidade do Rio de Janeiro, 
desenvolve uma série de ações sociais.

A campanha do Dia das Crianças arrecadou 
942 brinquedos, distribuídos para mais de 30 
meninos e meninas atendidos pelo Capsi Bem 
Viver e para crianças de mais oito instituições 
filantrópicas da região Sul Fluminense. Foi o 
caso do Projeto Curumim, de Volta Redonda, 
que recebeu a visita da equipe do Aldeia, e, 
além da distribuição de brinquedos, comandou 
uma manhã cheia de atividades e diversão.

Júlio Sellani, Gerente comercial e marketing do 
parque, afirmou que “através do Aldeia Solidária, o 
Aldeia das Águas abriu as portas do parque aquáti-
co para centenas de crianças e adolescentes em 

preendimento adota uma Política de Gestão de 
Sustentabilidade, que apresenta resultados re-
lacionados à capacitação de colaboradores e 
comunidade, redução de acidentes e do con-
sumo de recursos naturais. 

A implantação dessa política, em 2011, per-
mitiu que, em 2012, o Mabu Thermas se tor-
nasse o primeiro resort do Brasil certificado 
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) na norma NBR 15401, que avalia 
as áreas ambiental, econômica e sociocultural 
(desde então, novas avaliações são feitas todos 
os anos).
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Bourbon promoveu  
campanha em prol  
das crianças da Abrale

A Bourbon Hotéis & Resorts, em parceria 
com o Instituto Mauricio de Sousa, promoveu 
durante todo o mês de novembro a campanha 
Bandana de Likes, em que doava bandanas 
a cada curtida nos posts da página da Rede 
Bourbon no Facebook. A doação das bandanas 
foi para ABRALE — Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia, que fornece apoio ao pa-
ciente e busca mobilização social na melhoria 
de políticas públicas na área da saúde. 

Como a principal preocupação dessa cam-
panha são as crianças, Adriana Cardoso, Di-
retora de marketing e produto da Rede Bour-
bon, afirmou: “Nós priorizamos as ações que 
promovem a infância e toda a sua espontanei-
dade e alegria, e acreditamos no trabalho de 
empresas que têm estas ações voltadas espe-
cificamente para o público infantil”. 

Foram quatro modelos de bandanas tematiza-
das com os personagens que Mauricio de Sousa 
criou - Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. A 
cada like nestas fotos, uma bandana foi doada 
para as crianças atendidas pela ABRALE. “Essa 
parceria entre a Rede Bourbon e o Instituto Cul-
tural Mauricio de Sousa rendeu muitos frutos, 
que envolvem as crianças em momentos de 
muita alegria e descontração, além de estimu-
lar a imaginação. E a promoção da saúde e da 
qualidade de vida na infância também são prio-
ridades para o Instituto, assim como para a Rede 
Bourbon. Por isso unimos forças para essa ação, 

Foram quatro modelos de bandanas 
tematizadas com os personagens 

que Mauricio de Sousa

situação de risco. Trabalhos de responsabilidade 
social e entrega de brinquedos e mantimentos 
também fazem parte das ações que impactam a 
vida da comunidade e dos gestores e funcionári-
os envolvidos”. 

E pelo projeto Aldeia Solidária novas ações ainda 
estão previstas, como adiantou o Diretor executivo, 
Fernando Carrer: “Até o fim do ano, vamos abrir o 
parque para mais instituições filantrópicas que aten-
dem crianças em situação de risco e pessoas com 
deficiência. Também estamos programando outra 
ação social, mas desta vez, direcionada para o Na-
tal”, concluiu Fernando. na qual o único e exclusivo propósito é fazer uma 

criança sorrir”, comentou Adriana.

Hotel oferece desintoxicação 
de estresse por meio de áreas 
verdes e SPA

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, localizado 
em São Sebastião (SP), oferece para os clientes que 
desejam fugir do estresse dos centros urbanos, espa-
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ços reservados para atividades físicas e terapêuticas. 
O hotel alia equipamentos para treinamento na área 
fitness e profissionais especializados em diferentes 
tratamentos no Spa L’Ocittane Au Bresil/ITTBH. 

Além dos profissionais e dos aparelhos físicos, há 
também uma vasta área verde no entorno do hotel 
com diversas espécies de flores, plantas, pássaros, 
animais silvestres e opção para o cliente fazer trilha. 

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel está situa-
do na serrinha que liga Maresias à Toque Toque 
Grande. É neste trecho da rodovia, que se tem a 
visão da Ilha de Toque Toque, que dá nome ao em-
preendimento. O hotel também fica a poucos minu-
tos da praia de Calhetas, e por isso, recebeu selos 
de qualidade do turismo internacional por oferecer 
sossego e tranquilidade. 

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel conta ai-
nda com opções de lazer, bem-estar e uma área 
verde de 20 mil m² no meio da mata atlântica, com 
trilhas que levam a pontos estratégicos da serra e 

Hotel oferece desintoxicação de estresse 
por meio de áreas verdes e SPA

Terras Altas Resort  & Conven-
tion Center (SP) assina adesão 
a ONU Mulheres

Com essa ação, o empreendimento situado 
em Itapecerica da Serra (SP) passa a ser o pri-
meiro hotel do País a ser signatário da plata-
forma dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (Women’s Empowerment Principles - 

O empresário Latif Abrão Jr fazendo a assinatura do termo de adesão

praias vizinhas. Por elas, os hóspedes podem se de-
parar com flores e plantas típicas da mata atlântica 
bem como pássaros e animais silvestres. No deque 
da piscina é possível ouvir o som das ondas logo 
abaixo.

A Diretora geral, Renata Pavão, afirma que o ho-
tel garante ao visitante todo acompanhamento ne-
cessário para cuidar da mente e do corpo. O fitness 
center e o SPA com a marca L’Occitane são espaços 
permanentes no Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, 
ao qual é “possível realizar uma desintoxicação do 
dia a dia maçante das grandes cidades”, salientou 
a Diretora. 

O perfil intimista da pousada, aliado às ativi-
dades físicas e os tratamentos de massagens ter-
apêuticas, propõem uma forma de fugir do cansaço 
e retomar o equilíbrio físico, mental e espiritual.
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ibis Paulista (SP) realiza even-
to de adoção de animais 

O ibis São Paulo Paulista, em parceria com a OS-
CIP AMPARA Animal, organização sem fins lucrativos 
que cuida de cães e gatos abandonados, realizou o 
último evento do ano de adoção de animais, comple-
tando uma série de seis feiras para tentar conseguir 
um novo lar para os bichinhos este ano. A edição 
aconteceu no dia 26 de novembro em frente ao hotel.

O objetivo do evento era fazer com que cães e ga-
tos conseguissem um novo lar. Para adotar, a pessoa 
deveria ser maior de 18 anos, apresentar comprovante 
de residência, RG, ter uma forma segura para trans-
portar o animal e passar por uma triagem prévia 
realizada pela AMPARA.

O vice-presidente executivo de operações das 
marcas ibis na América do Sul, Franck Pruvost afir-
ma que é muito gratificante este tipo de evento e de 
quebra tem uma aceitação bem grande do público. 

