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Compromissos reafirmados
O nosso compromisso com a verdade, a im-

parcialidade e a informação de altíssima credibili-
dade está mais uma vez exposta nessa edição de 
agosto ao abordar um tema bastante polêmico. A 
difícil relação entre investidores e administradores 
hoteleiros. Confira nessa matéria os cuidados que 
um investidor deve tomar ao adquirir uma unidade 
habitacional hoteleira.

Como matéria principal, destacamos a entrada 
em operação do Enjoy Olímpia Park Resort que está 
mudando os conceitos de hospedagem de alta 
qualidade na cidade de Olímpia (SP). Confira os 
planos de Fabiana Leite que assumiu recentemente 
o comando da RCI Brasil.

Os cuidados que devem ser tomados na higieni-
zação e limpeza de um hotel é outra matéria com 
leitura imperdível. Temos ainda muitas informações 
de altíssima credibilidade para mantê-lo muito 
bem informado dos últimos fatos e acontecimentos 
do setor. A todos, uma ótima leitura e até nosso en-
contro em setembro.
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Imparcialidade e credibilidade

“Algumas coisas que esperamos da imprensa é a imparcialidade, qualidade da informa-
ção, atualização, ética e qualidade na apresentação. Todos esses quesitos são clara-
mente observados na Revista Hotéis. Além das informações e notícias atualizadas, te-

mos também uma grande referência de fornecedores para a hotelaria. Isso nos auxilia a construir e 
operar um hotel com a gama de fornecedores divulgados. Percebo que essa mídia tem focado muito 
em tecnologia e novidades em diversas áreas hoteleiras o que para nós é uma grande facilitadora, 
haja vista que é o assunto do momento. Além disso, ficamos sabendo das mudanças do mercado 
e dos novos paradeiros dos colegas hoteleiros, além de um grande panorama do que acontece no 
mundo da hotelaria com credibilidade, qualidade e constante atualização”.

Gerente Geral do hotel Transamérica São Paulo

Osvaldo Julio Neto
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Fabiana Leite: Experiência de 
casa para Direção da RCI Brasil
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O mercado de propriedade compartilhada segue 
em alta no Brasil. Com a expectativa pela aprovação 
do o Projeto de Lei n. 54/2017, que dispõe sobre o 
regime jurídico da multipropriedade, o crescimento 
do setor deverá ser contínuo e as empresas do ramo 
já se movimentam para explorar seus frutos. Neste 
cenário, a RCI Brasil segue em franca ascensão e traz 
para sua direção no País uma ‘prata da casa’. Há 17 
anos na empresa, a administradora Fabiana Leite já 
transitou pelo marketing, desenvolvimento de novos 
negócios, implantação do escritório no Uruguai e 
neste período colecionou resultados positivos.

Com a experiência adquirida nestes diversos 
setores, Fabiana se aprofundou no segmento turísti-
co paralelamente a propriedade compartilhada, 
acompanhando o crescimento deste mercado no 
País e contribuindo para fomentá-lo junto à inter-
cambiadora.

Somando 226 afiliados no Brasil, a empresa atua 
no País há 26 anos e anotou no período de 2012 a 2017 
um aumento de 147% na entrada de novos sócios 
neste modelo de negócio. Confira nesta entrevista 
exclusiva com a nova Diretora da RCI Brasil os pla-
nos de sua gestão, panoramas e expectativas para 
o mercado nos próximos anos.

Revista Hotéis — Você assumiu recentemente a 
liderança da RCI no Brasil. Qual a bagagem profissional 
que você traz para esse cargo?

Fabiana Leite — Alcancei o meu crescimento e 
realização profissional na RCI, onde comecei a trabalhar há 
17 anos. Tive a oportunidade de trabalhar com excelentes 
líderes, os quais admirava – e ainda admiro – que sempre 
me motivaram a perseverar e seguir adiante. Os últimos 
anos com a Maria Carolina Pinheiro foram de muita troca 
e muito aprendizado. Neste tempo de casa, pude transitar 
por muitos departamentos, como a área de marketing, 
atendimento a empreendimentos e desenvolvimento 
de novos negócios, além de atuar na implantação do 
nosso escritório no Uruguai, onde morei por seis anos. Essa 
versatilidade de atividades, setores e cargos permitiu que 
eu adquirisse um conhecimento muito profundo sobre a 
dinâmica do negócio da RCI, a estratégia da companhia 
e, particularmente sobre a indústria da propriedade 
compartilhada, além é claro, do segmento de turismo 
em si. Eu me sinto muito feliz com as oportunidades 
que tive. A visão ampla do negócio me permite ter mais 
autonomia na tomada de decisão e na inovação pela 

busca da excelência à frente das operações da RCI 
Brasil. Sou formada em Administração de Empresas pela 
Universidade Paulista.

R.H — Quais os desafios que terá frente ao cargo e que 
mudanças e ideias pretende implantar?

F.L — Sem dúvida, a RCI Brasil vem em uma curva as-
cendente, fruto da estratégia dos últimos anos da em-
presa. Minha missão é manter a credibilidade da indústria, 
divulgando os conceitos da propriedade compartilhada 
e colaborando para o desenvolvimento, que deve ser de 
forma sólida e segura. 

Além disso, nossa equipe está sempre empenhada e 
focada na excelência no atendimento para que nossos 
clientes tenham sucesso. O sucesso da RCI é o sucesso 
dos empreendimentos afiliados. 

R.H — Como a RCI está posicionada hoje no mercado 
brasileiro? Quantos empreendimentos associados 
possuem?

F.L — A RCI mantém a posição de líder e pioneira do 
mercado e, há 26 anos, as operações brasileiras marcam 
presença em território nacional. Hoje, a RCI Brasil conta 
com 226 empreendimentos afiliados no país e, no mundo 
são mais de 4.300 em 110 países que somam 3,9 milhões 
de sócios. 

R.H — Como estão trabalhando para manter essa 
liderança no mercado brasileiro, tendo em vista que 
a Wyndham também passou a focar o segmento de 
timeshare, assim como cresce também a participação de 
outras empresas. 

F.L — A RCI está sob o guarda-chuva da Wyndham 
Destinations e a Wyndham Club Brasil, que é um clube de 
férias e possui 4 empreendimentos no Brasil é cliente da 
RCI, com salas de vendas ativas, nos diferentes destinos 
que possui. Mantemos uma equipe de atendimento muito 
atuante e próxima dos empreendimentos que já são nos-
sos afiliados. Além disso, observamos o mercado para 
aproveitar as oportunidades e entender o público que se 
interessa pela indústria da propriedade compartilhada 
com foco nos desenvolvedores turísticos, incorporadoras 
e construtoras, além é claro, do mercado hoteleiro.

R.H — Quais os critérios que adotam para afiliação de 
um empreendimento, quais as normas ele deverá seguir e 
como se dá a fiscalização?

F.L — Para um empreendimento ser afiliado à RCI é 
avaliado o potencial turístico do local e documentação do 
empreendimento e, um dos pontos mais importantes é a 
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configuração dos apartamentos e áreas de lazer do 
projeto.

Depois que um projeto já está afiliado, nós brincamos 
internamente que começa “o casamento”.  A equipe da 
área de Atendimento da RCI realiza o trabalho de acom-
panhamento com cada empreendimento para auxiliar 
em todas as fases do projeto.   

R.H —  Como você analisa a indústria do timeshare hoje 
no Brasil e como enxerga nos próximos anos?

F.L — Há uma demanda latente pela indústria da pro-
priedade compartilhada. Nos últimos anos, entre 2012 e 
2017, houve um crescimento de 147% na entrada de no-
vos sócios ao modelo de negócio.  O ano de 2018 sinaliza 
uma continuidade de crescimento com expectativas 
muito positivas.

R.H — E como analisa a indústria da multipropridade? A 
regulamentação através do Projeto de Lei que se encontra 
no Senado será um propulsor para essa indústria?

F.L — O mercado de multipropriedade está em pleno 
desenvolvimento e respaldado na lei n. 4591, de 1964, que 
trata da incorporação imobiliária. Contudo, tramita no 
Congresso Nacional, o Projeto de Lei n. 54/2017, já aprovado 
pela CCJ do Senado (Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) e aguardando a votação plenária na Câmara 
dos Deputados.

Estou muito confiante que o novo projeto de lei 
fortalece ainda mais a atividade e o setor atraindo novos 
players e fortalecendo ainda mais as empresas que já 
existem no mercado. 

Vale lembrar que cada modelo tem suas característi-
cas e vantagens, cada empreendimento analisa o sistema 
que mais se adequa ao seu projeto e as suas expectativas. 

R.H — Na sua opinião, quais as vantagens existentes 
para os clientes que aderem ao timeshare e ou a multi-
propriedade? 

F.L — Os dois conceitos são similares, mas destinados 
a empreendedores com diferentes perfis: quando fala-
mos do timeshare, é destinado a empreendedores que 
já possuem um hotel construído, que querem continuar 
com o ativo do hotel e garantem a fidelização dos clien-
tes, um novo canal de distribuição, a antecipação do fluxo 
de caixa com venda de diárias antecipadas, a redução da 
ociosidade do hotel e a garantia de ocupação futura. Do 
ponto de vista do comprador, podemos citar: a garantia 
do valor das próximas férias, a isenção de aumento das 
tarifas hoteleiras, o uso da semana adquirida e conhecer 
diversos destinos através do intercâmbio com a RCI.

Quando se fala em multipropriedade, é destinada aos 
empreendedores que querem vender o ativo, do ponto 
de vista do empreendedor, também podemos citar van-
tagens como: aumento da velocidade das vendas pelo 
valor da fração, a ampliação do universo de compradores, 
a geração de outros clientes (prospects) para diversos 
projetos, forte argumento de vendas com a possibilidade 
do intercâmbio através da RCI. E ainda, do ponto de vista 
do comprador vale citar vantagens como: uma valoriza-
ção imobiliária com a aquisição de um produto por menor 
valor e a maximização do seu uso, além de despesas com 
manutenção relativas apenas a um período de utilização, 
e a possibilidade de trocar a semana através do inter-
câmbio com a RCI.

