




Veículo diferenciado

“É um grande prazer acompanhar o crescimento da Revista Hotéis ao longo dos 
anos. É muito importante que tenhamos um canal de comunicação com informa-
ções concretas e confiáveis a respeito da indústria turística/hoteleira. Hoje em dia, 

ter um veículo com a credibilidade que possuem é um grande diferencial” 

Diretora Geral do hotel Le Canton

Mônica Paixão
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Mudança de comportamento
Nessa edição de fevereiro, apresentamos 

uma matéria muito especial sobre como os Apps 
estão mudando o comportamento das pessoas 
e na hotelaria não poderia ser diferente. Hoje 
em dia, para um hotel ser competitivo, precisa 
ter um bom aplicativo para reduzir custos opera-
cionais e maximizar os serviços prestados aos 
clientes.

Confira como foi a implantação do Novotel 
/ ibis Budget Sorocaba que acaba de entrar em 
operação na quarta cidade mais populosa do 
interior paulista. A entrevista de Guilherme Mar-
tini, o novo Chief Operating Officer da Atlantica 
Hotels também está imperdível.

Além disso, esta edição tem também mui-
tas informações sobre investimentos hoteleiros, 
novidades gastronômicas dos hotéis, ações de 
algumas administradoras e empreendimentos 
independentes, entre outros assuntos para de-
ixá-lo bem informado dos últimos fatos e acon-
tecimentos do setor. A todos uma ótima leitura e 
até nosso encontro em março.
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Guilherme Martini:
Grande bagagem para as 

operações da Atlantica

Passar por diferentes segmentos 
da indústria permite que um 
profissional esteja pronto para 

qualquer desafio. Se tratando de um dos 
setores mais dinâmicos do mercado, a 
hotelaria abriu as portas para Guilherme 
Martini em meados de 2009, quando 
ingressou no complexo Costa do Sauípe 
como Diretor de Marketing e Vendas, 
agregando ao executivo bagagem 
suficiente para chegar hoje à Atlantica 
Hotels, onde passa a atuar como COO – 
Chief Operating Officer.

Martini participou de toda a 
recolocação do complexo baiano no 
mercado, que à época, passava por 
um processo de transição e registrava 
desempenho negativo. Posteriormente, 
já como CEO do resort, Martini cumpriu 
suas metas: tirar a empresa do vermelho 
e torná-la independente de aportes 
operacionais por parte dos acionistas, 
e depois de reconquistar a confiança 
no produto, torná-lo vendável para seu 
contínuo crescimento.

Depois de ter contato direto com 
investidores em toda sua trajetória, 
Guilherme Martini terá como missão à 
frente das operações da Atlantica Hotels 
— além da responsabilidade de suceder 
Christer Holtze — preparar esta área 
para suportar um grande crescimento 
no número de hotéis da rede, que está 
presente hoje em 43 destinos com 
95 unidades. Confira nesta entrevista 
exclusiva os planos do novo COO da rede, 
que já pretende criar novas bandeiras e se 
consolidar como a maior administradora 
de hotéis de capital privado da América 
do Sul.

Revista Hotéis - Após trabalhar em grandes 
multinacionais você entrou no segmento hoteleiro 
como Diretor de Marketing e Vendas do complexo 
Costa do Sauípe. Como foi esta transição? Quais 
as principais dificuldades encontradas e os desa-
fios que teve que enfrentar?

Guilherme Martini - Apesar de não possuir 
experiência prévia no segmento hoteleiro, minha 
carreira toda foi construída na indústria de ser-
viços. Fui, primeiro, consultor pela A.T.Kearney, 
depois coordenador e gerente de marketing na 
Claro, onde posteriormente tive a oportunidade 
de atuar como Gerente de Vendas para todo o 
Estado de São Paulo e, por fim, Diretor de Mar-
keting na Time For Fun, empresa do segmento de 
entretenimento ao vivo (é a maior promotora de 
shows do País). Essa bagagem me permitiu entrar 
na indústria hoteleira com relativa tranquilidade. 
É claro que estamos falando de uma indústria 
com suas complexidades e especificidades, mas 
certamente, várias experiências vividas nas de-
mais indústrias me ajudaram a ser bem sucedido 
no desafio de Sauípe.

Após um rigoroso processo seletivo, cheguei a 
Sauípe em agosto de 2009. Lá encontrei uma em-
presa completamente fragmentada, com uma má 
performance comercial (os hotéis fecharam o ano 
de 2009 com 33% de ocupação e diárias médias 
baixíssimas), uma crise de imagem de grandes pro-
porções (apesar do alto recall que a marca ainda 
carregava, os atributos de luxo e sofisticação dos 
primeiros anos haviam sido substituídos por uma 
forte percepção de um produto “cansado”, mal 
mantido e decadente) e uma equipe bastante de-
sentrosada, machucada pelo processo de venda 
pelo qual a empresa havia passado (e não con-
cluído, por causa do estouro da crise de 2008).

O desafio inicial foi o de retomar a credibilidade 
do trade turístico, que por algum tempo, ficou sem 
referências sobre o que esperar do produto. Para 
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isso, precisávamos redefinir a proposição de valor 
de Sauípe, seu posicionamento e público-alvo. No 
início de 2010, ousamos realizar um grande Fam 
Tour com vários parceiros do trade para apresen-
tar essa nova proposição e mostrar que o produto 
continuava muito relevante e atraente para o novo 
target definido. Os resultados foram excelentes! 
Fechamos 2010 com 40% de ocupação média e 
48% em 2011, voltando a nos aproximar da ocu-
pação média do segmento de resorts.

 
R.H. - Em 2012 você foi promovido à posição 

de CEO do complexo Costa do Sauípe. Este foi o 
grande teste que teve que enfrentar, tendo em vis-
ta a dimensão do complexo, o número de aparta-
mentos e a pressão por resultados?

G.M. - Sem dúvida nenhuma o nível de re-
sponsabilidade aumentou muito. Naquela altura, 
o projeto de Sauípe já havia engrenado, mas a 
pressão por resultados era crescente. Nosso acioni-
sta (Previ), que nos apoiou em todo o projeto de 
reversão de resultados do empreendimento, nos 
cobrava pela autossuficiência de caixa na opera-
ção, o que era uma missão bastante difícil. Com o 
apoio do Conselho de Administração e do antigo 
CEO (Eduardo Giestas, atual CEO da Atlantica), 
conseguimos consolidar o projeto de Sauípe, com 
muito foco na geração de receitas e com uma forte 
atuação na redução de custos e despesas, que em 
um empreendimento único como esse, tende a se 
proliferar. Obviamente, esse tipo de medida não 
é indolor; entre outras ações, tivemos que deci-
dir, por exemplo, pelo fechamento do campo de 
golf do complexo, que apesar de ser considerado 
um dos melhores do país, apresentava um déficit 
milionário anualmente. O resultado desse grande 
esforço veio em 2013, quando fechamos o ano 
com equilíbrio em geração de caixa operacional. 
A primeira etapa do projeto de Sauípe estava cum-
prida: tirar a empresa do vermelho e torna-la in-
dependente de aportes operacionais por parte dos 
acionistas. A segunda parte da missão era encon-
trar uma destinação definitiva para o ativo, dado 
que a Previ, pela natureza de seus investimentos, 
sempre deixou clara sua intenção de vender o ati-
vo, no momento certo.

 
R.H. - O que o fez aceitar a proposta para 

trabalhar na Atlantica Hotels? Qual o legado que 
trouxe de Costa de Sauípe e o legado que seu 

antecessor Christer Holtze deixou?
G.M. - Após algumas tentativas frustradas de 

negociação de Sauípe com grupos interessados, 
no final de 2016, a Previ decidiu oficialmente or-
ganizar um novo processo de venda da empresa. 
Estive envolvido diretamente nesse processo, lide-
rando os trabalhos junto ao advisor contratado 
para prospectar potenciais interessados. No início 
de 2017, quando o Giestas assumiu a função de 
CEO da Atlantica, começamos a conversar sobre 
a possibilidade de eu compor essa nova equipe 
da empresa, o que acabou se concretizando em 
agosto de 2017, quando o processo de venda de 
Sauípe já estava bastante encaminhado.

Além de ser uma das grandes referências na 
indústria hoteleira do País, a Atlantica é uma 
das empresas mais admiradas nessa indústria. A 
maior parte dos grandes profissionais que pude 
conhecer nesse segmento são ex-Atlantica, que é 
uma grande escola da Hotelaria. Isto, aliado ao 
momento pelo qual a empresa passa e ao projeto 
futuro, motivaram-me a aceitar a oportunidade 
de me juntar a esse novo e desafiador projeto.

Acredito que minha experiência em Sauípe 
tenha me credenciado para assumir esse grande 
desafio, não só pelo resultado alcançado (Sauípe 
foi vendida para o Grupo Rio Quente no final de 
2017), mas especialmente por toda a vivência e 
aprendizado. Tive a chance de trabalhar ao lon-
go dos 8 anos na empresa com excelentes profis-
sionais hoteleiros, que me ensinaram muito da in-
dústria. Mas, talvez, o maior ativo que trago para 
a Atlantica seja minha habilidade de lidar com os 
investidores. A relação com um enorme fundo de 
pensão por tanto tempo ensinou-me muito nessa 
disciplina, algo que em pouco tempo, já tive que 
colocar à prova na minha nova função.

A responsabilidade de liderar a área de 
Operações da Atlantica é ainda maior pelo 
fato de suceder o Christer. Além de ser um dos 
mais experientes hoteleiros que o País já teve, 
é um grande ser humano. O Christer deixou 
sua marca na forma como a Atlantica opera 
seus empreendimentos, com rígidos padrões de 
qualidade e processos muito bem construídos. A 
reputação que a administradora possui hoje no 
mercado é, sem dúvida, um dos grandes legados 
deixados por ele. Além desse, acho que a equipe 
formada por ele e hoje liderada por mim é um 
dos grandes ativos da empresa. São profissionais 
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de primeiríssima linha. Só posso agradecer pela 
generosidade do Christer na sua transição comigo 
na Vice-Presidência de Operações da Atlantica. 
Sua aposentadoria, mais do que merecida, só 
não será completa pois fizemos questão de tê-lo 
como nosso Consultor Sênior ao longo de 2018. 
Ele continuará contribuindo com aquilo que mais 
conhece e gosta, nos ajudando a entender como 
um hotel pode receber melhor seus hóspedes.

  
R.H. - Quais são suas metas e os principais 

desafios que acredita que terá a frente do cargo 
de COO — Chief Operating Officer na Atlantica 
Hotels?

G.M. - Talvez a grande missão que eu tenha 
nesse primeiro momento seja preparar a área de 
Operações da empresa para suportar um grande 
crescimento no número de hotéis da rede, que 
esperamos que venha já a partir de 2018. Para 
que possamos crescer de forma consistente, pre-
cisamos ser capazes de fazer mais e melhor com 
os recursos que dispomos. Para isso, estamos de-
senhando um novo modelo de gestão, muito mais 
analítico e que nos possibilitará ter visibilidade 
da performance de nossos hotéis com muito mais 
precisão. Nosso foco será expandir a rede com 
muito foco na performance de nossos hotéis e na 
relação com nossos investidores. Só assim esse 
crescimento será sustentável.

 
R.H. - Como a Atlantica está posicionada hoje 

no mercado e o que a difere em relação as demais 
administradoras hoteleiras que operam no Brasil?

G.M. - A Atlantica Hotels posiciona-se no mer-
cado como a maior administradora de hotéis de 
capital privado da América do Sul. Estamos pre-
sentes em 43 destinos diferentes no Brasil onde 
operamos 95 unidades. 

Temos alguns diferenciais em relação às de-
mais administradoras. Primeiramente, mantemos 
alianças exclusivas com grupos internacionais, 
entre eles, com a Choice Hotels (proprietária 
das marcas Sleep Inn, Comfort, Comfort Suites, 
Quality e Clarion), com a Carlson Rezidor (pro-
prietária das bandeiras Radisson BLU, Radisson 
RED, Radisson e Park Inn by Radisson), com Hilton 
Worldwide (bandeira Hilton Garden Inn) e temos 
parceria estratégica com a Starwood para admin-
istração da marca Four Points by Sheraton, além 
de contar com a marca própria Go Inn e oferecer 

a assinatura “by Atlantica” para hotéis indepen-
dentes.

A companhia também se difere por oferecer 
aos seus investidores uma gestão moderna e 
ampla por meio da maior equipe de vendas da 
América Latina. É a única rede hoteleira no País a 
manter 180 executivos em todo o Brasil, aptos a 
oferecer o portfólio de hotéis do grupo por meio 
do modelo de vendas cruzadas. Conta, ainda, 
com a inteligência de mercado de outros 40 ex-
ecutivos alocados no Corporativo que dão todo 
o suporte para a operação dos profissionais de 
vendas que estão na rua.

Vale lembrar ainda que em 2014, a companhia 
recebeu aporte de acionistas internacionais, tanto 
do fundo de investimento Quantum Partners, ad-
ministrado pelo Soros Fund Management, quanto 
do Tao Invest, ligado ao Tao Capital Partners, que 
nos dão total apoio na gestão da companhia.

Talvez o grande diferencial da Atlantica seja 
sua flexibilidade e proximidade com os empreen-
dimentos. Atuamos de forma ética e transparente, 
visando sempre estabelecer relações comerciais 
de longo prazo.

 
R.H. - Vocês pretendem trazer outras marcas 

para dentro do portfólio ou vão priorizar as mar-
cas próprias, como a Go Inn?

G.M. - Sim, temos expectativas de adicionar 
novas bandeiras ao portfólio da rede, sem deixar 
de focarmos na expansão das nossas marcas já 
em operação. Em 2017, chegamos a 10 hotéis da 
bandeira Go Inn e a 7 empreendimentos da marca 
Sleep Inn, sem contar com a ampla penetração das 
marcas Quality e Comfort em todo o País. Tivemos 
também a abertura do primeiro Radisson RED da 
América Latina, em Campinas, o que demonstra 
que nossa extensa abrangência de marcas, indo 
do segmento econômico ao luxo, nos permite ter-
mos diferentes categorias de hotéis em um mesmo 
destino, de forma a atingirmos perfis diferentes de 
hóspedes. 

Não descartamos também a criação de no-
vas bandeiras próprias para atuarmos em outros 
nichos de mercado, além daquele ocupado pela 
Go Inn.

 
R.H. - Nos últimos dois anos a Atlantica deixou 

de administrar vários empreendimentos. Na sua 
opinião, por que isto aconteceu? Foi decisão es-
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tratégica, pressão de investidores por resultados 
ou opção mercadológica?

G.M. - É natural na Hotelaria haver rotatividade 
de administração, especialmente em momentos 
de crise econômica. Os proprietários dos 
empreendimentos, que muitas vezes obtinham 
ganhos com seus hotéis muito superiores aos 
conseguidos no mercado financeiro, sentem 
na pele a queda das margens do negócio no 
atual contexto. É impossível não haver desgaste 
na relação com parte desses investidores, que 
atribuem a culpa pela queda dos resultados à 
administradora. Nesse sentido, a proximidade 
com os investidores e a transparência com a qual 
lidamos com as situações difíceis evitaram uma 
perda muito maior de hotéis.

Se por um lado perdemos alguns empreendi-
mentos, por outro lado foi um período que con-
quistamos muitos hotéis, convertidos de outras ad-
ministradoras. Três hotéis que tiveram conversões 
firmadas ao longo do ano passado, já entraram 
em operação na rede. Em maio, o Mercure Rio de 
Janeiro Botafogo Hotel, localizado em Botafogo, 
na zona Sul da capital fluminense, passou a ser 
administrado pela Atlantica Hotels com o nome 
Quality Suites Botafogo. Em agosto, a Atlantica 
começou a operar empreendimento em Niterói, 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, sob o 
nome Quality Hotel Niterói, fruto da conversão do 
Mercure Niterói Orizzonte Hotel. Em setembro, a 
companhia iniciou a administração de 
Sleep Inn Dubai Macaé, no Norte do es-
tado do Rio de Janeiro, empreendimen-
to anteriormente denominado Matiz 
Dubai Macaé. E já no início deste ano, a Atlantica 
passou a administrar o Premium Goiânia que é 
provindo da rede Blue Tree. Na capital paulista, a 
companhia assume em maio deste ano um grande 
hotel provindo da BHG.

 A companhia é líder em conversão de hotéis 
no Brasil. Nenhuma outra rede tem tantos hotéis 
convertidos para suas próprias marcas.

 
RH - Existem críticas no mercado em razão de 

algumas redes hoteleiras não saberem identificar 
qual é o seu verdadeiro cliente, se são os inves-
tidores que pressionam por resultados e querem 
cortar custos para maximizar receitas ou os hós-
pedes que exigem muito e querem pagar cada 
vez menos. Como conviver com esta situação?

GM - Este é um dos grandes desafios do cotidi-
ano de qualquer administradora hoteleira, espe-
cialmente no Brasil, onde há uma recorrência de 
crises econômicas que afetam tanto a operação 
dos hotéis como o bolso do viajante. Por isto, te-
mos que superar as expectativas em todas as pon-
tas do negócio todos os dias.

 Obviamente, os dois públicos são essenciais 
para o sucesso do negócio. Um hotel não existe 
sem seus hóspedes, nem sem seus proprietários. 
O segredo está em buscar o equilíbrio entre a 
satisfação dos dois públicos, sempre respeitando 
os padrões das bandeiras que operamos. Um 
investidor hoteleiro sabe os riscos do negócio 
e raramente, temos que lidar com uma grande 
pressão para flexibilizarmos tais padrões. Ainda 
assim, nestes casos, buscamos sempre formas de 
viabilizar reduções de custos sem a perda de per-
cepção de qualidade pelos hóspedes. Um exem-
plo está no padrão dos amenities dos apartamen-
tos, que para algumas bandeiras internacionais 
são padrão no mundo todo. Já tivemos sucesso 
em homologar marcas nacionais, com custos até 
70% mais baixos que os similares importados. 

Contamos com uma área interna que cuida 
exatamente da adequação dos padrões dos ho-
téis aos parâmetros das bandeiras. Essa área re-
aliza auditorias nos empreendimentos, visando 
garantir a unicidade da entrega entre todos os 
hotéis de uma mesma marca.

Ainda dentro da área de Operações, conta-
mos com uma diretoria exclusiva para o relacio-
namento com investidores, que dá todo o suporte 
nas demandas desse elo da cadeia, desde nas re-
negociações contratuais como na prestação men-
sal de contas aos empreendimentos. Tentamos, 
ao máximo, trazer o investidor para o dia-a-dia 
do negócio para que ele compreenda a operação 
de um hotel, não apenas a gestão do patrimônio 
em si, mas também no tocante a vendas, mar-
keting, RH, fornecedores, A&B, etc. Nosso foco é 
dar o melhor retorno aos proprietários dos apar-
tamentos administrados pela rede, com valores 
sólidos agregados a uma completa infraestrutura 
operacional. 

E, por outro lado, trabalhamos fortemente para 

“Tentamos, ao máximo, trazer o investi-
dor para o dia-a-dia do negócio”
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que nossos hotéis sejam reconhecidos como os 
melhores do Brasil. Temos, sim, alcançado posição 
de destaque no cenário nacional, atingindo níveis 
excepcionais de avaliação dos hóspedes de nos-
sos hotéis, que resultam na conquista de diversos 
prêmios nacionais e internacionais pela qualidade 
de serviço e infraestrutura dos empreendimentos 
administrados pela companhia. Estamos sempre 
analisando e dando o direcionamento correto em 
diversos requisitos como atendimento por meio de 
uma equipe atenciosa e proativa e também pri-
mando pelas condições dos apartamentos e áreas 
comuns. Seguimos padrões rigorosos de gover-
nança, tendo como premissa a qualidade no aten-
dimento aos hóspedes, tanto que atingimos índices 
consistentes de reputação por meio de depoimen-
tos publicados em sites de avaliação de viajantes. 

Promovemos também constantes treinamentos 
às equipes dos hotéis para capacitá-los a 
compreender a filosofia da companhia e 
do hotel onde estão alocados, o tipo de 
comportamento exigido no atendimento 
aos hóspedes, os processos que regem a 
operação hoteleira e ainda fornecemos 
cursos práticos para cada tipo de função.

 
R.H. - E por falar em investimentos, muitos 

foram feitos de maneira maciça num mesmo des-
tino e algumas praças como Belo Horizonte e a 
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que sofrem 
com a queda na taxa de ocupação em razão da 
superoferta. Como ser competitivo nestes dois 
locais onde a Atlantica possui empreendimentos 
administrados?

 G.M. - Sem dúvida, o Brasil possui diversas 
regiões e cidades com super oferta de quartos, 
onde a maioria dos empreendimentos foi aber-
ta em função especialmente dos grandes even-
tos que o Brasil sediou, como as Olimpíadas e 
a Copa do Mundo, e não pela real demanda. O 
mercado não sobrevive sem transparência, credi-
bilidade e retorno financeiro. Acreditamos, no 
entanto, que essa superoferta será absorvida por 
esses mercados com o passar do tempo. Nosso 
desafio maior é conseguir gerar um retorno mini-
mamente interessante para os investidores, mes-
mo nesse momento difícil.

Nesse sentido, a capilaridade e a força de vendas 
da companhia são dois dos principais diferenciais 
da Atlantica. A robustez comercial e a abrangên-

cia das marcas fazem com que nossos hotéis nestes 
dois mercados específicos tenham um maior equilí-
brio entre diária média e ocupação.

Vale lembrar, ainda, que a Hotelaria é um tipo 
de negócio que historicamente se mostra rentável 
a médio e longo prazo. Acreditamos que a oferta 
e a demanda devam se ajustar nos próximos anos, 
tanto na Barra da Tijuca, que é um destino turístico 
que tem enorme potencial para atrair demanda 
interna e externa por meio da captação de eventos 
para o Rio Centro, por exemplo, como em Belo 
Horizonte, uma das mais importantes capitais do 
país.

Temos tido sucesso nessa missão. Para citar 
um exemplo, em BH, apesar do ciclo de lança-
mentos que saturaram o parque hoteleiro local, 
registramos, em 2017, um crescimento consis-
tente de RevPar em comparação a 2016.

  
R.H. - Quais os gargalos que você enxerga 

na hotelaria brasileira, que uma vez sanados, 
poderemos ser ainda mais competitivos?

G.M. - A primeira delas concerne à própria 
economia do País, cuja retração afeta diretamente 
o desempenho do setor. Nosso ramo é um dos 
que sofre mais rapidamente com a crise em com-
paração com outras atividades. A desaceleração 
da economia trouxe a estagnação dos negócios, 
criando o desafio para o setor hoteleiro de atin-
gir o equilíbrio entre ocupação e diária média. 
Vivemos hoje uma realidade de diárias médias 
reais comparáveis com as de 2010, com custos e 
despesas de 2018. Naturalmente, as margens do 
negócio acabam sofrendo.

O custo das reservas é outro problema que a 
hotelaria vem enfrentando. Obviamente, sabe-
mos da importância de operadoras e agências 
online, com todo seu poder de divulgação e 
capilaridade. A grande questão é a quantidade 
de intermediários pelos quais uma reserva pode 
passar antes de chegar ao hotel. Cada elo dessa 
cadeia cobra um valor pelo seu serviço prestado, 
o que acaba por muitas vezes nos fazendo en-
tregar uma diária por um valor próximo ao custo 

“O mercado não sobrevive sem 
transparência, credibilidade e retorno 
financeiro”
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de servir. Nosso desafio é de fidelizar os clientes 
recorrentes para que possamos eliminar alguns 
desses elos da cadeia. Nesse cenário, tanto o 
hotel, quanto o cliente ganham, pois conhecen-
do melhor nossos hóspedes temos chance de 
oferecer serviços cada vez mais customizados. 

Em face a esta rápida expansão e diversifica-
ção dos canais de distribuição e dos mecanismos 
de metasearch e devido à modificação do com-
portamento de consumo e perfil dos viajantes, a 
Atlantica vem repensando seu modelo comercial 
para estar alinhada às tendências globais, com 
a aplicação de ferramentas de gerenciamento e 
análise de dados dos hóspedes.

Outra questão que o setor Hoteleiro brasileiro 
ainda enfrenta é a falta de qualificação da mão de 
obra, agravada pelos problemas educacionais do 
País. A Hotelaria é uma atividade considerada de 
mão de obra intensiva, ou seja, que depende em 
grande medida da participação de pessoas para 
realizá-la. Neste contexto, podemos entender o 
setor como uma atividade de pessoas prestando 
serviços a outras pessoas, dependendo assim de-
sta relação. Não há dúvidas de que um dos princi-
pais desafios da Hotelaria do Brasil para os próxi-
mos anos está em conseguir selecionar, recrutar, 
treinar e reter pessoas em número suficiente para 
atender à crescente demanda do setor. A Atlantica, 
como pioneira do setor, implementou em 2012 a 
Cidade Atlantica, ferramenta online onde cada 
colaborador tem à disposição uma grade 
curricular para seu aperfeiçoamento profis-
sional. Isto tem diversos desdobramentos, 
entre os quais, o papel social de promover a 
qualificação profissional aos trabalhadores. 
A estruturação desta universidade interna foi 
projetada para enriquecer a prestação dos nossos 
serviços e formar trabalhadores ativos, capazes e 
que ofereçam a melhor experiência possível aos 
nossos hóspedes. 

Por fim, acreditamos que um ambiente mais 
estável e atrativo para se fazer negócios no Bra-
sil beneficie nossa indústria. É muito difícil lidar-
mos com as variáveis que geram incertezas ao 
negócio, além de convivermos com uma estrutura 
tributária complexa e massacrante. Cito o exem-
plo da desoneração da folha de pagamentos, que 
beneficiou parte da indústria nos últimos anos do 
governo Dilma. Para alguns empreendimentos 
com grande quantidade de mão de obra, a me-

dida era benéfica. Para outros, com perfil mais 
econômico, a medida foi um duro golpe nas já 
apertadas margens. O fato é que tal medida, que 
foi iniciada como algo provisório, acabou virando 
lei e, menos de um ano depois, sendo revogada 
pelo novo governo. Como fazer um planejamento 
de longo prazo nesse cenário?

 
R.H. - Como você analisa o atual momento da 

hotelaria no Brasil? Temos muito a crescer? E de 
que forma isto deverá ser feito?

G.M. - O mercado hoteleiro no País ainda en-
contra-se numa fase preliminar de maturidade. 
Do total de hotéis no Brasil, apenas 35% são 
“embandeirados”, enquanto os demais 65% são 
independentes. Dos hotéis pertencentes a redes 
hoteleiras, menos de 40% estão sob o controle 
dos três maiores players do mercado, o que in-
dica uma grande pulverização.

Vejo o momento como decisivo para sabermos 
como a indústria se comportará nos próximos 
anos. A tendência é de que haja uma natural con-
solidação no mercado (como em outras indústrias, 
como o varejo), algo que já começamos a notar. 
Ainda assim, o Brasil ainda possui uma baixa 
penetração de quartos por habitante, inferior a 
países como Chile, México, Peru e Argentina. A 
grande oportunidade encontra-se em mercados 
secundários e terciários, porém o desafio está na 
forma de financiamento desses empreendimentos. 

A Atlantica possui grande expertise em gestão 
de empreendimentos patrimoniais (de poucos in-
vestidores), flats (com um proprietário por unidade) 
e condo-hotéis (cotistas). Pelo seu modelo de oper-
ação (asset light), a Atlantica está estudando outras 
formas de investimento, como o modelo fraciona-
do. Além disso, acreditamos que o modelo de fran-
quia de hotéis possa ser interessante (hoje, apenas 
10 dos hotéis da rede obedecem esse modelo). 

Até que a economia volte a se equilibrar, o 
mercado se movimentará predominantemente por 
conversões de bandeiras. Estamos prontos para 
continuar liderando esse movimento nos próximos 
anos.

“A Atlantica vem repensando seu 
modelo comercial para estar alinha-
da às tendências globais”
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Aplicativos revolucionam serviços hoteleiros

Aqui e agora: a necessidade por soluções 
instantâneas por parte dos clientes tem 
levado os hotéis a migrarem seu atendi-
mento para a ponta dos dedos

Na hotelaria, o tempo de esperar pelo atendi-
mento ou por respostas das empresas em ‘horário 
comercial’ acabou. Em um passado não tão distante, 
os clientes eram forçados a esperar por determinado 
dia ou período para receber o suporte necessário do 
prestador de serviço que solicitou. Livros registradores 
limitavam o próprio empreendimento de confirmar 
uma reserva a qualquer momento, tornando a ex-
periência muito mais lenta e exaustiva. Hoje, quem 
manda é o cliente: na hora que deseja, seja pela 
manhã, ou quando chega do trabalho; ou ainda de 
madrugada, suas dúvidas precisam ser sanadas. E a 
tecnologia tem ajudado hotéis ou mesmo as empre-
sas de turismo com essa demanda.