WEPs) e do movimento HeforShe (ElesPorElas) da 
ONU Mulheres. A adesão ao WEPs foi assinada 
no início do mês de novembro pelo sócio dire-
tor do hotel, o empresário Latif Abrão Jr.; Cleide 
Célia, Diretora comercial do Hotel, e Adriana 
Carvalho, Gerente da ONU Mulheres. A plata-
forma dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres é resultado de uma iniciativa da ONU  
Mulheres e do Pacto Global das Nações Uni-
das, e tem por objetivo guiar as empresas no 
empoderamento feminino dentro da própria 
empresa, na sua cadeia de valores e nas co-
munidades onde atuam. Ao aderir a essa plata-
forma, a empresa assume publicamente o com-
promisso com a causa e passa a fazer parte 
de uma rede local e global das Nações Unidas 
que compartilha e discute informações, além de 
promover fóruns e diálogos entre as empresas. 
Atualmente são 1.600 signatários no mundo e, 
agora, 147 no Brasil.
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“Além de mudar a vida dos bichinhos, reforça um dos 
principais diferenciais da marca ibis, que é permitir 
que as pessoas fiquem hospedadas com seus cães de 
estimação em nossos hotéis”.

AccorHotels abriu portas para co-
munidade em seu 50º aniversário

O AccorHotels homenageou os “heróis do dia 
a dia” – homens e mulheres que trabalham como 
bombeiros, artesãos, enfermeiros, professores, 
pequenas empresas, etc. – em celebração aos 
seus 50 anos de atuação mundial. O evento que 
aconteceu no dia 19 de novembro, teve escala 
global e como proposta fazer um agradecimento 
aos profissionais que estiveram empenhados em 
servir a comunidade, e, portanto, contribuem 
para a história do hotel. A celebração foi ini-

ciada com um café da manhã, seguido por um 
churrasco. Os convidados puderam passar a 
noite no hotel após todas as atividades.

Para celebrar a data, o Adagio Aparthotel São 
Paulo Moema e o Mercure Times Square prepara-
ram uma aula de pilates e yoga. No ibis interla-
gos, os convidados para o café da manhã foram 
os policiais da comunidade. No ibis Santo André, 
a comunidade pode adotar um pet na feira de 
adoção de cachorros. Enquanto em Fortaleza, na 
Praia de Iracema, a animação ficou por conta de 
um coquetel com música na piscina.

Esta também é uma oportunidade para a equi-
pe do hotel mostrar seus estabelecimentos, que 
estão profundamente enraizados na vida de seu 
bairro, e para encorajar os moradores locais a 
atravessar suas portas com mais frequência, sem 
realmente ter intenção de reservar um quarto.

Selo comemorativo dos 50 anos de atividades da AccorHotels no mundo

Hotéis da AccorHotels aceitam reservas com animais de estimação 
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Comfort Hotel Mogi Guaçu 
(SP) entra em operação

A Atlantica Hotels adicionou mais um hotel 
ao seu portfólio no último dia 22 de novembro: 
o Comfort Hotel Mogi Guaçu. Localizado a 162 
km da capital paulista, o empreendimento chega 
a 42 destinos atendidos no Brasil. A abertura da 
unidade confirma também a ampla abrangência 
da bandeira no País, cujo portfólio agrega 23 
hotéis. Para os próximos dois anos, o pipeline 
da marca prevê a adição de pelo menos 12 es-
paços ativos em cidades do Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste, que somarão mais de 2.000 
novos apartamentos.

O Comfort Hotel Mogi Guaçu, situado na 
avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 
na altura do número 1.855, no bairro Nossa 
Senhora das Graças, conta com 108 aparta-
mentos, com metragens que variam entre 22 m² 
e 26 m². Todos os alojamentos estão equipados 
com minibar, TV LED 40” smart full HD, cofre 
digital, secador de cabelo e piso frio.

O Diretor-executivo de operações da Atlan-
tica Hotels, Guilherme Martini, destaca o perfil 
que o novo espaço pretende atingir e também 
destaca o preço da hospedagem: “é uma opção 
de padrão internacional tanto para quem viaja 
a negócios como para quem tem compromissos 

Unidade conta com 108 apartamentos que variam entre 22 e 26 m²
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sociais aos finais de semana. O hotel alia a 
qualidade da Atlantica a um preço bem convi-
dativo”. 

Os apartamentos de categorias Superior e 
Luxo oferecem configurações para casal, twin 
e triplo, incluso estrutura de lazer com piscina, 
fitness center e café da manhã. A localização é 
de fácil acesso a grandes empresas como Inter-
national Paper, Refrigerantes Mogi, Dow Brasil 
Mogi, além do Autódromo Velo Cittá que está 
a 18 minutos do hotel e ao BuritiShopping - 
Mogi Guaçu, distante apenas sete minutos da 
unidade.

O hotel possui acomodações para pessoas 
com necessidades especiais, contando com seis 
apartamentos adaptados, com espaço para cir-
culação de cadeirantes e equipamentos para 
auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção 
e visão. 

Os hóspedes também poderão contar com al-
moço e jantar no restaurante Jambu Essencial, 
marca própria da Atlantica Hotels. O local oferece 
serviço de buffet e a la carte ocupando até 120 
pessoas. As culinárias italiana e mediterrânea são 
protagonistas na cozinha do restaurante. 

O empreendimento conta com uma área de 
eventos que abriga quatro salas de reunião, com 
metragens que variam de 20 m² a 125 m². Três 
delas são moduláveis, com capacidade total para 
300 lugares em auditório. As salas possuem di-
visórias acústicas, equipamentos multimídia de 
última geração, ar condicionado e pé direito alto. 
São opções voltadas para reuniões corporativas 
e convenções, além do amplo foyer externo para 
coffee breaks, welcome coffee e coquetéis. O ho-
tel ainda dispõe de estacionamento com serviço 
cortesia com 66 vagas.

Apartamento triplo do Comfort Mogi Guaçu
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B&B Hotel São José dos Campos 
entrou em operação

Esta é a primeira unidade da rede 
francesa na América Latina com novos 
conceitos de produtos e serviços na 
hotelaria econômica

A edificação situada no centro de São José dos Campos tem arquitetura clássica da categoria

A B&B, grupo hoteleiro com mais de 400 uni-
dades na Europa, acaba de inaugurar sua primeira 
unidade no Brasil. Trata-se de uma conversão do 
Intervale Othon Travel, localizado em São José dos 
Campos, Interior de São Paulo, que passou por 
um grande retrofit para se adequar aos padrões 
da rede francesa. A abertura em regime de soft 
opening possui tarifas a partir de R$ 132,00. “Essa 
unidade, além de ser nossa primeira no Brasil, rep-
resenta muito para nossos planos de expansão. 

Estamos de olho nas oportunidades apresentadas 
pelo mercado Brasileiro e queremos crescer, mas 
de forma bem pensada e planejada. A unidade in-
troduz novos conceitos de produtos e serviços na 
hotelaria econômica brasileira, e inova na entrega 
oferecida ao hóspede. Os serviços são selecionados 
e isto inclui um bom conforto térmico e acústicos 
nos apartamentos, wi-fi gratuito e de velocidade, 
um farto café da manhã e um produto com design 
bem arrojado para atender a quem viaja à negó-
cios ou mesmo a lazer”, diz Olivier Coustet, Diretor 
geral da B&B Hotels no Brasil.

A localização é um dos diferenciais tendo em 
vista que o empreendimento está no Centro da 
cidade e exigiu um aporte de R$ 3,3 milhões 
para se transformar na primeira unidade da 
marca no Brasil. Ele foi inspirado no conceito 
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econochic de hospedagem, já difundido na Eu-
ropa, e oferece tudo o que o hóspede realmente 
precisa: conforto, praticidade e custo-benefício.

O empreendimento conta com 108 apartamen-
tos, divididos em oito andares para oferecer, princi-
palmente ao público que vem à cidade a negócios, 
uma nova opção de hospedagem econômica. Sua 
arquitetura possui design moderno e descomplica-
do, conta com internet de alta velocidade em todos 
os apartamentos e áreas comuns, gratuitamente. 
Existe um amplo espaço para rápidas reuniões que 
funcionam como estações de coworking, sem qual-
quer custo adicional. Os quartos, todos em catego-
ria standard, também possuem ar condicionado 
e smart tv e a boa noite de sono ou mesmo um 
simples descanso é garantido pelos colchões forne-
cidos pela Americanflex.