R.H — Muitos empreendimentos hoteleiros estão sendo 
erguidos numa mesma cidade no modelo da multipro-
priedade. Isso poderá ocasionar uma super oferta?

F.L — Eu acredito que cada projeto possui o seu diferen-
cial. Isso dá mais liberdade ao consumidor, para escolher 
a experiência de férias que deseja ter com a sua família, de 
acordo aos seus gostos e preferências. 

R.H — A CVM — Comissão de Valores Mobiliários já 
começou a ter um olhar mais atento no segmento da mul-
tipropriedade afim de evitar que os investidores não sejam 
lesados, assim como aconteceu com alguns empreendi-
mentos na modalidade de condo-hotéis. Isso poderá frear 
um pouco o crescimento da multipropriedade no Brasil? 

F.L — A CVM é uma autarquia que regula o mercado 
de capitais. No caso do Condo-Hotel no Brasil havia a ex-
istência de venda com promessa de rentabilidade, con-
ceituada como “CIC” (Contrato de Investimento Coletivo), 
o que ensejou regulamentação do mercado através da 
CVM e que impôs algumas regras, as quais dificultaram a 
comercialização do Condo-Hotel. Diferentemente do Con-
do-Hotel, a Multipropriedade não é vendida com o objetivo 
de gerar direito de participação, parceria ou de remune-
ração, mesmo que seja possível, eventualmente, alugar 
o seu período no imóvel. Outra grande diferença em rela-
ção aos casos de ofertas de empreendimentos hoteleiros 
enquadrados pela CVM como valores mobiliários, é que 
nestes casos, a adesão ao “pool” de locação é obrigatório 
e é requisito essencial para a viabilidade e o atingimento 
de determinados resultados econômicos decorrentes da 
exploração do imóvel, ao passo que, no caso da multipro-
priedade, não há obrigação que imponha o aluguel da 
unidade por meio de um “pool” de locação, uma vez que  o 
que se almeja, em princípio não é a obtenção de resultado 
econômico, mas a garantia de um destino de férias.
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A difícil relação entre investidores e administradores hoteleiros

O relacionamento entre investidor e administrador hoteleiro foi, é e sempre será conflituoso como de 
maneira geral é todo vínculo que envolve dinheiro, lucratividade e necessidade de valorização

Imagine a seguinte situação: Um casal está 
passeando num final de semana numa cidade de 
médio grande porte e se depara com uma obra 
que destaca uma enorme placa os convidando a 
serem donos de um hotel. Curiosos, eles entram 
num estande de vendas e são abordados por um 
vendedor muito bem vestido, alegre e comuni-

cativo que os recebe com taças de espumantes, 
aperitivos e muitas promessas de que o investi-
mento que estão fazendo é seguro e rentável. Ain-
da indecisos, o casal prefere não assinar nenhum 
papel, mas quando ficam sabendo quem vai ad-
ministrar o tal hotel é uma conhecida bandeira, 
eles acabam assinando por força de conheci-
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  A orientação de um advogado especializado em direito imobiliário é de fundamental importância para ler e entender o contrato
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mento e reputação. A logomarca da bandeira no 
folder com lindas perspectivas dos ambientes do 
futuro empreendimento, que promete retorno ac-
ima de 1% ao mês sobre o capital investido, foram 
fatores decisivos para fechar o contrato de com-
pra. E na empolgação e euforia de que vão ser 
donos de um hotel, nem que seja numa pequena 
parte, e com a garantia do vendedor que é um óti-
mo negócio, o casal acaba assinando uma pilha 
de papeis contratuais sem ao menos ler. Saem do 
estande ciente de que fizeram um ótimo negócio e 
ficam ansiosos para contar aos parentes e amigos 
da nova aquisição.

Isso pode parecer uma ficção, mas é uma 
cena rotineira que acontece em grandes cidades 
do Brasil, assim como em cidades secundárias e 
terciárias de empreendimento que são comer-
cializados no modelo de condo-hotéis. 

Abusos das incorporadoras e construtoras
Na opinião do Consultor hoteleiro, Mario Cezar 

Nogalez, os abusos realizados pelas incorporado-
ras e construtoras são históricos, afinal de contas 
eles apenas visam o mercado de construção e não 
o mercado hoteleiro. “Historicamente posso citar 
o exemplo dos flats na indústria (1990 a 2005) que 
elevou o número de UH’s a disposição no mercado 
em mais de 400% e fazendo com que o mercado 
paulista passasse de uma taxa de ocupação média 
de 70% anual para parcos 25% em poucos meses. 
Hoje temos uma nova sacada das incorporadoras e 
construtoras com o Fractional, afinal de contas uma 
fração pode ser vendida com muito mais rentabili-
dade à construtora do que uma unidade inteira. Da 
mesma forma que ocorreu com os flats, a promes-
sa da construtora é um hotel funcional para uso 
próprio. A questão maior está no local onde estão 

Mario Cezar Nogalez: “Os abusos das incorporadoras e construtoras são históricos”
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sendo construídos estes tipos de empreendimen-
tos fracionais com 13 proprietários por unidades ou 
mais e cada um com quatro semanas de uso por 
ano. Eles tem pouca ou nenhuma infraestrutura 
para poder manter sequer o empreendimento fun-
cionando (como água potável, energia, etc.) ain-
da mais com a necessidade de funcionários que 
tais empreendimentos exigem (a cidade não 
tem nem a população necessária) e seu grau 
de conhecimento de operacionalização. Desta 
maneira, as administradoras contratadas para 
tais empreendimento, apesar de terem a opera-
ção garantida, terão um enorme esforço para 
manter os serviços com a qualidade necessária 
e vendida”, destaca Nogalez.

Segundo ele, outro ponto é a maneira com que 
as unidades são vendidas quando se tratam de em-
preendimento hoteleiros sem participação fracio-
nada. “Eu mesmo recebi um convite de uma incor-
poradora que prometia um aluguel de R$ 1.800,00 
por mês com uma taxa de ocupação de 60% e uma 
diária média de R$ 230,00 (RevPAR 138,00) que ob-
viamente é um aluguel impossível de ser atingido. 
O pulo do gato neste caso estava no valor do m2 
da unidade (que era em torno de R$ 35.000,00), 
mais do que o dobro do m2 da região. Obviamente 
que desavisados não perceberam que a garantia 
do aluguel no primeiro ano estava atrelado a uma 
superinflação do m2 que com o investimento cor-
reto no mercado financeiro garantiam este aluguel 
de primeiro ano. Obviamente que após este ano de 
operação o aluguel cairia e a culpa seria do mer-
cado hoteleiro... ou seja, o mesmo modus operandis 
na construção de flats”, lembra Nogalez.

Mas afinal de contas, o que é esse tal de 
condo-hotel?

Quem explica é Kênio de Souza Pereira, Advo-
gado e Presidente da Comissão de Direito Imo-
biliário de Minas Gerais. “Nesse modelo de negó-
cio o adquirente abre mão do direito de uso, pois 
se obriga na convenção, no contrato de compra 
e venda e na escritura a disponibilizar sua quota 
– que se baseia numa unidade do hotel – somente 
no pool de locação, o qual será administrado por 
uma empresa do ramo hoteleiro. Em troca, o adquir-
ente recebe uma porcentagem do lucro ou arca com 
o prejuízo diante da baixa ocupação. Na verdade, o 

que o construtor vende não é uma propriedade, mas 
sim uma mera  participação no hotel, em forma de 
uma unidade como se fosse um percentual ou quota 
de um negócio, sobre a qual o adquirente não tem 
qualquer atuação ou opinião. Deste modo, mesmo 
que o adquirente não tenha outro lugar para morar, 
não poderá residir ali, o que afronta o artigo 1.228 do 
Código Civil que estipula: o proprietário tem a facul-
dade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha. Se tivesse realmente adquirido 
uma propriedade, obviamente, poderia, nela residir. 
Na maioria das vezes quem está vendendo a unidade 
do condo-hotel nos estandes de vendas, não explica 
para o adquirente que ele não será proprietário, mas 
sim um investidor numa prestação de serviços. E que 
isso pode lhe trazer resultados positivos ou negativos, 
como se fosse, por exemplo, um fundo de investimen-
to ou um fundo imobiliário. Ou seja, o negócio tem um 
risco, explica Kênio. 

Kênio Pereira: “A CVM demorou muito para se posicionar”
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Segundo ele, como se trata de um contrato de 
investimento coletivo, ele deveria ser previamente 
fiscalizado pela CVM — Comissão de Valores Mo-
biliários, conforme a Lei nº 6.385/76, mas ela de-
morou anos para se posicionar e nesse período, 
muitas unidades hoteleiras foram vendidas com 
falsas promessas. “Somente em 12/12/2013, a CVM 
emitiu um alerta ao mercado informando que os 
contratos firmados sempre conferem aos investi-
dores o direito de participação nos resultados - posi-
tivos ou negativos - do empreendimento imobiliário. 
Esses resultados são oriundos de atividades como 
hotelaria, locações comerciais ou residenciais, den-
tre outras, configurando-se o que a Lei nº 6.385/76 
chama de CIC — Contratos de Investimento Coletivo. 
Estabeleceu ainda que, por se tratar de investimento 
coletivo, deveria ser por ela aprovada a transação 
antes de ser oferecida aos possíveis investidores. E 
esse negócio está sujeito às regras do CDC — Código 
de Defesa do Consumidor, esclarece Kênio. 

Escolha da administradora
Feita a aquisição da unidade hoteleira e a obra 

entregue, agora vem uma outra fase na vida do in-
vestidor. A contratação da administradora hoteleira 
que pode ser ou não a que estava mencionada no 
folder de aquisição anos atrás. Esse novo contrato 
deveria estar definido e determinado todos os direi-
tos e obrigações entre as partes do pool hoteleiro. 
Isto inclui a administração hoteleira, com seu plano 
de contas e forma de distribuição dos resultados, 
fundos de reserva, taxa de administração, entre os 
outros requisitos. Através do pool hoteleiro o com-
prador tem a garantia de participar de todos os re-
sultados que o hotel distribuir para os proprietários, 
inclusive os resultados do restaurante, da locação 
das salas de convenções, tarifas de telefonia, e en-
tre outros. Mas nem sempre os contratos são formu-
lados de forma tão clara e objetiva. Na maioria das 
vezes o investidor recebe um contrato engessado 
através do incorporador/construtor, mas quem vai 
gerir o negócio é a operadora hoteleira, que herda 
expectativas que não foram validadas por ela. Com 
isto, o conflito torna-se inevitável quando as expec-
tativas não são atendidas. A maioria dos contratos 
que o investidor recebe são típicos contratos de 
adesão. Ou assina ou não fecha o negócio. Não há 
alternativa nem negociação.