Os aplicativos para celulares e tablets estão sendo 
cada vez mais usados pelos brasileiros na hora de 
viajar — e isso não é de hoje. De acordo com levanta-
mento feito pelo portal Hoteis.com, houve um cresci-
mento de mais de 100% nas buscas por hospedagens 
realizadas pelo app da empresa no Brasil no primeiro 
semestre de 2015, quando comparado ao mesmo 
período de 2014.

Atualmente, 25% das reservas realizadas global-
mente são feitas via aplicativo. Além de consumidor 
estar mais aberto e seguro para realizar compras via 
dispositivos móveis, esse comportamento no Brasil é 
impulsionado pela penetração de smartphones, que 
segundo a consultoria IDC, mesmo com a retração na 
economia, previu que 50 milhões de aparelhos seriam 
vendidos até o final de 2015. “Outro fator que pode ter 
contribuído é a melhoria no acesso a internet móvel. 
Um relatório recente da ONU apontou que 78% dos 
usuários tem acesso”, explicou Juan Pasquel, Diretor de 
Marketing da Hoteis.com para a América Latina.

A era da modernidade transformou os serviços em ferramentas facilitadoras
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O levantamento mostrou ainda que os destinos 
domésticos ganharam a preferência dos viajantes 
neste primeiro semestre de 2015, com uma alta de 
140% nas buscas feita via mobile, quase o dobro do 
crescimento registrado por destinos internacionais. 
Entre as cidades mais procuradas, Natal se destacou, 
superando a marca dos 200%. Outros locais como 
Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Sal-
vador e Santiago, no Chile, registram aumentos que 
equivalem a mais que o dobro.

Desenvolvimento do app
O uso de internet através de aparelhos móveis 

já ultrapassou o uso de internet por desktop. Mui-
tas empresas ainda se preocupam com o conteúdo 
de seus websites sem se preocupar como eles estão 
aparecendo em smartphones. Uma solução móvel 
hoje em dia é tão essencial para uma empresa 
quanto ter um website, por isso, vale a pena antes 
de implantar analisar qual a melhor ferramenta 
para atender as necessidades de seus clientes.

De acordo com Sergio Cury, desenvolvedor de 
aplicativos e especialista no assunto, o principal 
erro cometido em app de empresas é tratá-
lo como se fosse uma versão móvel do website, 
muitas vezes exibindo todo o conteúdo da página 
no software e não tomar cuidado com o tamanho 
de imagens e vídeos. Além disso, ele ressalta 

que é importante levar em conta o conteúdo, já 
que quem está abrindo o aplicativo usa uma tela 
menor com internet mais lenta.

Para o desenvolvimento de um aplicativo 
há vários fatores que devem ser observados:

- Aplicativo não é website e deve ser tratado como 
uma ferramenta para auxiliar quem está em movimen-
to;

- Ele deve utilizar os recursos tecnológicos do smart-
phone como a camêra, GPS, telefone;

- Não é uma ferramenta para divulgar conteúdos 
extensos. A internet móvel é mais lenta e por conse-
quência mais cara, por isso deve-se evitar fotos em alta 
resolução, vídeos extensos e conteúdo longo;

- Uma das principais ferramentas do aplicativo é a 
possibilidade de exibir alertas;

- A tela do smartphone é pequena e o aplicativo não 
é uma ferramenta para exibição de conteúdos muito 
grandes;

- Deve-se tomar cuidado com tamanho de imagens 
e vídeos, pois pode prejudicar o desempenho do app;

- O aplicativo deve ser muito mais dinâmico que o 
website, exibindo sempre novidades, promoções, atrati-
vos para que o usuário não desinstale de seu aparelho;

- Importante sempre planejar ações utilizando as fer-
ramentas disponíveis do app para envolver os usuários.

Aplicativos próprios geram identificação do cliente com a marca
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Cury explica que para publicar um aplicativo 
nas App Stores da Apple e Android é necessária 
a aprovação das plataformas. “O processo para 
a Play Store do Google presente nos smartphones 
com sistema Android é mais simples. É necessário 
pagar uma taxa única para o Google no valor de 
US$ 25 e enviar o aplicativo desenvolvido para 
aprovação. Normalmente, demora um período de 
1 a 2 dias e o aplicativo já aparece disponível para 
download na Play Store. Já a Apple é mais exigente. 
Desde setembro de 2017, ela implantou uma regra 
nova para aprovação do aplicativo que tem tirado 
muito o sono dos desenvolvedores. Segundo esta 
regra, o aplicativo não pode ser desenvolvido em 
cima de templates prontos no mercado, sendo ne-
cessário desenvolver um aplicativo com design ex-
clusivo e com funcionalidades úteis para quem vai 

acessar a ferramenta de um smartphone”, contou o 
desenvolvedor.

A Apple cobra uma anuidade de US$ 99 para 
abertura de uma conta desenvolvedor para a 
publicação do aplicativo. A pessoa ou empresa 
responsável por esta conta deve ser a mesma 
responsável pelo conteúdo do app. Para publicar um 
aplicativo novo nas lojas da empresa norte-americana 
é um processo que leva cerca de 30 dias, e pagar 
a anuidade da conta não garante a publicação do 
aplicativo. “A Apple pode reprovar e até mesmo retirar 
do ar após aprovado se ela considerar que não respeita 
suas regras. No ano passado ela removeu mais de 
150.000 aplicativos da Apple Store por considerar 
que não cumpriam suas regras”, declarou Sergio. 
Segundo ele, o Android começou a seguir o mesmo 
caminho e agora esta com várias exigências para 

Sergio Cury – “O aplicativo precisa levar em conta o conteúdo, já que será aberto em tela menor”
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manter o aplicativo na loja, como obrigatoriedade de 
uma política de privacidade, conteúdo de acordo com 
a faixa etária do usuário entre outros.

Atualizações
Existem dois tipos de atualização de um aplica-

tivo. A atualização de conteúdo, que dependendo da 
maneira como foi desenvolvido não necessita acom-
panhamento de técnico ou nova aprovação na App 
Store e a atualização técnica, necessária sempre que 
a Apple ou Google lançam novas versões de seus 
sistemas ou quando ocorre alteração na estrutura do 
aplicativo. “Sempre que houver alguma atualização 
na fonte do aplicativo haverá a necessidade de um 
novo envio para publicação e uma nova aprovação. 
Sempre que enviamos para as App Stores uma atu-
alização é como se fosse a primeira vez. Tem que 
passar por todo processo de aprovação novamente”, 
explicou o desenvolvedor Sergio Cury.

Como exemplo, o aplicativo da Revista Hotéis 
foi desenvolvido de maneira que permita que os 
próprios colaboradores da revista atualizem seu 
conteúdo através de um painel gerenciador de con-
teúdo. Neste painel, além de atualizar o conteúdo 
é possível enviar alertas para os usuários do app e 
acompanhar estatísticas de uso e downloads. Esta 
técnica é a mais utilizada por aplicativos de em-
presas onde o conteúdo precisa ser atualizado com 
frequência. “As App Stores estão cada vez mais exi-
gentes para aprovar um aplicativo e, por este moti-
vo, tem surgido outras ferramentas para possibilitar 
as mesmas vantagens sem precisar da publicação 
e aprovação da App Store. Uma destas ferramen-
tas é o PWA (Progressive Web App) desenvolvido e 
lançado pelo Google em 2015 que permite que o 
website seja instalado no smartphone diretamente 
do browser, fique residente, permite leitura do con-
teúdo mesmo sem internet, recebe alertas entre out-
ros”, concluiu o especialista.

O APP da Revista Hotéis possui a mais moderna tecnologia 
do mercado e com uma série de ferramentas
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Relevância de um APP
Quantos aplicativos uma pessoa baixa em 

seu celular que realmente são úteis? Essa é a 
primeira pergunta que Rafael Albuquerque, 
CEO da Zoox, um dos mais tradicionais desen-
volvedores de APP da hotelaria, pergunta ao 
seu cliente na hora de contratar os serviços. 
“Normalmente os clientes usam os apps do 
WhatsApp, banco, e-mail, redes sociais, músi-
ca e mais uns três. Atualmente, apenas 2% dos 
aplicativos desenvolvidos no mundo realmente 
são utilizados. Por isso, eu aconselho o desen-
volvimento de um aplicativo desde que ele real-
mente resolva uma grande “dor” do cliente ou 
ofereça um benefício extremamente relevante”, 
justifica Albuquerque.

E no mundo da hotelaria a situação não é 
diferente, o hóspede só baixa e utiliza um apli-
cativo se ele agregar valor e comodidade. “Por 
isso, após muitas pesquisas, decidimos desen-
volver o aplicativo MyHotel. Uma vez instalado 

no celular, o hóspede já será identificado quan-
do entrar dentro de um hotel credenciado. O 
App irá automaticamente habilitar, desde que 
esteja checkIn, funções como:  Espelhamento 
de conteúdo na TV (Netflix, Spotify e etc.), tele-
fone do hotel no próprio App (o hóspede irá 
receber chamados via App, sem a necessidade 
de ser pelo telefone do quarto), Check Out Ele-
trônico com pagamento via Cartão, Check In 

Rafael Albuquerque: “Atualmente, apenas 2% dos aplicati-
vos desenvolvidos no mundo realmente são utilizados”
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com reconhecimento facial, abertura de porta 
via Celular, Room Service e outros serviços. Ou 
seja, um único aplicativo, para todos os hotéis 
clientes da Zoox que permitam o hóspede ter 
controle de tudo da sua hospedagem com o seu 
próprio celular”, concluiu Albuquerque.

Opções à mão
Maior buscador online do mundo, o Google 

denominou a urgência de resposta como “micro-
momento”. O termo define-se por minúsculos 
momentos de intenção de tomada de decisão e 
formação de preferências que ocorrem durante a 
jornada do consumidor. De acordo com Rodrigo 
Teixeira, CEO da Infotickets Hotel Marketing e 
também da Asksuite Hotel Chatbot, essa expressão 
representa a era da Economia do Instante. Segundo 
ele, buscas no Google relacionadas à hotelaria e 
viagens que incluem os termos “hoje à noite” ou 
“hoje” aumentaram 150% no último ano. Além 
disso, a tendência é de que a antecedência das 
reservas caia cada vez mais. Isso mostra que cliente 
valoriza o hotel que estiver disponível a qualquer 
momento para passar as informações que busca 
– o que muda completamente o planejamento 
comercial do empreendimento.

Teixeira destacou ainda que na hotelaria, o 

Inteligência artificial multicanal

viajante de lazer tira suas últimas dúvidas, escolhe o  
hotel e faz sua reserva no período noturno, quando 
a família está reunida em casa depois do trabalho 
e da escola dos filhos. Este público, por exemplo, já 
não escolheria a marca que o faria esperar até o dia 
seguinte para ser respondido. Junto às facilidades, 
o celular também deixou o consumidor ansioso e 
impaciente. Se o seu hotel não tem um site responsivo 
que permita a visualização de informações e fotos 
de forma fácil e bem distribuída, na mesma hora o 
possível cliente passará para o seu concorrente. Com 
as decisões de compra tomadas de forma imediata, 
a lealdade às marcas diminui. Assim, os hotéis vêm 
apostando em aplicativos próprios para personalizar 
ainda mais o atendimento, aproximando o hotel do 
hóspede e criando uma identificação com a marca.

O volume de reservas por meio de aplicativos 
e chats de mensagens não para de crescer. De 
acordo com a consultoria Nielsen, o número de 
consumidores que utilizam chats antes da compra 
aumentou de 38 para 58%.  Outro dado do Google 
mostra que cada segundo a mais de demora no 
atendimento ou no carregamento do site móvel, as 
conversões caem 12%. Com isso, a automação da 
assistência ao cliente online já é uma realidade no 
setor hoteleiro. Dentro deste conceito, a consultoria 
americana Gartner prevê que até 2020, 85% das 
interações entre empresas e clientes terá intermédio 
de algum sistema de inteligência artificial.

Foram esses números que inspiraram Rodrigo 
Teixeira a lançar o primeiro robô de atendimento 
online da hotelaria. Ele também ressalta que, hoje, 
52% dos atendimentos do robô ocorrem fora do 
horário comercial, como ocorre no site do resort 
Pratas Thermas de São Carlos em Santa Catarina. 
A ferramenta atende instantaneamente as dúvidas 
dos clientes tanto no site, quanto no Facebook, apli-
cativo do hotel ou da rede hoteleira.  A tecnologia, 
além de ser integrada com os principais motores de 
reserva online, já é multilíngue e atende o visitante 
direto no idioma do usuário, interpretando também 
linguagem natural. 

Segundo Teixeira, “Cada vez mais as pessoas 
estão no celular e interagindo uns com os outros 
por mensagens. O telefone fixo está com os dias 
contados, raramente utilizamos. Hoje, 76% dos 
Millennials já preferem contatar empresas por 
mensagens de texto, pois estão o tempo inteiro 

Rodrigo Teixeira – “Quanto mais você está disponível 
para atender o cliente, mais vendas você terá”
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no celular. E ligar para um hotel normalmente en-
volve uma ligação interurbana. Particularmente, 
acho um absurdo pagar só para contatar uma 
empresa na qual tenho interesse de tirar dúvidas, 
ou fazer uma simples cotação. Nosso conceito é 
quanto mais você está disponível para atender 
o cliente, mais vendas você terá, e isso se aplica 
tanto a canais de distribuição quanto a canais de 
atendimento”, apontou o empresário.

A vantagem de um chatbot em relação a um 
chat humano é sua disponibilidade 24h nos 365 
dias do ano. Os bots da Asksuite atendem 52% do 
tempo fora do horário comercial nos hotéis que a 
empresa atua. “Outro benefício da ferramenta é 
ser multi-idioma. O robô já sabe se aquele visitante 
fala inglês ou espanhol e já faz todo o atendimento 
falando na língua do viajante. A terceira utilidade é 
o tempo de atendimento: um chat humano tem um 
tempo médio de resposta para cada pergunta de 2 
minutos. Para saber a cotação em redes hoteleiras, 
o atendimento mais rápido testado via chat  foi de 
7 minutos. E isso no celular é uma eternidade. Com 
um chatbot, tudo é instantâneo”, explicou Rodrigo.

A solução também é multicanal, pois já atende 
no site, mobile e no Facebook, e pode atender in-
finitos clientes simultaneamente em cada canal, sem 
fila de espera.  “Outra vantagem é custo. Seriam 
necessárias algumas pessoas poliglotas dentro do 
hotel para ter essa mesma capacidade de resposta. 
Se programarmos o bot a sempre educar os via-
jantes a reservar direto com o hotel, por exemplo, 

Ferramenta multifuncional
Férias é um tempo para relaxamento, ficar sem 

preocupações e ter tudo à mão. Para unir este perío-
do com a tecnologia, a Rede Tauá de Hotéis iniciou 
o ano de 2018 com aplicativo personalizado sob 
o tema “Férias no Túnel do Tempo”. Com a ferra-
menta, todos os clientes podem usufruir de funcio-
nalidades exclusivas, com navegação intuitiva e dis-
ponibilizado gratuitamente para adultos e crianças.

ele nunca vai esquecer disso. E a última vantagem é 
controle. Tudo é mensurável e melhorado com base 
em números reais e estatísticos, como tem que ser”. 

Para Teixeira, a automação é um caminho sem 
volta, e não apenas na hotelaria. OTA`s e empre-
sas de diversos setores tem escolhido esta opção de 
atendimento “self-service”. Quando se fala em robô 
de atendimento, alguns hoteleiros ficam receosos, 
mas quando testam o chat no site de um hotel, tudo 
muda e o receio vira surpresa. “Um dado impor-
tante é que 72% das pessoas que interagem com 
nosso bot já dizem ter suas dúvidas resolvidas, e esse 
número só vai subir a partir de agora. Em termos de 
disponibilidade e velocidade de resposta, já supera-
mos de longe um chat humano, e nossa previsão 
para um hotel é em até um ano responder 98% das 
perguntas com exatidão. E claro, aquilo que no pri-
meiro momento o robô não entende ele passa para 
a equipe do hotel”, afirmou.
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Por meio do aplicativo, os clientes podem con-
ferir que horas vai acontecer cada atividade, como 
o “Pac Man”, o campeonato de “Atari”, ou até mes-
mo o “Jogo da Velha humano”. A programação de 
esportes e lazer do dia fica disponível no app, assim 
como os cardápios dos Spas, restaurantes, room 
service e bares. O deslocamento entre um local e 
outro também pode ser feito com o apoio do app, 
que permite que o hóspede coloque os pontos de 
partida e de chegada, mostrando o caminho mais 
curto entre os locais. Ainda, fotos ganham filtros 
exclusivos e a possibilidade de compartilhamento 
nas redes sociais. 

Gerente de marketing da Rede Tauá, Pedro 
Vieira afirma que a rede está focada em estreitar 
relacionamentos. “Por meio de nosso aplicativo, 
nos aproximamos ainda mais de nossos hóspedes, 

que agora podem conferir as novidades e o que 
acontece em nossos resorts, a qualquer hora, direto 
na palma da mão. Já o tema das férias, Túnel do 
tempo, foi escolhido para aproximar pais e filhos, 
resgatando, em meio à correria, a velha infância, 
com brincadeiras e games que os pais conhecem e, 
para as crianças, soam como novidade. É incrível 
ver um pai ensinando seu filho a jogar Atari, por 
exemplo”, explicou o executivo. 

Considerando planejamento e execução, o apli-
cativo levou cerca de seis meses para ficar pronto. 
De acordo com o gerente, a decisão de investir foi 
tomada por dois motivos: a identificação de uma 
mudança no comportamento dos clientes do seg-
mento, que estão cada vez mais conectados e, em 
paralelo, a busca constante em melhorar a ex-
periência dos hóspedes. “Nossos esforços estão 
focados em levar o Tauá ao alcance das pessoas 
através do maior número possível de plataformas 
digitais, incluindo também o WhatsApp. Com isso, 
esperamos reduzir nossos custos, principalmente, 
em materiais impressos, uma vez que o aplicativo 
nos fornece opções de divulgação direta para os 
clientes, além de estreitar e fortalecer o relaciona-
mento, por meio da interatividade, como a publica-
ção de fotos nas redes sociais com filtros exclusivos, 
por exemplo. Além dos custos, o aplicativo também 
tem o objetivo de auxiliar a operação dos resorts, 
reduzindo filas de IN e OUT e agilizando o contato 
com os gerentes das unidades”, explicou Vieira.

Em breve, uma função apelidada de “caça-
criança” também estará disponível, permitindo 
que os pais localizem seus filhos por meio de um 
sistema de GPS, que conectará um relógio (cedido 
pelo hotel) no pulso da criança, ao aplicativo, for-
necendo a localização da garotada em cada re-
sort. As funcionalidades para check-in e check-out 
também serão disponibilizadas em breve, fazendo 
com que o hóspede ganhe mais tempo para se di-
vertir nos resorts da Rede. Os clientes ainda podem 
conferir promoções e realizar suas reservas onde 
estiverem, com mais conforto e comodidade. “Sem 
dúvida, o aplicativo agrega valor à experiência dos 
nossos hóspedes. Com todas as informações e su-
porte na palma da mão, todos ganham mais tempo 
para aproveitar a infraestrutura e as programações 
de lazer dos resorts, além de consolidarmos nossa 
marca como inovadora, competência cobrada pelo 
mercado e pelos próprios hóspedes”, complemen-
tou o executivo da rede Tauá.

Com seu software móvel, a rede Tauá quer garantir a 
diminuição de filas de in e out
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Proximidade do cliente
Reservas, atendimento, geolocalização e ofertas 

sazonais. Estas são as principais funcionalidades 
do aplicativo da Nacional Inn, gestora das marcas 
Golden Park, Dan Inn, Vilage Inn e Thermas Resort. 
A ferramenta foi lançada em 2015 pela empresa a 
fim de se posicionar no mercado de forma ainda 
mais competitiva. O app Hotéis Nacional Inn visa 
proporcionar fácil acesso a todas as unidades lo-
calizadas em 23 cidades em sete estados atendidas 
pela rede. Uma ferramenta de geolocalização per-
mite encontrar a unidade Nacional Inn mais perto 
de onde o usuário está. Pelo aplicativo, é possível 
ainda fazer reservas on-line e se cadastrar para 
receber ofertas especiais via email.

Além disso, o app Nacional Inn Hotéis é constan-
temente atualizado com conteúdo sobre os destinos 
e as unidades da rede, que permanece em expansão 
crescente. Foi incluída recentemente a possibilidade 
de notificação dos usuários para a oferta de pro-
moções exclusivas, com descontos que alcançam de 
5% a 10%. 

A ferramenta foi pensada para auxiliar o via-
jante de última hora que precisa de um hotel, mas 
também, o turista que está programando as próxi-
mas férias. O App Hotéis Nacional Inn traz conteú-
do sobre todas as cidades atendidas pela empresa, 
um canal para descobrir curiosidades e pontos 
turísticos a serem explorados. O aplicativo está dis-
ponível para download gratuito, na Play Store para 
usuários Android e na Apple Store, para usuários 
Iphone. Outro objetivo do aplicativo é minimizar 
as vendas off-line que já possui os clientes dire-
tos, assim como ampliar a base de clientes e criar 

interatividade com o público. A ferramenta gerou 
redução de custos em virtude dos ganhos de produ-
tividade, uma vez que os usuários encontram no 
app informações suficientes para efetivarem reser-
vas. Para garantir a segurança de dados, são uti-
lizados os mesmos sistemas que protegem o motor 
de vendas. O banco de dados que o app acessa é 
criptografado, o que significa que toda a informa-
ção trocada no aplicativo é preservado. 

Até a finalização desta reportagem, o aplicativo 
da Nacional Inn contabilizou 3.348 downloads no 
sistema Android e 3.787 na plataforma iOS. Mesmo 
assim, desde o lançamento da primeira versão do 
app, a Nacional Inn Hotéis registra aumento de de-
manda em todos os canais, inclusive os de forma 
presencial. Em breve, será lançada a terceira versão 
do site da empresa, seguida da nova versão do apli-
cativo para dispositivos móveis, desenvolvida a partir 
da curva de aprendizagem obtida na interatividade e 
focada na aplicabilidade, com mais facilidades para 
os usuários. 

Concierge à mão
A atuação do concierge é certamente importante 

para a entrega de serviços com excelência em um 
hotel. Pensando em otimizar “o melhor amigo do 
hóspede”, a administradora multimarcas Atlantica 
Hotels criou o aplicativo Radisson iConcierge, dis-
ponível para os hóspedes dessa bandeira de luxo. A 
ideia tem ganhado cada vez mais força, tanto que 
inúmeras empresas têm optado por este método 
para facilitar a vida do cliente, além de aproximá-
lo da empresa.

O aplicativo da Nacional Inn fornece informações para efetuar reservas e possibilita ampliação da base de clientes
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De acordo com Regina Carrijo, Gerente geral 
dos hotéis Comfort Suites e Radisson Alphaville, 
em Barueri – SP, “o Radisson iConcierge oferece 
aos hóspedes acesso a uma grande variedade de 
serviços hoteleiros e informações locais, antes, du-
rante e após a sua estada”. Além disso, por meio 
do aplicativo, é possível solicitar serviço de quarto, 
toalhas ou amenities, pedir ajuda com a bagagem 
ou avisar sobre late check-out, solicitar refeições no 
quarto e muitas outras coisas.

O aplicativo, que está disponível de maneira gra-
tuita para Android e iOS, ainda auxilia o hóspede 
para conhecer a região do hotel. “Aqui em Alphaville, 
por exemplo, nossos hóspedes podem ver mapas da 
região, localizar os principais restaurantes, atrações 
e centros de compras. Enfim, o aplicativo é muito útil 
para facilitar a vida do hóspede. Mas, claro, todos 
os nossos funcionários seguem à disposição para 
qualquer ajuda a qualquer momento. Recentemente, 
concluímos até uma mudança no lobby do Radisson 
para que o balcão do concierge fique ainda mais 
próximo ao hóspede no momento do check-in”, ex-
plicou Carrijo.

Antes, durante e depois
O aplicativo tem o poder de otimizar o tem-

po e gerar maior produtividade do serviço. No 
futuro, é possível que essa produtividade possa 
reduzir custos. Desde que foi lançado no Brasil 

no último ano, o aplicativo da rede Iberostar 
passou por diversas atualizações de melhoria. 
O que não mudou foram suas funções voltadas 
para o atendimento dos três passos da viagem 
do cliente: o ‘antes’, permitindo fazer reserva 
e o check in online; ‘durante’, com a oferta de 
múltiplos serviços e informação relevante para 
o hóspede em sua estada e o ‘depois’, uma vez 
que é um efetivo canal de comunicação entre a 
rede e seus visitantes.

Na seção Iberostar Experience, o hóspede 
pode acessar todos os serviços e instalações do 
hotel por meio de um mapa interativo, ou con-
sultar a oferta gastronômica do hotel, permitin-
do a reserva de mesas em qualquer um dos 
restaurantes, ou até mesmo contatar o Room 
Service para pedir o jantar no quarto. A função 
de e-concierge, dentro do Iberostar Experience, 
permite que os usuários se comuniquem o tem-
po todo com os funcionários do hotel. No apli-
cativo, os usuários podem acessar outros ser-
viços e aproveitar ao máximo a estadia, como 
o late check-out e guarda-volumes, visualizar 
os diferentes eventos e atividades disponíveis 
de cada dia, salvá-las na agenda do celular e 
compartilhá-las nas redes sociais. 

Segundo a administradora, o aplicativo 
trouxe mais praticidade para os clientes, melho-
rando a experiência dentro dos resorts. Agora, 
eles podem acessar aos serviços com apenas um 
clique, podem fazer reservas em restaurantes, 
ver a programação de atividades e até solicitar 

Da ‘pré-chegada’ ao check out: E-con-
cierge da Radisson recebe pedidos de 
comida, direções e até informações sobre 

estacionamento

O web check in é uma das fa-
cilidades do aplicativo da Iberostar 

no Brasil
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WhatsApp hoteleiro
Aproximar-se do cliente é a meta de toda empresa 

prestadora de serviço. Fazer isso no meio digital pode 
ser simples, mas é importante adotar estratégias pré 
estabelecidas para que o contato não seja exagerado 
e invasivo. Uma das ferramentas que primeiro se tor-
nou comum ao uso das pessoas e hoje já é um pod-
Weroso instrumento de marketing e atendimento ao 
cliente é o WhatsApp. De forma rápida e sem a ne-

Cada vez mais, os viajantes pesquisam hotéis através de dispositivos móveis
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Room Service. Em 2017, no Brasil, a ferramen-
ta foi muito mais utilizada para room service, 
reserva para restaurantes de especialidades e 
para solicitações especiais como marcar horário 
da massagem e jantares românticos. Ainda em 
adaptação por parte dos clientes, a ferramenta é 
um meio adicional para o atendimento.

A Iberostar trabalha para oferecer novos 
produtos e serviços que se adaptem às novas tec-
nologias e tendências de consumo, onde o uso 
de dispositivos inteligentes já é uma rotina. Ele 
foi desenvolvido para uma navegação simples e 
eficaz, dessa forma, o hóspede administra em 
uma única plataforma, na palma de sua mão, 
tudo que estará acontecendo no hotel em tempo 
real curtindo ao máximo tudo que os resorts tem 
para oferecer.

cessidade de um grande investimento, o cliente pode 
dividir-se entre suas conversas pessoais e o atendente 
do hotel, tirando suas dúvidas — o que pode ser o 
ponto chave para sua decisão final.

Sendo um dos primeiros meios de hospedagem 
a utilizar a ferramenta para reservas, a Vert Hotéis 
oferece o serviço desde 2014,  visando a manutenção 
da competitividade e rapidez nos processos. Para 
efetuar a reserva, o cliente precisa apenas indicar a 
unidade hoteleira escolhida, passar os dados pessoais 
e do cartão de crédito. Um colaborador é dedicado 
para dar todo o suporte necessário ao cliente, 
contribuindo para alterar as formas de comunicação 
entre as pessoas. 