“Esta primeira unidade representa 
muitos para os planos de  

expansão no Brasil” A implantação dos apartamentos ficou a 
cargo da FH&S. Já a HLoft – Soluções para a 
Hotelaria foi a responsável pela construção dos 
12 novos apartamentos e áreas sociais e de tra-
balho. De acordo com seu Diretor, Miki Hiroshi, 
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“por se tratar da primeira bandeira da B&B no 
Brasil, tivemos que desenvolver novos fornece-
dores e parceiros que se mostraram muito com-
prometidos em atender nossas necessidades. 
Tivemos apenas três meses de trabalho inten-
so para converter o Othon Intervale em B&B. 

Como não há salas para eventos na rede, as que 
existiam deram lugar para 12 apartamentos. O 
lobby também foi renovado, assim como o res-
taurante que não aproveitou nada do que havia 
antes, para dar a identidade da B&B”, salientou 
Hiroshi.

Os corredores apresentam uma comunicação visual diferenciada

Apartamento do novo B&B Hotel São José (SP)
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entra em operação 

Esta 11ª unidade com 216 unidades habitacionais faz a rede dar uma grande guinada em 
seu desenvolvimento e expansão

Depois de fazer a conversão de um empreen-
dimento no ano passado em Marília (SP) com 
102 apartamentos e abrir no último dia 10 de 
outubro o primeiro hotel da rede com a bandei-
ra Travel Inn Express Hotels integrado ao Shop-
ping K, no bairro paulistano do Brás, a Travel 
Inn dá uma guinada no seu rumo de crescimen-
to. E agora consolida ainda mais com a entrada 
em operação no último dia 1º de dezembro do 
Travel Inn Wise, na cidade de Indaiatuba (SP). 
O empreendimento com 216 unidades habita-
cionais tem na localização um dos diferenciais, 
pois foi implantado no centro de Indaiatuba, 

bem próximo aos principais corredores viários 
que ligam a cidade à Capital. Está apenas 12km 
de Viracopos, que tem planos de ser em breve 
o maior aeroporto internacional da América La-
tina, e pouco mais de 100 km de São Paulo. A 
cidade recebeu 50 novas empresas no ano pas-
sado e outras 20 em 2017. “Esses fatores, além 
da demanda por hospedagem corporativa iden-
tificada nas pesquisas da Geu — Grupo de Estu-
dos Urbanos, deverão garantir, aliados à credi-
bilidade da bandeira da rede Travel Inn, retorno 
de excelência para os futuros hóspedes”assegura 
Manuel Gama, Presidente da Travel Inn.
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Perspectiva de como será a fachada do Travel Inn Wise Indaiatuba

Planejamento intenso
Segundo ele, o produto foi idealizado há 

quatro anos com um rigoroso planejamento 
desde a sua concepção, escolha do terreno, de-
sign arquitetônico e construção.“A comercialização 
foi com a marca Wise que teve uma boa aceitação, 
graças ao estudo de viabilidade a credibilidade 
e conceito da Congesa que fez a incorporação 
e construção e nossos 30 anos de administra-
ção. Isto contribuiu em muito para superar o 
cenário de incertezas com juros altos, queda 

no consumo e elevada taxa de desempregado. 
Por isto, tivemos que nos empenhar e fizemos 
até mesmo palestras em Indaiatuba para in-
crementar as vendas, expl icando o valor 
agregado. Com is to,  houve a captação de 
cerca de R$ 46 milhões no mercado de in-
vestidores e o resultado hoje se consagra com 
um produto que fica próximo ao midscale, mas 
nós o denominamos econômico-chic,  sendo 
vol tado ao tur ismo de negócios que é único 
na região”, revela Gama.

Manuel Gama: “Este é um produto econômico-chic voltado ao turismo de 
negócios que é único na região”
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Espaços integradosE ele cita alguns dos diferenciais do em-
preendimento. “Além da localização, as nossas 
216 unidades habitacionais contam com es-
paço de 20m², dotadas de uma moderna in-
fraestrutura que inclui: ar condicionado digital, 
smarts TV´s de led de última geração da mar-
ca Samsung com uma variedade de canais a 
cabo, cortina black-out que controla a ilumina-
ção do ambiente, minibar, piso frio em vinílico, 
bancada de trabalho com muitas tomadas de 
energia elétrica, internet wi-fi gratuita de alta 
velocidade, telefone, cofres e fechaduras ele-
trônicas (Dorma Kaba), armários sem portas, e 
um banheiro grande, bastante iluminado e com 
uma boa infraestrutura, incluindo secador de 
cabelo. Outro grande diferencial deste produ-
to, são as 22 unidades habitacionais voltadas 
para pessoas com deficiência. Os apartamen-
tos receberam uma decoração acolhedora e fi-
cam numa mesmo coluna. Com isto é possível 
ser conjugados com outro apartamento e uma 
boa opção para também receber hóspedes da 
terceira idade”, destacou Gama. 

Perspectiva do lobby que é integrado junto a recepção, bar, loja de conveniência e restaurante

O empreendimento conta com espaços in-
tegrados na recepção, lobby, bar, loja de con-
veniência e restaurante. Neste local é servido o 
café da manhã que já está incluso na diária que 
terá uma média no valor de R$ 200,00 neste iní-
cio de operação. “Como na região existem mui-
tas boas opções de restaurantes, fizemos uma 
parceria e quando o hóspede necessitar almoçar 
ou jantar, indicamos nossos parceiros. Mas na 
loja de conveniência que funciona 24 horas ao 
dia, é possível adquirir salgados, pizzas, sopas, 
doces, cafés, refrigerantes, água e preparar 
pequenos lanches. O valor é pago diretamente 
na recepção, onde o hóspede também pode 
adquirir produtos para colocar no minibar do 
apartamento. Com isto, dispensa o check-out e 
em breve teremos também o check-in virtual e a 
operação fica mais enxuta e consequentemente 
mais rentável”, avalia Gama que prevê uma taxa 
média de ocupação já em 45% no primeiro ano 
de operação e de 60% no terceiro ano, quando 
o produto já estiver consolidado.
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Projeto moderno e funcional
Quem fez todo o projeto de interiores foi a 

Arquiteta Moema e segundo ela, desde o iní-
cio, o foco foi conseguir desenvolver um projeto 
que atendesse as expectativas da Travel Inn e 
da Congesa que sempre almejaram um produto 
que surpreendesse e tivesse qualidade acima de 
tudo. “O maior desafio do projeto foi performar 

economicamente, portanto as soluções adota-
das tiveram que ser de impacto e economica-
mente viáveis. Cada peça foi conceituada com 
requinte de detalhes para valorizar o design e 
a funcionalidade dos apartamentos de 24m². 
No piso foi especificada uma transição entre as 
réguas vinílicas de madeira e um vinílico que 
traduz a linguagem de carpete na área das 
camas, remetendo ao conforto dos tapetes, 
contudo garantindo a facilidade de higieniza-
ção do mesmo. A escrivaninha tem uma sutil 
brincadeira entre texturas pretas, emoldurada 
pelo acabamento madeirado, e compõe-se ao 
maleiro/puff, trazendo design ao mobiliário. 
Os criados mudos, assimétricos em cor e forma, 

Somada a infraestrutura do empreendimento, 
existe um fitness com modernos equipamentos, um 
business center, uma sala bem montada com capa-
cidade para receber até 12 pessoas numa reunião 
e segurança monitorada em toda a edificação.