Algo muito importante que a grande maioria dos 

investidores desconhecem é que para que um con-
trato clássico de franquia possa ser firmado a ad-
ministradora em questão precisa ter registro na ABF 
– Associação Brasileira de Franquias cujos critérios 
de adoção e inclusão são extremamente rígidos 
exigindo inclusive lastros financeiros de relevante 
porte. Por essa razão, são usualmente adotados 
modelos contratuais alternativos que dão outra 
roupagem a gestão. Em mercados recessivos (caso 
atual de inúmeras capitais e cidades secundárias 
do Brasil) o modelo de auto-gestão (tanto com a 
adoção de bandeiras hoteleiras pertencentes a admi-
nistradoras ou quando o próprio hotel cria sua marca) o 
resultado financeiro auferido em prol dos investidores 
tem se revelado vantajoso. Muitos chamados “cus-
tos das operadoras hoteleiras” são suprimidos em 
especial os rateios de despesas corporativas. 

Relação difícil
O relacionamento entre investidor e administra-

dor hoteleiro é, foi, e sempre será conflituoso como 
de maneira geral é todo elo que envolve dinheiro, 
lucratividade e necessidade de valorização. Na ho-
telaria, por vezes este conflito é acentuado em fun-
ção de ser um mercado bastante específico, com 
peculiaridades na sua operação que muitas vezes 
fogem do entendimento e da compreensão do in-
vestidor. Os maiores problemas evidenciados nesta 
zona de conflitos referem-se à apresentação de 
resultados, prestação de contas e atribuição das 
funções de cada um destes atores no decorrer do 
processo de gestão.

E para evitar que isso ocorra, a escolha do admi-
nistrador é de fundamental importância. O primeiro 
filtro deve ser identificar qual administrador melhor 
se enquadra para o perfil do negócio, levando-se 
em consideração o Tipo (lazer, eventos ou negó-
cios), Localização (Aeroporto, Urbano, Suburbano, 
Praia, Montanha, etc), Classificação (luxo, superior, 
mediano, econômico ou supereconômico). O se-
gundo passo é, dentre essas administradoras, bus-
car aquelas que possuam boa reputabilidade no 
mercado, sendo indispensável uma boa “due dili-
gence” sobre a bandeira prospectada de amplo es-
copo (corporativa), a qual consiste resumidamente 
em verificar/determinar: a) conformidade com os 
governos (federal, estadual e municipal); b) históri-
co financeiro: incluindo ativos, falências, processos 
judiciais fiscais e garantias, afiliações corporativas 



Especial

17

e até mesmo contribuições políticas. Havendo al-
gum ponto de atenção, recomenda-se então uma 
segunda etapa da “due diligence” (investigativa), 
realizada por meio de uma análise mais aprofun-
dada de todos os registos da empresa em questão, 
seguindo por verificações de quaisquer discrepân-
cias ou omissões.

Contratos padrões
Uma vez escolhida a administradora, se faz 

necessário a elaboração de um contrato. Para a 
advogada Márcia Rezeke, Sócia diretora do es-
critório Rezeke & Azzi Advogados, os contratos 
de administração seguem uma certa padroni-
zação, considerando que as empresas hotelei-
ras, que fazem a administração de muitos em-
preendimentos, necessitam desse formato para 
uma melhor gestão contratual e, por conse-
quência, dos empreendimentos administrados. 
“Contratos padronizados são comuns no mundo 

contemporâneo, não só na operação hoteleira, 
como em qualquer relação jurídica que en-
volve uma rede fornecedora de um produto 
ou serviço. Penso que em um contrato de ad-
ministração de um empreendimento hoteleiro, 
o investidor deve estar suficientemente esclare-
cido quanto às atividades que serão prestadas 
pela administradora, bem como a forma como os 
orçamentos serão apresentados e aprovados, e a 
prestação de contas será feita”, diz Márcia.

No parecer dela, não existe uma postura in-
tencional de inserção de cláusulas abusivas nos 
contratos mas, por vezes, elas existem. “Penso 
que em um contrato de administração de um 
hotel, a existência de cláusulas que limitem o 
acesso do investidor ao organograma de cargos 
e salários de empregados por ele contratados, 
de gastos com partes relacionadas da opera-
dora hoteleira, que o impeça de questionar de-
terminados gastos que não estão claramente 
previstos em contrato. Ou, ainda, que limitem as 

Márcia Rezeke: “Os contratos de administração seguem uma padronização”
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informações que serão objeto de prestação 
de contas, poderiam ser enquadradas como 
cláusulas abusivas”. 

Cláusula de performance
Essa é uma forma que muitos investidores en-

contram para evitar amargar enormes prejuízos. 
Muitas administradoras aceitam a inserção desse 
tipo de cláusula para a administração de deter-
minados empreendimentos, mas isso não é uma 
regra. “Observo é que a aceitação desse tipo de 
cláusula pelas administradoras depende de prévia 
análise desta do mercado, da economia do País e 
do posicionamento existente ou que se pretende 
dar ao empreendimento.

A existência desse tipo de cláusula, no meu sen-
tir, traz conforto ao investidor de que a administra-
dora buscará a melhor performance possível para 
o empreendimento (não que a sua ausência não 
leve um administradora profissionalizada e bem 
posicionada no mercado a não fazê-lo), mas não 
me parece que garantirá ao investidor o não aporte. 
Digo isso porque, normalmente, esse tipo de cláusu-
la traz condições que permitem a rescisão do con-
trato caso a performance não seja alcançada, seja 
por uma eventual ineficiência da administradora, 
seja por condições de mercado, o que é algo dife-
rente da garantia de inexistência de aporte”, revela 
a Advogada Márcia.

Transparência na prestação de contas
Essa é a posição de seu colega advogado Camillo 

Ashcar Neto que é Vice-presidente da InnVestidor – 
Associação Brasileira de Investidores de Condo-Ho-
tel. Para ele, os contratos que não tenham transpar-
ência no tocante à prestação de contas, controle de 
custos e cláusulas de performance sejam os prin-
cipais fatores que levam investidores à amargar 
prejuízos indevidos. Ele destaca as cláusulas mais 
fundamentais na elaboração de um contrato ho-
teleiro são: marca, taxas e prazo. “No entanto, a re-
alidade não poderia estar mais distante do que isso, 
uma vez que os contratos envolvendo operações 
hoteleiras são de grande complexidade e envolvem 
diversas variáveis, não sendo possível limitar-se a 
esse tripé de cláusulas como sendo apenas as prin-
cipais. Além delas, entendo que devem ser alvo de 
profunda análise cláusulas que tratem sobre:

1. Estrutura jurídica do negócio (Condotel, SPE, 
Fundo Imobiliário, etc);

2. Orçamento e prestação de contas (proces-
so de aprovação, incentivar planejamento con-
stante, sistema de eliminação de conflitos – Es-
pecialista);

3. Empregados (que empresa, quem paga, 
quem comanda);

4. Seguros (formação das apólices, custos);
5. FF&E (como funciona, provisão, gestão, con-

flito de interesses);
6. Capital de Giro (responsabilidade pela ma-

nutenção, hipóteses extraordinárias);
7. Licenças (quais licenças, custos, responsab-

ilidades);
8. Multa rescisória (reciprocidade, sistema de 

eliminação de conflitos – Especialista);
9. Prazo e territorialidade;
10. Hipóteses de indenização (uso do ativo do 

proprietário em benefício próprio, uso indevido da 
marca por parte do proprietário);

Camillo Ashcar Neto: “É preciso transparência nos contratos”
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11. Direitos de término (tem de haver reciproci-
dade, operador agir contra interesses do proprie-
tário, compromissos de performance, desrespeito 
aos padrões de qualidade, negligência no pro-
cesso orçamentário, interferência na atividade 
alheia);

12. Remuneração das partes (está intrinsica-
mente relacionado à todos os assuntos acima, 
principalmente à estrutura jurídica, deve trazer 
equilíbrio)”.

Ele alerta que é de fundamental importância 
ter a supervisão e auxílio de um bom advogado, 
enquanto o investidor negocia o contrato, con-
siderando os riscos inerentes a qualquer inves-
timento. “Antes de efetivar o investimento, deve-
se estudar à fundo o contrato, procurar conhecer 
bem a construtora / incorporadora, assim como 
o operador hoteleiro. O investidor deve atentar-
se à questões como padrões de qualidade, qual 
o tipo daquele empreendimento (lazer, even-
tos ou negócios), pesquisar se sua localização 
é compatível com a classificação à qual se 
propõe (econômico, superior, luxo), entender a 
concorrência da bandeira na cesta primária e 
secundária de modo a poder melhor projetar 
futuros resultados. Todos os nossos associados 
contam com amplo e irrestrito apoio em todos 
os campos relacionados à investimentos ho-
teleiros. Sejam dúvidas na fase de prospecção, 
apoio em relações já estabelecidas, denúncias 
de situações irregulares ou fraudes. O associado 
da InnVestidor tem na Associação seu veículo 
para defesa de interesses difusos. O objetivo da 
InnVestidor é de oferecer ao associado a orien-
tação que precisa”, lembrou Camillo.