Além disso, o aplicativo de conversas mais popu-
lar do momento também pode ser uma forma de ob-
ter feedback e opiniões dos clientes. Esta é uma das 
ideias do Castro’s Park Hotel, localizado em Goiânia 
(GO), que adotou a estratégia para que os clientes 
tirem dúvidas, consultem tarifas e sejam auxiliados 
até durante a hospedagem.

Oferecendo também a consulta de disponibili-
dade de apartamentos, o Holiday Inn Belo Horizonte 
Savassi — hotel administrado pela IHG (International 
Hotels Group) na capital mineira — também adotou 
a estratégia. O empreendimento continua contando 
com os demais meios de reservas oferecidos pela 
rede, inclusive o aplicativo, mas identificou na ferra-
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papo para clientes com os hotéis. Atualmente, a rede está 
no processo de implantação do sistema para usar o tele-
fone como uma chave ao redor do mundo. 

O aplicativo também permite que o cliente faça todos os 
tipos de atividades relacionadas à reserva que você espera, 
como reservar um quarto, usar pontos, gerenciar/cancelar 
uma reserva, e revisar seu saldo de pontos e noites em sua 
conta. O aplicativo serve para fornecer outra maneira dos 
clientes interagirem com a Marriott e uma outra maneira 
dos clientes se sentirem conectados. De acordo com a 
companhia, os hóspedes que usam o aplicativo relatam 
maiores taxas de satisfação durante a estadia. Além disso, 
alguns recursos realmente nos permitem atender os clientes 
melhor. Por exemplo, quando um cliente usa o check-
in móvel, conseguimos capturar sua hora de chegada e 
fazer tudo o que pudermos para garantir uma sala e nos 
preparar para a chegada antes de chegarem.

A ferramenta já registra mais de 15 milhões de down-
loads. Com 3 milhões de usuários ativos mensais, o apli-
cativo Marriott gera mais de US$2 bilhões em receita por 
ano, já que a maioria dos clientes usa o app aplicativo 
para fazer reservas. Para os hóspedes que reservam uma 
hospedagem, usar o check-in móvel e receber alertas 
quando seu quarto estiver pronto é o recurso mais usado. 

Gestão de reuniões
Para facilitar cada vez mais a vida do hóspede, os ho-

téis têm investido em diferentes tipos de serviços. Pensando 
no público de negócios, a rede Marriott conta com o MSA 
– Marriott Meeting Services App, que permite o controle de 
serviços para reuniões. Dentre as funções está a variação 
de temperatura ambiente, solicitação de alimentos e bebi-
das, materiais de apoio e envio de documentos,que já são 
disponíveis na unidade São Paulo Airport Hotel. A tecnolo-
gia já é muito utilizada em hotéis gerenciados e franquea-
dos da rede espalhados pelo mundo.

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

Fácil e simples de utilizar, a solução é habilitada para 
trabalhar em 20 idiomas diferentes e possui também um 
chat onde é possível conversar e acompanhar com o 
responsável pelo atendimento a solicitação realizada. 

Já o aplicativo para os hóspedes em geral foi lançado 
há mais de 5 anos e evoluiu substancialmente para atender 
às necessidades dos clientes. Ao longo dos últimos anos, a 
rede lançou o Mobile Check-in, Mobile Requests e o bate-

Soluções Digitais para o hoteleiro
Facilitar e melhorar o gerenciamento, além de otimizar 

a experiência dos hóspedes é uma das grandes metas de 
um empreendimento hoteleiro. Este é o caso do Check-in 

Ajustar a temperatura e pedir água: funções do aplicativo gestor de reuniões da Marriott

menta uma forma de oferecer comodidade ao cliente. 
O principal objetivo do hotel é dar um retorno rápido 
em todo tipo de solicitação.
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A Comanda Digital facilita o trabalho de garçons e 
gerencia todos os pontos de venda do hotel

Express, ferramenta da empresa Check-In que foi de-
senvolvida para que os hóspedes preencham seu cadas-
tro online antes da chegada, e no momento de saída os 
dados necessários para emissão de documentos fiscais 
já estarão disponíveis.  Pode ser acessado de qualquer 
dispositivo com acesso à internet via navegador, ou 
seja, o hóspede acessa seu perfil de seu celular, tablet e 
até mesmo notebook ou computador. Pode manter seu 
cadastro atualizado e fazer edições de onde e quando 
quiser.

Já a Governança Digital foi desenvolvida para au-
tomatizar e facilitar o trabalho das Governantas, Cama-
reiras e Equipe de Manutenção dentro do hotel. Com 
o aplicativo, é possível acompanhar, inspecionar e so-
licitar serviços aos setores mencionados. É uma solução 
Digital fácil de usar, além de ser integrada ao PMS da 
Check-in, o que possibilita acompanhar em tempo real 
atualizações de quartos.

Para otimizar o trabalho de garçons e efetuar pedi-
dos com muito mais agilidade, a  Check-in oferece a 
Comanda Digital, que é uma solução alinhada com 

tendências tecnológicas do mercado. Possibilita o geren-
ciamento de todos os pontos de venda do hotel, e assim 
como a Governança, é integrado ao Alpha em tempo 
real. Ambos aplicativos, Comanda e Governança, estão 
disponíveis para smartphones com sistema Android e 
terão atualizações com novidades em breve.  
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Suíte Royal do empreendimento que a Atlantica Hotels 
converteu em Goiânia (GO)

Atlantica Hotels converte ho-
tel em Goiânia, mas perde 
um em Belo Horizonte

No mês de janeiro, a Atlantica Hotels passou a ad-
ministrar sob o nome Premium Goiânia by Atlantica 

GP Hotéis assume gestão do 
Hotel Itatiaia (GO)

A GP Hotéis é a nova responsável pela gestão co-
mercial e de marketing do Hotel Itatiaia em Caldas 
Novas (GO). O hotel, que foi inaugurado em 1983, 
está localizado no centro da cidade e passará por 
uma modernização prevista a ser concluída em dois 
anos. O empreendimento que irá ocupar a categoria 
“hotel boutique” tem estrutura reformulada e inspira-
ções trazidas de diversas culturas como Europa, Ca-
nadá, Emirados Árabes e Estados Unidos.

O Diretor do hotel, Antonio Sanches, diz que a 
“missão é incorporar neste projeto conceitos de ho-
telaria mundial, agregando conforto, exclusividade, 
experiências, gastronomia e atendimento premium”. 
O investimento previsto será de um milhão de reais. 

A frente do desafio, a GP Hotéis será responsável 
pelo reposicionamento da marca, geração de valores, 
treinamentos, consultoria e negociações comerciais. A 
empresa surge com ideias e metodologias de gestão 
com soluções em hotelaria, contemplando desde a 
operação, atendimento, comercial e marketing, até a 
reforma e a construção de empreendimentos.

um novo empreendimento em na capital do estado 
através da conversão do Blue Tree Goiânia. Com isso, 
reforça a presença na região em que já opera os em-
preendimentos Comfort Hotel Goiânia, Quality Ho-
tel Goiânia, Go Inn Estação Goiânia, Comfort Suites 
Flamboyant, e ainda no estado de Goiás, o Comfort 
Hotel Anápolis. O Premium Goiânia by Atlantica pos-
sui 201 apartamentos em quatro categorias: Superior, 
Luxo, Suíte Luxo e Suíte Royal. Em todas as catego-
rias, o hóspede encontrará: Wi-Fi, ar condicionado, 
Tv LCD a cabo, secador de cabelo, piso frio, frigobar, 
mesa para trabalho e cama Queen ou King size, de-
pendendo da acomodação. 

Já em Belo Horizonte (MG), a Atlantica Hotels de-
ixou de administrar no último dia 1º de fevereiro o 

Hotel será reformulado com término previsto em dois anos
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Grupo Rio Quente investirá 
R$ 900 milhões até 2020

empreendimento que operava com o nome Quality 
Afonso Pena, localizado na Avenida Afonso Pena, 
em Belo Horizonte (MG). “Tal decisão foi tomada de 
comum acordo entre os investidores do empreendi-
mento e a rede hoteleira”, afirma Guilherme Mar-
tini, CEO da companhia.

O Grupo Rio Quente está em ritmo acelerado no 
processo de unificação do complexo de Costa do 
Sauípe, em Mata de São João (BA), que foi adquiri-
do no final do ano passado no valor de R$ 140,5 
milhões com recursos próprios. Com isso, o Grupo 
passou a responder pela administração de 12 hotéis 
e cinco pousadas, que somam mais de 2.700 apar-
tamentos, 2,2 milhões de hóspedes visitantes/ano, 
mais de 4 mil colaboradores e 29 mil membros nos 
programas de férias compartilhadas ao integrar os 
dois sites. “Estamos atuando em várias frentes para 
unificar os departamentos, mas o primeiro foco é 
aprender muito sobre Costa do Sauípe para traçar 
ações e conquistar resultados. Temos 25 executivos 

trabalhando em sinergia para fazer esta integra-
ção numa empresa única. Com isto teremos ganhos 
consideráveis de escala e maior competitividade no 
mercado”, acredita o Diretor de marketing e vendas 
do Grupo Rio Quente, Flávio Monteiro. 

Segundo ele, a equipe de vendas já está integra-
da, assim como o CRM e as mídias digitais. “Alguns 
dos próximos passos é posicionar o produto Costa do 
Sauípe, mas uma coisa já está definida. Este produto 
terá o nosso DNA que é de entretenimento e lazer 
para a família, e no mês de fevereiro vamos concen-
trar nossas ações nessa nova identidade de Costa do 
Sauípe”, assegura Monteiro.

Ele explica que a primeira prioridade no início das 
operações na Costa do Sauípe foi fazer o cliente per-
ceber as mudanças na qualidade dos serviços presta-
dos. “Para isso, estamos investindo R$ 20 milhões para 
repaginar o que o cliente está vendo, e isto compreende 
áreas comuns, como as piscinas, jardins, corredores, 
pinturas em vários locais. Temos uma projeção de in-
vestir até 2020 R$ 900 milhões na Costa do Sauípe e 
no Rio Quente Resorts para consolidar ainda mais os 
empreendimentos como referências de entretenimento 
e experiências dos hóspedes”, conclui Monteiro.  

Equipe do Grupo Rio Quente que está fazendo a unificação das marcas
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Rede Plaza de Hotéis chega 
ao Rio de Janeiro

Samba Hotéis aposta em ho-
tel de contêineres para se 
expandirA rede hoteleira gaúcha Plaza Hotéis fez no iní-

cio desse ano a conversão de um empreendimento 
que era administrado pela rede Promenade, e com 
isso, passou a atuar na cidade do Rio de Janeiro. A 
localização é um dos diferenciais deste apart hotel, 
que passou a se chamar Plaza Barra First, pois fica 
num condomínio na Barra da Tijuca, ao lado de 
vias expressas, junto a shoppings; atrações esporti-
vas e culturais; centros gastronômicos e de entre-
tenimento da Região. 

O empreendimento conta com 186 apartamen-
tos de categoria superior, incluindo unidades apro-
priadas para portadores de necessidades especiais. 
As unidades são bem amplas, confortáveis e com 
decoração contemporânea. Oferecem piso frio, 
sacada e todo o conforto para os hóspedes que 
viajam a negócios ou com a família.

Sua infraestrutura também inclui um completo 
café da manhã, fitness center, piscina e oito salas 
para eventos, sendo três delas modulares, com 
capacidade para até 100 pessoas, oferecendo as 
mais variadas configurações para a realização de 
convenções, conferências, reuniões e diversos out-
ros tipos de eventos.

A administradora hoteleira mineira vai apre-
sentar essa novidade na terceira edição do 
SIRHA — Salon international de la restauration, 
de l’hôtellerie et de l’alimentation que aconte 
em março na capital paulista. O hotel chamado 
de Samba in the Box foi pensado e criado para 
ser comercializado e replicado dentro do padrão 

Os apartamentos são bem amplos e possuem uma boa infraestrutura

Guilherme Castro: “O Samba in the Box faz parte da 
plataforma de nossa expansão”
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Nobile Hotéis completa 10 
anos de atividades 

criado pela Samba Hotéis que o desenvolveu em 
parceria com a Eurobras e a Pokt Design + Ar-
quitetura. O projeto Samba in the Box levará 
ao público e aos possíveis investidores uma al-
ternativa rápida e criativa para hospitalidade. 
Partiu-se do conceito que utiliza contêineres na 
produção de edificações residenciais, que vem 
ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no 
mundo. Considerando a ideia de que hotéis são 
casas de caráter temporário, o projeto tem a in-
tenção também de criar ambientes em que os 
hóspedes possam se sentir confortáveis e segu-
ros, como no interior de seus lares. Para isso, 
foram escolhidas definições claras e objetivas 
para os espaços de circulação e permanência, 
com materiais de acabamento clássico, como 
madeira e carpetes, aliando-os à novidade das 
paredes e forro de materiais não convencionais.

O Samba in the Box faz parte da plataforma 
de expansão da empresa no Brasil, que prevê 
um grande número dessas unidades no País nos 
próximos anos. “É um investimento inovador 
e muito interessante, com custo de construção 
mais enxuto e adaptável. Sua montagem é feita 
em tempo recorde, já que um hotel com 120 

A administradora hoteleira completou 10 anos de 
atividades no último dia 18 de janeiro e já tem bons 
motivos para comemorar. Já é a 4ª maior no Brasil 
em seu segmento, mas quer ir ainda mais longe e 
projeta aumentar o seu portfólio para 100 hotéis nos 
próximos anos. Nesta primeira década de atuação 
no mercado hoteleiro, a Nobile Hotéis está presente 
em dois países (Brasil e Paraguai). Opera em todas 
as regiões do país e em 16 estados, conta com mais 
de 50 empreendimentos sob sua administração, 
dentre eles: hotéis, apart hotéis, condo-hotéis e long 
stays. 

Somente em 2017, a Nobile obteve um fatura-
mento de R$ 264 milhões e incorporou 22 novos 
hotéis ao seu portfólio em diversas regiões do Brasil. 
Além disso, a Nobile Hotéis comercializa um inven-

quartos, por exemplo, fica pronto em apenas 
três meses e com total flexibilidade de acordo 
com a demanda, incluindo alterar a quantidade 
de quartos”, revela Guilherme Castro, CEO da 
Samba Hotéis.

Ao centro Roberto Bertino, Fundador e Presidente da Nobile Hotéis, ladeado dos seus sócios Ricardo Pompeu e Rafael Menna
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tário com mais de 8.000 apartamentos e possui 14 
marcas hoteleiras nacionais próprias e internacionais 
do Wyndham Hotel Group e da Red Roof, nas catego-
rias de econômico a luxo. Umas das parcerias estraté-
gicas realizadas às vésperas de completar 10 anos foi 
a junção com a mineira Arco Hotéis (Hotéis San Di-
ego), onde juntas as companhias passarão a ocupar 
a 3ª posição no ranking das maiores Administradoras 
Hoteleiras do Brasil em número de apartamentos e a 
1ª posição entre aquelas com capital genuinamente 
nacional. São 2.200 colaboradores e mais de 6.500 
investidores que acreditam na Nobile para gerir, 
rentabilizar e valorizar seus empreendimentos.

Primeiros passos
Roberto Bertino, Fundador e Presidente da Nob-

ile Hotéis, relembra que a administradora deu seus 
primeiros passos em 2008, ano das Olimpíadas de 
Pequim, da maior crise mundial desde 1929 e da 
eleição do presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama. “De lá para cá, 10 anos se passaram e 
muitas foram as experiências e conquistas. A Nob-
ile enfrentou as dificuldades já conhecidas para se 
empreender no Brasil e um cenário econômico e 
político conturbado. Com a crença no seu plano 
de negócios, trabalho árduo, criatividade empírica, 
disciplina fanática e sempre buscando as pessoas 
certas para os lugares certos, a Nobile superou 
os desafios e conseguiu sobreviver e crescer no 
cenário hoteleiro nacional. Ao completar 10 anos, 
a Nobile ocupa a 4ª posição no ranking das 50 
maiores administradoras hoteleiras no Brasil, se-
gundo o relatório “Brasil em Números 2017” da 
Jones Lang LaSalle”, enfatizou o fundador da com-
panhia. “A rede Nobile atingiu a sua maturidade 
institucional por ter um comportamento flexível e 
saber adaptar-se às circunstâncias sem abrir mão 
de valores fundamentais. Adotou uma visão global 
e demonstrou enorme facilidade de adaptação e 
convívio com novas culturas, assumindo desafios e 
formando novas equipes. Sempre tratou seus par-
ceiros sem arrogância e prepotência, atuando com 
líderes que possuem convicções próprias e dispos-
tos a influenciar e serem influenciados. Sempre es-
timulou seus executivos a pensarem com ‘cabeça 
de dono’, com foco na contribuição, na criação de 
novas oportunidades e na sua transformação em 
riquezas materiais e morais. Tudo isso, com com-
portamento cívico, cumprindo com a responsabili-

dade social e ambiental”, disse.
Segundo ele, o planejamento estratégico e o tra-

balho sério, junto com a paixão e esforço da equipe, 
seguirão sendo os pilares da proposta nos próximos 
anos. “Sabemos que teremos à frente muitos desa-
fios, mas que, juntos e com a experiência conquis-
tada nos últimos dez anos, os afrontaremos com 
a máxima confiança. A cada ano que passa tenho 
mais orgulho de fazer parte da Família Nobile. Sim, 
além de uma empresa, somos uma Família e isso 
nos enche de orgulho!”, finalizou Bertino.

Minas Hospitality Business 
converteu unidade em Belo 
Horizonte

O Hotel Beagá Convention, localizado em 
Belo Horizonte – Minas Gerais, passou a ser ad-
ministrado pela rede MHB – Minas Hospitality 
Business, através de uma conversão de uma un-
idade da Bristol Hotels. De acordo com Daniel 
Baeta, Gerente de Vendas da rede, a aquisição 
agregará valor à marca e auxiliará no plano de 
expansão da empresa “É um empreendimento 
de grande visibilidade em Belo Horizonte. Está 
em uma das principias avenidas da cidade, que 
tem um fluxo de 3.200 carros por hora, além de 
estar perto do maior centro de convenções do 
estado (Expominas) e de um setor industrial da 
vizinha Contagem”.

O empreendimento está situado na Av. Ama-
zonas, uma das avenidas mais movimentadas da 
capital mineira, e por isso tem uma demanda 
alta de pessoas do meio corporativo. Além disso, 
os 123 apartamentos de luxo do hotel possuem 
piscina, academia, estacionamento, restauran-
tes abertos ao público, entre outras facilidades.

O empreendimento conta com uma piscina no terraço
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Vert Hotéis colocou em 
operação unidade em 
Nova Lima (MG)

Grupo Nacional Inn adquire 
hotel em Curitiba (PR)

A administradora mineira colocou em opera-
ção seu mais novo empreendimento em Minas 
Gerais: o eSuites Lagoa dos Ingleses, situado em 
Nova Lima, a menos de 30 quilômetros da capi-
tal Belo Horizonte. O empreendimento que está 
funcionando desde o final de dezembro está lo-
calizado no Condomínio Alphaville, conhecido na 
região metropolitana mineira por ser ideal tanto 
para a área residencial, quanto a comercial. Além 
disso, o empreendimento está próximo da FDC – 
Fundação Dom Cabral, reconhecida como uma 
das melhores escolas de negócios da América La-
tina pela Financial Times. Sendo assim, o hotel é 
ideal para o público de executivos e empresários 
que frequentam a região.

O empreendimento tem uma estrutura de 123 
apartamentos, área de lazer, piscina, sauna, ac-
ademia, quadra de tênis, restaurante com vista 
para a lagoa, quatro salas de eventos e restau-
rante com vista para a lagoa dos Ingleses.

O grupo hoteleiro mineiro Nacional Inn dá 
mais um grande passo para se se consolidar 
ainda mais como a maior rede hoteleira de 
hotéis próprios no Brasil, ao adquirir mais 
uma unidade para seu portfólio. O Victoria 
Villa Hotel, localizado no centro da capital 
paranaense, acaba de ser adquirido e com 
isto a Nacional Inn passa a ter 54 hotéis em 

O empreendimento em Nova Lima (MG) conta com 
123 apartamentos modernos e funcionais
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seu portfólio. Este empreendimento amplia a 
competitividade da rede no mercado de viagens 
corporativas e oferece 119 apartamentos e cin-
co suítes concebidos a partir dos conceitos de 
sustentabilidade e sofisticação. Com mais esse 
um novo empreendimento, a capital paranaense 
passa a dispor de cinco opções (Hotel Dan Inn 
Curitiba, Hotel Nacional Inn Torres Curitiba, Ho-
tel Nacional Inn Curitiba e Hotel Golden Park 
Curitiba) ofertadas pela maior rede de hotéis 
próprios do País, com atuação em 23 destinos 
de sete estados brasileiros.

Os apartamentos possuem conceitos de sustentabili-
dade e sofisticação

Resort Le Canton comemora 
melhor ano de sua história

O resort Le Canton, localizado em Teresópo-
lis, na Região Serrana do Rio, está comemorando 

o balanço positivo de 2017 com um faturamento 
de R$ 3 milhões a mais em relação a 2016. “Em 
2017, tivemos um calendário escolar favorável, 
com muitos feriados, e investimos bastante no 
hotel, o que nos garantiu um bom retorno e o 
melhor ano da história do Le Canton”, diz Môni-
ca Paixão, Diretora do empreendimento que está 
em atividade há 30 anos.

Segundo ela, os principais investimentos 
foram a inauguração de um grande centro 
de lazer, o Canton Ville, que agora concentra 
toda a estrutura de entretenimento e as ativi-
dades de recreação do hotel. Além disso, o em-
preendimento ganhou um novo hotel, o Hotel 
Magique, com 34 apartamentos. “Esses novos 
produtos foram um sucesso e certamente con-
tribuíram para aumentar nosso faturamento. 
O Canton Ville é um verdadeiro paraíso para 
as crianças, com arena de Paintball, lago para 
pescaria, uma cama elástica gigante e mais de 
90 jogos de realidade virtual, só para citar al-
gumas novidades. Também posicionamos muito 
bem o novo Hotel Magique, que fica dentro do 
Canton Ville, e que oferece acesso ilimitado ao 
Parc Magique, único parque de diversões in-
door dentro de um hotel no Brasil”, destaca a 
Diretora. A ocupação média do Le Canton em 
2017 alcançou 60%, sendo que todos os fins de 
semana e feriados atingiram 100% de ocupa-
ção. Com a inauguração do Hotel Magique, o 
Le Canton conta com três hotéis – Hotel Village, 

Equipe de colaboradores do Le Canton
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O objetivo do programa AccorHotels Investors 
Advantages foi lançado para reconhecer os cerca 
de 11 mil investidores que a rede francesa pos-
sui no Brasil com vantagens exclusivas, estreitando 
parcerias em busca de resultados cada vez mais 
satisfatórios. “Temos muito orgulho de nossos in-
vestidores e queremos sempre retribuir a confian-

AccorHotels lança programa 
de reconhecimento de par-
ceiros/investidores

ça com os melhores benefícios”, comenta José 
Ramos, Head de Relacionamento com Investi-
dores AccorHotels para América do Sul.

Uma das vantagens do programa é o re-
conhecimento automático do investidor a cada 
nova reserva, mediante código individual, em 
qualquer hotel do Grupo dentro da América 
do Sul, sem contar os descontos especiais dos 
pontos acumulados nas categorias silver, gold 
e platinum do programa, que segue a mesma 
premissa do Le Club AccorHotels, programa de 
fidelidade do Grupo. No AccorHotels Investors 
Advantages, os hotéis ibis, marca econômica 
da rede, ganham tarifas com redução de 30% 
do valor praticado, com café da manhã incluso. 
Já nos hotéis midscale e upscale, as suítes pas-
sam a ter 35% de desconto, também com direito 
ao café da manhã incluso na diária.

Fazenda Suíça e Hotel Magique – que somam 
224 apartamentos. “Tivemos três hotéis lotados 
em todos os fins de semana e feriados de 2017. 
São números muito expressivos e só temos que 
comemorar”, diz Mônica.

O programa da AccorHotels oferece uma série de vantagens aos parceiros/investidores 
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Suco Detox do menu ‘Sensações de Verão’

Holiday Inn Parque Anhembi 
lança novos drinques para o 
verão

Desde o último dia 21 de dezembro, o hotel 
situado na zona Norte da capital paulista oferece 
o menu ‘Sensações de Verão’, no Bar Du Hotel. 
São frapuccinos, sorvetes, sucos e vitaminas para 
refrescar os hóspedes e o público em geral na 
estação mais quente do ano. Da mistura de café 
gourmet gelado com leite, doce de leite e sorvete 
de creme artesanal saiu a versão frapuccino do 
hotel. Para os sucos, opções com frutas nacio-
nais como o Brasileiro (graviola, acerola, amora, 
cajá e tamarindo); Refrescante, como o de maçã 
(xarope de maçã, água com gás, hortelã e mo-
rango) ou limonada rosa (limão, grenadine, gen-
gibre e gelo).

Há também a opção verde: o detox (couve, 
cenoura, pepino, suco de laranja, maçã e gen-
gibre). Para as vitaminas, as opções são: Vi-

tamina Bronze (Suco de laranja, cenoura, ba-
nana, mamão e gengibre); Vitamina Juventude 
(Abacate, aveia, melão e mel) e Vitamina Ener-
gética (Mamão, banana, maçã, linhaça e leite). 
O ‘Sensações de Verão’ estará disponível até o 
dia 20 de março de 2018.

Hotéis da rede ibis lançam 
cerveja com marca própria no 
Norte e Nordeste do Brasil

Em parceria com a DeBron Bier, empresa 
pernambucana especializada  na produção de 
cervejas artesanais, as marcas ibis e ibis Budget 
lançaram a ibis Beer, cerveja pilsen artesanal 
que está disponível em 20 hotéis econômicos 
da AccorHotels localizados no Norte e Nordeste 
do Brasil.

A cerveja é  leve, e segundo a rede, tem alto 
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nível de ‘drincabilidade’. “A rede tem apos-
tado cada vez mais em novidades para o seu 
setor de alimentos e bebidas. Ter uma cerveja 
própria e com qualidade como a ibis Beer é es-
tratégico para atrair tanto os hóspedes como os 
passantes”, afirma Lucas Demetrescu, Gerente 
de Alimentos e Bebidas para ibis, ibis Styles e 
ibis Budget AccorHotels América do Sul.

A ibis Beer pode ser encontrada em 20 hotéis da marca da rede AccorHotels na região

Hotel Tryp Higienópolis (SP) 
inclui novos pratos ao cardá-
pio do Giallo

O hotel situado na capital paulista apresenta 
um novo cardápio no seu restaurante Giallo. 
Quem assumiu a tarefa para preparar as novi-
dades foi o chef Frasson, que incluiu no menu 
uma maior variedade de sabores, sem deixar de 
lado os clássicos mais pedidos no restaurante. 

Os novos pratos são servidos em porção 
individual. O Escalope de filé com farfalle à 
Carbonara é composto por bacon, parmesão, 
gema de ovos e creme de leite. Outra sugestão do 
Chef é o Linguado ao molho de alcaparras com 
arroz à grega e batatas rústicas, e ainda o Risoto 
de abóbora com carne seca e queijo coalho. 

O cardápio ainda conta com outras opções 
como: grelhados, peixes, carnes, aves, sopas, 
saladas, massas e risotos, além de deliciosas 
sobremesas, como a mousse de chocolate e 
maracujá e a delícia de abacaxi com sorvete 
de creme.

O responsável pelo novo menu do Tryp Higienópolis (SP) é o chef Frasson
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Hotel Belmond Copacabana 
Palace promoveu ‘Master Se-
ries’ com Chef italiano

Nos dias 1 e 2 de fevereiro, o hotel Belmond 
Copacabana Palace realizou seu Master Series 
com o chef Nello Cassese, que comanda o res-
taurante Cipriani do hotel, além do convidado do 
evento, o chef Simone Cipriani e seu sous-chef 
Alessio Ninci, do restaurante Essenziale, localiza-
do em Firenze, na Itália.