Os apartamentos com espaço de 20m² cada é dotado de uma moderna infraestrutura
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foram desenhados para se encaixar, de modo a 
permitir que a unificação de duas camas box, 
transformem o apartamento double em single 
de acordo com a demanda necessária. A in-
fraestrutura e conectividade para alimentar 
estes criados em qualquer posição, traz flexi-
bilidade, agilidade e segurança na recom-
posição dos quartos. Um dos criados pos-
sui altura adequada para viabilizar seu uso 
como laptable sobre a cama. Já o closet com-
pacto garante a funcionalidade e ergonomia 
no acesso aos compartimentos que também 
setoriza os usos. As cores neutras garantem 
a tranquilidade tornando o projeto atemporal 
para diversos públicos.

Nas áreas sociais as cores possuem a fun-
ção de trazer mais energia aos ambientes, sem 
perder a sobriedade e elegância para os jovens 
executivos que frequentaram o hotel. Com in-

spiração no movimento artístico, o balcão re-
ceptivo surgiu como um laço riscado no papel, 
e se materializou através da tecnologia da Su-
perfície Solida Mineral (SSM). A área de café da 
manhã e restaurante é composta por diferentes 
tipos de assentos, altos, baixos, cadeiras, ban-
quetas e estofados, deixando o espaço mais 
flexível e descolado. Integrado ao lobby e 
conectado a um local destinado a venda de 
souvenirs, se oferece também como lounge. 
Neste espaço a arte esta pontuada no painel 
trazendo cor e vivacidade ao ambiente”, ex-
plicou a Arqª Moema.

Coube a Congesa executar a obra utilizan-
do métodos e sistemas construtivos modernos 
que reduziram os prazos de entrega, os custos, 
maximizando a qualidade da construção que 
atende com rigor os padrões de segurança e 
conforto da bandeira Travel Inn.

Perspectiva do restaurante que é amplo e conta com uma boa iluminação natural
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Hotel Holiday Inn Manaus tem novo 
chef executivo

Novo Gerente Geral na GJP

O empreendimento localizado na capital manauara apre-
senta o venezuelano Xavier Medina, como novo chef executivo 
do Restaurante Naia. Formado em gastronomia, Medina é espe-
cializado nas cozinhas italiana, americana e chinesa. Possui 15 
anos de experiência à frente de cozinhas internacionais – sendo 
dez na rede IHG -, e tem no portfólio profissional passagem por 
hotéis como Crowne Plaza Maracaibo, InterContinental Mara-
caibo e Hesperia WTC Valência.Xavier Medina

B&B Hotels anuncia nova Gerente geral da 
unidade São José dos Campos

A B&B Hotels, grupo hoteleiro francês com mais de 400 hotéis na Europa, 
anuncia a contratação de Patricia Máximo para a Gerência geral da unidade 
São José dos Campos. A executiva, formada em Hotelaria pelo Senac Cam-
pos do Jordão e pós-graduada em Administração de Empresas pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e está no mercado hoteleiro há 14 anos. Com pas-
sagens pelo Grande Hotel Campos do Jordão, Blue Tree Park Angra dos Reis 
e pelo Rio Quente Resorts. Antes de chegar à B&B, Patrícia respondia pela 
subgerência do Hotel Othon, também na cidade de São José dos Campos.Patricia Máximo

A GJP Hotels & Resorts anunciou também o mais novo gerente geral 
do Wish Resort Foz do Iguaçu, unidade cinco estrelas do Grupo em Foz 
do Iguaçu (PR). O executivo Alexander Borges, que acumula mais de 
15 anos de experiência em hotelaria, assume o cargo já na próxima 
semana, em substituição a Bruno Ribeiro, que segue para um novo de-
safio profissional no Rio de Janeiro (RJ). 

Borges tem passagens pelo Grupo AccorHotels, BHG (Brazil Hospi-
tality Group), entre outras redes, onde desenvolveu importantes cargos 
de gerência em diferentes setores ao longo dos anos. O novo gerente 
geral do Wish Foz do Iguaçu já está em treinamento na unidade.

Alexander Borges

Igor Camaratta é promovido a diretor 
de operações da Atlantica Hotels

Menos de oito meses após sua promoção da gerência geral do Radisson Porto 
Alegre para o cargo de gerente regional de Operações, Igor Camaratta inicia 
uma nova etapa em sua carreira dentro do corporativo da Atlantica ao assumir 
como diretor divisional de Operações, passando a atender as praças do Norte, 
Nordeste, Goiânia (GO) e Rondonópolis (MT). Com graduação em Administra-
ção de Empresas e pós-graduação em Administração Estratégica, Igor acumula 
17 anos no setor, dos quais 13 anos na Atlantica, com início no Comfort Porto 
Alegre, onde chegou a Gerente geral. Teve passagens também pelo Quality Hotel 
Fortaleza e Radisson Vila Olímpia; este último teve papel fundamental para o 
sucesso do projeto de retrofit do empreendimento.Igor Camaratta
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Regina Carrijo assume gerência geral do 
Comfort e do Radisson Alphaville

Bourbon Ponta Grossa conta com nova gerência

O Comfort Suites e o Radisson Alphaville, empreendimentos da Atlantica Hotels 
que compartilham o mesmo complexo empresarial no bairro nobre de Barueri, tem 
nova Gerente geral. Regina Carrijo assumiu os dos hotéis em novembro, com a ida 
de Mariana Fiore para o Corporativo da rede. Regina começou a carreira na hote-
laria na Atlantica Hotels, como recepcionista, em 1998. Passou por diversos cargos, 
setores e empreendimentos em São Paulo até chegar à sua primeira gerência geral, 
em 2005. Nessa posição, liderou o Comfort Hotel Vitória Praia, Quality Suites Bela 
Cintra, Comfort Hotel Downtown, Comfort Hotel Guarulhos, Comfort Nova Paulista 
e o Quality Faria Lima, local em que trabalhou até outubro. A Gerente geral tem 
fluência em inglês e é graduada em Hotelaria pelas Faculdades Integradas Hebrai-
co-Brasileira Renascença, tem pós-graduação em Excelência Gerencial pela FAAP e 
MBA em Gestão Empresarial pela FGV.Regina Carrijo

Atlantica Hotels anuncia nova 
Gerente de Recursos Humanos

A rede Atlantica Hotels acaba de contratar Beatriz Wild 
como sua nova gerente de Recursos Humanos, cargo que a 
deixará responsável por Consultoria Interna, Talentos e Cul-
tura. Nesta posição, Beatriz reporta-se diretamente a Ana 
Paula Nunes, Diretora-Executiva da área. Beatriz possui ex-
periência profissional na área de Recursos Humanos, em 
uma carreira de mais de 14 anos passando pelos setores de 
Hotelaria, Varejo, Seguros e Educação. A profissional atuou 

no Grupo BNP Paribás-Cardif para coordenar a área de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO). De 2014 
a maio deste ano, trabalhou como gerente de RH no Grupo Laureate, especificamente na Universidade Anhembi Mo-
rumbi e FMU. Teve ainda rápida passagem pela Tempo Assist antes de chegar à Atlantica.

Formada em Turismo pela PUC-Campinas em 2001, Beatriz possui também mestrado em Comunicação pela Uni-
versidade Paulista (UNIP), pós-graduação em Pedagogia Empresarial pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), 
MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral (FDC) e, atualmente, cursa o Executive MBA pela Business 
School São Paulo.