Como são estruturados os modelos de 
administração de unidades hoteleiras

Quem esclarece é o Consultor hoteleiro e 
Asset Manager, Maarten Van Sluys. “O mer-
cado hoteleiro brasileiro há algumas décadas 
desenvolveu seus próprios mecanismos para 
viabilizar a administração de empreendimentos 
hoteleiros. Uma adequação dos moldes mais 
tradicionais e engessados usados nos merca-
dos amadurecidos como Estados Unidos e Eu-
ropa deu lugar a diversificações necessárias e 
customizadas as características dos modelos 

de gestão que aqui proliferaram. Com o advento 
dos apart-hotéis e dos posteriores condo-ho-
téis, estes onde se apresentam os modelos de 
multi-propriedade (onde o investimento que dá 
vida ao negócio é pulverizado) surgiu a criativa 
ideia de modelar a adoção da administração di-
reta tradicional nos hoje consagradas formata-
ções jurídicas denominadas: SCP-Sociedade 
em Conta de Participação e em menor escala 
adotando-se a composição de uma SPE - So-
ciedade de Propósito Específico. Nestes dois 
modelos dada a pulverização patrimonial do 
ativo hoteleiro fez-se necessário dar a roupa-
gem de uma sociedade a atividade, na qual 
via de regra a administradora é sua sócia-os-
tensiva (controladora) e os investidores (pes-
soas físicas ou jurídicas) seus sócios-partici-
pantes (outrora chamados de: ocultos, nome 
pouco apropriado e até suspeito para tal de-
nominação)”, explica Van Sluys.

Maarten Van Sluys: “A tendência atual são contratos de três anos”
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Ele lembra que esses modelos são comumente 
adotados em adendo ao contrato de adminis-
tração através de termos de adesão individual-
mente firmados entre a sócia-ostensiva e todos 
os sócios-participantes individuais. O mesmo 
pode também ser adotado onde, ao contrário dos 
condo-hotéis e apart-hotéis (outrora chamados 
de flats) onde o investidor tem a propriedade da 
unidade hoteleira (apartamento) eles individual- 
ou coletivamente possam ser donos de cotas 
do negócio como um todo. “No Brasil esta mo-
dalidade ainda encontra resistência pois como 
falamos em nosso dia a dia, os investidores 
brasileiros priorizam serem donos de tijolos (es-
crituras) ao invés de papéis (cotas). 

Como aspectos importantes referentes a mo-
dalidade de administração sob forma de socie-
dade julgo de vital necessidade a adoção de 
prazos contratuais ajustados a cláusulas de per-
formance. Através delas os investidores poderão 
avaliar a qualidade da gestão proposta (e rara-
mente bem definida nos termos contratuais) e 
assim garantirem portas de saída na relação com 
sua administradora. “A tendência atual são os 
prazos de três anos (anteriormente víamos con-
tratos de até 15 anos. Isso é uma eternidade para 
a realidade brasileira!) e as taxas de administra-
ção incidirem essencialmente sobre os resultados 
líquidos (o que vai para o bolso do investidor) e 
não mais sobre receitas ou resultados opera-
cionais (GOP). Para os condo-hotéis inclusive 
as taxas de administrações condominiais veem 
caindo em desuso visto que a administração da 
massa condominial é correlata a administração 
do pool hoteleiro e normalmente gerida pelos 
mesmos executivos alocados na operação do 
referido hotel. Nos últimos anos alguns grupos 
de investidores têm contratado administração 
de redes hoteleiras por poucos anos como uma 
espécie de “transferência de tecnologia”. Findo o 
primeiro ciclo contratual no qual através de uma 
gestão participativa representantes dos investi-
dores (conselhos com o auxílio fundamental de 
asset managers especializados em hotelaria ou 
gestores de investimentos contratados). Esses 
grupos de investidores apostam na auto-gestão 
de seus respectivos hotéis, os resultados tem sido 
positivos e para suprir uma lacuna de vital im-
portância optam em contratar uma marca recon-
hecida (das próprias administradoras existentes) 

pagando seus royalties (taxas de uso da marca), 
remunerando percentuais sobre reservas advindas 
das plataformas destas administradoras. E por vez-
es também fazendo uso mediante remuneração da 
estrutura comercial das redes. Esse modelo é uma 
espécie de intermediário entre a administração di-
reta e a franquia como a que conhecemos em out-
ros segmentos de negócios”, concluiu Van Sluys.

Cuidados com seu patrimônio
Mario Cezar Nogalez deixa uma dica precio-

sa: “Os investidores e proprietários devem ter 
um extremo cuidado ao transferir a adminis-
tração a terceiros. Muito mais com relação a 
seu patrimônio do que com resultados, pois 
resultados financeiros dependem de merca-
do, infraestrutura nacional e da estabilidade 
governamental. Como o brasileiro não tem 
hábito de planejamento, os planos de negócio 
não passam de estratégias anuais ou bienais 
e que são apresentadas aos investidores como 
certa. Outro ponto são certas garantias que são 
colocadas como pagamento de dividendos de 
operação e que na verdade são dividendos de 
aplicações financeiras. E quando o contrato 
chega ao seu fim o empreendimento se encontra 
totalmente desgastado e defasado com relação a 
tecnologias, decoração e estrutura predial. Outro 
ponto são as exorbitantes taxas de cancelamento 
exigidas pelas administradoras. Não há, em ne-
nhum caso, cancelamento de contrato a custo 
zero já que um contrato com este tipo de cláusula 
de cancelamento estaria atrelado diretamente 
aos resultados obtidos pela própria administra-
dora. Afinal de contas, nenhum investidor trocaria 
seu administrador que vem tendo excelente de-
sempenho por outro que ainda não conheça (a 
não ser que seja ludibriado com vantagens que 
nunca existirão). O que deve então um investi-
dor ou proprietário exigir em seu contrato são as 
seguintes garantias: Manutenção e atualização 
da propriedade de forma a manter o produto 
de acordo com as necessidades tecnológicas 
e de mercado; Manutenção da qualidade do 
empreendimento exigindo uma classificação 
de avaliação da hospedagem nos patamares 
próximos a nove pontos de classificação nos 
diferentes meios e redes sociais (como booking, 
tripadvisor, etc)”, revelou Nogalez.
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Rompimento de contrato
Como a pressão por resultados é muito grande 

por parte dos investidores e muitas vezes eles não 
podem ser alcançados em razão de um dado mo-
mento econômico, trocar a operadora pode ser a 
solução encontrada numa assembleia de inves-
tidores. Mas na grande maioria das vezes, existem 
despesas elevadas e desnecessárias. Não são raros 
casos de passivos trabalhistas gerados de ma-
neira estranha pelas administradoras/bandei-
ras, além de não realização de manutenções ne-
cessárias para que tenham maior lucratividade. O 
problema é que há casos da edificação se dete-
riorar a ponto de a administradora deixar o pré-
dio em péssimo estado ao romper o contrato, 
tendo os adquirentes ou investidores que arcar 
com altos custos com reformas.

E alguns rompimentos contratuais têm se 
mostrado verdadeiros casos de polícia. Não 
obstante já houve casos de administradoras 
levarem todos os computadores do hotel na ca-
lada da noite, incluindo os da recepção, e quando 
os hóspede chegaram para fazer o check-in, a nova 
administradora que havia entrado minutos antes 
estar sem informação alguma. Outro fato que já 
aconteceu várias vezes, é a administradora que está 
saindo levar todo o fundo de reposição de produtos 
e deixar o empreendimento completamente su-
cateado. “O que vejo, por vezes, é que nem todas as 
informações constantes da base de dados são dis-
ponibilizadas ao investidor, por serem consideradas 
como elementos componentes do fundo de comér-
cio e clientela da administradora. Isso me parece 
equivocado por parte da administradora, haja vista 
que uma administradora integrante de uma rede 
de marcas e outros empreendimentos tem uma cli-
entela não só ligada a um hotel específico, mas aos 
seus demais empreendimentos. O que me parece é 
que precisa estar claro ou razoavelmente no con-
trato, quais informações serão disponibilizadas aos 
término dos contratos e a forma como o serão. Eu 
não tenho conhecimento de administradoras que 
levaram os recursos do fundo de reposição perten-
cente ao investidor. O que pode ocorrer é que ao 
término do contrato existam créditos em favor da 
administradora e as partes ajustam que os recur-
sos existentes no fundo serão destinados total ou 
parcialmente para a liquidação desses crédito, evi-
tando, assim, a necessidade de aporte pelo investi-
dor para liquidar as relações jurídicas. Por vezes, em 

operações estruturadas em contratos de sociedade 
em conta de participação os recursos do fundo, ou 
parte deles, ficam retidos temporariamente para 
que a administradora possa promover a liquidação 
das obrigações da sociedade, distribuindo o que 
sobejar aos investidores, sócios participantes de tal 
sociedade”, ressaltou a advogada Márcia. 

Quem é o verdadeiro cliente da administra-
dora? O investidor ou o hóspede?

Esta é uma relação algumas vezes conturbada 
e se constitui numa zona nebulosa e outra questão 
também pode ser levantada. O hóspede é cliente 
só da administradora ou é também cliente do in-
vestidor? O que existe aí é uma diferença bastante 
grande deste entendimento dentro da hierarquia 
de uma administradora hoteleira. Para aqueles que 
estão envolvidos diariamente na operação de um 
hotel, ou seja, os funcionários internos daquele hotel, 
o cliente é o hóspede e ponto final. Agora, aqueles 
que tem cargos mais relacionados à administrado-
ra como um todo, que não estão dentro de um hotel 
e respondem por setores que englobam vários em-
preendimentos são em geral mais próximos dos in-
vestidores do que dos hóspedes. Há diretores e até 
gerentes de administradoras que sequer tem con-
tato com o hóspede. Nestes postos é comum que se 
trabalhe mais pela satisfação do investidor do que 
pela satisfação do hóspede. 