Durante o Master Series, os Chefs prepararam 
um menu exclusivo, que contou com o Nhoque 
de pipoca ao estilo de Roma, de Simone; o La-
gostinha, funcho, framboesa e pistache siciliano 
que tem a autoria de Nello; Fígado de frango e 
maracujá, feito por Simone e o Risoto de sagú 
com tinta de lula com autoria de Nello. Os chefs 
ainda serviram o Raviolo Amatri-Nara, o Leitão 
crocante, berinjela, barbecue e pera, e o prato 
mais esperado, o Creme brulée de abóbora, pre-

O restaurante Cipriani foi palco de evento gastronômico
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parado pelo chef Simone Cipriani.
O evento idealizado pelo hotel já recebeu 

nomes como: Jorge Baca, do Hotel Monaste-
rio, em Cusco, no Peru; Corrado Corti, do Hotel 
Splendido, em Portofino; Renato Piccolotto, chef 
do tradicional Hotel Cipriani, em Veneza; Tsuyo-
shi Murakami, chef do Kinoshita, em São Paulo, 
dentre outros Chefs de renome.

Hotel Bahia Othon Palace 
realizou 1° edição do festival 
‘Comida de Boteco’

O empreendimento localizado na Praia de 
Ondina, em Salvador, na Bahia, realizou nos dias 
19 e 20; 26 e 27 do mês de janeiro o festival 
‘Comida de Boteco’, que proporcionou aos hós-
pedes pratos típicos da gastronomia baiana re-
gional. Dentre os principais pratos ofertados es-
tavam: Caldinhos da Bahia, Bolinho de feijoada, 
Escondidinho Soteropolitano, Acarajé, Bolinho de 
Bacalhau, Abará, Baiano de Asa, Pirulito de Ca-
marão na tapioca, etc. O evento gastronômico 
que aconteceu no lobby bar do hotel Bahia Othon 
Palace contou ainda com uma variedade de be-
bidas, como: caipiroskas, caipirinhas, coquetéis, 
cachaças, vinhos e cervejas artesanais, além de 
música ao vivo.

Hotéis fazem feijoada temáti-
ca pelo Carnaval

O Holiday Inn Parque Anhembi, situado em 
São Paulo, realizou no mês de janeiro a primeira 
‘Feijoada do Salgueiro’, em  parceria com esta 
tradicional escola de samba carioca. O evento 
contou com a presença da bateria do Salgueiro 
e com o Grupo Segunda Sem Lei, além da par-
ticipação de escolas paulistas como a Mocidade 
Alegre, X-9 Paulistana e a Dragões da Real. A 
ação, que foi considerada um esquenta para o 
Carnaval, contou com a feijoada do Restaurante 
Camauê, além de bebidas.

O Gerente geral do Holiday Inn, Flávio An-
drade, salientou que o evento foi preparado 
para atender os foliões da melhor maneira pos-
sível. “Nós respiramos esse universo do samba 
durante meses para nos prepararmos para rece-
ber nossos hóspedes. Na ocasião, pensamos em 
estar mais próximos ainda da festa e receber o 
Salgueiro na realização deste evento, com as 
demais agremiações paulistanas que tanto res-
peitamos. Nos deixou muito satisfeitos”.

A rede de hotelaria carioca Sheraton Grand 
Rio Hotel & Resort também se preparou para o 
Carnaval de 2018, com a tradicional feijoada 
do hotel, servida no último dia 10 de fevereiro, 
no salão Carioca, tendo como atração musi-
cal a bateria da escola de samba Beija-Flor de 
Nilópolis, uma das escolas de samba mais tradi-
cionais do Rio de Janeiro, além de passistas da 
agremiação.

Além da feijoada, o menu idealizado por Valdir 
Ramos, chef executivo do hotel, contou com esta-
ção de acarajé, tapioca e estação de sobremesa. 
Bebidas como cerveja, caipirinha, caipivodka, 
água, refrigerante e sucos foram servidas.

Evento terá comidas regionais, inúmeras opções 
de bebidas e atrações musicais

Tradicional feijoada do Sheraton terá como atrações as 
passistas e a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis
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Pesquisa da CWT aponta que 
40% dos viajantes tentam se-
guir sua rotina fitness

A CWT — Carlson Wagonlit Travel geren-
cia diariamente mais de 100 mil apartamentos 
em hotéis nos mais diversos destinos mundiais. 
Com a expertise neste negócio, acaba de di-
vulgar uma pesquisa sobre saúde e bem-estar 
em viagens de negócios. O estudo aponta que 
apenas metade dos viajantes de negócios é 
sincero o suficiente para admitir que, apesar 
de suas melhores intenções, as preocupações 
com a saúde, regimese rotina fitness podem 
ser interrompidos pela viagem. Os viajantes 
de negócios da Ásia-Pacífico são os mais pro-
pensos a se exercitar durante a viagem, além 
de serem os que obtém o máximo de descan-
so possível nas viagens a trabalho. A pesquisa 
aponta ainda que 40% dos viajantes tentam se-
guir sua rotina de fitness, mas 54% reconhecem 

que seus exercícios geralmente são interrompi-
dos por uma viagem.  À medida que mais e 
mais hotéis e destinos começarem a priorizar 
espaços de bem-estar, talvez os viajantes de 
negócios, também o farão.

Caldas Novas (GO) regulamenta 
imóveis residenciais utilizados 
como meios de hospedagem

A Prefeitura de Caldas Novas (GO) regula-
mentou no final do ano passado, através da 
Lei complementar 99/2017, a atividade dos 
imóveis residenciais utilizados como meios de 
hospedagem em caráter remunerado. Esta lei 
entrou em vigor no último dia 20 de janeiro 
e os proprietários, que disponibilizarem seus 
imóveis com a intenção de serem alugados 
como hospedagem, terão 60 dias a partir da 
publicação para se adequarem às novas regras.

Encaminhada para a Câmara de Vereadores 
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pelo Prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, 
a Lei foi aprovada por unanimidade, sem res-
salvas, pelo legislativo local. Para o Prefeito do 
município, é uma proposta de regularização 
pioneira e audaciosa, que tem como principal 
objetivo contemplar às empresas formais, que 
geram emprego e renda para o País. “A concor-
rência desleal prejudica a economia como um 
todo. A gestão pública tem a obrigação de pro-
teger os setores geradores de divisas, como é o 
caso da indústria hoteleira que, independente 
da situação econômica do País, tem que man-
ter abertas as portas o ano inteiro. Não iremos 
somente regulamentar, estaremos fiscalizando 
para que essa lei seja efetivamente exercida”, 
disse o Prefeito Magal. Ele concluiu dizendo que 
Caldas Novas está bem preparado para fazer 
com que a lei seja cumprida, uma vez que a 
prefeitura, através de concurso público, acabou 
de aprovar dezenas de fiscais tributários.

Detalhes da lei
Estão enquadrados nesta lei os imóveis res-

idenciais que são divulgados, disponibiliza-
dos ou o fer tados  por  meio  de  in te rmedia-
ção,  ta i s  como s i tes ,  empresas  cons t i tu ídas 
para  es ta  f ina l idade,  ap l i ca t i vos  ou p la ta-
formas  e le t rôn icas  ou qua i squer  fo rmas  de 
exp loração ou denominações  s imi la res .

Há d iversas  ou t ras  regras ,  presen tes  na 
Le i  do Inqu i l ina to ,  que prec i sam ser  res -
pe i tadas  nessa  modal idade de  a lugue l 
imobi l iá r io  in fe r io r  a  90 d ias .  A  locação 
para f ins  de  hospedagem só se  dará  após 
prév ia ,  expressa  e  formal  au tor i zação do 
propr ie tár io .  Nos  condomín ios ,  deve  ser 
respe i tada sua convenção e  observadas 
suas  regras  e  l imi tações quanto à pertur-
bação ao sossego, saúde, segurança e aos 

bons costumes dos demais condôminos, sem 
prejuízos de observância de outras legislações 
de que trata a matéria.

AccorHotels lançou Design & 
Technical Summit 2018

O evento em sua terceira edição deverá acon-
tecer no próximo dia 28 de agosto, das 09h00 às 
18h00 no hotel Pullman da Vila Olímpia, na capi-
tal paulista. Quem vai coordenar o evento é Paulo 
Mancio, Senior Vice President de Design e Con-
strução da AccorHotels América do Sul, com a 
participação de vários colaboradores que atuam 
na área. “O Design & Technical Summit foi criado 
para atender as novas exigências do mercado, 
pois o design deixou de ser um elemento esté-
tico para ser um eixo estratégico adotado pela 
AccorHotels. Temos que pensar e fazer diferente, 
pois a inovação possibilita uma vida mais fácil e 
divertida”, revelou Mancio.

Para ele, 2018 será um ano de grandes de-

Vista área da cidade de Caldas Novas
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safios para a AccorHotels para dar continuidade 
ao ousado plano de expansão, por isto a parceria 
com os fornecedores é de fundamental importân-
cia.  E o evento é uma ótima oportunidade para 
que os fornecedores possam estreitar os laços com 
a AccorHotels. “Esta terceira edição do Design & 
Technical Summit será baseada em quatro pilares: 
design, inovação técnica, alimentos e bebidas e 
sustentabilidade. Nossa expectativa é de superar 
a edição ocorrida no ano passado. Deveremos ter 
800 participantes, sendo 200 fornecedores, 50 
incorporadores e construtores, 50 membros da 
equipe especializada da AccorHotels, 200 investi-
dores, 20 líderes acadêmicos, 200 arquitetos e de-
signers, assim como vários membros da imprensa 
especializada”, assegurou Mancio.

De acordo com ele, o evento deste ano terá 
novamente a premiação tanto para empresas fab-
ricantes de produtos e escritórios de arquitetura, 
design e engenharia, quanto para profissionais 

atuantes em diversas áreas do conhecimento, tais 
como desenvolvedores de aplicativos e design-
ers. O objetivo é reconhecer soluções ousadas 
e inovadoras que apresentam forte potencial de 
transformar os desafios atuais do setor hoteleiro 
em oportunidades, com foco na valorização da 
hospitalidade, em premissas sustentáveis e do uso 
de novas tecnologias para ampliar, ainda mais, a 
diversidade de experiências dos hóspedes em em-
preendimentos hoteleiros.

Mais informações e inscrições podem ser obti-
das através do site www.summitaccorhotels.com.br

Hotel Wish Foz do Iguaçu 
promoveu evento de golfe 
para o público feminino

Em janeiro foi realizada a primeira edição do 
“Ladies Day”, projeto que teve como principal 

Equipe da AccorHotels que faz o evento acontecer
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objetivo apresentar o golfe para mulheres inici-
antes no esporte, além de incentivar a sua práti-
ca. O evento patrocinado pelo Iguassu Falls Golf 
Club, que aconteceu no Wish Foz do Iguaçu, ho-
tel da GJP Hotels & Resorts em Foz do Iguaçu 
(PR) foi realizado em três etapas nos sábados de 
janeiro, sendo que a primeira aconteceu em 6 
de janeiro. Além de apresentar inúmeras técni-
cas, o evento demonstrou teorias do esporte, re-
alizou palestras específicas e ainda desmistificou 
a ideia que muitas pessoas têm de que o golfe é 
apenas praticado por homens, já que cada vez 
mais mulheres tem procurado pelo esporte.

O evento esperava receber mulheres de todo o 
Paraná, principalmente nos dias 13 e 20, quando 
inúmeras pessoas voltaram do recesso do Ano 
– Novo. Nessa primeira etapa, que aconteceu 
no dia 06, as participantes puderam acompan-
har palestras sobre a história do golpe, além de 
praticarem tacadas de curta distância e participa-
rem da competição no Putting green (campo de 
prática para jogadas de curto alcance).

Nos sábados subsequentes as participantes 
realizaram outras atividades, como a 
demonstração dos diversos tipos de tacos e a 
utilidade de cada um, além do treinamento de 
média distância e uma competição no Chipping 
green (local específico para praticar lançamentos 
de médio alcance). Já no dia 20 de janeiro as 
participantes puderam realizar tacadas à longa 
distância e participar de uma competição de três 
buracos no Driving range (campo para treinos 
de longo alcance), além de na parte teórica 
conhecerem as regras gerais do golfe.

Hotel Intercity Caxias do Sul 
consegue crescimento de 
21% da receita em 2017

O empreendimento gaúcho terminou o ano de 
2017 com um saldo positivo das ações realizadas, 
levando em conta o cenário político e econômico 
em que o País se encontra. Para driblar estes fa-

Público feminino tem procurado cada vez mais pelo golfe
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tores o Gerente geral do hotel, Rafael Cyrillo, reve-
la que desde que assumiu o cargo priorizou ações 
que aproximassem o público do hotel, investindo 
assim em propostas corporativas, de cunho social 
e serviços de catering fora do hotel. 

Com estas mudanças o empreendimento 
passou a ter um aumento de 21% da receita 
em eventos e 15% nos serviços de restaurante, 
o que impactou o balanço anual do empreen-
dimento de maneira notória, revela Cyrillo “Se 
por um lado a demanda de hospedagem foi 
menor no acumulado de ano, no qual recebe-
mos menos hóspedes, por outro lado as ações 
que desenvolvemos com foco na captação de 
eventos foram suficientes para equilibrar as fi-
nanças”. Ao todo, o faturamento do empreen-
dimento chegou a oito milhões, contando com 
as hospedagens e eventos. 

A rede hoteleira gaúcha que conquistou o tí-
tulo de ‘Great Place To Work’ recentemente, tem 
planos de dar andamento aos projetos inicia-
dos no ano anterior, além de ter como grande 

aposta para 2018 levar o seu ‘know how’ em 
‘catering’ para atender eventos externos “Sem 
dúvida é um nicho de mercado que seguire-
mos apontando com boas perspectivas para 
este ano. Estamos ainda mais confiantes, com 
a mesma firmeza de propósitos e muito seguros 
daquilo que precisamos fazer para aproveitar 
as oportunidades que o mercado nos apresen-
tar”, aponta Cyrillo.

Hotel Pestana São Paulo inau-
gurou unidade do Buddha Spa 
em janeiro

O hotel Pestana São Paulo acaba de inaugu-
rar uma unidade do Buddha Spa, fazendo com 
que a rede de spas conte agora com 31 unidades 
por inúmeras regiões do Brasil. Já o Pestana Rio 
Atlântica, no Rio de Janeiro, passou a contar no 
último dia 15 de janeiro com a micro franquia 
Smart Spa. Este modelo de empreendimento é 

Após mudanças, o hotel passou a ter aumento de receita em 21% em eventos e 15%  nos serviços de restaurante
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ainda mais simples, já que disponibiliza uma 
única cabine de atendimento localizada dentro 
de empresas, sem a necessidade de recepção 
ou grande equipe, empregando cerca de 1 a 2 
profissionais de atendimento, o que é rentável 
para a empresa e prático para o cliente. 

As redes de spas urbanos tem procurado in-
vestir neste modelo de franquia em hotéis para 
crescer cada vez mais, o que segundo o Co-

fundador do Buddha Spa e da Microfranquia 
Smart Spa, Gustavo Albanesi, têm funcionado 
“A vantagem de ter um spa em hotéis leva em 
conta o alto fluxo de hóspedes que muitas vezes 
possuem tempo livre depois de um dia estafante 
de trabalho, e vão em busca do merecido relax, 
sem contar a importância da segurança que uma 
unidade dentro do próprio hotel traz para o hós-
pede ou visitante, com a facilidade de dispor de 
manobristas, e de um cenário de alto padrão em 
excelente e estratégica localização, como a Rua 
Tutóia, onde fica o Pestana São Paulo”

Em São Paulo, o Buddha Spa conta com ban-
heira para banho de imersão, quatro salas, 
sala para Ayurvédica, sala de estética, além de 
salas para terapias gerais, sauna seca e úmida 
e uma área reservada para o Day Spa. 

O Modelo é extremamente benéfico para os 
hotéis pois além de terem uma nova área de 
lazer para o hospede, a implantação não tem 
custo algum, já que os investimentos são feitos 
pelo Buddha Spa. De acordo com Albanesi, o 

Com a inauguração dessa unidade no hotel Pestana 
São Paulo, o Buddha Spa, terá 31 unidades
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Segundo dados levantados pela pesquisa, 
13% dos entrevistados em 2017 considera-
vam importante viajar para um lugar que os 
relaxassem, este número subiu para 21% em 
2018. Ainda de acordo com a pesquisa, 70% 
das pessoas acreditam que sair de férias é um 
momento para refletir e tomar decisões sobre 
o estilo de vida, por este motivo, alguns nichos 
de viagem relacionadas ao bem-estar tem tido 
uma procura maior, como spas/ tratamentos de 
beleza, com um crescimento de 33%, o ciclismo 
com 29%, os esportes aquáticos com uma alta 
de 27%, realizar um detox total com 22%, a 
corrida cresceu em 20% e realizar um retiro de 
ioga cresceu 14%. 

De acordo com Aref Farkouh, proprietário do 
hotel Toriba, localizando em Campos do Jordão, 
em São Paulo, o número de hóspedes a procura 
destes serviços tem sido cada vez maior “O perfil 
dos hóspedes mudou muito de uns anos para 
cá. As pessoas estão mais atentas à saúde, tanto 
física quanto emocional. Oferecer uma estrutura 
como a do Toriba com spa, lindas paisagens e 
caminhos extensos em meio a mata nativa para 
trilhas e caminhadas, faz com que as pessoas 
se recuperem de forma harmoniosa e mais feliz. 
Além disso, Campos do Jordão é uma das ci-
dades que tem o melhor clima do mundo, o que 
já favorece a saúde de um modo geral”.

Pesquisa aponta que viagens 
de bem-estar tem uma pro-
cura cada vez maior

De acordo com uma pesquisa realizada 
pelo Booking.com, empresa holandesa de e-
commerce de viagens, os brasileiros têm dado 
preferência para destinos que ofereçam saúde e 
tranquilidade. Um dos principais motivos deste 
crescimento está relacionado ao fato da vida 
estressante que a maioria das pessoas leva, em 
especial as que vivem em grandes capitais. 

spa espera receber quatro mil pessoas ao ano, 
e abrir outras filiais “Já tínhamos operação em 
um hotel em São Paulo, e esta passa a ser a 
nossa segunda unidade em hotéis, com o Bud-
dha Spa, e a primeira com o SmartSpa, seg-
mento no qual apostamos para continuar cre-
scendo e manter a média de cinco a sete novos 
Spas ao ano”.

Distrito Federal tem quase 
221 meios de hospedagem 
irregulares

Um novo sistema de cadastro para presta-
dores de serviços turísticos foi lançado hoje, 
para que assim, o MTur - Ministério do Turismo 
amplie o número de meios de hospedagem ca-
dastrados no Distrito Federal e todos se tornem 
regulares. Assim é possível que os 58 cadas-
trados subam para 279, número estabelecido 
segundo o censo da hotelaria realizado pelo 
MTur em 2017. A modernização do sistema de 
cadastro quer além de formalizar as pousadas 
e hotéis, regulamentar outras categorias como 
as agências turísticas, os parques temáticos, os 
acampamentos turísticos, os organizadores de 
eventos, os guias de turismo e os transportado-
res turísticos. 

INSERIR LEGENDA
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O Ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirma 
que o lançamento é um marco para o setor e que 
é uma vitória para todos “Não basta trabalhar-
mos na sensibilização dos prestadores sem dar 
a eles mecanismos para fazerem os cadastros. 
Nesse sentido, nosso grande lançamento do ano 
é o novo Cadastur, uma plataforma totalmente 
virtual, com uma interface amigável e interligada 
ao banco de dados da Receita Federal. A vitória 
é dos municípios, estados e, principalmente, 
daqueles que trabalham na ponta, os empresári-
os que acreditam no Brasil”.

O Cadastur estará em vigor em todo o País 
até março, e quem for flagrado com o cadastro 
fora da validade será considerado ilegal e além 
de poder ser autuado pelos órgãos de controle, 
sofrerá multa de R$ 854 mil como sanção.  A 
implantação está sendo feita aos poucos, tendo o 
DF como um piloto para expandir para as regiões 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul.

Mudanças na diretoria da ABR
Alberto Cestrone, Diretor geral do Infinity Blue, 

passou a ser o novo Diretor presidente da enti-

dade para o biênio  2018 e 2019 em substituição 
a Luigi Rotunno, Diretor geral do La Torre Resort, 
que esteve à frente da associação nos últimos 
dois anos. “Vamos organizar eventos por regiões 
do País, pois queremos estar muito mais próximos 
dos associados. Além disso, reforçaremos a im-
portância da qualidade dos resorts; manteremos 
a presença institucional em Brasília, no contato 
com parlamentares e o governo federal; e dare-
mos continuidade a projetos da gestão anterior”, 
comentou Cestrone.

Vista aérea de Brasília

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

Br
as

íli
a 

C
VB

Da esquerda a direita da foto, Ricardo Domingues e Alberto Cestrone
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A ABIH São Paulo divulgou 
projeções e desafios na área 
hoteleira em 2018

A ABIH/SP - Associação Brasileira de Indús-
tria de Hotéis de São Paulo acaba de divulgar 
um estudo que traz as expetativas para o mer-
cado hoteleiro e para o turismo neste ano no 
estado de São Paulo. A partir da análise dos 
dados de ocupação do ano de 2017, a enti-
dade realizou as projeções para este ano, que 
evidenciaram uma retomada sólida na econo-

Outra importante mudança na ABR é a saída de 
João Bueno no cargo de Diretor executivo e quem 
passou a ocupar o cargo é Ricardo Domingues. 
Ele já esteve nesse cargo entre fevereiro de 2007 
a maio de 2008 e de julho de 2009 a maio de 
2014. Desta vez, Domingues tem como seu prin-
cipal objetivo destacar a área comercial da enti-
dade visando os mercados nacionais e internacio-
nais “Volto para a ABR com muita motivação para 
ajudar a fortalecer ainda mais o setor de resorts 
”. O Presidente da ABR, Alberto Cestrone, ainda 
relembra o surgimento da organização “A ABR sur-
giu exatamente com o propósito de aproximar os 
resorts dos agentes de viagens e operadoras dos 
principais mercados emissores de hóspedes. O re-
torno do Ricardo é um resgate dessas ideias que 
remetem às nossas origens”.

mia, que pode ter um crescimento de até 7% 
de acordo com Bruno Omori, Presidente da 
ABIH/SP. “Projetamos que neste primeiro se-
mestre teremos um crescimento de 5% a 7% na 
taxa de ocupação hoteleira e de 9% a 12% de 
aumento na demanda no turismo de eventos, 
corporativo e lazer se compararmos com os 
mesmos meses dos 3 anos anteriores”.

Ainda de acordo com Omori, o cenário es-
tabilizado deverá deixar o mercado otimista, 
o que traz inúmeros benefícios para o País. 
Para o turismo a aprovação dos jogos, mais 
especificamente dos Cassinos, possibili tarão 
a captação de bilhões de dólares em produ-
tos turísticos em diversas partes do Brasil”. 
Este crescimento deve continuar no segundo 
semestre de 2018 e pode chegar a até 8%.

AccorHotels adota ‘diárias’ de 
3 a 9 horas de permanência

Em uma realidade na qual muitas pessoas 
viajam a negócios, a tradicional diária de 24 
horas no hotel pode não ser tão interessante, já 
que muitos executivos precisam apenas tomar 
um banho ou descansar por alguns momentos 
entre reuniões ou eventos. Além disso, segundo 
pesquisa da Solutions Group, da Carlson Wag-
onlit Travel, 20% daqueles que viajam a negó-
cios também são adeptos às viagens de “blei-
sure” (business + leisure). 

Atenta a estas demandas do mercado, a Ac-
corHotels passa a oferecer tarifas por período 
de 3, 6 ou 9 horas de permanência no hotel, 
entre 9h e 21h, de acordo com a necessidade 
do hóspede. O serviço está sujeito à disponibi-
lidade em todos os hotéis da rede.

É possível encontrar tarifas para três horas 
de permanência de R$ 69 em hotéis ibis Bud-
get, de R$ 89 nos ibis e ibis Styles, de R$ 109 
na rede Mercure, Novotel, Adagio ApartHotel e 
Mama Shelter, e de R$ 180 nos hotéis upscale 
Pullman e Grand Mercure.

De acordo com Guilherme Marques, Head 
Of Revenue Management AccorHotels América 
do Sul, havia bastante procura de clientes que 
queriam tirar um cochilo, tomar um banho ou 
simplesmente organizar os e-mails antes do 
voo. “Esta flexibilidade será uma ótima opor-
tunidade para os clientes que precisam dos ser-

Bruno Omori: “Estamos com uma boa expectativa nesse ano de 2018”
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viços e da infraestrutura de um hotel, mas por 
um período mais curto que uma noite”, comenta 
Marques. O sistema também está disponível no 

Chile, Colômbia, Argentina e Peru. Os valores 
podem sofrer variações por hotel, de acordo 
com a procura.

Suíte do Pullman Guarulhos
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ABIH Nacional estabelece 
parceria com a Associação da 
Hotelaria Portuguesa

O empresário e hoteleiro Manoel Cardoso Linhares 
assumiu a Presidência da ABIH Nacional – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis no dia 1º de janeiro 
e uma de suas primeiras ações foi firmar uma parce-
ria em Lisboa, com Raul Martins, Presidente da AHP 
— Associação da Hotelaria de Portugal. O convênio 
visa a  troca de informações, experiências e intercâm-
bio empresarial.  Em Portugal, a AHP representa cerca 
de 65% dos hotéis portugueses e, de acordo com Raul 
Martins, as principais preocupações do turismo no país 
atualmente estão relacionadas com a capacitação 
e a valorização dos profissionais do setor e sua cap-
ilarização por todo país, como forma de combater a 
concentração de visitantes em determinadas áreas: “O 
turismo no país teve, em 2017, um crescimento de 9% 
em relação ao mesmo período de 2016, sendo que 
esse aumento também revelou alterações no com-
portamento dos seus principais mercados emissores: 
França e Espanha decresceram 4,9% e 6,4%, enquanto 
os turistas brasileiros e americanos cresceram 51,3% e 
32,5%, respectivamente, em terras portuguesas” afir-
mou o Presidente da AHP.

Para Linhares, a capacitação e a qualificação 
profissional são pontos que podem fortalecer a 
parceria entre as associações, já que ambos os di-
rigentes têm como metas investir na parceria entre 
entidades para estas ganharem escala e competi-
tividade. “Estabelecer uma parceria desse porte sig-
nifica que poderemos trocar experiências em vários 

níveis, realizando, por exemplo, intercâmbio de 
mão de obra, já que temos uma grande experiên-
cia na formação de profissionais para o setor com 
uma vasta rede de treinamento e ensino na área”, 
afirmou Linhares.

Outro desafio que une os países está a melhoria 
da eficiência das empresas de turismo no mundo 
digital que, em Portugal, estão regularizadas e são 
estimuladas a atuarem no favorecimento da rela-
ção entre o turista e a comercialização de diversos 
modelos de hospedagem. No Brasil, essa questão 
se encontra ainda no processo de convencimento 
das autoridades – em níveis federal, estadual e mu-
nicipal - da urgência da definição de regras claras 
para a atuação das plataformas de reservas de 
hospedagem e dos imóveis residenciais, utilizados 
como meios de hospedagem.

Hóspedes elegem os melhores 
Hostels de 2017

A HI – Hostelling International é a entidade mun-
dial responsável pelo turismo jovem ou “turismo de 
mochila”, reconhecida pela UNESCO e OMT – Or-
ganização Mundial do Turismo. A inovação feita no 
último ano é que, além das avaliações feitas pelos 
hóspedes tradicionais, portadores das “carteiras mun-
diais de viajante alberguista”, foram adicionadas as 
avaliações dos hóspedes que emitiram suas opiniões 
nos principais sites da reserva, tais como Booking, Tri-
pAdvisor e Expedia.

Os principais itens avaliados foram localização, 
atendimento, limpeza, conforto e segurança. O Adre-
na Sport Hostel de Belo Horizonte (MG) é o campeão, 
assumindo a primeira das cinco posições listadas. O 
hostel temático voltado para os amantes de esporte 
tem quartos decorados, cada um com um tema de 
esportes de aventura, seja pedalando, escalando, 
voando, remando ou mesmo caminhando. 

O segundo colocado foi o Barra da Lagoa Hostel, 
localizado em meio a uma pequena comunidade que 
costeia o canal que liga a Lagoa da Conceição ao 
mar. O Hostel está a 150 metros do mar e bem próxi-
mo a unidade do Projeto Tamar (tartarugas marinhas) 
em Florianópolis (SC).  

O terceiro Hostel melhor pontuado é o Hostel 
Caminhos da Chapada, localizado em uma casa 
centenária na localidade de Palmeiras, na Chapada 
Diamantina, Bahia. O Hostel se destaca por oferecer 

Da esquerda a direita da foto, os Presidentes Manoel Carlos Cardoso 
e Raul Martins
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passeios guiados em toda a região, repleta de bele-
zas naturais e atrativos culturais e gastronômicos.