Thiago Teixeira assume o Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel com a ex-
pectativa de fomentar novos negócios, elevar a satisfação dos clientes e melhorar 
o posicionamento do empreendimento na região dos Campos Gerais. O executivo 
atua na Rede Bourbon desde 2014 e acumula passagens nas unidades Bourbon 
Cataratas Convention & Spa Resort e Bourbon Curitiba Convention Hotel. Seu novo 
desafio na carreira é melhorar o posicionamento do empreendimento na região dos 
Campos Gerais, atraindo eventos corporativos e sociais para o estabelecimento.

Teixeira possui expertise na gestão e implantação de processos e procedimen-
tos hoteleiros, além de facilidade na interpretação de relatórios gerenciais e bud-
gets (metas). Ele se destaca também na área de contenção de custos com foco na 
manutenção da qualidade operacional, no atendimento aos clientes e na seleção, 
treinamento e desenvolvimento de novos funcionários.

Beatriz Wild 

Thiago Teixeira 
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Shanghai recebe o novo  
conceito Golden Tulip

Tomás Ramos apresenta o novo 
Golden Tulip Shanghai Rainbow que 
é símbolo do desenvolvimento global 
da Louvre Hotels

Lobby do Golden Tulip Shanghai Rainbow apostou em uma iluminação conceitual

Totalmente atualizado e conectado, com de-
sign concebido especialmente para atender a 
geração millenial, foi inaugurado neste mês de 
dezembro na China o Golden Tulip Shanghai 
Rainbow. Com 600 quartos, 1.100 m² de espa-
ço para conferências, três restaurantes e quatro 
bares, o hotel combina a identidade local e pa-
drão internacional com todas as comodidades 
que os clientes desejam. 

Pertencente ao grupo Louvre Hotels, o em-
preendimento está todo alinhando ao novo 
posicionamento da marca Golden Tulip, que 
será lançada também no Brasil. “A nova uni-
dade é totalmente adaptada às necessidades e 
exigências de uma nova geração de viajantes, e 
fiel a sua nova assinatura de marca ‘Playtime, 
Anytime’. O espaço foi todo pensado para com-
partilhar com os clientes uma visão leve sobre 
a vida, o trabalho e as viagens, já que o ho-
tel não é um lugar apenas para dormir, mas 

para viver”, explica Tomás Ramos, Diretor de 
Marketing e vendas da BHG e embaixador da 
marca Golden Tulip para América Latina.

 Ao escolher o centro de Shanghai para 
hospedar esse hotel de quatro estrelas, o quinto 
maior grupo hoteleiro do mundo ressalta sua 
afinidade com o mercado asiático e, mais espe-
cificamente, o chinês. A inauguração é mais um 
passo na estratégia de desenvolvimento asiático 
em curso do grupo, reforçado pela chegada de 
seu acionista Jin Jiang e pela implementação 
da plataforma Jin Jiang Louvre Asia gerenciada 
por Pierre-Frédéric Roulot.

 
CEO do Louvre Hotels Group, Pierre-Frédéric 

Roulot afirmou que essa abertura representa 
um verdadeiro ponto de virada para a marca 
Golden Tulip. “Ela oferece uma estadia experi-
mental única, projetada para agitar padrões 
de mercado e atender as necessidades e de-
mandas de uma nova geração de viajantes. Ao 
mesmo tempo, a inauguração do hotel Golden 
Tulip Shanghai Rainbow confirma as ambições 
do Louvre Hotels Group na Ásia, fortalecendo 
sua posição como um dos principais players do 
continente”, disse.

 
O lobby foi transformado em uma área 

adaptada ao estilo de vida atual, aberto e mul-
tifuncional, facilitando encontros e conversas 
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Quarto King Executivo do Golden Tulip Shanghai Rainbow

Histórico
A cadeia de hotéis Golden Tulip foi fundada 

no início dos anos 60 com a abertura dos pri-
meiros hotéis Golden Tulip, na Holanda. Ele con-
tinuou a experimentar um crescimento constante, 
expandindo em todo o mundo, enquanto se es-
forçava para permanecer atento as mudanças 
nas necessidades e demandas dos clientes. Hoje, 
uma parte do Louvre Hotels Group, marca que 
possui mais de 180 hotéis de alta categoria em 
43 países.

 
O Louvre Hotels Group é um dos principais 

players do setor hoteleiro mundial, atualmente 
com cerca de 2.500 hotéis em 52 países. Apre-
sentam uma oferta abrangente de um a cinco 

estrelas, incluindo as marcas do Louvre Hotels 
Group: Première Classe, Kyriad, Campanile, 
Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip; as cinco 
marcas da rede Sarovar na Índia, bem como 
quatro marcas chinesas: Metropolo, Jin Jiang 
Inn, Bestay e Goldmet Inn. A BHG é a rede ho-
teleira que detém as marcas do grupo Louvre 
Hotels no Brasil.

amigáveis. A gastronomia é outro destaque: 
os clientes podem experimentar o melhor da 
cozinha asiática no restaurante “Tastes”, que 
oferece uma experiência de culinária com es-
pecialidades do Extremo Oriente, ou optar por 
uma cozinha francesa de classe mundial no res-
taurante “L’Atelier Quartier”.

Tomás Ramos, Diretor de Marketing e vendas da BHG 
e embaixador da marca Golden Tulip para América Latina
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One&Only Kéa Island começa 
a ser desenvolvido na Grécia

Shangri-la Hotels inaugura 
unidade no Sri Lanka

A Kerzner International acaba de fechar par-
ceria com a Dolphin Capital Partners para de-
senvolver e gerir o resort One&Only Kéa Island 
na Grécia. Com localização à beira-mar, no 
lado oeste da ilha Kéa – no arquipélago de Cy-
clades -, o local atuará na categoria ultraluxo 
com 75 vilas e casas privadas, em condomínios 
que terão os serviços do resort. 

Esse será o segundo resort de praia da rede 
na Europa, como parte da expansão do seu 
portfólio que agora se divide em Beach Re-
sorts, Nature Resorts, Urban Resorts e as Pri-
vate Homes. Kéa é a ilha do arquipélago de Cy-
clades Islands que fica mais próxima de Atenas, 
acessível também por ferry boats ou lanchas a 
partir do Porto de Lavrio.

A rede Shangri-La Hotels and Resorts acaba de 
colocar em operação o Shangri-La Hotel Colombo. 
Esta é a segunda propriedade do grupo asiático no 
Sri Lanka, juntando-se ao Hambantota Golf Resort & 
Spa inaugurado em junho de 2016. O hotel Shan-

Novo resort será implantado na Ilha de Kéa, arquipélago de Cyclades

AC Hotels by Marriott em Sunrise
A Simon, líder global de destinos de compras, 

gastronomia e entretenimento, em parceria com 
a Norwich Partners, anunciou a construção do AC 
Sawgrass Mills/Sunrise. Com a novidade, o Saw-
grass Mills, o maior outlet e loja de varejo dos Es-
tados Unidos,  localizado na cidade de Sunrise, na  
Flórida, terá uma unidade com o selo AC Hotels 
by Marriott. O novo hotel que deverá se juntar ao 
complexo Sawgrass Mills em 2020, terá oito an-
dares e 170 quartos e suítes com decoração in-
spirada no estilo europeu. Os hóspedes contarão 
com café da manhã no AC Kitchen, um espaço com 
cerca de 460 m² para reuniões, bem como um cen-
tro de saúde e fitness. A cobertura do hotel possuirá 
um ambiente social e interativo, com uma fonte de 
água e um serviço de bar completo.

gri-La Colombo oferece vistas do Oceano Índico na 
maioria de seus 500 apartamentos e suítes. O hotel 
está a 40 minutos de carro do aeroporto Interna-
cional Colombo Bandaranaike, em uma área de 10 
hectares de terra que também irá acomodar uma 
torre de escritórios, dois edifícios residenciais e um 
shopping, trazendo um novo nível de luxo para a 
próspera cidade metropolitana de Colombo. O em-
preendimento apresenta uma nova proposta de gas-
tronomia na cidade, com cinco restaurantes, bares e 
lounges. O novo hotel oferecerá também uma amp-
la seleção de cozinha local e internacional, incluindo 
espaços ao ar livre e entretenimento. Para aqueles 
que buscam serenidade e a oportunidade de relaxar, 
o CHI Spa terá nove salas de tratamento, academia 
aberta 24 horas, piscina com bar e vista para Galle 
Face Green e o Oceano Índico. Somado a isto, está 
uma estrutura para eventos das mais abrangentes e 
versáteis no Sri Lanka com 4.500 m² de espaço.