O fato da operadora não ter hotéis próprios para 
servir de exemplo de administração de resultados 
ou mesmo recursos próprios aplicados no setor in-
fluência de alguma maneira a aplicação do inves-
tidor? Quem explica é um hoteleiro que pediu para 
não ser identificado e que possui um hotel que era 
independente e lucrativo, mas como os filhos não 
queriam tocar o negócio, ele passou para uma con-
hecida administradora nacional. Não obtendo lucro 
ele passou a administração para uma ‘grife interna-
cional’ como ele mesmo intitulou, mas o lucro tam-
bém não ocorreu. “Tem muito hoteleiro que perde o 
emprego, não consegue outro e então resolve mon-
tar uma administradora. Através de uma fala man-
sa, segura, apresentando gráficos e estatísticas do 
mercado, descrevendo conhecimento do negócio e 
um terno impecável consegue convencer numa re-
união o dono de um hotel que ele é a solução para 
que seu negócio seja bem lucrativo. E tudo o que foi 
feito anteriormente era uma gestão familiar, ama-
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dora e que o negócio seria agora administrado por 
quem tem uma visão profissional e mercadológica. 
Com este argumento, tivemos uma administra-
dora hoteleira que explorou o quanto pode nosso 
hotel, sem apresentar resultados e para quebrar 
o contrato a multa era pesadíssima. No término 
do contrato só ela teve lucro e tivemos um gasto 
enorme para repor todo o mobiliário. Confiamos 
posteriormente a administração de nosso hotel 
a uma grife internacional que também só deixou 
prejuízos, pois na verdade eles são meras franquias 
de marcas internacionais e muito hoteleiro acredita 
que isto é fator de sucesso, o que não é. Depois de 
tantas desilusões resolvemos contratar um gestor 
muito profissional para administrar nosso hotel sob 
nosso olhar atento e hoje ele é muito rentável”, ga-
rante a fonte que pediu para não ser identificado 
e que deixou a pergunta para quem pensa em sair 
da administração própria para a tercerizada de seu 
negócio: “Se a administradora não posui um único 
hotel ou sequer um único centavo investido na ho-
telaria ela vai conseguir dar rentabilidade ao seu 
capital aplicado. O risco de avaliação é todo seu’”.

Papéis claros na administração
O consultor Luiz Arthur Medeiros, Diretor da 

Concierge Hotelaria não vê nenhum problema 
de uma administradora não ter hotéis ou mes-
mo recursos próprios e mesmo assim adminis-
trar investimentos de terceiros. “Mais uma vez 
eu bato na tecla da clara atribuição de fun-
ções. Papéis claros nas relações comerciais; 
administradora administra, investidor investe. 
Simples não? O que o investidor precisa inves-
tigar antes de colocar seu dinheiro na mão de 
uma administradora é sua idoneidade. Investigar 
outros empreendimentos nos quais a adminis-
tradora atua, pesquisar o nível  de satisfação 
de outros investidores ,  anal isar  o  contrato 
muito detalhadamente,  pesquisar os em-
preendimentos que foram da administradora e 
não são mais. Ou seja, por qual motivo ela saiu do 
empreendimento, investigar o contrato social da ad-
ministradora, capital social, enfim, refinar ao máximo 
a busca por informação para ganhar segurança 
na hora de assinar o contrato com a administra-
dora”, concluiu Medeiros.
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Os contratos devem ser claros nas relações comerciais para evitar futuros atritos
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Cana Brava (BA) reinaugura o 
Bar da Praia

O resort Cana Brava (BA) acaba de reinau-
gurar o recente investimento,  o Bar da Praia. 
Totalmente (re)projetado em formato oc-
togonal ,  o serviço agora serve tanto quem 
está praia quanto quem está na piscina. Lá 

são oferecidos drinques entre os quais estão 
uma carta de caipirinhas e opções de desti-
lados, licores e cervejas, incluindo sem álcool, 
além de soft drinques para quem não toma 
bebidas alcoólicas.

A reinauguração do novo bar integra os in-
vestimentos que vem sendo feitos na área de 
alimentos e bebidas. Além dessa, o empreen-
dimento inclui também a inauguração do à la 
carte Coco Dendê, que se soma aos outros dois 
restaurantes do empreendimento, oferecendo 
o melhor da gastronomia regional baiana com 
pratos à base de frutos do mar.

Entre os novos investimentos previstos na 

Golden Park Recife Boa Viagem 
(PE) conclui retrofit

O empreendimento pertencente à rede 
Nacional Inn Hotéis e situado na capital 
pernambucana, acaba de promover uma 
reforma completa em sua estrutura. Todas 
as áreas comuns – que incluem espaços 
de lazer, salas de eventos, restaurante e 
corredores – passaram por modificações, 
que se estenderam para as acomodações 
privativas alojadas nos nove andares do 
empreendimento. O retrofit das acomodações 
incluiu a modernização do sistema hidráulico, 
das duchas e do ar condicionado.

Ampliado e modernizado, espaço atende hóspede 
que estiver na praia ou na piscina

O retrofit das acomodações incluiu a modernização do sistema hidráulico, das duchas e do ar condicionado
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Projeto de expansão do Barretos 
Country Resort (SP) está previsto 
para este ano

O empreendimento que está localizado 
em Barretos, no interior de São Paulo (SP) 
iniciou um projeto de expansão em 2017 e 
deve inaugurar ainda este ano os primeiros 
apartamentos do Barretos Country Thermas 

área de alimentos e bebidas está a ampliação 
e climatização do principal restaurante, o En-
contro das Águas. “Procuramos sempre inovar 
os espaços e atendimento para agradar hós-
pedes que reconhecem nosso grande diferen-
cial, que é a variedade e qualidade do sistema 
all inclusive”, diz o diretor Comercial do em-
preendimento, Rafael Espírito Santo.

Suítes. Inicialmente, o investimento foi de R$ 50 
milhões representando um importante marco 
ao desenvolvimento turístico de Barretos e 
região, juntamente com o Barretos Country 
Thermas Park, que possui uma das maiores 
piscinas de ondas com praia artificial do 
estado de São Paulo.

Na área de alimentação, o restaurante 
Bar’Retos também passa por seu momento de 
consolidação ao ser destaque em grandes fes-
tivais gastronômicos e principal referência na 
culinária local. Além disso, o complexo conta 
com o Centro de Convenções e Eventos, palco 
dos principais eventos corporativos realizados 
na cidade e região, tendo em sua cartela de 
clientes grandes nomes como Bayer, Natura, 
Santander, Johnson&Johnson, entre outros.

Pelo 13º ano consecutivo o Barretos Country 
Resort & Thermas conquista o primeiro lugar 
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Iloa continua ampliação e 
entrega mais 24 apartamentos

na categoria Hotel da Pesquisa de preferência 
e popularidade da Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB). Há pouco mais 
de um ano firmou parceria societária com 
o Grupo GR - referência em incorporação e 
administração de hotéis e resorts no Brasil. 

O resort localizado na Barra de São Miguel 
em Alagoas, concluiu no último mês de julho a 
entrega de mais 24 apartamentos, reforçando 
seus planos de expansão. O empreendimento, 
que hoje já possui 284 unidades em operação, 
pretende chegar a um total de 404 aparta-
mentos nos próximos cinco anos.

Os apartamentos entregues são todos suites 
com quarto, sala, cozinha, varanda e banheiro. 

Segundo o Diretor do Iloa, Felipe Cavalcante, a 
procura por apartamentos de um e dois quartos 
para a família tem aumentado muito no Iloa, já 
que ele proporciona maior privacidade para os 
casais, a comodidade da cozinha e um menor 
custo de hospedagem por pessoa quando 
comparado com apartamentos hoteleiros.

Enquanto aguarda o término das obras do 
Centro de Convenções da Barra de São Miguel, 
que terá capacidade para 1.500 pessoas e fica 
vizinho ao hotel, o Iloa tem como prioridades 
para este ano a construção do Beach Club na 
Praia das Conchas e investimentos em tecno-
logia, que incluem chat bot e marketing digi-
tal. “Sem sombra de dúvidas, o Beach Club e 
o centro de convenções vão fazer toda a dife-
rença para viabilizarmos os planos de expan-
são do Iloa”, afirmou Cavalcante.

Barretos Country Resort (SP) valoriza as tradições culturais da cidade 
e do Estado

Fachada da nova edificação onde ficam os apartamentos

Águas termais no Rio Araguaia 
(GO) é o novo atrativo para 
turistas

A beleza natural do Rio Araguaia (GO) e 
as águas quentes naturais de Caldas Novas 
são atrações que fazem parte do patrimônio 
turístico de Goiás. Elas podem ser desfrutadas 
no Thermas Água Santa, em Aragarças, na di-
visa com o Estado de Mato Grosso. O local fica 
a 345 quilômetros de Goiânia, integra o polo 
turístico Vale do Araguaia e está aberto ao pú-
blico a partir desta temporada de férias.

O projeto é a primeira etapa do complexo 
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de turismo e lazer que está sendo desenvolvido no 
município e tem objetivo de aproveitar as duas atra-
ções da Fazenda Água Santa, propriedade que está 
às margens do Rio Araguaia e possui seis nascentes 
de água a 39 graus celsius. Além de serem termais, 
as águas também são consideradas medicinais 
pelo alto teor de lítio.

O local de 200 mil m², que antes era uma pousada 
inicia sua revitalização. Poço natural de águas ter-
mais, praia exclusiva às margens do Rio Araguaia, 
piscinas termais, restaurante e acomodações fazem 
parte do ambiente que receberá turistas tanto para 
day use como para hospedagem. Além disso, o com-
plexo de turismo e lazer será ampliado futuramente 
com a construção de um novo parque aquático ter-
mal, um hotel, além de dois condomínios horizon-
tais para casas de veraneio – o primeiro condomínio 
está pronto e os proprietários já iniciaram as obras 
de suas residências.

A iniciativa é do grupo Água Santa, integra-
do pelas empresas Tropical Urbanismo, Goiarte 
Soluções Construtivas em Concreto e César Trans-
portes, e tem sido bem recebida pela população do 
Encontro das Águas - integrado pelos municípios 
de Aragarças, Pontal e Barra dos Garças - em razão 
da ampliação do lazer, da expectativa de geração 
de empregos e de desenvolvimento econômico da 
região. “A expansão acontecerá de maneira orgâni-
ca com a resposta positiva dos turistas, algo que 
temos convicção de que acontecerá”, considera o 
diretor da Tropical Urbanismo, Leandro Daher.
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As seis nascentes de água possuem 39 graus  
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Como está a higiene do seu hotel?