Em Aracajú (SE) está o quarto Hostel melhor pon-
tuado na Rede HI –Brasil: o Aju Hostel. Localizado na 
praia de Atalaia, bem próximo a “Passarela do Ca-
ranguejo”, a orla de Atalaia é considerada uma das 
mais bonitas do Brasil.

Finalizando os cinco melhores hostels HI, aparece 
o Hostel do Reggae, em Morro de São Paulo, na Ba-
hia. O empreendimento se destaca por homenagens 
a Jamaica e seus ícones da música.

Estudo da Hoteis.com detecta 
tendência de viagem da ge-
ração Millennials

Quarto espaçoso, comida saudável e variedade 
de piscinas. Nada disso é prioridade para a gera-
ção Millenials na hora de viajar. De acordo com a 
pesquisa da Hoteis.com, a Mobile Travel Tracker, 
mostrar os momentos da viagem o tempo todo nas 
redes sociais é essencial para este público.

Entre aqueles que postam por curtidas, 30% 
admitem gastar mais de quatro horas por dia em 
seus celulares durante a viagem, muitas vezes 

mais coladas na tela pequena do que admirando 
a praia, por exemplo. Quando se trata sobre o 
que os viajantes conectados experientes estão os-
tentando em suas viagens, os posts de comida 
(44%) estão no topo. 

Sendo uma geração de adeptos a filtros, mais 
de metade (53%) entre 18 e 29 anos de idade ad-
mite que eles prefeririam postar uma selfie do que 
uma foto com os seus entes queridos (50%) du-
rante as férias. Além disso, mais homens (45%) do 
que mulheres (42%) admitiram gostar de selfies. 
Ainda há alguns viajantes culturais que preferem 
compartilhar uma paisagem urbana (38%) do que 
sua moda favorita (13%).

A nova pesquisa também mostrou que 14% ad-
mitem que preferem viajar com seu smartphone 

Quarto Bike do Adrena Sport Hostel, localizado em Belo Horizonte (MG)

A geração nascida entre 1979 e 1995 prefere o smartphone 
a um parceiro amoroso para viajar
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do que com seu parceiro. Os viajantes ficam ainda mais 
nervosos quando o telefone fica sem bateria (15%) do que 
se eles discutissem com seu parceiro em uma viagem (8%).

Sobre o estudo
A pesquisa, encomendada pela Hoteis.com, identifica 

novas tendências sobre como a tecnologia móvel é usa-
da durante a viagem, já que está lançando seu segundo 
relatório anual de Mobile Travel Tracker. “Na Hoteis.com, 
sabemos que 28% das pessoas não gostariam de aproveitar 
suas férias sem o seu smartphone na mão. Não só isso, 
também sabemos que conseguir a imagem perfeita desem-
penha um papel ainda maior para 11% dos viajantes, ad-
mitindo que eles posariam em qualquer lugar para aquela 
selfie impecável, muitas vezes colocando selfies antes da 
segurança”, disse Daniel Craig, Vice-Presidente de Mobile 
na Hoteis.com. Craig disse que ainda que, com um terço 
dos viajantes que se recusam a reservar um hotel que não 
oferece Wi-Fi gratuito, há uma clara demanda para que os 
viajantes estejam conectados o tempo todo.

Boa internet é o que brasileiros 
mais sentem falta quando viajam

Um estudo feito pela GFK encomendado pela Ac-
corHotels traçou um perfil de comportamento dos turistas 
quando viajam ao redor do globo. Foram ouvidas 3.300 
pessoas de onze países, como Brasil, EUA, China, França, 
Inglaterra, Emirados Árabes, etc. A conclusão do perfil do 
viajante brasileiro é de um indivíduo otimista, alegre e que 
não fica sem internet. 

A pesquisa foi realizada com viajantes entre 18 e 65 
anos, que visitaram destinos internacionais pelo menos 
uma vez nos últimos 12 meses. Os turistas brasileiros 
apresentaram comportamento mais otimista. Para 76% 
dos entrevistados, “alegria” é a principal emoção provo-
cada pelos preparativos para viagem. 

Quanto à companhia para viajar, os brasileiros cos-
tumam preferir o (a) parceiro (a). Segundo a pesquisa, 

Para o estudo, foram ouvidas pessoas entre 
18 e 65 anos de idade em onze países
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A Hospedagem
Os hotéis não ficaram de fora do estudo, e os 

entrevistados ressaltaram a importância de uma 
boa hospedagem para tornar a experiência valiosa. 
Para muitos brasileiros, o alojamento precisa ser 
um lugar divertido para ficar. Um dos itens que foi 
classificado como imprescindível para os entrevista-
dos brasileiros é a uma internet gratuita e de quali-
dade. 56% afirmaram que sentem mais falta de um 
bom Wi-Fi durante a viagem – em contrapartida, 
50% colocaram os amigos como uma das coisas 
que mais fazem falta.  

A pesquisa realizada aponta ainda que muitos 
desejam levar um pouco do hotel para dentro de 
casa. Brasileiros gostariam de ter na sua rotina 
diária serviços que estão disponíveis na hospeda-
gem, tais como: café da manhã sempre fresquinho 
e sem trabalho para preparar (66%), limpeza pro-
fissional semanal (50%), cama de qualidade (62%), 
ar condicionado em noites quentes (65%) e um bar-
man disponível (12%).

94% dos entrevistados – contra 60% dos demais 
países – preferem ser acompanhados por quem 
tem um relacionamento amoroso. Os amigos 
vêm em seguida, com 93% das citações. Levar os 
sogros teve uma boa participação também, cita-
dos por 54% dos participantes.

Casa Grande Hotel estreia 
novo site

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, localizado 
na praia da Enseada no Guarujá (SP), está de cara 
nova na internet. Totalmente reformulado, o novo site 
disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, 
oferece uma experiência única aos visitantes, uma vez 

que permite visualizar toda a infraestrutura e serviços 
do Resort. Em uma plataforma amigável e interativa, 
a ferramenta oferece a possibilidade de fazer reservas 
mais facilmente e com maior rapidez. 

Assinada pela agência New IT, a nova página 
apresenta outras novidades, como o Tour 360°, que 
convida os internautas a uma viagem pelos espaços 
internos e externos do Resort, com imagens reais em 
360°. Vídeos e fotos de todas as dependências do 
Resort, cardápios dos restaurantes e bares, program-
ação de atividades, pacotes e tratamentos do Spa-
sissimo (SPA), complementam as informações. Esses 
recursos permitem que o visitante conheça a beleza e 
as diversas opções de lazer do resort, localizado em 
frente à bela praia da Enseada, no Guarujá. 

Outro destaque da nova plataforma é a total in-
tegração com as mídias sociais. Para as empresas 
que desejam realizar seus eventos, a nova plataforma 
também tornou tudo mais fácil. O site agora ofer-
ece todas as informações necessárias para montar o 
evento de acordo com as necessidades de cada clien-
te. As ferramentas vão desde tour pelos salões, suas 
capacidades e seleções de montagem até as diversas 
opções de atividades e infraestrutura que o Resort ofe-
rece. Criou-se também uma opção de “Gastronomia” 
voltada exclusivamente para os eventos, agora é pos-
sível visualizar o vasto catálogo de opções de Buffet 
com a qualidade de um resort 5 estrelas.

Concierge do InterContinen-
tal São Paulo recebe chave de 
ouro da Les Clefs d’Or

Veronika Vidmar, Concierge do InterContinen-
tal São Paulo, recebeu as chaves de ouro da Les 
Clefs d’Or, associação profissional de concierges 
hoteleiros presente em mais de 80 países e 530 

O novo site do Casa Grande Hotel é bem interativo e as informações estão disponíveis 
em três idiomas
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destinos. Ela se junta a Renata Farha, também con-
cierge no hotel e membro desde 2009. Durante a 
cerimônia, outros cinco profissionais que atuam na 
hotelaria do Rio de Janeiro e São Paulo também 
foram condecorados com as chaves. Profissional 
formada em hotelaria pela Anhembi Morumbi, Ve-
ronika está no InterContinental São Paulo desde 
2013. Começou como estagiária e depois de efe-
tivada atuou como recepcionista, guest relations, 
até chegar ao posto de concierge, ocupado há 
pouco mais de dois anos. Para entrar para a as-
sociação, foi necessária a indicação da colega 
de trabalho, Renata Farha, e mais um membro 
do seleto grupo de profissionais. As recomenda-
ções dos profissionais são uma das exigências 
para se tornar parte da Les Clefs d’Or, que tam-
bém exige idade mínima de 21 anos; carta de 
recomendação do gerente geral do hotel em que 
atua; comprovação profissional da ocupação e 
no mínimo dois anos de experiência. Antes de 
ganhar o direito de usar as chaves de ouro, os 
aspirantes a membros também passam por tes-
tes abrangentes para provar sua capacidade de 
oferecer a mais alta qualidade de serviço.

AccorHotels colabora com 
a reforma da passarela do 
aeroporto de Congonhas

Foi inaugurado de forma oficial no último 
dia 19 de janeiro, a restaurada e modernizada, 
Passarela Comandante Rolim, sobre a Avenida 
Washington Luiz, ao lado do aeroporto de Con-
gonhas, na capital paulista. Dentre os princi-
pais parceiros da iniciativa, está a AccorHotels, 
com contribuição de 30% do investimento, o 

equivalente a R$1,2 milhão. A obra tem uma 
importância significativa não só para a cidade 
de São Paulo, como para as pessoas que cir-
culam pelo aeroporto, pontua Patrick Mendes, 
CEO da AccorsHotels América do Sul “Esta-
mos muito felizes em poder colaborar com este 
projeto de mobilidade urbana localizado bem 
em frente a um de nossos hotéis, o ibis Con-
gonhas. Vamos melhorar não apenas o acesso 
aos nossos clientes que vêm do aeroporto de 
Congonhas, mas da população das imediações 
que utilizam a passarela no dia-a-dia. A Ac-
corHotels é, e sempre será, parceira quando o 
assunto é a melhoria das cidades onde estão 
nossos clientes ”. 

A restauração projetada por Helena Ca-
margo e Marco Artigas, neto de João Batista 
Vilanova Artigas, autor da estrutura original da 
passarela, só foi possível graças a uma parce-
ria selada entre a ASPA - Associação de Amigos 
da Passarela Aeroporto de Congonhas de São 
Paulo e a Prefeitura de São Paulo.

Movimento de hóspedes em 
resorts deve crescer na tem-
porada de verão 2017/2018

A alta temporada se aproxima e a ocupação 
nos resorts brasileiros tende a aumentar. Segundo 
levantamento da ABR — Associação Brasileira de 
Resorts, o primeiro trimestre é, historicamente, 
o período que registra níveis de ocupação mais 
altos no ano. Na alta temporada de verão, de 
dezembro a fevereiro, a ABR cogita bons índices 
para seus associados. O movimento nos resorts 
em dezembro já indica que o índice de ocupação 
pode chegar a 73%, número acima do obtido no 
ano anterior. Além disso, estima-se um bom de-
sempenho em janeiro, um dos meses que gera 
maior ocupação nos hotéis associados à ABR. 
A média pode ultrapassar os 80%, assim como 
ocorreu no começo de 2017. Por outro lado, em 
fevereiro, mês de Carnaval, o índice tende a de-
crescer, com uma previsão de 62% de ocupação 
média. Levando em consideração dezembro de 
2017 e janeiro e fevereiro de 2018, a taxa mé-
dia de ocupação deve ser de aproximadamente 
73%, enquanto que, em outros anos, variou en-
tre 69% e 71%.

Veronika Vidmar possui muita experiência 
na área de concierge
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Sorocaba ganha dois hotéis da rede AccorHotels

Os empreendimentos estão inseri-
dos em uma mesma edificação e vão 
atender a demanda de hospedagem 
de qualidade na quarta cidade mais 
populosa do interior de São Paulo

A AccorHotels colocou em operação no início do 
mês de janeiro dois novos hotéis em Sorocaba: o 
Novotel Sorocaba e o ibis budget Sorocaba. O com-
plexo hoteleiro apresenta 339 novos apartamentos 
à cidade, que é polo em sua região. A localização 
privilegiada é um dos diferenciais desses empreendi-
mentos que foram implantados na Av. Profª Izoraida 
Marques Peres, em uma região residencial de classe 
média alta em frente ao Shopping Iguatemi, próxi-
mos ao centro financeiro do município e cercados 
pelas atrações de entretenimento mais conhecidas da 
região. Estão apenas a 10 minutos do centro, 3 km 

da rodovia Raposo Tavares; a 5 km da Av. Antônio 
Carlos Comitre, principal vetor de entretenimento e 
de serviços da cidade e a 20 minutos de distância 
do Parque Tecnológico. Somado a isso está a prox-
imidade de empresas de grande porte como: Toyota, 
PepsiCo, General Motors, Votorantim e Gerdau que 
terão uma opção de hospedagem de qualidade aos 
seus executivos. 

Sorocaba é a quarta mais populosa cidade do in-
terior de São Paulo (antecedida por Campinas, São 
José dos Campos e Ribeirão Preto) e também é a mais 
populosa da região Sul paulista, com uma popula-
ção de 659.871 habitantes, estimada pelo IBGE em 
1 de julho de 2017.  Possui uma área de 450,38 km² 
e sua região metropolitana é composta por 26 mu-
nicípios que somam aproximadamente 2,06 milhões 
de habitantes. “Para a AccorHotels, é estratégico estar 
presente em Sorocaba com esses dois novos hotéis, 
pois o município desempenha um papel econômico 

A imponente fachada é marco e referência na Região
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muito forte localmente. É importante estarmos nesta 
cidade, que tem um PIB maior do que muitas capitais 
brasileiras, possui um parque industrial diversificado 
e atrai cada vez mais negócios para a região”, co-
menta Franck Pruvost, Vice-presidente Executivo de 
Operações ibis, ibis Styles e ibis Budget da América 
do Sul.

Marcas internacionais
A Setin Incorporadora foi a parceira da AccorHotels 

na implantação desse empreendimento que foi lan-
çado com o nome Mondial Sorocaba e teve um VGV 
-Valor Geral de Vendas superior a R$ 100 milhões. Em 
uma única torre, o empreendimento traz para Soroca-
ba e região reconhecidas marcas da hotelaria interna-
cional, divididas em duas propostas distintas de esta-
dia. Os apartamentos são bem modernos e funcionais. 
No ibis Budget, hotel de categoria econômica, são ofe-
recidas 180 unidades de 14m², permitindo que até três 
pessoas se hospedem em um mesmo quarto. Já no 
Novotel, hotel da categoria midscale, apresenta 159 

apartamentos espaçosos com design modular e 26 m². 
Ambos apartamentos contam com cofres e fechaduras 
fornecidos pela Assa Abloy e colchões Castor, da linha 
Eurotop, padrão AccorHotels.

No Novotel os colchões são do modelo Eurotop 
Master Double Face, equipado com molejo Pocket Sys-
tem, uma marca exclusiva da Castor no Brasil, com tec-
nologia Suíça de molas que se adaptam perfeitamente 
ao corpo, proporcionando maior firmeza anatômica, 
conforto e durabilidade, muito além das molas ensaca-
das convencionais. Já no ibis Budget, os colchões são 
do modelo Eurotop Hotel Slim, com espuma D33, cer-
tificado com o Selo Pro-Espuma de qualidade e com o 
Selo do INMETRO. O enxoval de cama e as cortinas dos 
apartamentos foram fabricadas pela VAG Confecções.

Os apartamentos contam com smart tv´s da marca 
LG, (32” no ibis e 49” no Novotel), onde os hóspedes 
poderão ter acesso e desfrutar de todos os recursos dis-
poníveis dessa tecnologia, além de uma variada opção 
de canais a cabo. Nos banheiros dos apartamentos 
foram implantados vários produtos com desenho per-
sonalizado fornecidos pela Crismoe Metais Finos para 

No lobby do Novotel já se nota o novo design da marca 
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banheiros. Entre os produtos estão: papeleiras, ca-
bides, porta shampoo de parede e de canto persona, 
amortecedor de porta Alfa, cabide duplo Alfa e barra 
de apoio Oneself.  

Coube a Beltech Carpetes implantar produtos da 
Mohawk Group nos corredores e para a área de con-
venções, utilizou-se produtos da Shaw Contract. A 
Uniflex Moema desenvolveu em conjunto com a área 
de design da AccorHotels uma solução importante 
para as suítes do Novotel Sorocaba. A arquitetura 
definiu o vidro como elemento divisório entre a suíte e 
o banheiro e a cortina rolô blackout Midnight Uniflex, 
com tecido Dark Grey, e guias laterais, solução ideal 
para as necessidades do espaço. Além de promover 
privacidade e bloqueio de luminosidade para o quar-
to, a cortina rolô é um elemento funcional porque não 
ocupa espaço interior no quarto. O tecido foi escolhi-
do pelas propriedades técnicas, textura diferenciada e 
com uma cor muito arrojada para compor os demais 
acabamentos, harmonizando o ambiente. As áreas 
comuns e administrativa do Novotel e do ibis Budget 
Sorocaba receberam cortinas rolô screen Pearl Uniflex 
que promovem a visibilidade para a área externa e 
ao mesmo tempo a privacidade. De fácil manuten-
ção, os tecidos atendem as normas internacionais 
para uso em hotelaria. Nas áreas de lobby com pé di-

Projetos funcionais
Coube ao escritório Michaelis Associados elaborar 

o projeto de arquitetura e interiores desses empreendi-
mentos e de acordo com o Arquiteto Thomas Michaelis, 
o passo inicial foi um estudo de viabilidade para o ter-
reno que era bem localizado, mas com uma topogra-
fia bastante acidentada. “O terreno era estreito, porém 
bastante comprido e havia um declive para o fundo. O 
desafio era projetar um site duplo, com dois hotéis de 
bandeiras distintas que atenderiam juntos a demanda 
de mercado, devendo os dois hotéis compartilhar os 
acessos e a área de estacionamento. Após realizados 
os estudos e aprovados, tanto pela incorporadora Se-
tin, assim como pela operadora AccorHotels, iniciamos 
o desenvolvimento dos projetos”, revela Michaelis. 

reito duplo as rolos em panos únicos deram destaque 
à arquitetura.

A DM Móveis forneceu e instalou os móveis (cabe-
ceiras, armários, mesas, painéis de TV, mesas de ca-
beceira, cortineiros e painéis diversos) para todos os 
apartamentos do Novotel e do ibis budget. A empresa 
Arteo foi quem criou as imagens decorativas, como 
quadrados, gravuras e painéis, produziu e instalou 
em vários ambientes como apartamentos, áreas co-
muns e fitness center.

Os apartamentos do Novotel contam com um design modular numa área de 26 m²
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Segundo o arquiteto, a maior preocupação era 
projetar cada espaço interno de acordo com sua 
demanda e seu funcionamento. “Para as fachadas a 
solução desenhada foi caracterizar as bandeiras de 
maneira moderna, mantendo a unificação estética 
do complexo arquitetônico. O fato de termos sido 
contratados para fazer tanto o projeto de arquitetura 
como o projeto de interiores, nos levou desde o início 
a pensar não somente na distribuição dos espaços, 
mas também em sua generosidade para receber 
futuramente nossas ideias de decoração. O resultado 
foi um site hoteleiro duplo, moderno por fora e por 
dentro, traduzindo com eficácia todas as expectativas 
do incorporador e da operadora. Para nós, um trabalho 
intenso e prazeroso que nasceu dos primeiros traços 
no papel, e terminou com nossa equipe ajeitando os 
livros e objetos de decoração nas estantes”, conclui 
Michaelis.

Desafios da implantação
A equipe de implantação da AccorHotels, lidera-

da por Paulo Mancio, Vice-presidente Sênior de De-
sign & Implantação da AccorHotels América do Sul, 
foi quem fez esse trabalho que teve gerenciamento 
de Carlos Eduardo G. Rodriguez, Gerente de proje-

tos da AccorHotels. Segundo ele, houve um trabalho 
forte na fase de projetos desde a sua concepção, 
colocando os desejos e criando o storytelling para 
os hotéis. “Seguimos assessorando em toda a fase 
de projetos e também na fase de construção, até a 
entrega para o início da operação hoteleira. Todo 
este ciclo teve a duração de quatro anos, sendo basi-
camente um ano para a fase de projetos e três anos de 
construção, onde a implantação hoteleira se deu nos 
quatro últimos meses desse período. Contamos com 
a participação de empresas parceiras com grande ex-
periência neste ramo, o que contribuiu bastante para 
a qualidade final do empreendimento. Um dos nossos 
desafios no caso do Novotel Sorocaba foi reformular 
todo o interior design, tanto nos quartos quanto nas 
áreas sociais, para que o hotel pudesse nascer com de-
sign contemporâneo. Também investimos na produção 
dos ambientes com quadros, almofadas, livros, plantas 
e adornos para tornar os ambientes mais atraentes. 
Temos a constante preocupação em fazer de nossos 
hotéis locais de conexão de pessoas, onde nossos visi-
tantes possam se sentir muito bem acolhidos e viver 
experiências únicas”, revelou Rodriguez.

De acordo com o Gerente, houve um trabalho 
forte no planejamento e na logística da implanta-

Os apartamentos do ibis Budget possuem de 14 m² de área
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Moderna infraestrutura
A infraestrutura do ibis Budget Sorocaba inclui re-

cepção, lobby com vending machines, restaurante para 
café da manhã, área de back office e operacionais. Já 
no Novotel conta com lobby, recepção, bar, restaurante, 

ção, mitigando possíveis complicações que poderiam 
surgir durante o processo. “É importante envolver os 
fornecedores e aprovar todas as datas de entrega, 
monitorando diariamente e agindo com um plano de 
ataque caso ocorra algum desvio. A construtora deste 
empreendimento foi a Toledo Ferrari e a implantação 
feita diretamente pela equipe da Setin, que recebeu 
da construtora todas as unidades, áreas sociais e de 
serviço formalizando a passagem de bastão antes do 
início da montagem hoteleira, o que torna o processo 
mais claro e profissional”, explica Rodriguez.

Ele define ainda que a implantação hoteleira deve 
ser tratada como “a cereja do bolo”, aquele toque final 
que dará vida ao empreendimento. “Entretanto, nunca 
se pode esquecer de todos os aspectos técnicos que 
geram conforto e segurança aos que transitam no local. 
Isto é a base do negócio! Não adianta ter um ambiente 
lindo se o ar condicionado não funcionar ou se temos 
algum problema de segurança. Mas a implantação 
hoteleira chega posteriormente para agregar valor aos 
ambientes, os tornando mais convidativos. E o Design 
tem seu papel fundamental para criar essa atmosfera 
acolhedora, que em conjunto com uma boa música, 
iluminação adequada e aos bons serviços prestados, 
irão proporcionar experiências marcantes aos nossos 
hóspedes e visitantes. Em Sorocaba não foi diferente, 
tudo foi pensado e executado minuciosamente e, como 
resultado, temos ambientes atraentes e modernos, 
alinhados com as novas tendências de mercado e que 
certamente será um marco na cidade”, conclui.

sete salas de reunião em formatos que permitem reali-
zar eventos para até 100 pessoas, um moderno fitness 
center com equipamentos da marca Life Fitness, vestiári-
os, saunas seca e molhada, e áreas de back office e 
operacionais. Para famílias, o hotel disponibiliza um 
espaço kids, com jogos e brinquedos. Menores de 16 
anos, acompanhados pelos responsáveis, não pagam 
estadia e nem café da manhã.

O novo design da marca Novotel também pode ser percebida no restaurante
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Espaço para eventos e reuniões do Novotel Sorocaba

Fitness Center conta com equipamentos de última geração
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Thermas São Pedro Park  
Resort é lançado e tem  
obras iniciadas

Foi lançado na cidade de São Pedro (SP), no final de 
2017, o Thermas São Pedro Park Resort, empreendi-
mento hoteleiro que receberá investimento de R$ 400 
milhões. Realizado pelo Grupo J Andrade, em parceria 
com a WAM Brasil e a ABL Prime, o resort deverá im-
pulsionar o turismo na região, com uma grande oferta 
hoteleira e um complexo comercial que faz parte do 
projeto. As obras começaram no último mês e têm pre-
visão de duração de 36 meses.

Estiveram no lançamento do resort os prefeitos de 
São Pedro, Helinho Zanatta  e de Águas de São Pedro, 
Paulo Sérgio Barboza de Lima; o Diretor do Grupo J. 
Andrade, João Andrade e Silvia Andrade, diretores do 
grupo; Waldo Xavier, Diretor do Grupo Prive e Sócio 
da WAM, de Caldas Novas (GO), além de executivos 
da WAM Brasil, intercambiadora de férias responsável 
pelo sistema de multipropriedade que o resort adotará 
e que já teve as vendas iniciadas em 1º de dezembro.

 De acordo com João Andrade, Diretor do Grupo 
que administra o Thermas Water Park, ao longo do 
tempo o espaço já sofreu diversas transformações que 
o fizeram passar de clube para parque, e que tem in-
vestido sempre para aumentar o fluxo de turistas da 
cidade de São Pedro e região. “Estamos entre os 10 

maiores parques da América Latina, e registramos 
crescimento de 40% ao ano. Compramos brinquedos 
na Índia e Canadá para deixá-lo ainda mais bonito 
que a piscina de ondas. No mês de dezembro, inau-
guramos nossa nova atração, o Vulcão”, comemorou 
Andrade.

O terreno tem cerca de 4 milhões de m², espaço que 
certamente será utilizado para expansão do parque e 
utilizado para o resort. “Esse público (de timeshare) vai 
potencializar o destino e consequentemente o Thermas. 
E estamos encarando tudo isso como um complexo re-
gional. Não nos interessa vender só o Thermas, mas o 
todo”, completou João Andrade.

Para Waldo Xavier, Diretor do Grupo Prive e sócio 
da WAM Brasil, a região de São Pedro e Águas tem 
grande potencial turístico e é o local ideal para a im-
plantação do resort. “Se formos no México ou Estados 
Unidos hoje, só se vende períodos de férias, e não mais 
os empreendimentos. Estamos com 400 apartamentos 
em obras no Espírito Santo, Olímpia, Santa Catarina 
e outros e já vimos que essa região está crescendo: 
serão 700 empregos diretos e mais de 2.000 indiretos, 
envolvendo gestão e operação”, contou Xavier.

Sobre o Thermas São Pedro Park Resort
Em uma área de 31 mil m², serão construídos 465 

unidades habitacionais e comercializadas 11.625 co-
tas imobiliárias. Os apartamentos serão distribuídos 

Maquete do empreendimento hoteleiro em São Pedro (SP) que será construído anexo ao parque aquático
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Slaviero Hotéis anuncia 11º 
hotel em Santa Catarina

A Slaviero hotéis encerrou o ano de 2017 com o 
anúncio de mais uma unidade em seu portfólio. Com 
o novo empreendimento, o Estado fica empatado em 

em quatro prédios de cinco andares, mobiliados com 
dormitório, cozinha, sala e banheiro em 42,63 m² 
cada. Além disso, numa área de lazer haverá lobby, 
restaurante, parques aquáticos para adulto e crian-
ças, ofurôs, espaço kids, playground, academia, sau-
na, SPA, bar, lojas, cinemas, salão de jogos, mirante 
e piscina coberta e aquecida. 

João Andrade destacou a parceria com a WAM 
Brasil, que possui hoje 13 empreendimentos no siste-
ma de multipropriedade no Brasil, 21 salas de vendas 
e com planos de expansão nacional e internacional. 
“Hoje, a WAM Brasil, a WPA e a ABL Prime são as 
únicas empresas no País que, trabalhando em con-
junto, conseguem obter sinergia e ganhos de escala 
suficientemente elevados, considerando o volume de 
vendas de seus negócios”, mencionou o diretor.

De acordo com Felipe Andrade, também respon-
sável pela gestão do parque e do futuro resort, o gru-
po fará primeiro investimento na estrutura física do 
parque para oferecer um complexo Mixed Use, com 
hotel, parque e tempo compartilhado. “Este empreen-
dimento será voltado para Midscale, com um público 
parecido com o de Caldas Novas (GO) e Olímpia 
(SP)”, explicou.

Para João Andrade, esta é uma forma de captação 
barata que atrairá muitos visitantes para o parque, e 
não o inverso. “O Hotel acrescentará mais de 2000 
visitantes ao Water Park, e aumentará o raio de 
hospedagem nas cidades. O hotel terá administração 
própria e 100 unidades serão voltadas  para pool de 
locação”, explicou.