O hotel Shangri-La Colombo conta com 500 apartamen-
tos, sendo a maioria com vista ao Oceano Índico

Perspectiva de como será um dos ambientes 
do empreendimento
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Preços menores não garantem 
a sobrevivência do hotel

Artigo de Mario Cezar Nogales*

Uma nova guerra tarifária foi travada recente-
mente com a desculpa da crise econômica nacio-
nal, e ainda existem administradores que acreditam 
que quanto maior sua ocupação, melhor é o resul-
tado. Isso não é certo. Nunca foi certo, aliás, não 
foi isso que fez os hotéis passarem da crise anterior 
do final do século XX.

Assim como na crise anterior os sobreviven-
tes foram os alojamentos com melhor qualidade, 
e assim será a sobrevivência dos hotéis com re-
lação a crise atual, assim como a crise anterior                 
os nichos mais afetados sempre são as grandes 
capitais. Já outros nichos de turismo doméstico 
continuam com os mesmos resultados.

Via de regra, os administradores, gerentes e 
proprietários pouco informados entram na guerra 
tarifária e começam ver seus rendimentos se es-
vaírem, pois não há crescimento na ocupação, 
mas, como não querem reduzir seus ganhos, 
começam a reduzir seus custos de forma errada, 
tal qual aquele administrador que acha que lavar 
copos descartáveis é mais barato que comprar 
novos copos. E qual é a ferramenta mais utilizada 
para reduzir custos?

Como não é possível reduzir custo com pessoal 
porque esse sempre aumenta, a hora trabalhada nem 
é observada. Como não é possível reduzir impostos 
porque senão o administrador cai na ilegalidade, isso 
também sequer é estudado. Reduzir custos com ener-

gia elétrica e agua todos já aprenderam e já reduzi-
ram o máximo que conseguem, então também não 
é mais elucubrado.

Logo, a redução de custos “lógica” do adminis-
trador despreparado é o de trocar seu fornecedor 
ou trocar o produto por aquele de qualidade infe-
rior e que tem um custo mais baixo e isso, estatisti-
camente, já foi comprovado que é um “grande tiro 
no próprio pé”. É partir deste momento que apa-
rece o “demônio” e sussurra no ouvido daquele que 
se acha hoteleiro: “vamos comprar o mais barato” 
e assim trocam o sabonete, o shampoo, os frios, 
as frutas, retira o frigobar, aperta a lavanderia, 
usa o mesmo lençol vários dias além do normal 
com o mesmo hóspede, deixa toalhas apenas para 
a quantidade de hóspedes que reservou a UH, os 
funcionários começam a ser trocados por outros de 
salários mais baixos, retiram ou reduzem drastica-
mente seus custos com treinamentos, marketing, 
publicidade, focam toda suas energias de vendas 
nas OTA’s e daí o mal atendimento, produtos de 
baixa qualidade e altos custos com vendas se tor-
nam o padrão deste hotel, e de quem é a culpa? 

A culpa principal é do proprietário ou sócio in-
vestidor que acredita ter uma renda fixa e não um 
investimento imobiliário, atrelado a isso os gestores 
que, pressionados por seus superiores, se funda-
mentam unicamente no rendimento e não no foco 
do hotel, ou seja, um verdadeiro show de hor-
ror para o proposito e fundamento dos meios de 
hospedagem que é a hospitalidade.

Logicamente que os hóspedes percebem estas lim-
itações dos hotéis que entram na roda do preço baixo 
a qualquer custo e estesclientes estão unidos nas re-
des sociais, afinal de contas, não há consumidor que 
não observe os comentários que são divulgados.

Uma recente pesquisa que estou realizando vem 
demonstrando que quanto mais baixa a diária do 
hotel, maior é seu índice de rejeição (será divulga-
do em breve). Uma outra pesquisa realizada pelas           
companhias de seguros divulgada neste ano, demon-
strou que seus clientes preferem pagar mais caro e 
ter melhor atendimento, produtos e serviços. As em-
presas aéreas cada vez mais aumentam seus preços 
com menos serviços prestados, e continuam tendo 
seus rendimentos garantidos. A pergunta que fica é: 
porque entrar na guerra tarifária? Só para mostrar a 
sua capacidade de encher o hotel de cortesia? E onde 
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Por que é importante considerar 
a experiência do consumidor na 
sua estratégia de negócios?
Artigo de Santiago Edo*

estão os gestores que diziam usar gestão de receitas 
(revenue management) o que aconteceu com eles? 
Não sabem mais fazer e realizar o gerenciamento 
nestas condições?

Uma parte das respostas para estas questões 
acima, já respondi aqui mesmo neste artigo, pois 
são os investidores, proprietários e administradores 
despreparados com a falta de preocupação do foco 
na hospitalidade e o que falta responder é de que 
nunca utilizaram de fato o que é gerenciamento 
de receitas (revenue management), aliás, ninguém 
mais sequer cita este método de gestão pois de fato 
o que se dizia ser gestão de receitas era nada mais 
e nada menos que flutuação tarifária, apenas uma 
parte do revenue management.

Quando eu e meus colegas cansamos de dizer em 
vários artigos que o “Revenue Manager” era um Gas-
parzinho dentro da empresa é porque de fato sabía-
mos que isso só funciona em mercados nos quais 
o equilíbrio está a favor dos hotéis, pois somente a 
flutuação tarifária não é nem nunca foi gestão de re-
ceitas, e seu agravante é que a flutuação só é real-
izada com relação a taxa de ocupação, logo, esses 
gasparzinhos estão sendo demitidos e/ou realocados 
para outras funções e os administradores voltam à 
antiga receita que sempre deixaram os hotéis a mercê 
do mercado e seus líderes.

O que fazer então em momentos de crise e 
guerra tarifária? Não é do meu feitio dar respostas 
prontas, já que cada hotel tem uma realidade dife-
rente, contudo, você como proprietário, investidor 
e administrador pode começar a questionar os se-
guintes pontos:

1) Você realiza planejamento anual, quinquenal 
e dezenal?

2) Você atrela a qualidade de seu hotel com a 
qualidade que o hóspede deseja?

3) A redução nas vendas foi prevista correta-
mente?

4) Os custos, inflações e projeções de cresci-
mento foram avaliados e projetados a curto, médio 
e longo prazo?

Se pelo menos uma desta resposta for negati-
va (ou se todas as perguntas foram respondidas e 
seus rendimentos estão abaixo do planejado) está 
na hora de reavaliar estas previsões, pois foi real-
izado com alguma falha ou erro de projeção. Outra 
opção é contratar um especialista no assunto e se 

preferir volte para o banco da escola e aprender 
como se administra o seu negócio pois:

1) Com os planejamentos realizados, o seu 
rendimento de curto, médio e logo prazo já foram 
elucubrados, logo, reclamar dos baixos ganhos em 
determinadas épocas e pressionar seu gerente por 
conta disso é inócuo.