Necessária e obrigatória, a qualidade da limpeza do empreendimento interfere na experiência do 
hóspede e no desempenho dos funcionários

Falar sobre higiene e limpeza é uma necessidade 
constante quando se trata da prestação direta de 
serviços. Além disso, é um dos principais pontos 
mencionados pelos turistas como mais importante 
na hora de escolher um meio de hospedagem. 
Dada sua importância, este quesito é previsto por 
legislações e regulamentações do setor e também 
no Código de Defesa do Consumidor, que garante 
como direitos básicos a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços considera-
dos perigosos ou nocivos. 

Obrigatória para preservação da saúde de to-

dos, sejam hóspedes ou colaboradores, a higieni-
zação adequada no meio de hospedagem interfere 
diretamente na imagem do empreendimento, que 
depende muito de sua reputação para sobreviver 
na voraz concorrência no setor.

Ainda que pareça corriqueiro, o processo de hi-
gienização precisa ser feito com atenção e ter suas 
etapas reforçadas e recicladas sempre, envolvendo 
desde a escolha de produtos registrados, equipa-
mentos de segurança e uniformes adequados até 
a capacitação contínua de camareiras e profis-
sionais de manutenção. Cada área do hotel tem 
um procedimento e produto específicos de assep-

A forma que o hotel gere sua higienização faz parte do cuidado com sua imagem e segurança
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sia, visando a segurança e saúde de todos os en-
volvidos na operação, passando por pisos, cortinas, 
janelas e carpetes até louças, metais e utensílios. 

Além disso, é importante ressaltar que a higieni-
zação também faz parte da receita do hotel, já que 
tem o poder de aumentar - ou diminuir, se feita 
equivocadamente - a vida útil da estrutura de um 
empreendimento. O prolongamento do uso de um 
piso, enxoval ou louça também depende da forma 
que eles são higienizados diariamente, demandan-
do sua troca em períodos programados. Isso tam-
bém impacta no uso consciente de água e energia, 
uma visão que cada vez mais empresas têm adot-
ado para auxiliar no cuidado com o meio ambiente 
e garantir economia.

Panorama do setor
Constantemente o setor investe para expan-

são e ampliação de presença em mais cidades e, 
junto a esta grande demanda, vem uma exigência 
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igual por fornecedores que acompanhem as pe-
culiaridades do segmento. O setor hoteleiro con-
some uma vasta gama de químicos, acessórios e 
máquinas de limpeza profissional, o que cria opor-
tunidades para empresas especializadas do setor. 

De acordo com o último levantamento da 
Associação Brasileira do Mercado de Limpeza 
Profissional (Abralimp) acerca do setor, elaborado 
em 2013, havia no período 16,5 mil fabricantes 

Os EPIs para limpeza são recomendados e obrigatórios para 
várias atividades - mas nem sempre são usados
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de máquinas, descartáveis, equipamentos e 
acessórios, produtos químicos e dosadores, 
empresas distribuidoras e prestadoras de serviços. 
Estima-se que entre 2011 e 2012 o segmento de 
limpeza profi ssional movimentou anualmente 
entre R$ 17,1 e R$ 17,8 bilhões. “Esse é um mercado 
em franca ascensão, uma vez que um espaço 
limpo e higienizado é uma premissa básica. A 
limpeza profissional é cada vez mais demandada 
por empresas e condomínios dos mais diversos 
segmentos e tem criado inovações para atender 
aos clientes com eficiência e sustentabilidade”, 
apontou o presidente da Associação, Paulo 
Gonçalves Peres.

O setor hoteleiro consome uma vasta gama 
de químicos, acessórios e máquinas de Limpeza 
Profissional. Ao caminhar pelos corredores de um 
hotel, é comum ver carros repletos de detergen-

tes, desinfetantes, pulverizadores, panos, luvas, 
baldes, ceras, mini sabonetes, papéis higiênicos e 
toalhas, entre outros insumos consumidos. O setor 
não recebe apenas turistas de férias, mas tam-
bém, viajantes a negócios. Por isso, Peres lembra 
que um quarto de hotel precisa funcionar como 
uma extensão da casa ou do escritório do cliente 
– só que melhor. “Garantir privacidade, conforto 
e rigor na limpeza passam a ser fatores impre-
scindíveis neste ambiente. A escolha de produtos 
de limpeza para essas estações deve visar, princi-
palmente, o bem-estar. O profissional de limpeza 
deve estar munido com os produtos e equipa-
mentos adequados”, acrescenta o presidente da 
entidade.

A Abralimp firmou em 2016 uma parceria com 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), com o intuito de desenvolver e estabelecer 
padrões de qualidade para a limpeza profissional. 
Atualmente existem dois selos ambientais que são 
formalmente apoiados pela entidade, sendo o PE-
344, que tem seu foco nas empresas e equipes 
prestadoras de serviços, com o objetivo de validar 
os processos e insumos utilizados na execução 
dos trabalhos, e o PE-311, com foco na certificação 
de produtos químicos.

Para auxiliar os diversos segmentos aos quais 
as empresas associadas atendem, incluindo o 
hoteleiro, a Abralimp debate assuntos relevantes 
para o setor reunindo, periodicamente, as Câma-
ras Setoriais em sua sede. Por meio de sua Unidade 
Nacional de Formação Profissional (UniAbralimp), 
também oferece cursos para a capacitação de 
equipes. Outra maneira de informar as empresas 
associadas sobre os assuntos mais importantes 
em pauta na Associação e no mercado de lim-
peza profissional como um todo são as comuni-
cações como Newsletter, canais nas redes sociais 
e a Revista HigiPlus, que traz conteúdos relevantes 
e aprofundados sobre esse segmento.

A Associação também produz publicações, por 
meio de suas Câmaras Setoriais, assim como car-
tilhas, manuais de processos e o Tempos Padrão, 
que informa o tempo que se leva para executar as 
atividades de limpeza. Além disso, a associação 
organiza a HigiExpo, feira que expõe produtos, ser-
viços, máquinas e equipamentos de limpeza de 
países de toda América Latina com data marcada 
para os dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019.  Outro 
evento relevante da entidade com a finalidade de 

Paulo Peres, Presidente da ABRALIMP
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Gestão de processos
Por mais que a limpeza e manutenção diária, 

semanal ou mensal de um ambiente ou item 
seja uma função da equipe operacional, todos 
os envolvidos na atividade hoteleira precisam 
estar em sintonia. A gestão e o planejamento 
nos processos, desde a gerência geral até os 
funcionários terceirizados, devem perseguir a 
perfeição, pois todo cuidado é pouco quando se 
trata deste assunto.

Para Carla Trindade, atuante na consultoria 
operacional de governança e lavanderia, 
formada em processos gerenciais e na hotelaria 
desde 2005, são três os aspectos que envolvem 
a higienização do hotel: Fator humano, técnico 
e estrutural. O fator humano compreende 
treinamento e ter o quadro de colaboradores 
suficiente para aquela estrutura hoteleira. Já o 
técnico abrange o tipo de produto. “Infelizmente 
tem hotéis que ainda usam produtos caseiros na 
sua higienização e equipamentos. Por exemplo, 

um hotel que tem muito vidro e a camareira 
não tem rodo suficiente para fazer a limpeza. A 
aparência para o hóspede não fica agradável”, 
explicou Carla. Em estrutura, trata-se da 
conservação em si do imóvel, com a manutenção. 
“Existem hotéis que são extremamente limpos 
mas têm uma configuração antiga, com móveis 
escuros, situação de colchas e cortinas mais 
ultrapassadas - se for pensar no dia de hoje. 
Isso não traz um aspecto de limpeza. O hóspede 
acaba percebendo o cheiro de mofo, e isso 
atrapalha”, alerta a especialista.

Por mais padrões que um hotel ou rede ho-
teleira venha a ter, a prática nem sempre sai 
como planejado. As tarefas (ainda) são feitas 
por mãos humanas e um erro ou outro acaba 
ocorrendo. Contudo, existem alguns deslizes 
que podem ser evitados mas ainda são muito 
comuns no meio hoteleiro. A consultora apon-
ta como um dos erros mais comuns a falta de 
colaboradores para a necessidade do hotel, 
sendo um dos equívocos de gestão. “Com isso, 
acaba tendo uma sobrecarga de trabalho para 
uma pessoa, que às vezes não tem tempo hábil 
para fazer da maneira correta. E às vezes, esse 
tempo hábil está aliado em não ter o produto 

Carla Trindade, Consultora operacional de governança e lavanderia

promover, discutir e dialogar sobre as tendências 
do setor é o Congresso Internacional do Mercado 
de Limpeza Profissional (Higicon).
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uma camareira limpando 15 apartamentos 
por dia, com o produto que não é adequado, 
quanta força ela precisa fazer. E com o produto 
adequado, ela vai fazer força, mas bem menos. 
Ela vai ter uma força física maior para continuar 
limpando com eficiência. Mas para isso, o 
produto precisa ser adequado. Não pode ser um 
produto caseiro”, completou. 

O objetivo de todo negócio é ampliar o 
lucro reduzindo custos. Com esses cuidados, o 
colaborador passa a ter consciência da execução 
do processo daquela determinada forma, 
valoriza pequenas ações no dia a dia e contribui 
para a economia de recursos do hotel. “Se o 
colaborador tiver consciência, ele não vai retirar 
as toalhas penduradas, por exemplo. Se tiver as 
plaquinhas de aviso (no chão, para retirar; se 
tiver pendurada, não precisa), o funcionário deve 
seguir as normativas que a empresa determinou”, 
exemplificou Carla Trindade.

Para ela, a organização dos processos de-
pende sempre de cada gestão, mas existe a 
necessidade da orientação e criação de pro-
cedimentos para quem vai fazer a limpeza. “É 
um conhecimento empírico que a camareira traz 
de casa, chegando na máxima ‘Quem limpa em 
casa, limpa hotel’. Não é bem assim. Precisamos 
ter um procedimento padrão para manter aquela 
qualidade que o hotel se propõe, para que o hós-
pede, quando retorna ao hotel, perceba o mesmo 
tipo de higienização. Então, o processo vem do 
hotel, da governanta ou gerente, que precisam 
indicar o caminho”, opina.