Felipe disse ainda que em número de leitos, o em-
preendimento será ainda maior que a oferta da ci-
dade toda. Serão 5 leitos por apartamentos, um total 
de 2.325 – enquanto São Pedro oferece hoje cerca 
de 2.300. “Mesmo se tratando de uma cidade com 
forte infraestrutura, pensamos em um complexo com-
pleto para atender os visitantes. Aqui não temos só o 
parque, mas um complexo regional que atende Bro-
tas, Piracicaba, São Pedro e Águas, com muita van-
tagem competitiva”, disse.  O novo parque aquático 
infantil, projetado pelo arquiteto Carlos Mauad, ocu-
pará uma área de 6 mil m².

primeiro lugar em número de hotéis com o Paraná, terra 
Natal da rede. Agora serão 1.385 unidades habitacio-
nais em terras catarinenses, totalizando 4.815 UHs no 
País. Para a construção do novo hotel serão investidos 
quase R$ 34 milhões, com previsão de término da obra 
em 2019. 

Batizado de Slaviero Essential Chapecó, o novo hotel 
pretende suprir uma demanda que vem aumentando na 
cidade, por conta do alto desenvolvimento do setor de 
agroindústrias. Chapecó já é um polo econômico impor-
tante na região, com alto potencial, e a Slaviero Hotéis 
quer crescer junto, investindo na hotelaria corporativa. 
Não à toa, a cidade é considerada a Capital Catarinense 
do Turismo de Negócios. Sua grande estrutura de even-
tos, e a presença de empresas de diversos setores são 
fatores que contribuem para isso. O hotel terá 144 UHs, 
piscina, sauna, cinco salas para eventos com capacidade 
total para 500 pessoas, sendo uma delas um auditório. 
Café da manhã, internet wifi e todos os serviços ofereci-
dos atenderão o padrão Essential da rede.

E os planos de crescimento da Slaviero Hotéis prevê 
13 novas aberturas em seu portfólio, das quais mais cin-
co estão previstas para esse ano - em Manaus, Cuiabá, 
Paraíba, Itapema, São José dos Pinhais e Curitiba.

Perspectiva da fachada do Slaviero Essential Chapecó
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Marca tailandesa de hotéis de 
luxo chega ao Brasil

A Anantara Hotels, Resorts & Spas, marca asiáti-
ca da Minor Hotels que atua no desenvolvimento 
de empreendimentos de luxo, anuncia a chegada 
do primeiro hotel da bandeira na América do Sul: 
o Anantara Maraú Bahia Resort. Com abertura 
prevista para julho de 2018, o resort se juntará ao 
portfólio de luxo da marca após a renovação de 
R$ 4 milhões do antigo Kiaora Eco-Luxury Resort e 
seu lançamento representa a chegada da primeira 
bandeira asiática ao Brasil.

O Anantara Maraú Bahia Resort funcionará em 
uma praia próxima à Baía de Camamu, na Penín-
sula de Maraú, na Bahia. Trazendo o luxo de um 
hotel cinco estrelas com a sensação de aventura 
para este destino, os hóspedes poderão chegar em 
grande estilo desembarcando do avião na pista de 
pouso privada do resort.

Inicialmente serão oferecidas 30 quartos, suítes 
e bangalôs. Em breve o hotel será expandido e 
oferecerá novas acomodações de frente para a 
praia e também no jardim, alguns deles com pi-
scina privativa. Os hóspedes poderão se refres-
car mergulhando na grande piscina e relaxar em 
espreguiçadeiras localizadas na ilha central. Os 
adeptos de atividades físicas poderão se exercitar 
na academia, jogar tênis e vôlei de praia. Já o 
Anantara Spa oferecerá opções de beleza e bem-
estar.

A cozinha terá toques da culinária baiana e in-
gredientes locais. Serão construídos restaurantes 
grandiosos, bem como bares casuais, de piscina 

Vila Galé Touros deverá entrar 
em operação no próximo mês 
de setembro

Essa é a expectativa da rede hoteleira portuguesa 
Vila Galé que está construindo o resort na cidade de 
Touros, no Rio Grande do Norte. O empreendimento 
está orçado em cerca de R$ 170 milhões e deverá ser o 
maior complexo hoteleiro do estado. Terá Spa Satsan-
ga, de padrão internacional, quadras poliesportivas, 
três piscinas externas, quatro bares, seis restaurantes e 
Clube NEP, espaço dedicado às crianças. “O resort all 
inclusive terá 514 unidades habitacionais, infraestru-
tura completa, além de um centro de convenções com 
2 mil m², ideal para sediar eventos na região. O hotel 
consolida a posição do Vila Galé de maior rede de 
resorts do país. Além disso, a previsão é que sejam 
criados cerca de 1500 empregos diretos e indiretos 

e de praia. Os casais poderão ter a experiência 
de um jantar especial para dois através do Dining 
by Design, elaborado por um chef pessoal e mor-
domo, incluindo uma mesa íntima na praia.

Os passeios de lancha atrairão um público 
amante da natureza para a cachoeira de Tremem-
bé, e também para as ilhas tropicais das proximi-
dades. Para quem deseja tranquilidade, haverá a 
opção de fazer stand up paddle ao longo da costa. 

Atualmente a Anantara opera 39 hotéis e re-
sorts em 13 países da Ásia, Oceano Índico, África, 
Oriente Médio e Europa, com lançamentos de no-
vas propriedades programados para 2018 no Bra-
sil, Tunísia, Vietnã e China.

Anantara Maraú Bahia Resort
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No Brasil o conceito Hard Rock é conhecido pelos 
restaurantes decorados com instrumentos musicais, mas 
a rede hoteleira possui uma forte atuação no exterior 
com faturamento de US$ 4,7 bilhões de faturamento e 
está presente em 177 países. A Hard Rock Hotéis é con-
hecida por proporcionar aos hóspedes uma experiência 
de astro do rock, com serviços direcionados para toda 
a família, incluindo shows musicais e exibição de itens 
originais de grandes artistas mundiais. Quem está tra-
zendo a marca para o Brasil é a VCI — Venture Capital 
Investimentos que aportará mais de R$ 300 milhões nos 
projetos, sendo R$ 100 milhões por meio de debêntures 
emitidas e captadas com o Rating A.

Hard Rock terá três hotéis no 
Brasil até 2021

quando o hotel estiver em funcionamento”, explica o 
administrador da rede, Gonçalo Rebelo de Almeida.

A negociação com o Hard Hotel Rock começou há 
quatro anos e a empresa adquiriu o direito de utilizar 
a marca no mercado brasileiro. Atualmente três em-
preendimentos estão em implementação, com obras 
em andamento em Fortaleza, no Ceará, Ilha do Sol 
(próximo a Londrina) no Paraná e Caldas Novas em 
Goiás projeto em estágio inicial. “Buscamos projetos 
com diferenciais claros e padrão reconhecido interna-
cionalmente como a Hard Rock Hotel. Para ter sucesso 
nos negócios, avaliamos as tendências para conseguir 
as melhores oportunidades de investimento. Escol-
hemos inicialmente a região Nordeste, com o estado 
do Ceará devido à alta demanda turística da região” 
explica Samuel Sicchierolli, fundador, acionista e CEO 
da VCI.

Ele explica que o contrato firmado com a Hard Rock 
Hotel Brasil, a companhia controla os investimentos, 
mas toda a operação da marca no Brasil fica direta-
mente a cargo da rede americana.

O Hard Rock Hotel Orlando é uma das unidades da rede nos Estados Unidos

Perspectiva de como será implantado o Vila Galé Touros
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Bourbon apresenta detalhes 
do Fun Place na unidade de 
Atibaia (SP)

Para garantir o mesmo sucesso do espaço já 
existente em Foz do Iguaçu, a Bourbon Hotéis 
& Resorts inaugurou uma nova versão do Fun 
Place na unidade de Atibaia, no interior de São 
Paulo. Trata-se de um espaço com atividades 
para toda a família, que já está sendo utilizado 
nestas férias de verão.

Há área para bebês, sala de games e jogos 
eletrônicos. Além disso, explorando ainda mais 
a parceria com a marca Turma da Mônica, de 
Maurício de Sousa, será aberto um espaço ex-
clusivo com os personagens: o Mundo Espacial 
da Turma da Mônica, desenvolvido de forma 
customizada para o resort paulista. 

No primeiro semestre de 2018, um novo 
complexo de eventos com 9.665,66 m² será en-
tregue e irá somar aos 12 mil m² já existentes.

De acordo com Adriana Cardoso, Diretora 

comercial da Bourbon, esta é uma opção de en-
tretenimento para os filhos de todas as idades, 
do bebê ao adolescente. “As salas de games 
interativas estão em finalização, além do es-
paço Monica Baby, com infraestrutura segura 
com espuma e brinquedos educativos. Isso re-
força a parceria que temos há mais de 10 anos 
com a Maurício de Sousa Produções, que clube 
já tem mais de 30 mil crianças cadastradas”, 
comentou.

Segundo ela, mesmo com a implantação do 
novo espaço não haverá mudança nas tarifas – 
apenas os ajustes anuais já previstos de acordo 
com a economia. “O Bourbon Atibaia é um foco 
de investimentos da rede, que consegue moni-
torar o comportamento de hospedagem dos 
hóspedes. Eles sempre procuram novidades e 
por isso estamos renovando mais uma vez”.

A expectativa de ocupação para esta tem-
porada é 10% maior que no ano passado. E o 
resort conta apenas com seus hóspedes para 

Rede Bourbon investe no aproveitamento de sua área para adicionar novas atrações
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prestigiar o novo espaço. “Não trabalhamos 
com Day Use, pois isso pode atrapalhar a uti-
lização dos nossos clientes. Não temos essa 
política para não tirar o conforto de quem já 
está hospedado”, explicou Adriana Cardoso.

Assim como o Fun Place na unidade de Foz 
do Iguaçu, o novo espaço de Atibaia foi total-
mente adequado às características deste em-
preendimento e da região. “Queremos usar este 
espaço como um gancho para trazer as famílias 
no final de semana, atraindo também clientes 
da região. O Mundo Espacial só será encon-
trado no Bourbon Atibaia, uma oferta comple-
mentar ao espaço que já existe”, complementou 
a Diretora comercial.

Depois disso, os apartamentos ainda pas-
sarão por uma reforma para ficarem mais 
modernos. “Estamos muito satisfeitos com os 
resultados que a unidade alcançou até o mo-
mento. Durantes estes 15 anos conquistamos 
nosso espaço e nos consolidamos como uma 
referência na região. Mesmo assim estamos 
sempre inovando e queremos oferecer sempre 
o melhor aos nossos clientes, por isso novos 
espaços e reformas fazem parte deste novo ci-
clo do empreendimento”, finaliza José Ozanir, 
Diretor Regional. 

Blue Tree Towers Caxias do 
Sul (RS) inaugura spa Rayan

O Blue Tree Towers Caxias do Sul passou a oferecer 
um serviço de Spa da Rayan Espaço Terapêutico. O novo 
espaço conta com quatro salas instaladas na cobertura 
do hotel para massagem relaxante e terapêutica, shi-
atsu, reiki e sala de banho de emersão (ofurô). O es-
paço é decorado com itens que buscam a harmonia e 
o equilíbrio do corpo e da mente, para que o cliente 
possa relaxar. 

As opções de terapias serão disponibilizadas em for-
ma de pacotes ou avulsas, tanto para hóspedes quanto 
ao público passante. Os interessados poderão contar 
com: relaxamento, terapias corporais, massagens e 
banhos, agregados a modernos equipamento e produ-
tos, além de uma equipe especializada. 

Cana Brava Resort (BA) inau-
gura restaurante à la carte

Adepto ao sistema All Inclusive, o Cana Brava Re-
sort, situado em Ilhéus (BA) inaugurou recentemente 
mais um restaurante: o Coco Dendê. Após passar 
por uma ampla renovação do espaço que já exis-
tia, foram incluídos uma cozinha própria e um bar. 

Novo espaço do Blue Tree Caxias do Sul conta com quatro salas para massagem relaxante e terapêutica
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Também houve modernização da mobília, louças e 
talheres, além da renovação do menu.

O restaurante oferece sugestões entre a culinária 
baiana até pratos baseados em frutos do mar servi-
dos no jantar, das 19h00 às 21h00 e das 21h00 às 
23h00. As novidades serão oferecidas em um es-
paço que acomoda 118 pessoas. O novo espaço é 
exclusivo àqueles que se hospedam com o mínimo 
de três dias e conta com serviço de reserva que pode 

ser feito diariamente, entre 15h e 17h30, pelas host-
ess do próprio restaurante.

O Coco Dendê se soma aos outros dois restau-
rantes oferecidos pelo Cana Brava – Mar à Vista e 
Encontro das Águas. 

No Restaurante Encontro das Águas, são ser-
vidos café da manhã, almoço com pratos das cu-
linárias regional e internacional na modalidade 
bufê, além de jantares temáticos.  “O sistema all 
inclusive, sem dúvidas, é um dos grandes diferen-
ciais do nosso empreendimento. A renovação do 
restaurante é o início de uma série de novidades 
que serão apresentadas na área da gastronomia a 
partir de dezembro”, disse Rafael do Espírito San-
tos, Diretor Comercial do resort.

Deville Prime Salvador investe 
em revitalização de Espaço Kids

O Espaço Kids do Deville Prime Salvador pas-
sou por algumas mudanças para esta tempo-

Área do novo restaurante do Cana Brava Resort (BA) foi ampliada 
para implantação de cozinha

O novo Espaço Kids do Deville Salvador tem como base as cores primárias
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rada. O Gerente de Arquitetura e Interiores da 
rede hoteleira, René Felipe Giuliani acrescentou 
elementos lúdicos na decoração da área. Um 
piso de vinílico foi incluído ao ambiente imi-
tando grama, além disso, o arquiteto investiu 
em escala de cores primárias, puff, piscinas de 
bolinhas, gangorra e gira-gira. Com o objetivo 
de atrair um público diversificado, o Espaço Kids 
foi dividido em duas áreas integradas: Uma de-
las tem como público principal crianças de até 
sete anos. O espaço possui livros, área para de-
senho e diversos brinquedos; o outro ambiente 
é voltado principalmente para pré-adolescentes, 
com aero hockey, pebolim e videogame. 

Pensando ainda na necessidade das crian-
ças pequenas, o espaço conta com uma área de 
apoio, local em que pais podem preparar algum 
alimento ou até fazer uma vitamina. O Espaço 
Kids ainda dispõe de um canto para leitura e 
desenho, com mesas e cadeiras, e um ambiente 
de estar, onde há puffs para pais que desejam 
acompanhar seus filhos nos momentos de lazer.

Tropicalis Hotéis realiza 
retrofit em duas unidades

O Tropicalis Palms, hotel 4 estrelas localizado no 
bairro da Ponta Verde, em Maceió (AL), passou por 
um retrofit em seus 110 apartamentos, recebendo 
novos pisos e itens de decoração. O paisagismo das 
áreas comuns também foi redesenhado e a equipe 
recebeu novos integrantes, a exemplo da coorde-
nação de A&B, liderada pela nutricionista Lisianne 
Ferraz. A reestruturação é fruto da articulação do 
atual Gerente operacional Luiz Felipe Lemos, pro-
fissional com formação em Turismo e Hotelaria e 
consultor em gestão operacional.

Os setores de Alimentos e Bebidas desta un-
idade e do Tropicalis Slim, situados na mesma 
cidade, passaram também por importantes refor-
mulações. O restaurante Coqueirais, do Tropica-
lis Palms, por exemplo, agora conta com novos 
pratos e com um cardápio de layout mais mod-
erno. As áreas de Recursos Humanos e Gover-
nança também receberam reforços com a ajuda 
de consultorias externas.

Apartamentos do Tropicalis Palms (AL) após modernização
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Hotel catarinense utiliza in-
teligência artificial no atendi-
mento online de clientes

Monreale Resort inaugura parque 
aquático para as crianças 

O Faial Prime Suites é um dos primeiros hotéis do 
Brasil a adotar inteligência artificial para automatizar 
o atendimento online. O hotel fica localizado na ci-
dade 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 clien-
te 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 padrão de atendimento será man-
tido 24h00 por dia, 7 dias por semana, e o controle 
estatístico sobre a qualidade do atendimento”. Outro 

ponto destacado foi  tecnologia utilizada “exclusiva-
mente para o mercado hoteleiro”. Agora, ao aces-
sar o site do hotel, independente do horário, o chat 
da página estará automatizado com diversas infor-
mações relevantes para tomada de decisão dos visi-
tantes. De acordo com a empresa, quanto mais as 
pessoas interagem com o robô de atendimento on-
line, mais inteligente e melhor vão ficando as infor-
mações. Luciano explicou que “nunca havia aderido 
a um sistema de chat no site do hotel antes porque 
não achava profissional 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 aten-
dimento no padrão desejado”.

O Moreale Resort, localizado em Poços de 
Caldas (MG), implantou um parque aquático 
voltado para crianças. Com o objetivo de diver-

Faial Prime Suites é um hotel de 4 estrelas localizado em Florianópolis (SC)
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tir os pequenos e deixar os pais desfrutarem de 
um merecido descanso, o parque conta com uma 
ampla estrutura para crianças de todas as idades. 
O parquinho aquático foi incluído na piscina in-
fantil externa, entretendo o público mirim com 
um brinquedo colorido, escorregadores e duchas 
de água. O Monreale Hotel Resort é reconhecido 
por oferecer atividades variadas para todas as 
idades. Dentre as opções de lazer para bebês e 
menores de 3 anos, estão a salinha de recreação 
com brinquedos, o Parque da Galera (externo) e 
o Parque Indoor (recém-inaugurado) - uma es-
trutura 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 divididas 
por faixa etária de 3 a 5 anos. São realizadas ativ-
idades pedagógicas orientadas para animar, inte-
grar e educar os pequenos. A partir dos 6 anos, 
as práticas são feitas nas quadras esportivas,  
piscinas, além da tradicional noite do pijama. Além 
dos espaços para as crianças, o hotel disponibiliza 
uma estrutura completa para todas as idades. Pos-
sui o único parque voltado exclusivamente 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.

Bristol Metropolitan (PR) 
passou por retrofit

O hotel Bristol Metropolitan, primeiro empreen-
dimento da rede Bristol Hotéis & Resorts no País, 
localizado na região central de Curitiba (PR), pas-
sou por um retrofit recentemente, modernizando 

O parquinho aquático foi incluído na piscina infantil externa

O restaurante foi uma das áreas modernizadas
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todos os seus apartamentos com um novo design, 
novos enxovais e uma nova linha de eletrodo-
mésticos, além disso, a recepção e o restaurante 
também foram renovados seguindo os mesmos 
parâmetros de decoração dos apartamentos, para 
que o hóspede se sinta acolhido desde o check–in. 

Segundo a Diretora executiva da Bristol, Elayne 
Alves, a inspiração para as mudanças vem de Piet 
Mondrian, pintor neerlandês modernista que deu 
origem ao estilo neoplástico, que é a base do 
novo Bristol Metropolitan. “A ideia é que o hotel 
se transforme em uma área de informação cul-
tural, referência em um ambiente moderno, sem 
perder o ar de aconchego que precisa oferecer”, 
disse a diretora. 

O hotel tem equipamentos preparados para 
atender os mais diversos públicos, já que possui 
categorias de luxo, acomodações econômicas, 
apartamentos para longas estádias e flats, além 
de restaurante e serviço room service. 

GJP Hotels & Resorts moderni-
za empreendimento em Natal 
para se tornar padrão luxo

A GJP Hotels & Resorts promoveu um retrofit em 
seu empreendimento padrão superior, o Prodigy 
Beach Resort Natal elevando a categoria luxo. As-
sim, o empreendimento passou a se chamar Wish 
Natal e para isso, teve todas suas áreas moderniza-
das, incluindo comuns como lobby, apartamentos, 
restaurantes, piscinas, spa e centro de eventos. 

Adquirido pela rede em julho de 2016, de lá para 
cá o hotel passou por ampla reforma e ganhou a as-
sinatura do arquiteto João Armentano. O Wish Natal 
é o terceiro hotel deste porte no Brasil, somando-se 
ao Wish Serrano, em Gramado (RS) e o Wish Foz do 
Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR).

Um dos destaques especiais é o restaurante medi-
terrâneo (à la carte), assim como o layout do restau-
rante no estilo buffet (para almoços e jantares) e o 
amplo salão do lobby, que ganhou mobiliário assi-
nado por grandes mestres do design moveleiro. Na 
parte externa, foi inaugurado um bar da piscina com 

chopeira e petiscos para saborear em frente ao mar. 
Há ainda a suíte presidencial, também 100% remode-
lada no padrão clean/praia e a piscina “experience”, 
que traz som ambiente em estilo lounge, toalhas re-
frescantes, frutas picadas e geladas para degustação 
à beira-mar. 

Os apartamentos também foram totalmente 
remodelados para, no máximo, três pessoas, com 
atendimento exclusivo do guest relations da unidade 
e serviços especiais proporcionados pela bandeira 
Wish. Com a reforma, o Wish Natal já pode ser 
considerado um dos principais resorts de alto padrão 
do Brasil.

Pousada Casa de Maria 
começa 2018 com mudanças 
na infraestrutura

O empreendimento localizado em Prado (BA) 
está finalizando um processo de remodelação dos 
ambientes internos e externos. Estão sendo criados 
bangalôs na área da piscina e reforma nas suítes 
luxos, que ganharam novos equipamentos de melhor 
eficiência energética, colchões e smart tvs. Estão 
previstas ainda adaptações e melhorias na área 
externa de TV. 

Para a direção da pousada, o fluxo de 
modernização faz parte das expectativas dos hóspedes 
que já são fidelizados: “Muitos de nossos hóspedes 
voltam sempre à pousada e se encantam pois 
sempre há novidades. Acreditamos que eles sempre 
buscam tranquilidade e conforto, então queremos 
proporcionar a melhor estadia durante os dias que 
estiver conosco. As mudanças e adaptações são 
essenciais para modernização dos nossos serviços”, 
analisa a Gerente Comercial, Iracema Ribeiro.

Imagem em 3 D da suíte presidencial 
do Wish Natal após a reforma

A piscina é uma das áreas que foram modernizadas
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Rede Plaza investirá R$ 80 
milhões no Plaza Ecoresort 
Capivari no Paraná

A Rede Plaza de Hotéis está com trâmites finais de licenças 
na região de Campina Grande do Sul, no Paraná, para a 
ampliação e modernização de seu empreendimento, o Plaza 
Ecoresort Capivari. Para isso, os executivos da rede Plaza, 
Carlos Henrique Schmidt, Hermínio Beck e Rafael Zuchini se 
reuniram recentemente com o Governador do Paraná, Beto 
Richa, o Prefeito Bihl Zaneti, e seus Secretários de Cultura e 
Desenvolvimento e o Presidente da Câmara de Vereadores 
para apresentar o projeto de investimento que a rede fará na 
área de turismo naquela região próxima de Curitiba. 

A ampliação do Plaza Ecoresort Capivari contará com 
um investimento de mais de R$ 80 milhões para acrescentar 
144 apartamentos ao local e reformar as áreas de lazer e 
restaurantes do resort. Os novos apartamentos terão de 40 
até 190m², para acomodar de três até oito ou nove pessoas 
nos maiores. Além disso, o número de colaboradores deverá 
aumentar para atender a demanda.

O Governador Richa se comprometeu a acompanhar 
pessoalmente todos os trâmites de licenças e documentação 
necessárias para a liberação das obras junto aos órgãos re-
sponsáveis. Segundo ele, o empreendimento é a indústria que 

Sandri Palace Hotel em Itajaí 
(SC) investe em ampliação e 
modernização

O empreendimento que é uma referência de 
hospedagem de qualidade na cidade catarinense de Itajaí, 
está comemorando 38 anos de atividades e para continuar 
ainda mais competitivo no mercado, inaugura sua segunda 
torre além de um retrofit completo. “Estamos consolidados 
na região, mas optamos por modernizar nossa unidade de 
Itajaí visto que outros hotéis entrarão no mercado em breve. 
Entretanto nenhum deles terá a estrutura, a qualidade e 
variedade de serviços que oferecemos”, afirmou Giovani 
Sandri, Diretor Comercial da Sandri Hotéis, empresa que 
detém uma unidade categoria econômica em Balneário 
Camboriú.

Segundo Sandri, o mercado hoteleiro em Itajaí passou a 
ser muito interessante com o despertar econômico da cidade. 
“Para continuarmos competitivos no mercado, realizamos 
investimentos em estrutura, tecnologia e segurança, com novo 
gerador para atender situações de emergência, quatro novos 
elevadores, reestruturação da lavanderia, cozinha, área 
de carga e descarga, internet de alta velocidade buscando 
superar a demanda de nossos clientes. Pensando em atender 
a nova política de meio ambiente, foram adquiridos novos 
painéis solares para aquecimento da água, captação e 
tratamento da água das chuvas para sanitários, limpeza 
das áreas sociais e jardins, além da substituição de toda a 
iluminação do hotel com lâmpadas de led”, explica Sandri.

Vista aérea do Plaza Ecoresort Capivari

mais se adequa a região, não tem chaminés, principalmente 
por estar em uma área de preservação ambiental.

Os apartamentos ficaram ainda mais confortáveis após a reforma
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Equipe do hotel Radisson Belém entregou também 
kits escolares, de higiene e brinquedos

Radisson Hotel Belém distribui 
cestas básicas em instituição 
paraense

Os colaboradores do Radisson Hotel Belém, em-
preendimento pertencente à rede Atlantica Hotels 
na capital paraense, distribuíram cestas básicas 
para crianças e adolescentes no Lar Acolhedor da 
Tia Socorro, na ilha de Mosqueiro, no distrito de 
Belém do Pará. 

Além dessas doações, foram entregues kits esco-
lares, de higiene e brinquedos. “Um grupo de médi-
cos também realizou exames preventivos gratuitos. O 
evento contou, ainda, com a distribuição de gulosei-
mas e com a realização de jogos, brincadeiras e mo-
mentos de recreação”, afirma Leonardo Rodrigues, 
Gerente geral do Radisson Hotel Belém.

A ação contou com parceria da Childhood Brasil, e se-
gundo Rodrigues, a mobilização social busca efetivamente 
proporcionar o bem-estar das crianças e jovens locais. 
“Nossa equipe se preocupa em ajudar. Esta é a segunda 
ação social, cuja contribuição e doações alcançam resul-
tados inestimáveis, o que nos dá muita felicidade, porque 
refletem-se em uma comunidade inteira”, disse.

Ao todo, foram entregues cerca de 400 cestas 
básicas, mais de 350 frangos e realizados aproxima-
damente 600 exames clínicos. “Minimizar os impac-
tos e as diferenças sociais, revitalizando o interesse 
coletivo em uma comunidade estabelece um novo pa-
drão para a hotelaria brasileira”, explicou Rodrigues.

Barretos Country Thermas Park 
doa meia tonelada de alimen-
tos para creche barretense

O Barretos Country Thermas Park entregou meia 
tonelada de alimentos não perecíveis à diretoria da 
creche regional Dom José de Matos Pereira. A enti-
dade atende cerca de 100 crianças com idades que 
variam entre o berçário, maternal e recreação. Os 
alimentos foram entregues e as crianças puderam 
aproveitar um dia de lazer e confraternização no 
Parque. 

De acordo com uma das fundadoras e atual presi-
dente da creche, Leila Gemha Taha, ao todo são 
oferecidas cinco refeições diárias para as crianças, 
sendo café da manhã, almoço, jantar e lanches. Ela 
destacou a importância da ação: “embora tenhamos 
convênios nas esferas municipal, estadual e federal, 
grande parte da manutenção da Creche vem de doa-
ções e eventos que realizamos, por isso agradecemos 
a consciência social do Barretos Country”.

Os alimentos foram entregues pelos Gerentes 
comercial e de lazer, Flávio Souza e André Nasorri, 
respectivamente, que revelaram outras ações de 
cunho social para 2018.

Gerentes do Barretos Thermas, Flávio Souza e André Nasorri, ao lado da 
presidente da creche, Leila Gemha Taha
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AccorHotels lança plataforma 
que oferece ação ecológica 
com nova proposta

Bourbon arrecada mais de 11 
mil bandanas para crianças da 
ABRALE

Uma nova proposta da AccorHotels por meio de 
uma ação de seu programa global de refloresta-
mento – Plant for the Planet – acaba de lançar uma 
plataforma online que permite que os participantes 
comprem e ofereçam árvores como presente. O 
valor arrecadado financiará o plantio de mudas em 
diversas regiões do mundo.