2) Observe principalmente aqueles hóspedes 
que reclamam, são eles que não rasgam seda para 
você se achar o melhor do ramo.

3) No final de 2015 e começo de 2016 eu mes-
mo já preví que 2017 não seria fácil e com chances 
de ser o pior ano desta década. (Veja o The No-
gales Report disponível em meu site)

4) Os índices econômicos estão disponíveis de 
forma fácil e ao alcance de todos, basta checar as 
previsões ou verificar os cálculos.

No frigir dos ovos, entrar na guerra tarifária não 
é a resposta correta para manter seus hóspedes e 
rendimentos, a crise é real, mas é passageira, basta 
saber administrar seu negócio ou contratar alguém 
que saiba.

*Mario Cezar Nogales é Consultor Especializado 
em Hotelaria e autor de sete obras especificas para 
hotéis. Para contato, acesse www.snhotelaria.com.br .

Recentemente, o Google divulgou o artigo 
“Novos comportamentos do consumidor que es-
tão desenhando o futuro do marketing”. O con-
teúdo expõe a necessidade das marcas se adap-
tarem aos novos hábitos dos consumidores, cada 
vez mais exigentes e conectados. No artigo, o 
Google afirma ainda que as “marcas precisam 
de insights e tecnologia para atender os clien-
tes de hoje em dia”, afinal com a ampliação do 
acesso à internet via dispositivos móveis, o con-
sumidor atual vem ganhando um protagonismo 
no meio digital jamais imaginado.

Nesse sentido, nunca foi tão necessário en-
tender que as marcas deixaram de vender ape-
nas produtos e serviços, passando a agregar 
também experiência ao consumidor. Essas 
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práticas geram avaliações por parte dos con-
sumidores, que podem ser positivas ou negati-
vas, isso irá depender da opinião dos clientes 
com relação ao atendimento prestado em toda 
a jornada de compra. 

As marcas que acompanham de perto as 
avaliações online que os seus consumidores es-
tão escrevendo em sites pela internet conseguem 
entregar melhores experiências. Isso porque, ao 
monitorar as opiniões deixadas pelos clientes 
nas mais variadas plataformas digitais, as mar-
cas devem se dispor a ouvir as sugestões de seus 
clientes e aplicá-las no dia a dia, de fato. Além 
disso, as informações compartilhadas nesse am-
biente geram insights valiosos para as marcas, 

Experiência do consumidor
Hoje em dia os consumidores compartilham 

na internet as suas experiências com as mar-
cas em sites como TripAdvisor, Yelp, Google, 
Facebook e, no caso da hotelaria temos ai-
nda o Booking, Expedia, Hoteis.com e muitos 

que devem ajustar os seus serviços para melho-
rar continuamente a experiência que entregam. 
E, por fim, as avaliações online são como uma 
publicidade, que influencia diretamente a de-
cisão de outros consumidores que estão pes-
quisando pela sua empresa na internet antes 
de decidir pela compra.
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outros. Está tudo lá. Informações sobre o que 
gostaram, detalhes sobre o que os surpreendeu 
no atendimento e, principalmente sobre o que 
eles não gostaram. O cliente atual dá detalhes 
sobre o estabelecimento, sobre o atendimento 
dos funcionários e tudo que os impactou, seja 
positivo ou negativo. Na maioria das vezes, 
descrevem toda a sua experiência com o intuito 
de contribuir na decisão de outros consumi-
dores e para ajudar os locais a aprimorarem 
os seus serviços. Resumindo, eles descrevem a 
sua experiência publicamente para colaborar 
com a melhoria contínua da experiência que 
acabaram de vivenciar.

Se você é dono de um restaurante, rede 
de hotéis, concessionária de veículos, shop-
ping center, salão de beleza, comércio, varejo 
ou outro segmento de atuação que realiza a 
prestação de serviços ao consumidor final, sai-
ba que eles estão constantemente avaliando o 
seu negócio na internet.

O artigo do Google diz que, atualmente, as 
marcas estão competindo para entregar a melhor 
experiência ao consumidor. Nesse sentido, cada 
vez que uma empresa cria uma experiência per-
cebida como rica e útil, aumenta a lista de de-
talhes que o consumidor passa a se importar. 
Em contrapartida, se uma experiência é frus-
trante, ele pode nunca mais dar outra chance 
à empresa. O pior é que além de não dar mais 
uma chance, ele irá contar para todo mundo 
a sua frustração, impactando diretamente no 
seu resultado. Os consumidores, ao avaliarem 
as empresas, marcas e produtos, estão dando 
de bandeja toda a informação necessária para 
que elas criem melhores experiências. Basta estar 
atento, disposto a ouvi-los, a receber críticas, a 
agradecer pelos elogios e a interagir com eles. 
Tomando essa iniciativa, certamente você será 
recompensado. Não adianta mais fugir e achar 
que uma avaliação na internet não afeta seu 
negócio. Afeta sim, e muito. Portanto está mais 
do que na hora de você prestar atenção nas aval-
iações online e passar a ter controle sobre elas, 
usando-as à favor do seu negócio. Afinal, é o seu 
futuro do empreendimento que está em jogo.

*Santiago Edo é Fundador e CEO da Re-
viewr | Customer Review Intelligence – Contato:  
santiago.edo@reviewr.me

Reforma Trabalhista Aplica-
se aos Contratos de Trabalho 
Anteriores a Vigência da Lei 
Artigo de Marcelo Fonseca Boaventura*

Com mais de 100 itens modificados na legis-
lação, a reforma trabalhista (Lei 13.476/2017) 
trouxe algumas dúvidas. Dentre elas, destaca-se a 
aplicação imediata da lei aos contratos de trabalho 
anteriores a sua vigência. Essa dúvida surgiu, em 
especial, diante da divulgação de algumas matérias 
pelos meios de comunicação e pelas informações 
desconexas trazidas pelo Ministério do Trabalho.

Esse órgão administrativo do Governo Federal, 
que tem por finalidade regulamentar e fiscalizar 
todos os aspectos referentes às relações de trab-
alho no Brasil, divulgou nota onde informava que 
só seriam atingidos pela reforma novos contratos 
de trabalho. Logo em seguida, em outra nota, o 
Ministério do Trabalho descreveu que a lei valeria 
para todos os contratos de trabalho, com exceção 
daqueles com condições já estabelecidas em docu-
mentos ou convenção coletiva em vigor.

Não existe dúvida sobre aplicação imediata da 
lei aos contratos novos. De outra parte, a nova 
legislação trabalhista, de maneira geral, se apli-
ca também aos contratos de trabalhos anteriores 
a sua vigência.

Praticamente todas as regras trazidas pela re-
forma poderão ser aplicadas tanto para os contra-
tos de trabalho anteriores, quanto aos posteriores 
a sua vigência. Ressalvadas poucas exceções, não 
há que se falar em direito adquirido do empregado 
que vede a aplicação da nova lei aos contratos an-
tigos. Destacam-se dentre os dispositivos da legis-
lação autoaplicáveis, ou seja, que valem para todos 
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os contratos de trabalho: a regra de responsabi-
lidade do sócio que deixou a empresa, o parcela-
mento das férias, o banco de horas, o teletrabalho, 
as novas modalidades de demissão, dentre outros.

Em relação a responsabilidade pelo pagamento 
de valores em ação trabalhista do sócio que deixa a 
empresa, a nova legislação determina que primeiro 
sejam executados os bens da empresa e dos atuais 
sócios. Não existindo bens passíveis de penhora, o 
ex-sócio responderá pelo período de até dois anos. 
O benefício neste caso será a segurança do ex-sócio 
que não responderá por obrigações trabalhistas de 
negócios dos quais já não faz mais parte.