No final do ano passado, o programa Fantásti-
co mostrou em reportagem alguns hotéis do Rio 
de Janeiro e São Paulo que não trocaram seus 
lençóis após a mudança de hóspedes. Na visão 
de Carla, este ocorrido não é algo frequente na 
hotelaria, e pode ocorrer com qualquer meio de 
hospedagem. “Muitas vezes, acontece do apar-
tamento não conseguir ficar pronto no mesmo 
dia e só será liberado no dia seguinte. Acontece 
da camareira entrar, varrer e tirar o pó, mas não 
conseguir terminar. No dia seguinte, provavel-
mente outra camareira vai no quarto para ter-
minar o serviço e, quando vê a cama arrumada, 
ela deixa”, analisa. Isso dá margem para a in-
terpretação da segunda camareira de que os 
lençóis foram trocados. “Para mim, foi isso que 
aconteceu neste caso. A gente antecipa algu-

correto. Tem hotel que usa produto doméstico 
como sabão em pó, detergente que usa para 
lavar louça para lavar banheiro, etc. Eles não 
são próprios para uso na indústria hoteleira. 
Temos que usar produtos institucionais ou pro-
fissionais que tenham uma ficha técnica”, afir-
ma Trindade.

Um grande perigo que pode ocorrer na 
operação da higienização do hotel é a ‘arte do 
improviso’ e a negligência à necessidade de ter 
produtos certificados e autorizados pela ANVISA. 
Em um momento de pressa ou falta de recursos, 
a camareira pode colocar uma diluição de um 
produto químico fora da embalagem, e acaba 
perdendo as informações sobre sua validade, 
regulamentação, compostos e outros dados 
importantes. 

A consultora conta que, certa vez, em um 
hotel que prestou serviços, uma funcionária 
colocou uma substância química diluída em 
uma garrafa de água, e deixou em seu carrinho. 
Por algum motivo desconhecido, a garrafa foi 
parar com um hóspede, que bebeu o conteúdo. 
“A nossa sorte é que era um produto de uma 
diluição muito grande, e com certeza não fez 
mal para o hóspede. Mas tinha o gosto, então, 
quando aconteceu isso, buscamos a  ficha téc-
nica de inspeção e segurança do produto e lá 
dizia que, se por um descuido houvesse a in-
gestão, que não provocasse vômito e tomasse 
bastante água para diluir mais, fazendo prati-
camente uma lavagem no estômago”, contou 
Carla. A ficha de inspeção traz segurança para 
o hotel, funcionário e para o hóspede. Pensan-
do nisso, o gestor deve sempre procurar por 
produtos que tenham essa ficha do produto 
químico e todos os selos e regulamentações 
dos órgãos competentes. 

Cada espaço tem suas peculiaridades e ne-
cessidades de higiene, e, para cada uma delas, 
deve existir um produto adequado para seu fim. 
Enquanto o banheiro demanda desinfecção, os 
vidros precisam de um produto próprio para re-
tirada de manchas e gordura, por exemplo.

Carla menciona que todo hotel deve 
trabalhar com produtos profissionais, mesmo 
que “aquele” funcione tão bem em casa. “Ele 
tem uma formulação que facilita o uso, que 
agiliza não tanto a força física para a limpeza e 
sim a ação do produto sobre a sujeira. Imagine 
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mas coisas às vezes e a camareira toma isso 
como verdade, mas não vai se certificar. A su-
pervisora, confiando no trabalho da camareira, 
também não vai levantar lençol e a colcha, para 
verificar tudo. Então, a falha foi justamente nis-
so: confiar que o outro fez”, opina a consultora.

O papel da governanta hoje está se tornando 
obrigatório para que ela se aperfeiçoe e se pro-
fissionalize. Para Carla, enquanto antigamente 
esta profissional tinha este cargo pelo tempo no 
hotel ou para representar uma figura de respei-
to entre os colaboradores, hoje a governanta é 
o braço direito do gerente, uma controladora de 
custos e responsável pelo treinamento da equi-
pe. “Ela passa particularidades do hotel para a 
gerência em relação ao hóspede, em relação 
a manutenção, preservação, conservação do 
apartamento e do prédio. Se torna imperativo 
essa necessidade que a governanta venha a se 
profissionalizar”, reitera.

Sem ruídos e com segurança
Hotéis, pousadas, flats e spas, que durante 

o ano todo recebem pessoas interessadas 
em turismo de férias, negócios, eventos, 
gastronômico, estudos, esportivo ou compras, 
precisam estar sempre atentos à limpeza, de 
forma a não incomodar seus hóspedes. Para 
isso, é preciso investir em soluções práticas 
para limpeza e higienização. Uma das empresas 
que fornecem produtos para variados usos é 
a Jacto Clean, que prevê limpeza com maior 
eficiência, liberando a área com mais agilidade 
além de contribuírem com a conservação da 
água e de energia. 

Todas as lavadoras de alta pressão, aspira-
dores de pó e líquidos e limpadoras a extração 
comercializados pela empresa possuem certifi-
cação e selo de identificação de conformidade 
de segurança do Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Além de 
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diferentes tipos de lavagem, inclusive naquelas 
em que é necessário o uso de água quente. A 
pressão dos jatos remove sujeiras pesadas, in-
crustadas e em locais de difícil acesso e isso faz 
toda a diferença”, explica Antonio Luis Francisco, 
Diretor Geral da JactoClean.

Ao conservar o asseio dos ambientes, são re-
duzidos possíveis acidentes e transtornos com 
clientes e funcionários, evitando contaminações 
e o surgimento de insetos. Equipamentos como 
Aspiradores de Pó e Líquidos e Lavadoras Sani-
tizadoras não demandam contato manual do 
trabalhador com as partes a serem limpas. O 
alto poder de sucção dessas máquinas faz com 
que o ambiente fique seco mais rapidamente – 
incluindo cantos e rejuntes de pisos.

De acordo com o Diretor da empresa, a 
utilização de lavadoras de alta pressão é 
simples e segura, quando utilizadas de forma 
correta. No entanto, algumas recomendações 
são de grande importância para a segurança 
da pessoa que irá executar o serviço de limpeza 
e, consequentemente, para o melhor resultado 
da atividade.Todas as instruções de utilização 
das Lavadoras de Alta Pressão da JactoClean 
estão no manual de instruções que acompanha 
o produto. “Os usuários devem sempre segui-
las, no intuito de evitar, por exemplo, choques 

elevada potência e capacidade de sucção, os 
aspiradores da JactoClean têm adequado nível 
de ruído, graças ao sistema de isolação acústi-
ca, fundamental para a execução de trabalho 
em ambientes fechados - atendem à Portaria nº 
388/2013 do Inmetro, que determina a utilização 
de um selo classificatório de emissão de ruído.

O mercado hoteleiro necessita de água em 
várias etapas de sua atividade, mas a questão 
é como fazer isso de uma maneira melhor. Uma 
das tendências é a mecanização da limpeza, que 
contribui significativamente para a redução do 
consumo de água. Entre as máquinas disponíveis 
para esta finalidade estão as Lavadoras de Alta 
Pressão, que trazem vantagens no aspecto am-
biental e financeiro, uma vez que permitem a 
limpeza e a higienização com grande econo-
mia de água - podendo chegar a 80% quando 
comparado ao uso de uma mangueira comum 
-, com baixo consumo de energia elétrica e de 
produtos químicos. Além disso, a pressão dos 
diferentes tipos de jatos facilita a limpeza, com 
alto índice de eficiência.

“A água é fundamental para a manutenção 
da vida em qualquer instância e exige a raciona-
lização do consumo e ações de preservação dos 
recursos hídricos. O trabalho de conscientização 
deve ser contínuo. A tecnologia vem para aju-
dar. A JactoClean possui modelos destinados a 

As lavadoras de alta pressão da Jacto Clean visam redução no consumo de água
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Mecanização da operação
Para atender as exigências dos hóspedes, 

que fiscalizam cada canto do hotel e têm 

elétricos ou mau uso do equipamento”, indica 
Francisco. 

Os manuais orientam a certificar-se de que 
a rede elétrica local é compatível com a ten-
são (voltagem) especificada no equipamento 
antes de instalar a lavadora de alta pressão; 
conectar o equipamento em tomadas devi-
damente aterradas; ao usar uma extensão 
elétrica, certificar-se de que a mesma tem o 
sistema de aterramento, se é compatível (bi-
tola) com o equipamento e se a construção é à 
prova d’água; sempre utilize calçado com sola 
de borracha ou outro material isolante elétrico 
e não tocar o plugue ou a tomada se estiver 
com os pés ou mãos molhados, dentre outras 
diretrizes de segurança.

Para desinfecção completa de paredes e pi-
sos de cozinhas e sanitários - incluindo obje-
tos como vasos sanitários, mictórios, barra de 
apoio, box, etc., a empresa fornece a Lavadora 

Sanitizadora. Ela não demanda contato manual 
do trabalhador com as partes a serem limpas.

Os três modelos disponíveis da JactoClean 
aplicam o produto químico, fazem o enxágue e 
aspiram os resíduos, removendo a sujidade de 
forma rápida - acionada por bateria e de baixo 
consumo de água. A versão SJ30B limpa 100 m² 
de área e 15 objetos sanitários em aproxima-
damente 20 minutos. Hotéis, pousadas e em-
preendimentos com pequenas áreas podem se 
beneficiar com o uso das Lavadoras de Piso, que 
também aplicam o produto, esfregam e aspiram 
a sujidade, deixando o local praticamente seco 
- liberando rapidamente a área para o trânsito 
de pessoas. 
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nas áreas públicas.
Pensando nisso, a empresa desenvolveu 

máquinas que, com um operador, permitem 
lavar aproximadamente 1.200 m² de piso em 
uma hora. Outra facilidade é que com apli-
cações distintas, um único produto pode ter a 
função de desinfetante, detergente e limpador 
multiuso que requer pouca água no enxágue, 
proporcionando ganho de tempo e economia 
de água. 

Para o caso de tratamento de piso, a nova ge-
ração de produtos utilizados  substitui a remoção 
e aplicação de impermeabilizantes convencio-
nais. “Sua camada protetora pode ser reparada 
sem a necessidade de remoção, eliminando o 
uso de removedores químicos e reduzindo tam-

o poder de disseminar tudo o que veem por 
meio de redes sociais, muitas empresas estão 
investindo na capacitação de seus próprios 
funcionários e treinando os colaboradores 
de hotéis para o uso adequado de seus 
equipamentos.