Desenvolvido em conjunto com o parceiro de 
longo prazo, Pur Projet, o objetivo é promover a 
conscientização e envolver o maior número possível 
de pessoas no que diz respeito à agroflorestação, 
técnica de plantio que visa recuperar áreas degra-
dadas integrando o manejo de agricultura susten-
tável com o reflorestamento da mata nativa em 
países em que o Grupo opera.

Para o lançamento da plataforma, foram selecio-
nados cinco projetos de agroflorestação na França, 
Romênia, Senegal, Indonésia e Peru. Os participantes 
podem optar por plantar uma ou mais árvores (por 
exemplo, freixo, abacate, eucalipto, manga, baobá, 
carvalho, bétula, manga e outras árvores frutíferas), 
seja para si mesmo ou como presente. 

Depois de confirmada a posse da árvore (que é 
vendida de 3 a 10 euros), a pessoa recebe um cer-
tificado de plantio com nome e detalhes da espécie 
de árvore, sua localização, bem como o nome do 
agricultor em cuja terra as árvores serão plantadas. 
Além disso, por meio da criação de uma conta na 
seção ‘Minha floresta’, o comprador ou o destina-
tário do presente podem acompanhar o progresso 
do projeto com fotos e vídeos, coordenadas GPS 
do terreno, informações sobre os antecedentes do 
projeto e objetivos a longo prazo.

No final de 2017, a Rede Bourbon Hotéis & Resorts 
e o Instituto arrecadaram mais de 11.000 bandanas, 
que foram doadas à ABRALE (Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia), que fornece apoio ao paciente, 
busca mobilização social na melhoria de políticas 
públicas na área da saúde e divulga para a sociedade 
informações sobre as doenças.

A Rede de Hotéis promoveu a campanha Ban-
dana de Likes, publicando, em sua página de 
rede social, imagens dos personagens da Turma 
da Mônica usando bandanas. Cada like dado nos 
posts resultava em uma bandana doada à ABRALE. 
São quatro modelos tematizados com os persona-
gens que Mauricio de Sousa criou - Mônica, Ce-
bolinha, Cascão e Magali.

De acordo com  a diretora de Marketing e 
Produto da Rede Bourbon, Adriana Cardoso, “As 
crianças agradeceram muito e nós ficamos emo-
cionados. Não há palavras para descrever como 
uma atitude tão simples pode fazer a diferença 
para estas crianças que estão em tratamento. A 
promoção da saúde e da qualidade de vida na 
infância também são prioridades para o Instituto, 
assim como para a Rede Bourbon. Por isso, uni-
mos forças para esta ação, onde o único e ex-
clusivo propósito foi fazer uma criança sorrir. Nós 
alcançamos o nosso objetivo”, declarou. 

A Bourbon Hotéis & Resorts e o Instituto Mau-
ricio de Sousa se uniram pela causa, pois ambos 
têm como sua principal preocupação as crianças. 
“Priorizamos as ações que promovem a infância e 
toda a sua espontaneidade e alegria, e acredita-
mos no trabalho de empresas que têm estas ações 
voltadas, especificamente, para o público infantil”, 
ressaltou Adriana Cardoso.

Ferramenta permite a compra de mudas e o seu oferecimento 
como presente

Ação de divulgação utilizada nessa 
campanha
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Novo Aeroporto Internacional 
da Cidade do México deverá 
consumir US$ 14 bilhões

Esta é a maior obra de infraestrutura do México nas 
últimas cinco décadas e considerada como prioritária 
para atender à crescente demanda de turistas que visi-
tam o pais. Este novo aeroporto deverá desafogar o 
tráfego do atual aeroporto Benito Juarez, que oferece 
voos para mais de 100 destinos ao redor do mundo. 
O novo aeroporto que está sendo construído na zona 
metropolitana da Cidade do México é composto por 
várias obras: Além do novo terminal aéreo, será feito 
o redesenho hidráulico da região, cuidando do meio 
ambiente e permitindo novas estradas e rotas de trans-
porte público para a circulação de pessoas e bens, que 
em conjunto desencadeiam uma nova zona econômi-
ca, além de desenvolvimento social.

O novo aeroporto será construído por etapas, de 
acordo com a demanda de crescimento. Em sua pri-
meira fase, que será inaugurada no final de 2020, 
terá um edifício terminal, três pistas paralelas, uma 
torre de controle de 90 metros de altura, um terminal 
de carga exclusivo, um centro de transporte, edifícios 
complementares, entre outros. Essa infraestrutura per-
mitirá atender até 70 milhões de passageiros por ano. 
O investimento total do novo aeroporto está orçado 

em cerca de US$ 14 bilhões e será uma parceria en-
tre a iniciativa pública e privada, além de empréstimos 
bancários e títulos colocados em mercados internacio-
nais de valores mobiliários. 

Quando concluído, o novo Aeroporto Internacional 
da Cidade do México terá um total de seis pistas para-
lelas. Na sua primeira fase de operações em 2020, 
terá três pistas de operações simultâneas (pistas 2, 3 
e 6), ou seja, os aviões podem aterrar ou descolar si-
multaneamente - situação que poucos aeroportos no 
mundo podem proporcionar. Cada pista medirá 5 km 
de extensão por 60 metros de largura, além de cada 
faixa possuir pistas de rodagem, que juntam 400 met-
ros de obras civis ao longo de cada pista. Eles também 
terão meios visuais e navegação aérea.

Aeroméxico aumenta 
frequência da rota São Paulo-
Cidade do México

A Aeroméxico começou a utilizar a partir do 
último dia 15 de janeiro na rota São Paulo – Ci-
dade do México, seu Boeing 787-9 Dreamliner, 
com capacidade para 274 passageiros (36 na 
categoria premier). Antes, os voos dessa rota 
eram operados por aeronave do tipo Boeing 777. 

Vista aérea de como se encontra as obras do novo aeroporto do México
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O avião oferece mais espaço entre os assentos, 
janelas mais amplas, telas individuais de toque e 
iluminação LED–Sky Interiors. Além disso, a tecno-
logia avançada dessas aeronaves consegue pro-
mover uma pressurização melhor da cabine, o que 
gera menos fadiga e jetlag para os passageiros, 
de acordo com os fabricantes. Quem viaja na cab-
ine premier também tem à disposição o Espaço 
Premier, que conta com um balcão de auto-aten-
dimento com diversas bebidas e lanches.

Por emitir 57% menos poluição sonora e con-
sumir 23% menos combustível, o que representa 
uma redução de 20% em suas emissões de dióxi-
do de carbono, o Boeing 787-9 é considerado um 
avião sustentável.

Aeroméxico opera com o novo Boeing 787-9 Dreamliner

Aeroporto no Uruguai é 
modernizado e reduz tempo 
de passageiros na imigração

A chegada e saída dos turistas brasileiros no 
Uruguai estarão mais rápidas com processos 
de imigração que levarão apenas 30 segundos. 
Tudo isso porque antes do final do ano, o núme-
ro de portões de acessos biométricos migratóri-
os, chamados de Passarelas Eletrônicas, foram 
duplicado no controle das Partidas e Chegadas 
atuais, por meio do aumento da instalação de 

novos equipamentos.
A tecnologia biométrica, presente há um ano 

no local, é parte do Airport Easy – sistema que 
agiliza e facilita os trâmites existentes no aero-
porto. Em outubro, aproximadamente 29 mil pes-
soas entraram no Uruguai via Carrasco, usando 
os portões de acessos biométricos eletrônicos, 
sendo 32% do total do fluxo migratório existente 
no país. O sistema já registrou mais de 200 mil 
passageiros entre argentinos, brasileiros, espan-
hóis e uruguaios. 

A incorporação da tecnologia biométrica 
ajudará a reduzir o tempo do processo mi-
gratório e aumentar a segurança, garantindo 
assim a identificação exata dos usuários.  90% 
dos passageiros permanecerão menos de dez 
minutos na fila da migração. A organização do 

Aeroporto de Carrasco, principal do Uruguai, passou 
por reforma
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Visto eletrônico para turistas dos 
Estados Unidos já está em vigor

Começou a valer a partir do último dia 25 de ja-
neiro o processo de solicitação, análise e emissão 
da permissão de entrada de vistos para turistas 
norte-americanos no Brasil, que passa a durar, no 
máximo, 72 horas. Eles poderão solicitar o visto 
de entrada no Brasil por meio de um processo 
totalmente eletrônico. De acordo com dados da 
OMT – Organização Mundial do Turismo, medidas 
de facilitação de entrada dos turistas incrementam 
em até 25% o fluxo entre os destinos beneficia-
dos. Pelas projeções do Ministério do Turismo, os 
visitantes americanos gastarão US$ 177,6 milhões 

a mais na economia brasileira. Os americanos 
são o segundo maior mercado emissor de turistas 
para o Brasil, atrás apenas da vizinha Argentina. 
De acordo com as últimas estatísticas, mais de 570 
mil turistas dos EUA escolhem o Brasil como des-
tino turístico e injetam US$ 710,5 milhões na eco-
nomia nacional por ano.

O Brasil é o destino de apenas 0,7% dos mais 
de 75 milhões de turistas americanos que viajam 
pelo mundo. Além dos EUA, outros três países 
foram beneficiados com a implantação do visto 
eletrônico: Austrália, Canadá e Japão. Com esta 
medida, de acordo com estudos da OMT, o Bra-
sil pode esperar R$ 1,4 bilhão a mais nos próxi-
mos dois anos. Ainda este mês passou a vigorar 
a isenção de vistos para os países dos Emirados 
Árabes, aprovado no Congresso Nacional.

Manoel Cardoso Linhares: “Os países que já adotaram essa medida tiveram o fluxo 
de turistas norte americanos aumentado”

Aeroporto de Carrasco estabeleceu parâmetros 
de alta qualidade, que inclui a emissão de um 
sinal de alarme quando o atraso é maior do que 
o estabelecido.

Reivindicação antiga do setor
Segundo Manoel Cardoso Linhares, Presidente da 

ABIH Nacional – Associação Brasileira da Indústria de 
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Hotéis, essa é uma reivindicação antiga do setor que 
tem como objetivo alavancar os destinos brasileiros. 
“Com as novas medidas será possível solicitar o 
documento inclusive de smartphones. Segundo pes-
quisas em países que já adotaram essa medida, o 
fluxo de turistas americanos chega a aumentar em 
25%”, destaca Linhares. Para o Presidente da Embra-
tur, Vinicius Lummertz,a medida é fundamental para 
desburocratizar os procedimentos e facilitar a relação 
entre os dois países, aumentando também as trocas 
comerciais. “Essa facilitação para obter vistos de en-
trada certamente fará com que mais turistas america-
nos venham ao Brasil, o que ajudará não só setor de 
turismo, mas diversos outros que interagem direta ou 
indiretamente com ele”, disse.

Mercado de Turismo e  
Eventos deve crescer cada  
vez mais em SP

O Visite São Paulo, entidade que incentiva o 
incremento da atividade turística por meio da 
captação de eventos, e o OTE/ SP – Observatório 
de Turismo e Eventos de São Paulo, núcleo de 
pesquisas da Prefeitura de São Paulo, divulga-
ram o balanço de 2017 do setor, que aponta um 
crescimento de público e também de atividades 
ligadas ao meio turístico. Segundo informações 
levantadas pelas entidades houve 15,44 milhões 
de visitantes na cidade no último ano, destes, 
12,69 milhões foram visitantes domésticos e 
2,75 milhões de público internacional.

O aumento de público foi 3,76 % maior que 
o período anterior, além da taxa de ocupação 
dos hotéis que teve um crescimento de 5,5%. 
O aumento de passageiros nos aeroportos e 
rodoviárias também foi notável, tendo uma alta 
de 0,3% e 1,3%, respectivamente. Todos estes 
números são destacados pelo Diretor de Turismo 
da SPTuris, Eduardo Colturato: “O turismo da ci-
dade de São Paulo cresceu 3% em relação ao 
ano passado. Além disso, tivemos um aumento 
na ocupação hoteleira durante os fins de sema-
na, o que demonstra o crescente interesse pe-
los atrativos culturais e gastronômicos que só a 
capital paulista pode oferecer”.

A pesquisa ainda aponta que a região da Pau-
lista e do Jardins são as principais responsáveis 
pelo aumento de eventos na cidade. Nestas 

regiões, o número de cadastros é de 656 cadas-
trados, enquanto no Centro e na Zona Norte o 
número de público é alto, com 6,9 milhões. As 
áreas que mais tiveram eventos foram: Medici-
na, seguido por Técnico & Científico e Ciência, 
e pela Tecnologia & Comunicação. Os eventos 
captados, aqueles que podem ser esporádicos e 
não fazem parte do calendário oficial da cidade, 
foram os que mais cresceram, com 41 eventos e 
um público de 105 mil pessoas, movimentando 
um montante de R$68,1 milhões, apenas com 
visitantes. O Presidente executivo do Visite São 
Paulo, Toni Sando, ressalta que este setor tem que 
ter mais visibilidade e mais investimento, pois é 
um dos que mais dá retorno para a cidade. “Os 
números mostram como o setor acompanha o re-
torno no crescimento na economia, além de indi-
car oportunidades e o desenvolvimento da capital 
como destino, que já é a principal referência em 
eventos no País”.

O estudo indica que houve 15,44 milhões de visitantes na cidade 
no último ano
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Australis lança novo cruzeiro 
marítimo para operar ‘Ventus 
Australis’ na Patagônia

O segundo navio de Cruzeiros da Australis, batizado 
como “Ventus Australis”, iniciou suas operações no úl-
timo dia 2 de janeiro, completando uma frota de duas 
embarcações que nesta temporada de 2017/2018 ex-
plorará a Patagônia Chilena e Argentina. Nessa data 
iniciou a rota “Fiordes da Terra do Fogo”, de quatro 
noites, desde Punta Arenas até Ushuaia. Em sentido 
contrário, a rota “Exploradores da Patagônia” também 
considera quatro noites, desde Ushuaia até Punta Are-
nas. Os passageiros podem realizar o percurso comple-
to ou “round trip”, chamada “Rota de Darwin”, que ofe-
rece uma viagem de 8 noites, partindo de Punta Arenas 
(Chile) ou de Ushuaia (Argentina) . A rota “Exploradores 
da Patagônia”, realizada pelo “Ventus Australis” inclui 
a navegação em botes Zodíac ao Glacial Condor. São 
escassos os locais para avistar esse glacial, que é incor-
porado como um novo marco natural à temporada de 
2017/2018 da Australis. 

O processo de construção deste navio iniciou-se 
em 2016, em Valdívia, nos Estaleiros e Serviços Navais 
(ASENAV), uma companhia com vasta experiência, 

que também construiu outras embarcações que 
integraram a frota Australis. O nome “Ventus 
Australis”, que em Latim significa “Ventos do Sul”, 
reflete o clima característico da Terra do Fogo, um 
fator que determinou o desenvolvimento sócio-cultural 
da região, impressionando os primeiros marinheiros 
que se atreveram a explorar as águas mais ao sul da 
Patagônia.

Pedro de Río, Gerente Geral da Australis, explica 
que este novo navio “é uma versão similar em tamanho 
e capacidade ao atual navio “Stella Australis”, que 
mantém o mesmo número de cabines e decks, com 
capacidade para 210 passageiros, projetado para que 
os mesmos desfrutem da navegação pelas águas da 
Patagônia Chilena-Argentina, usufruindo do máximo 
conforto e de um serviço à bordo de classe mundial”. 
O Ventus Australis, assim como seu antecessor, foi 
desenhado especialmente para navegar pelos canais 
mais austrais da América do Sul. Suas características 
fora do comum, incluindo o tamanho, comprimento 
e potência de motores permitem ter uma grande 
manobrabilidade, necessária para navegar por esses 
canais e fiordes mais estreitos e por onde nenhum 
outro cruzeiro pode se aventurar.

O Ventus Australis iniciou suas operações no último dia 2 de janeiro
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Nova GG no Saint Moritz Hplus 
Express Brasília

Novo Wish Natal by GJP apresenta 
seu Gerente geral 

Patrícia Caleffi volta ao Hotel Para-
dies (SP) para coordenar área de 
eventos

O empreendimento localizado na Asa Norte, em Brasília 
anunciou Lucila Figueiredo como sua nova Gerente geral.  
Ela conta com quase 20 anos de experiência em hotelaria, 
é formada em Administração de Empresas, pelas Faculdades 
Integradas Santana e cursou MBA Executivo em Gestão Em-
presarial pela Fundação Getúlio Vargas. Em seu curriculo 
constam passagens por hotéis da serra gaúcha, dentre eles o 
Hotel Laje de Pedra. Além disso, assumiu durante cinco anos 
o cargo de Gerente Geral em uma das unidades da Intercity 
Hotéis e possui vasta experiência como analista contábil.

Com mais de 10 anos de experiência na área de hotelaria 
de luxo, Gefferson Alves assume a nova unidade cinco estre-
las da GJP Hotels & Resorts em Natal (RN). O Hotel reabriu 
no último dia 15 de dezembro após retrofit que passou para 
adotar nova bandeira. A reestruturação foi comandada pelo 
arquiteto João Armentano.

Gefferson Alves assume o novo desafio após passagens 
por unidades de luxo de grandes grupos hoteleiros como  
AccorHotels, Meliá, Pestana e JA Resorts & Hotels, em Dubai, 
nos Emirados Árabes. O novo gerente geral do Wish Natal by 

GJP já está atuando na unidade.  Além disso, toda a nova comunicação, incluindo redes sociais e especialmente o novo 
site, entraram no ar simultaneamente no dia 15 de dezembro. Com a abertura do Wish Natal, a GJP soma três unidades 
da bandeira Wish no Brasil, com o Wish Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR) e o Wish Serrano, em Gramado (RS). 

No total, a rede acumula 20 unidades espalhadas em 11 diferentes estados brasileiros em três diferentes bandeiras: 
Wish (cinco estrelas), Prodigy (quatro estrelas) e Linx (três estrelas), além da linha exclusive house, com o Saint Andrews 
Gramado (Castle e Mountain).

Gefferson Alves

 O Hotel Paradies, empreendimento localizado em Ja-
rinu (SP), anunciou a volta de Patrícia Caleffi para assumir 
a Gerência Comercial do empreendimento. A profissional 
será a responsável pela gestão corporativa da área de 
eventos, uma das maiores da região com 23 salas, que 
podem receber entre 20 e 800 pessoas.

Formada em comunicação social pela FMU, Patrícia 
Caleffi tem experiência na área de hotelaria e turismo, 
tendo atuado por 18 anos na Gemini Tour – agência de 

turismo e eventos da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP). Entre 2014 e 2016, atuou no Paradies. 
Depois de ocupar o cargo de Gerente Comercial do Hotel Center Park Jundiaí, voltou para Jarinu para administrar 
a área de eventos do hotel.

Patrícia Caleffi

Lucila Figueiredo
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AccorHotels tem novo Chief Information Officer
A AccorHotels apresentou recentemente Gilles de Richemond como Chief In-

formation Officer (Diretor de TI, em português). O executivo estudou engenharia 
na IPSA e começou sua carreira em 1998 como jornalista no grupo Test antes de 
lançar a Archimetrie, uma empresa editorial. Trabalhou também na TPS, e em se-
guida, no Canal Plus como chefe de distribuição de TI em 2004. Depois atuou na 
Transavia França para liderar seu Sistema de Informação Tecnológica em 2007.

Gilles foi Diretor Geral da Voyages-SNCF Technologies, atuando na divisão téc-
nica do grupo viagens-sncf.com e na Fábrica Digital da SNCF desde 2012. Apoiou 
a transformação digital e gerencial da Voyages-SNCF, com desenvolvimento ágil, 

baseado no DevOps, métodos inovadores e colaborativos centrados no cliente e com receita significati-
vamente crescente. Também é membro fundador do Agile Consortium France Club.

Gilles Richemond

Grupo Samadhi Hotels anuncia 
novo Gerente de vendas

O Grupo Samadhi Hotels, que administra o Costa 
Brasilis All Inclusive Resort & SPA e as três unidades 
da Pousada Corsário (Búzios, Paraty e Vila de San-
to André), acaba de anunciar seu novo Gerente de 
vendas. Wassil Jorge, que em 24 anos de carreira 
no setor de hotelaria e turismo, já passou por hotéis 
como o Ritz Praia, Ritz Plazamar e Ritz Lagoa da 
Anta, todos em Maceió.

O profissional também fundou a WJ Hotelaria, 
empresa especializada em promoção e vendas de 
hotelaria a lazer e coorporativa, tendo como par-

ceiros comerciais o Arraial d’Ajuda Eco Resort e o Cana Brava Resort de Ilhéus, ambos na Bahia. 
Além disso, ele participou do lançamento do D. Pedro Laguna Resorts & Golf, em Aquiraz (CE).

Wassil também representou o Hotel Ritz Suítes, em Maceió, o Hotel Diogo Praia, em Fortaleza, o 
Hotel Mar Paraiso, em Arraial d’Ajuda, o Hotel Armação de Porto de Galinhas, em Pernambuco, o 
Hotel Aquarela e a Pousada Manacá, ambos em Arraial d’Ajuda, no Sul da Bahia.

Wassil Jorge

Tryp by Wyndham Guarulhos 
Airport (SP) tem nova Gerente 
geral

A profissional Cícera Apareccida Silva assumiu 
a gerência geral do Tryp by Wyndham São Paulo 
Guarulhos Airport, empreendimento que é adminis-
trado pela Nobile Hotéis. A gerente possui mais de 
20 anos de experiência com o mercado hoteleiro. 
Cícera é formada em Hotelaria pela Universidade 
Anhembi Morumbi, e possui expertise na área de 

vendas e gerência, tendo como desafio motivar a equipe de 35 colaboradores a oferecerem aos cli-
entes serviços de excelência. A executiva destacou os números de ocupação do hotel, com ênfase nos 
67% registrados em outubro de 2017.

Ao centro da foto, Cícera Apareccida Silva, juntamente 
com a equipe do Tryp By Wyndham Guarulhos Airport



86

Painel

O executivo Carlos Bernardo que já ocupou vários postos 
de comando na AccorHotels, acaba de ser nomeado para o 
cargo de Gerente de Operações Midscale. Ele iniciou o tra-
balho no início deste ano e reportará diretamente a Olivier 
Hick, EVP Operações Midscale AccorHotels América do Sul. 
Com 17 anos de experiência na AccorHotels, Bernardo tem 
vasta experiência na gestão de hotéis, como Mercure, Novotel 
e Pullman. Nos últimos três anos, esteve à frente das áreas de 
aberturas, conversões e alimentos e bebidas para as marcas 
Midscale América do Sul e agora, ele conciliará esta função 
com o novo cargo.  

Bernardo será responsável pela gestão operacional dos ho-
téis Midscale Norte e Nordeste, bem como os hotéis Mercure e 
ibis Styles Ribeirão Preto, Adagio Access e ibis Budget Jundiai, 
Novotel e ibis Budget Sorocaba e Novotel Itu Terras de São José 

Golf & Resorts. Seus principais objetivos serão otimizar os resultados financeiros, garantir o bom relaciona-
mento com os investidores, manter o engajamento das equipes e os padrões de qualidade.

Thiago Silveira Marco Aurélio Costa

Slaviero anuncia mudança de 
gestão em hotéis de São Paulo e 
Santa Catarina

A Slaviero Hotéis acaba de anunciar mudanças em seus 
postos de gerência geral em São Paulo e em Santa Catarina. 
O Slaviero Slim São Paulo Congonhas recepcionará um novo 
integrante à rede, enquanto nas unidades Slaviero Essential 
Blumenau e Slaviero Slim Joinville haverão trocas em seu pos-
to de comando principal.

No hotel paulista, quem assume a posição é Marco Auré-
lio Costa, com 18 anos de experiência no setor e passagens 

pelas redes Blue Tree, Estanplaza e Prodigy. Ele é formado em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-
graduado em Administração Hoteleira pelo SENAC. Em Santa Catarina, Thiago Silveira deixa a gerência geral do Sla-
viero Executive Florianópolis e assume a função em outros dois hotéis no estado: o Essential Blumenau e Slim Joinville. 
Ele é formado em Turismo e Hotelaria, com MBA Executivo em Administração Global pela SOCIESC e Universidade 
Independente de Lisboa (Portugal).

Carlos Bernardo

Carlos Bernardo é promovido na 
AccorHotels

Serhs Natal Grand Hotel tem novo diretor
Willian Lass assumiu no último mês o cargo de Diretor geral no 

empreendimento localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. 
Além disso, Lass foi nomeado Diretor de operações da SERHS Ho-
tels no Brasil.  O novo diretor possui uma vasta experiência no 
setor hoteleiro, tanto que já atuou no Mabu Thermas Grand Resort 
e no Mabu Interludium Iguassu Convention como Gerente geral. 
Também esteve à frente da Jurerê International Administração Ho-
teleira, como Gerente adjunto e da Accor e da Slaviero Hotels 
como Gerente geral.Willian Lass
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WZ Hotel Jardins tem novo Gerente 
geral

Com atuação no segmento hoteleiro há 23 anos, Fabio Sou-
za é o novo Gerente geral do WZ Hotel Jardins, localizado na 
capital paulista. Fabio Souza já teve passagem pelo Grupo 
Transamérica e, nos últimos 14 anos, pela Atlântica, geren-
ciando empreendimentos de grande porte com operação de 
A&B. Agora, Fabio comanda cerca de 140 colaboradores dire-
tos e indiretos. O hotel fica a poucos quilômetros do Aeroporto 
de Congonhas e próximo aos principais pontos turísticos de 
São Paulo, como a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera.

Chef Cláudio Bottino assume a 
cozinha do Pestana Convento do 
Carmo (BA)

O chef Cláudio Bottino acaba de assumir o comando da 
cozinha do Pestana Convento do Carmo, em Salvador. O 
profissional é especialista em culinária italiana, e esse será 
o foco do menu, que contará com pratos como Lasanha 
à bolonhesa, Lasanha de bacalhau, Talharim ao molho 
Bottino, Fettuccine na manteiga, etc. Além disso, todas as 
massas do restaurante serão de fabricação própria. O res-
taurante comandado por Bottino funciona das 7h00 às 
23h00. 

Fabio Souza

Cláudio Bottino

Iberostar Hotels & Resorts 
contrata novo Diretor de Opera-
ções Américas

O executivo Rodrigo Silveyra acaba de ser contratado 
pela rede Iberostar para ser o novo Diretor de Operações 
Américas. Ele assume a posição criada pelo Grupo em fun-
ção do crescimento das operações na região, baseado na 
sede corporativa da empresa em Playa Paraíso, no México. 
Silveyra tem vasta experiência no setor turístico, trabalhou 
mais de 20 anos para a rede Meliá Hotels International, 
assumindo diversos cargos de diretoria na Espanha, nos 
Estados Unidos, no México, na República Dominicana e em 
Cuba, país onde foi, por oito anos, Diretor de Operações 
Corporativo. Passou ainda pelo Blue Diamond Resorts, em 
Punta Cana.

O executivo assume o cargo em um momento que a 
rede está em expansão por toda a América. Apostando no 

segmento ‘hotel de cidade’, a rede Iberostar inaugurou recentemente dois empreendimentos nos Estados Unidos: 
o Iberostar 70 Park Avenue, em Nova York, e o Iberostar Berkeley, em Miami.

Rodrigo Silveyra
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L’Hotel PortoBay SP tem novo Gerente geral
O empreendimento padrão luxo localizado no bairro paulistano dos Jardins, 

anunciou o retorno de Jorge Castelo como novo Gerente geral do hotel. Castelo 
esteve nos últimos dois anos comandando um dos hotéis do Complexo Costa do 
Sauípe, na Bahia. Graduado em Hotelaria e pós-graduado em International Hotel 
Management pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal), possui 
especializações em Gestão Financeira e Recursos Humanos na Cornell University 
(Estados Unidos). 

Jorge Castelo tem 16 anos de experiência no setor hoteleiro e foi também Ger-
ente geral na Intercity Hotels (Teresópolis - RJ) e do Insólito Boutique Hotel (Búzios - RJ). 

Além disso, o executivo está em sua segunda passagem pelo L’Hotel PortoBay São Paulo. Seu primeiro trabalho no hotel foi como 
recepcionista, passando pelos cargos de Chefe de recepção e Gerente de hospedagem até chegar a Gerente geral em 2010.