Outro ponto autoaplicável da reforma é a 
possibilidade de parcelamento das férias. Com 
a reforma as férias poderão ser parceladas em 
até três vezes, sendo assegurado ao menos um 
período de quatorze dias consecutivos. Supondo 
que o empregado tenha trinta dias de férias, os 
dezesseis dias restantes passam a ser divisíveis 
por dois períodos, onde a combinação do resul-
tado não pode ser inferior a cinco dias. Assim, o 
trabalhador com direito a dezoito dias de férias 
não poderá dividi-lo, pois os quatro dias restan-
tes não cabem nas exigências legais. A lei proibiu 
a divisão das férias de adolescentes e de pessoas 
com mais de cinquenta anos, bem como deter-
mina que nenhuma das três etapas de férias do 
empregado poderá começar em véspera e ante-
véspera de domingo e de feriado.

Também autoaplicável, o banco de horas passa 
a ser negociado individualmente. Não existe mais 
a necessidade de acordo coletivo. Na modalidade 
individual a compensação deverá ocorrer no prazo 
máximo de seis meses. Na modalidade coletiva este 
prazo pode chegar a um ano. Do mesmo modo, o 
intervalo para refeição e descanso entre a jornada 
de trabalho, poderá ser negociado em acordo indi-
vidual. Terá o mínimo de trinta minutos nas jorna-
das maiores do que seis horas. O tempo mínimo da 
lei anterior era de uma hora.

O trabalho em Home Office, chamado de “tele-
trabalho” pela legislação, passa a ser regulamenta-
do. As questões como fornecimento de equipamen-
tos e pagamento de despesas, desde que conste em 
contrato, passam a não integrar a remuneração. A 
reforma descreve também que nessa modalidade 
de trabalho, não haverá direito as horas extras. 

Foi criada uma nova modalidade de demissão, 
onde a empresa e o empregado, podem juntos 

rescindir o contrato de trabalho. Na modalidade 
de rescisão por comum acordo a empresa pagará 
metade do aviso-prévio indenizado e da multa 
de 40% do fundo de garantia. Essa modalidade 
de rescisão assegura ao empregado o direito de 
sacar 80% dos depósitos do fundo de garantia, 
mas não assegura o direito ao acesso ao seguro-
desemprego. Do mesmo modo, a realização da 
rescisão do contrato de trabalho não precisa mais 
ser acompanhada pelo sindicato da categoria, o 
que desburocratizará o processo de desligamento.

Alguns dispositivos da nova lei não são au-
toaplicáveis, ou seja, valem apenas para os contra-
tos realizados após a entrada em vigor da reforma. 
É o caso do contrato de trabalho intermitente. Nes-
sa nova modalidade de trabalho a legislação prevê 
a prestação de serviços por hora, dias ou meses, 
sem continuidade. A empresa poderá pagar ao fun-
cionário apenas pelo tempo efetivamente trabalha-
do. Essa modalidade não se aplica aos contratos de 
trabalho antigos, pois teria que haver a conversão 
do regime de contratação e existem várias incom-
patibilidades. Assim, esse regime, necessariamente, 
deve ser feito mediante contrato novo.

Outro obstáculo à auto aplicabilidade da refor-
ma trabalhista reside na redução salarial. O con-
ceito geral da irredutibilidade salarial delineado 
pela Constituição Federal, torna-se um obstáculo 
instransponível para a nova legislação. Qualquer 
norma que reduza o salário dos empregados nos 
contratos vigentes, estará fadada a inconstituciona-
lidade e não poderá ser aplicada.

A nova lei traz profundas modificações nas rela-
ções de trabalho. Contudo, na sua aplicação ainda 
pairam muitas dúvidas. Assim, é imprescindível que 
as modificações nos contratos de trabalho anteriores 
a vigência da reforma sejam acompanhadas por um 
profissional especializado, com o objetivo de evitar 
eventuais demandas desnecessárias.

*Marcelo Fonseca Boaventura, Advogado, 
Sócio do Escritório Fonseca Boaventura Advo-
gados, Mestre em Direito Pela PUC/SP, Professor 
Universitário, Coordenador do Comitê de Direito 
Processual do Trabalho da - OAB/SP gestão 2012 
a 2013, Membro da Comissão de Direito Mate-
rial do Trabalho da OAB/SP, Juiz Conselheiro do 
Conselho Municipal de Tributos do Município de 
São Paulo 2010/2014, Possui Trabalhos Publica-
dos pela Editora Revista dos Tribunais e Diversas 
Matérias Publicadas em Revistas Especializadas.
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Samsung apresenta novo ar 
condicionado Wind-FreeTM

Um item para várias funções é novidade 
da Tramontina

LG lança ar condicionado Multi V 5 

A marca apresenta ao mercado nacional uma 
nova categoria de ar condicionado, a Wind-Free - um 
sistema de refrigeração que economiza energia e, ao 
mesmo tempo, oferece conforto e resfria os ambien-
tes com eficiência ao eliminar o fluxo de ar direto. 
Compatível com a tecnologia Wi-Fi, os usuários do 
AR9500M Wind-FreeTM podem ajustar remotamente 
a temperatura e as configurações do produto. Além 
disso, o usuário pode receber atualizações em tempo 
real sobre o desempenho e o uso diário de energia, 

ou ainda diagnosticar problemas por meio do aplicativo Smart Home. O app, que é gratuito, permite ao 
usuário monitorar o consumo de energia, e a temperatura ambiente de qualquer lugar, ligar e desligar o 
aparelho à distância. Contato: www.samsung.com/br

Ar condicionado da Samsung é ajustado via 
aplicativo com tecnologia Wi Fi

Para oferecer multifuncionalidade em apenas um produto, 
a Tramontina lançou uma série de itens que podem ter mais de 
uma utilidade, evitando o acúmulo de objetos. Dentre as opções, 
está o carro para servir, guardar ou decorar; a Mesa com ex-
tensão, que possibilita acomodar confortavelmente seis pessoas, 
mas sem ocupar muito espaço; Puff Multiuso, que também pode 
ser utilizado como vaso de flores e guarda brinquedos, por ex-
emplo; Caixas organizadoras, que completam a decoração e 
contam com divisórias internas; Cesto que pode servir para 
pão, fruteira ou centro de mesa com decorativos; Potes MixCol-
or, úteis para preparar, servir e guardar, dentre outros produtos.  
Contato: www.tramontina.com.br

Carro para Servir’ da Tramontina

Ciente que o sucesso de um hotel depende do conforto 
dos hóspedes e também da operação eficiente e de baixo 
custo, a LG lança o Multi V 5, um sistema de ar condiciona-
do VRF com tecnologias exclusivas para clientes e gestores. 
O sistema Multi V já era o sistema de climatização de menor 
consumo de energia do mercado em linhas anteriores, e 
na 5ª geração, ganhou o exclusivo sistema Dual Sensing 
Control. Essa tecnologia considera também a umidade do 
ar para o controle do ar condicionado, permitindo econo-

mias ainda maiores de energia, e principalmente, aumentando o conforto do hóspede, eliminando a sensação de 
ressecamento das vias respiratórias e pele sem afetar o controle de temperatura. O sistema conta com as aletas 
Ocean Black Fin, que são três vezes mais resistentes contra corrosão marítima, e diversas tecnologias de proteção 
para garantir menor manutenção. Contato: www.lg.com/br

Multi Split Cassete da LG aplicado em apartamento
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