Jorge Castelo

Elaine Michelon assume diretoria do Hotel 
Villa Michelon

A empresária Elaine Michelon assumiu a diretoria do Complexo Turístico Vale 
dos Vinhedos, fundado em março de 2001 pelo seu pai, Moysés Luiz Michelon. 
Elaine toma a frente do hotel que conta com 57 funcionários. 

Trabalhando ao lado do pai desde os nove anos, Elaine Michelon é formada 
em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), ten-
do pós-graduação em qualidade e em marketing pela Universidade de Caxias 
do Sul (UCS). Participou ativamente do processo de idealização e fundação do 
Villa Michelon, assumindo a Gerência geral, cargo que exerceu até a passagem 
de Moysés L. Michelon. 

Grupo Pestana tem nova Gerente Nacional de Vendas
O Pestana Hotel Group anuncia a contratação de Cristiane Roquetti para o cargo de Ger-

ente Nacional de Vendas. A executiva, que já atua no mercado de turismo há mais de 20 anos, 
será responsável tanto pela estratégia comercial do grupo no Brasil, como pela central de vendas 
das unidades nacionais. Especialista em Vendas, Marketing, Revenue Management, Distribuição 
e Gestão de Pessoas, Cristiane possui passagens por empresas como VASP, Utell, Pegasus, Oi 
Telecom e Atlantica Hotels.

Formada em turismo pela Universidade Paulista e pós graduada em Marketing pela Uni-
versidade Mackenzie, Cristiane realizou diversos cursos de especialização ao longo de sua vida 
acadêmica e profissional. Figuram entre eles as formações em Revenue Management, pelo 
SENAC e GO consultoria, Gestão de Vendas e Marketing Digital, ambos pela FGV.Cristiane Roquetti

Elaine Michelon

Radisson Blu São Paulo tem nova Gerente geral
O empreendimento de luxo da Atlantica Hotels localizado na capital paulista, passou 

a ser gerenciado por Karen Stank. A executiva, graduada em Ciências Contábeis pela 
Universidade Caxias do Sul gerenciou o Hotel Comfort Londrina, o Quality Hotel 
Curitiba, o Radisson Belém, o Radisson Porto Alegre e era, até outubro passado, Gerente 
geral do Radisson Hotel Curitiba. Entre os objetivos de sua gestão está o aumento da 
participação do hotel - que já é grande referência na cidade de São Paulo no turismo 
corporativo e de lazer- em eventos sociais e culturais. A nova Gerente geral tem como 
meta também continuar apoiando peças e shows na cidade de São Paulo.Karen Stank
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Palladium Hotel Group 
conclui modernização do 
TRS Yucatan Hotel

O Resort de luxo cinco estrelas situado na Riviera 
Maya, México, o TRS Yucatan Hotel, foi totalmente re-
modelado. O empreendimento agora conta com ser-
viço personalizado para adultos, onde os visitantes 
podem desfrutar de atividades oferecidas pelo pro-
grama Infinite Indulgence.

O novo conceito é uma evolução do regime all 
inclusive, uma vez que oferece aos hóspedes um 
serviço que vai além da oferta convencional, já 
que o hóspede tem a possibilidade de desfrutar 
do luxo sem limites, para escolher com total 
liberdade. É possível ainda saborear os estilos 
gastronômicos mais requintados, além de re-
laxar nos diversos espaços criados para se re-
conectar com a natureza. 

As renovações incluíram 454 suítes, tanto do 
antigo The Royal Suites Yucatan by Palladium, 
quanto a integração dos quartos Grand Palla-

dium Riviera Resort & Spa. As suítes espaçosas 
e confortáveis, algumas com piscinas privativas, in-
dividuais e duplas, têm terraços e vistas panorâmicas. 
O empreendimento possui ainda uma ampla gama 
de serviços, tais como menu de travesseiros, TV de tela 
plana, wi-fi, cofre, room service 24 horas por dia e um 
minibar completo, que é recarregado diariamente.

Conrad Hotels & Resorts anun-
cia abertura do primeiro hotel 
da marca na Colômbia

A Conrad Hotels & Resorts, marca de luxo que faz 
parte do grupo hoteleiro Hilton, anunciou a abertu-
ra do Conrad Cartagena: o primeiro hotel da mar-
ca na Colômbia e o terceiro da América Latina. O 
resort está localizado de frente para o mar do Ca-
ribe ao Norte da cidade Amurallada de Cartagena. 

O espaço conta com 109 alojamentos, com 
decoração em madeira clara, tons neutros, e também 
itens em mármore. 

Suítes foram reformadas e oferecem piscinas privativas, individuais e duplas
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Hilton anuncia expansão no 
México com dois novos hotéis 
em Cancun

A Hilton Worldwide anunciou recentemente 
a incorporação de dois hotéis em Cancun, no 
México, como plano de sua expansão na região. 
A empresa apresenta o hotel Waldorf Astoria 
Cancun e o resort All Inclusive Hilton Cancun. 
Desenvolvidos pela Parks Hospitality, com ab-
erturas previstas para 2021, os empreendi-
mentos terão característ icas dist intas para o 
mercado caribenho.

O Waldorf Astoria Cancun terá 150 aparta-

mentos e suítes com terraços e balcões privati-
vos com vista para o mar. A propriedade con-
tará com Spa, com tratamentos típicos da região 
e ingredientes nativos, além de área fitness, 
piscinas e dois restaurantes com opções gas-
tronômicas  variadas. Para oferecer uma ex-
periência imersiva à cultura mexicana, o hotel 
oferecerá itens da cozinha ‘Yucateca’ (oriunda 
do estado de Yucatán), preparada exclusiva-
mente com ingredientes locais. 

Já o Hilton Cancun, resort de luxo com serviço 
All Inclusive, contará com 600 quartos com vista 
panorâmica. O empreendimento oferecerá in-
fraestrutura completa de lazer com seu complexo 
de piscinas, atrações artísticas, gastronômicas e 
culturais – além dos pratos servidos, incluídos 
na diária. Amplo espaço para reuniões e eventos 
está disponível nos dois hotéis, desde reuniões 
pequenas até grandes celebrações.

O hotel investiu em janelas grandes e pé direito 
alto para valorizar a luz natural e deixar à mostra a 
vista para o mar do Caribe para o campo de golfe 
projetado por Jack Nicklaus – um dos maiores nomes 
do golfe mundial. Para o começo deste ano, a rede 
espera ter 159 habitações adicionais. 

O Conrad Cartagena conta com sete pontos de 
venda de alimentos e bebidas. Todos os restauran-
tes trazem o caráter animado da cidade, acompan-
hado da culinária da terra e mar, com coquetéis 
artesanais e itens gourmet recém preparados. O 
empreendimento oferece mais de 2200 m² de es-
paço liberado para eventos. Um salão de quase 
850 m², cinco salas de reunião com mais de 45 
m², todas decoradas com estilo fiel ao do hotel, 
investindo em madeira clara e projeto luxuoso e 
sofisticado. Áreas de lazer do complexo também 
contam com campo de golfe, e cinco piscinas de 
2200 m². Além disso, está previsto para o começo 
de 2018 um spa e área de lazer para crianças.

Perspectiva do Conrad Cartagena, na Colômbia

Perspectiva do Hilton Cancun, que terá 600 quartos com vista panorâmica
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Hotel Fontainebleau Miami 
Beach passa a integrar ranking 
de construção ícone

A imponente forma de arco de frente para o mar 
do Hotel Fontainebleau Miami Beach, na Flórida 
(EUA) já é reconhecida pela ‘Melhores Arquitetu-
ras Americanas’ do Instituto de Arquitetos em 2007 
e pelo Registro Nacional de Lugares Históricos 
daquele país, na qual foi listada em 2008. A partir 
de agora, integra também o ranking das 14 mais 
icônicas construções americanas do site “Curbed”, 
referência em arquitetura e design e parte da mul-
tinacional de mídia Vox Media. De acordo com a 
publicação, o Fontainebleau Miami Beach vai muito 
além de sua aura festiva e é um marco por sua in-
crível história. Construído em 1954, recebeu o título 
de maior e mais luxuoso hotel de Miami dois anos 
depois. Tendo recebido nomes como Elvis Presley, 
Marilyn Monroe, Frank Sinatra e Judy Garland, en-
tre outros, é mundialmente famoso por ter servido 
de cenário para sucessos do cinema como “Gold-
finger” (1964), “Scarface” (1983) e “O Guarda-
Costas” (1992).

Hotel IHG da marca Avid é inau-
gurado em Oklahoma (EUA)

A IHG celebrou recentemente a inauguração 
do primeiro hotel em Oklahoma (EUA) da marca 
midscale Avid hotel. A rede tem uma forte de-

Infraestrutura e decoração
O design exterior incluirá uma entrada aberta, 

como se fosse a de uma loja, além de pavilhão e 
uma escada vermelha para contrastar com a base 
neutra. Já no interior, os hóspedes poderão con-
tar com áreas para trabalho ou mesmo reuniões 
casuais, para que os hóspedes possam descansar, 
trabalhar ou fazerem suas refeições.  Os aparta-
mentos terão tecnologias com isolamento acústico. 
Também haverá um espaço estilo “home office” 
e uma área ampla de armazenamento, aberta 
e fácil de usar. O hotel oferecerá um café da 
manhã de cortesia e opções de mercado para os 
hóspedes em movimento levarem consigo. 

Todo o hotel será equipado com a Wi-Fi do 
IHG Connect, com memória de associados fiéis 
para se conectarem automaticamente quando 
pisarem no empreendimento. Também haverá 
investimentos em uma novo sistema na nuvem 
de reservas de última geração da IHG. 

Os empreendimentos do Hilton em Cancun 
são projetos dos estúdios de arquitetura e design 
SD Architects e EDSA y HBA, selecionados para 
criar uma transição natural entre espaços interi-
ores e exteriores nas duas propriedades.

manda com mais de 100 pedidos de franquias, 
incluindo 34 que já foram convertidos em contra-
tos assinados por todo o país. A próxima franquia 
será no Canadá. 

Projetado para abrir no final do terceiro tri-
mestre de 2018, o Avid em Oklahoma City-Quail 
Springs será um hotel de quatro andares e 87 
quartos. A operação ficará a cargo da Champion 
Hotels, com sede em Oklahoma, o maior opera-
dor de hotéis de propriedade privada nos EUA.

Marca Curio Collection by 
Hilton chega em Belize

No final do último ano, a Hilton inaugurou 
um empreendimento da marca Curio Collec-
tion, na ilha de Ambergris Caye, em Belize. A 

Perspectiva do hotel em Oklahoma

Hotel na Flórida já tinha título de Melhor Arquite-
tura Americana do Instituto de Arquitetos do país
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ilha, com cerca de 15 mil pessoas, foi eleita 
para instalar a primeira unidade da marca no 
país. O Mahogany Bay Resort & Beach Club 
possui 205 chalés e quartos em uma área de 
60 acres em frente ao mar com 10 opções gas-
tronômicas, clube de praia e espaços para re-
uniões e eventos.

As pessoas que se hospedam no Mahogany 
Bay Resort & Beach Club têm acesso a uma var-
iedade de amenidades, incluindo o Bay Club 
com piscina, bar e tratamentos de spa à beira 
da piscina e o Beach Club de areia branca 
privativo. Entre as atrações sociais do hotel 
está a Great House de 2.043 m², com um res-
taurante e bar assinados, espaço flexível para 
eventos e uma varanda coberta. Carros de 
golfe e bicicletas elétricas e de pedais estão 
disponíveis para os hóspedes.

Os clientes podem explorar a Barreira de Co-
rais de Belize, a maior no Hemisfério Ociden-
tal, ou participar de esportes aquáticos, como 

mergulho, snorkeling, pesca, paddle boarding 
e outros. Com mais de 300 espécies de aves, a 
ilha também é um dos principais destinos para 
a observação de pássaros.

One&Only nas Ilhas Maurício 
abre as portas com estrutura 
reformada

O resort  One&Only Le Saint  Géran, lo-
cal izado nas I lhas Mauríc io,  reabriu as 
portas após grande reforma, e agora es tá 
vo l tado para um púb l i co  mais  jovem.  Uma 
das  mudanças  a t r ibu ídas  ao complexo fo i 
um K id ’ s  C lub e  o  One Tr ibe  para  ado les -
cen tes ,  a lém de exper iênc ias  românt i cas 
para  casa i s .  Den t re  as  nov idades  é  pos -
s í ve l  c i ta r  as  opções  com luxuosos  quar tos 
de  hóspedes  in te rconec tados ,  su í tes  para 
famí l ias ,  V i l la  One e  novos  espaços  para 

Mahogany Bay Resort & Beach Club está na ilha de Ambergris Caye
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exp lorar  com o conce i to  “pé  na are ia” . 
Os jovens podem se aventurar em um 

playground externo que contém uma pisc i-
na infant i l  somente para as cr ianças, uma 
cama elást ica submersa numa área pr ivada 
para refeições e um jardim para cul t ivo de 
ervas KidsOnly,  em que podem aprender a 
plantar com o jardineiro res idente no hotel , 
dias temáticos natureza, cul tura local,  es -
portes e artesanato.

O One Tribe recebe adolescentes entre 11 
e 17 anos de idade com um programa com-
pleto de atividades, competições sob medida 
para cada idade. As atividades incluem cam-
po de treinamento f i tness, noites com fi lmes 
ao ar l ivre, l ições de pintura com hena e con-
cursos de karaokê. 

O One&Only Le Saint  Géran apresenta 
ainda uma nova área de lazer:  o Palm Grove 
para as famíl ias.  Um lugar perfei to para os 
hóspedes aprovei tarem seus dias,  em um 
ambiente natural  com pisc ina.  

Novo hotel de luxo em Anguilla 
é inaugurado

Após 10 anos construindo o primeiro hotel 
boutique ultraluxuoso de Anguilla, o Quintes-
sence Hotel – A Tropical Grand Mansion foi o 
primeiro a abrir na ilha desde o furacão Irma. 
O Julians, restaurante da propriedade, iniciou 
seu atendimento no último dia 5 de dezembro. 

One&Only Le Saint Geran, nas Ilhas Maurício



94

Giro
pelo mundo

Com vista para a praia de Long Bay, o Quintes-
sence oferece nove suítes e villas, um restauran-
te cinco estrelas, spa, bares, piscina de borda 
infinita, centro fitness, pavilhão de ioga e um 
espaço business, além do serviço 24 horas de 
mordomo e concierge para as necessidades dos 
hóspedes. O The Q Hotel foi feito com acessóri-
os artesanais e obras de arte personalizadas, 
incluindo uma coleção de pinturas e esculturas 
haitianas compiladas ao longo de décadas por 
Fieger. Em seu espaço ao ar livre, uma quadra 
de tênis, um tabuleiro de xadrez em tamanho 
real e um ambiente de massagem estão con-
centrados em meio à vegetação exuberante, 
ressaltando a saúde e o bem-estar, incluindo a 
política estrita de não fumar. O Aidan Spa ofe-
rece um menu de manicures, pedicures, trata-
mentos faciais e massagens com os melhores 
produtos de cuidados com a pele, enquanto as 
amenities Gilchrist & Soames estão disponíveis 
nas acomodações.

O Julians, bistrô de culinária francesa lidera-

do pelo chef executivo Dominique Thevenet, 
oferece um menu que combina pratos tropicais 
de origem local com culinária francesa, em um 
estilo denominado por Fieger como “comida 
com a alma da ilha”. Um conjunto de licores e 
coquetéis selecionados, junto com adega, inte-
gram o menu.

Para os viajantes mais exigentes, o The Q 
Hotel disponibiliza uma villa empresarial priva-
tiva que acomoda até nove pessoas, equipada 
com o recurso de videoconferência e conexão 
Wi-Fi em toda a propriedade e na praia.

AccorHotel lança o primeiro 
25hours hotel no Oriente 
Médio

A AccorHotels e o Dubai World Trade Cen-
tre LLC anunciam a primeira propriedade 
25hours hotels fora da Europa. A marca de 
hospitalidade, conceituada na Alemanha, 

Piscina do novo Quintessence Hotel, em Anguilla
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está programada para estrear no Oriente Mé-
dio com o 25hours  Dubai  Hote l  em 2020. 
O 25hours  Dubai  Hote l ,  t e rá  434 apar ta -
mentos  e  es tará  loca l i zado no empreend i -
mento  One Cent ra l  do DWTC,  um des t ino 
l i f es t y le .  Com as  duas  pr ime i ras  e tapas  do 
pro je to  conc lu ídas  an tes  do c ronograma 
de en t rega,  o  One Cent ra l  ex ibe  uma mis -
tu ra  c r i te r i o s a  d e  a t i v o s  c o m e r c i a i s  s u s -
t e n t á v e i s ,  d i v e r s a s  o f e r t a s  d e  h o s p i t a l -
i d a d e ,  s i t e s  r e s i d e n c i a i s  e  u m  i c ô n i c o 
t e a t r o  m u l t i f u n c i o n a l .  E s s e s  e l e m e n t o s 
c r i a r ã o  u m  e s t i m u l a n t e  e s t i l o  d e  v i d a  e 
e n t r e t e n i m e n t o  n o  c o r a ç ã o  d o  d i s t r i t o 
c e n t r a l  d e  n e g ó c i o s  d e  D u b a i .

O 25hours  Dubai  se  to rnará  a  pr ime i ra 
adição de  c lasse  super ior  a  um con jun to 
atua l  de  1 .210 sa las  das  premiadas  mar-
cas  econômicas  e  de  n íve l  in te rmediár io  da 
AccorHote l s  no complexo do DWTC.

Nobu Hotels pretende abrir 
cinco novas unidades este 
ano

A Nobu Hotels, que tem como sócios o ator 
Robert De Niro, o chef Nobu Matsuhisa e o 
produtor de cinema Meir Teper, possui sete ho-
téis em operação, mas prevê chegar às 15 uni-
dades hoteleiras até 2020. Somente este ano, 
entrará em operação cinco hotéis, sendo dois na 
Espanha, um no México, um nos Estados Unidos e 
o outro na Arábia Saudita. Na Espanha, a marca 
vai abrir o Nobu Hotel Marbella, em Marbella, 
no Sul de Espanha, e o Nobu Hotel Barcelona, 
na capital da Catalunha. Nos Estados Unidos, 
a nova unidade será em Chicago, o Nobu Hotel 
Chicago, de 119 quartos. No México o novo hotel 
será na zona de resorts de Los Cabos, o Nobu 
Hotel Los Cabos, com 200 quartos, enquanto que 
na Arábia Saudita o Nobu Hotel Riyadh será no 
centro financeiro de Riade.

Executivos da Dubai World Trade Centre LLC assinam contrato junto à AccorHotels
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Crédito milionário poderá ser restituído aos hoteleiros por 
decisão do STJ

Artigo de Murillo Akio Arakaki*

Os Ministros do STJ – Superior Tribunal de 
Justiça proferiram um acórdão, publicado em 

15 de dezembro de 2017 determinando que a 
ilegalidade da inclusão da TUSD/TUST (Tarifa 
de Uso do Sistema de Distribuição e Tarifa de 
Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão) na 
base de cálculo do ICMS – Imposto sobre Op-
erações relativas à Circulação de Mercadorias 
seja submetida ao julgamento do rito dos re-
cursos repetitivos, com a determinação de sus-
pensão de todos os processos pendentes que 
versem sobre a matéria em todo o território na-
cional.

A afetação pelo STJ foi baseada no fato da 
existência de milhares de ações judiciais dis-

O STJ – Superior Tribunal de Justiça 
julgará Recurso Repetitivo sobre tribu-
to cobrado indevidamente nas contas 
de energia elétrica, de modo que essa 
única decisão poderá beneficiar to-
dos os hotéis do Brasil que discutem a 
questão judicialmente



97

Opinião

cutindo esse mesmo tema em todo o território 
nacional. O argumento principal dos contri-
buintes é que a TUSD e a TUST remuneram o 
serviço de distribuição e transmissão de energia 
elétrica e, logo, não podem ser tributadas pelo 
ICMS.

Em termos práticos: dependendo do resultado 
desse único julgamento, os Governos Estaduais 
poderão ser obrigados a reduzir a tributação das 
faturas de energia elétrica daqueles que ingres-
saram com essa demanda. Consequentemente, 
os hotéis que discutem o assunto judicialmente 
poderão obter esse direito e, ainda, pedir a res-
tituição dos valores pagos a maior dos últimos 
cinco anos.

Já para os hotéis que ainda não discutem 
o assunto judicialmente, estes poderão fazê-lo 
com o pedido de autorização para depósitos 
judiciais dos valores controvertidos. Com isso, 
em caso de êxito, eles poderão levantar todos 
os valores depositados de volta e ainda obter 
a restituição dos créditos retroativos. Para o 
setor, tal questão pode significar uma economia 
a longo prazo de mais de R$ 250 mil. Já indi-
vidualmente, o benefício pode variar entre R$ 
40 mil e R$ 900 mi mais a redução mensal com 
custos de energia elétrica que podem chegar a 
até 30%.

Dos dez Ministros que participarão do julga-
mento, sete já se mostraram favoráveis ao con-
tribuinte (Francisco Falcão, Herman Benjamin, 
Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, 
Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 
e Regina Helena Costa), de modo que, na com-
posição atual da Primeira Seção do STJ, há uma 
grande probabilidade de êxito dos hotéis para 
recuperação desses créditos.

Muitos empreendimentos já obtiveram medi-
da liminar que garantisse esse benefício, sejam 
eles pequenos hotéis independentes ou sejam 
eles grandes hotéis. O Grupo Accor é um dos 
exemplos daqueles que buscam esse direito ju-
dicialmente.

Para entender o atual cálculo realizado e 
como deve ser o cálculo correto, é necessário 
analisar a composição da conta da energia elé-
trica. Ela é composta pela TE (Tarifa de Ener-
gia), pela TUSD/TUST (Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição e Tarifa de Uso dos Sistemas 
Elétricos de Transmissão) e pelos tributos, entre 
eles, o ICMS.

Cada Estado da Federação possui sua alí-
quota própria, ou seja, possui o percentual de 
ICMS que irá incidir sobre a energia elétrica 
consumida pelo estabelecimento hoteleiro. Sen-
do assim, do valor total cobrado atualmente, 
um determinado percentual é destinado ao 
pagamento do ICMS, calculado sobre a so-
matória dele mesmo, da TE, da TUSD ou TUST, 
do PIS/PASEP e da COFINS.

Porém, conforme aplicação da Lei que insti-
tui o ICMS (LC 87/96), ele não poderá incidir 
sobre a TUSD ou TUST. A tese é simples: por 
lei, o imposto somente poderá incidir sobre a 
circulação de energia elétrica e não sobre o uso 
do sistema de distribuição ou transmissão de 
energia, haja vista que estes últimos não são 
fatos geradores do ICMS.

Sendo assim, para aproveitamento da pos-
sível decisão favorável do STJ que exclua a 
TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS-Ener-
gia, os hoteleiros interessados deverão procu-
rar um advogado tributarista de confiança que 
calcule o montante do benefício e proponha a 
medida judicial perante o juízo competente.

*Murillo Akio Arakaki é sócio do escritório 
Arakaki Advogados, é advogado militante em 
São Paulo. Bacharel em Direito pela Univers-
idade São Judas Tadeu em São Paulo e pós-
graduado em Direito Tributário pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. É Presi-
dente da Comissão de Direito aplicado à Hote-
laria e ao Turismo na OAB/SP, membro efetivo 
da Comissão de Direito Tributário na OAB/SP e 
membro efetivo da Comissão de Contencioso 
Administrativo Tributário na OAB/SP. Foi profes-
sor tutor da área Tributária do Complexo Edu-
cacional Damásio de Jesus em São Paulo. Autor 
de artigos jurídicos e palestrante.

Contato:
E-mail: murillo@arakakiadvogados.com.br
Site: http://www.arakakiadvogados.com.br
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Ombrellones em grandes formatos para área externa
Especializada em sistemas de proteção solar (ombrellones, guarda-sóis e toldos), a Wupa 

Brasil traz ao mercado ombrellones de grande formato da marca suíça Glatz. Tratam-se de 
produtos com haste central e varetas em alumínio anodizado reforçado, garantindo total 
estabilidade e segurança aos usuários.

Além disso, os itens contam com cobertura em tecido O’bravia 100% poliéster com proteção 
solar UPF50+ que protege e garante a sombra necessária para deixar o ambiente ainda mais 

acolhedor. De acordo com a empresa, ombrellones de grandes formatos possuem o melhor custo benefício por metro quadrado 
ao setor corporativo e ampliam o espaço de circulação para seus usuários.

Estão disponíveis nas linhas Castello, no tamanho quadrado 5x5m em cinco cores e linha Palazzo, com resistência máxima 
de vento admitida até 95km/h quando está aberto. Também são oferecidos nos tamanhos redondo ø7m, quadrado 6x6m e 
retangular 6x5m. Contato - www.wupa.com.br

Nova linha de amenities no mercado
O Groupe GM, especializado no fornecimento de cosméticos de marca ao mercado ho-

teleiro e representada no Brasil pela Sperandio, está lançando uma nova linha de produtos. 
Para isso, estabeleceu uma nova colaboração com a marca de spas Cinq Mondes, apre-
sentando a nova linha Ritual da Bahia, que se relaciona diretamente com a tradição ancestral 
dos banhos brasileiros. A marca apresenta uma grande variedade de produtos, de fragrância 
refrescante e revitalizante, como a Eau du Brésil, uma combinação original de polpa de lima 
fresca e madeira branca suavizada por água de coco. 

Esta nova gama de produtos inclui bisnagas de 35ml de gel de banho, shampoo, amaciador e loção corporal. Estes são 
complementados com sabonetes de 25 e 50g em caixa de cartão. Esta linha de produtos de acolhimento foi cuidadosamente 
desenvolvida respeitando as diretrizes do Laboratório Natural da Cinq Mondes. Os produtos não contêm fenoxietanol, parabenos, 
silicones, óleos minerais ou corantes artificiais. Contato - www.sperandiodobrasil.com.br 

Novos tecidos para cortinas inspirados na natureza
A Vescom enriquece a sua coleção de tecidos para cortinas inspirados na natureza: Liran, 

Faray e Mioko. Com uma aparência acolhedora, natural e uma vasta paleta de cores, o seu 
caráter orgânico e natural combina na perfeição com os novos padrões de revestimento mural 
Onari, Greenbo e Millwood. Em conjunto, resultam em atmosferas naturais e elegantes, trans-
mitindo uma sensação confortável e acolhedora. Liran tem uma aparência suave como a lã, 
com um brilho extra. O tecido está disponível em 15 tons claros e naturais, facilmente aplicável 

em qualquer projeto de interior. Mioko mantém a solidez de um produto de base, reconhecido pela sua aparência suave e brilho 
atraente e elegante. A nova paleta com uma seleção de 33 cores considera o aumento da oferta nos tons mais claros, em comple-
mento, os neutros intercalam-se com cores lisas, frias, nuances cinzentas e apostas modernas mais coloridas. Faray caracteriza-se 
pela sua aparência natural e orgânica. A paleta de 18 cores, inteiramente nova, apresenta um padrão orgânico vertical inspirado 
na natureza. Faray é um tecido dupla face, o que o torna uma solução distinta e especial . Contato – www.vescom.com

Cama com controle pelo celular
Criada pela Flex na Espanha e lançada este ano na Europa, a iBedFLEX é a primeira e única 

cama inteligente do mundo, pensada para se adaptar ao usuário e a possíveis mudanças corpo-
rais. Além de ser confeccionada com materiais nobres, que garantem conforto máximo e toque 
suave, a iBedFLEX possui oito zonas configuráveis compostas por câmaras dotadas de sensores. 
A função de cada um dos sensores é o monitoramento da pressão do corpo sobre o colchão, 

várias vezes por segundo. A partir disso, é possível configurar a cama inteligente de maneira automática ou manual. Entre os vários 
atrativos, em camas para casais é possível configurar cada lado da cama de forma independente, garantindo melhor sono de ma-
neira individualizada. As configurações automáticas possuem perfis corporais estabelecidos para a iBedFLEX, criados em colabora-
ção com o Instituto Proschlaf, centro austríaco de pesquisas sobre o sono. Se preferir, o usuário pode criar perfis customizados a partir 
de um app disponível para celulares e tablets Apple e Android. No entanto, a utilização dos dispositivos móveis não é obrigatória 
para o funcionamento da cama. Contato - www.flexdobrasil.com.br
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