Alexandre Bardella, Diretor Comercial da 
Cleaning Solutions afirma que, para todo o 
sistema profissional de higiene e limpeza 
implantado ter sucesso, a equipe tem que 
estar muito bem treinada. “Após uma boa 
implantação, temos como hábito fazer 
reciclagens constantes com os profissionais 
envolvidos no processo de higienização já que 
a rotatividade nessa área é alta”, afirmou. Por 
este motivo, o diretor acredita que o futuro 
deste mercado seja a mecanização da limpeza 

Para o tratamento de piso, a nova geração de produtos substitui a 
remoção e aplicação de ipermeablizantes tradicionais
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Combate a infecções
Com a premissa de proporcionar limpeza 

e desinfecção de superfícies no ambiente 
hoteleiro, a Alpha HP oferece ao mercado o 
Peróxido de Hidrogênio Acelerado (PHA) com 
característica multifunção e espectro de ação 
microbiológica. O produto pode ser utilizado 
desde a limpeza básica de pisos e carpetes à 
desinfecção de superfícies diversas, como por 
exemplo vidros e espelhos ou mofo de rejuntes.

A tecnologia J-Flex oferece uma aplicação 
equilibrada em termos de consumo e 
desempenho para cada necessidade. O 
produto se trata de um sistema diluidor que 
auxilia no combate ao desperdício, de forma 

que as concentrações de uso, aliadas a um 
método de aplicação adequado, proporcionem 
rendimento.

bém o consumo de água. Esta tecnologia no 
tratamento de piso, está sendo muito bem aceita 
pela hotelaria hospitalar”, afirma.
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Tratamento da água
A preocupação com a higienização envolve 

tantos detalhes que muitos correm o risco de 
passarem despercebidos por conta da natu-
ralidade com que se lida com eles. A água por 
exemplo, usada exatamente para a limpeza 
da maioria dos ambientes e fundamental para 
a eliminar bactérias dos alimentos, também 
precisa de tratamento especial a fim de que 
não seja a fonte do que se destina a retirar. 

Principalmente na hotelaria, o tratamento 
da água é importante para garantir ao hós-
pede uma experiência segura, pois ele estará 
protegido de uma série de doenças patológi-
cas que podem ser transmitidas por ela. O 
mercado dispõe de soluções para desinfecção 
da água para seu consumo, e também de ali-
mentos e utensílios na cozinha, além do trata-
mento da água de piscinas.

Com mais de 70 itens no portfólio, a HidroAll 
do Brasil atua neste segmento e desenvolve 
produtos clorados orgânicos para vários 
segmentos cuja água utilizada deve ser 

sanitizada e equilibrada. Todos os produtos 
possuem registro na ANVISA. Recentemente 
a HidroAll lançou uma embalagem refil de 
cloro para o tratamento da água de piscinas 
e, de acordo com Junior Galinari, Gerente de 
Marketing e Vendas da empresa, a embalagem 
que é flexível possui apenas 5% do peso que uma 
embalagem rígida usaria de matéria prima, 
além de ser totalmente reciclável.

Galinari explica também que no tratamento 
de água de piscinas, a manutenção e correção 
dos parâmetros de alcalinidade, pH, cloro e du-
reza cálcica são essenciais para a qualidade 
da água. A empresa fornece ao mercado ho-
teleiro os cloros Hiperclor 60 e HCL Hypo, além 
da eliminação da oleosidade com o oxidante 
OxiAll no caso do uso contínuo da piscina e a 
quantidade maior de materiais orgânicos (re-
síduos de hidratante, protetor solar, descama-
ção da pele, suor, entre outros) podem oca-
sionar aspecto oleoso, turbidez e leitosidade 
a água”, alerta o Gerente. Os produtos para o 
tratamento da água de consumo humano se 
baseiam na ABNT 15784. 

O tratamento adequado da água da piscina pode proteger o hóspede de uma série de doenças
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Ameris by Nobile prevê fatura-
mento de R$ 20 milhões a  
afiliados até o final de 2018
Novo conceito de soft brand destinado a hote-
laria independente apresenta inovações ao setor

Apresentada ao mercado em abril deste ano, a 
soft brand Ameris by Nobile se prepara para iniciar 
suas operações. A ferramenta voltada para hotéis in-
dependentes tem até o momento 50 hotéis confirmados, 
com maior número de adesões na região Sul do País. O 
novo conceito inicia com um portfólio de 4 mil aparta-
mentos e com a previsão de faturamento aos afiliados 
por meio da plataforma na ordem de R$ 20 milhões até 
o final do ano.

A marca promete aos afiliados cinco pilares para ope-
ração de hotéis independentes: Poder de compra, Poder 
de vendas, Tecnologia, Padrões Operacionais e Fideliza-
ção. Fruto de uma parceria entre Nobile Hotéis,  Desbra-
vador, VEGA I.T e Visotech, a ferramenta disponibiliza aos 
seus afiliados o acesso ao Chain Code Global (GDS/GN), 
sem custo de mensalidade ou implantação, o qual pro-
porcionará aos hotéis o acesso a 450 mil agências de via-
gens, que geraram no ano passado 93 milhões de diárias 
para os seus clientes. Por participarem de um grupo de 
fornecedores preferenciais junto a ABRACORP (Associação 
Brasileira de Agências de Viagens Corporativas), os ho-
téis aderentes a este novo sistema estarão presentes nas 
ações de marketing e de promoção de vendas do grupo.

Ao contratar os serviços da Ameris By Nobile, o ho-

Ampliar a capilaridade
Vislumbrando este cenário de oportunidades, o Fun-

dador e Presidente da Nobile Hotéis, Roberto Bertino, ide-
alizador do projeto Ameris By Nobile, está promovendo 
juntamente com seus parceiros encontros nacionais 
em formato de Fóruns, para que este projeto seja palco 
de discussão sobre o aprimoramento da hotelaria inde-
pendente, que muitas vezes é carente de ferramentas 
eficazes para se equiparar com a concorrência que se 
torna cada vez mais voraz. O primeiro evento aconte-
ceu no mês de abril, e a próxima edição do encontro 
acontecerá durante a 56ª edição da Equipotel, no mês 
de setembro, em São Paulo. Durante o evento, os partici-
pantes conhecerão os benefícios que a Ameris By Nob-
ile proporciona ao hoteleiro que anseia por ampliar a  
capilaridade do seu empreendimento. 

Nos eventos, são apresentados ponto a ponto os 
benefícios que o hotel independente tem afiliando-se à 
Ameris By Nobile. São eles: 

1) Poder de Compra - plataforma de e-commerce, 
intitulada Hotelshop, que oferece: Portal de compras 
com acesso a mais de 3.500 hotéis; fornecedores ho-
mologados; itens do máster list de um hotel com es-
pecificações (mais de três mil itens); menor preço ga-
rantido pelos fornecedores homologados; melhores 
condições de compra; processo de cotação eletrônico, 
imparcial e seguro; faturamento direto do fornecedor ao 
hotel; e taxa de serviço do portal aplicado sobre o valor 
da compra.

2) Poder de Venda - uma combinação de ferra-
mentas tecnológicas para distribuição do inventário 
dos hotéis independentes, somados a uma central de 
reservas e ao esforço de um time de vendas com mais 
de 70 vendedores de norte a sul do Brasil, gerando ven-
das cruzadas e propiciando aos hotéis independentes 
um posicionamento competitivo e relevante junto aos 
principais players do mercado. A Ameris By Nobile ofe-

teleiro disponibiliza allotment de 10% do inventário para 
comercialização nos canais de vendas da Ameris, e 
recebe acesso a extranet do Desbravador para geren-
ciar este bloqueio. Os hotéis afiliados estarão disponíveis 
para comercialização através do GDS Global Ameris 
com o reforço e direcionamento de uma equipe de ven-
das com mais de 70 vendedores atuantes em todas as 
regiões do Brasil. “Para as ações Cooperadas e Acordos 
Preferenciais não será cobrada nenhuma taxa fixa dos 
hotéis, e a Ameris By Nobile será remunerada apenas 
pelas vendas realizadas”, explica Adriana Paiva, líder do 
projeto Ameris by Nobile.
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rece: Afiliação à 4ª maior rede hoteleira do Brasil (Nobile 
Hotéis); banco de dados com mais de 1,6 milhões de cli-
entes; mais de 80 mil visitas por ano; acordos preferen-
ciais com as ABRACORPs e TMCs; Vendas Globais (RFPs) 
e Promoção Offline e Online. 

3) Padrões e Procedimentos - A Ameris By Nobile en-
trega aos hotéis independentes que se afiliarem à soft 
brand manuais de recepção, governança e manuten-
ção para que os hotéis os utilizem de acordo com suas 
necessidades. Os manuais possuem rico conteúdo de 
procedimentos e padrões que podem ser aplicados nos 
hotéis independentes de tal forma a gerar economia, 
qualidade e melhora da reputação; 

4) Tecnologia -  A Ameris By Nobile disponibiliza 

A AMERIS BY NOBILE é um modelo de negócio inovador e disruptivo que agrega vantagens competitivas aos 
hotéis independentes sem custos fixos. O hotel independente combate a sua ociosidade/vacância entregan-
do 10% do seu inventário como allotment para a Ameris By Nobile, gerando um incremento de 30% no seu lucro. 

O hotel já tem seus custos fixos pagos pela sua gestão e a Ameris reduz a ociosidade agregando receitas 
que, após deduzidos dessas receitas as comissões e custos variáveis da hospedagem, 60% dessa receita 
gerada pela Ameris se transforma em Lucro Operacional:

Se comparado o modelo Ameris by Nobile com uma franquia hoteleira,  o cenário é o seguinte:

gratuitamente aos hotéis independentes uma série de 
ferramentas e benefícios, sendo eles: site/APP da rede 
Nobile e Ameris By Nobile; central de reservas; motor de 
reservas; channel; GDS; shopper; self booking; help desk.

5) Fidelização - Programa de fidelidade próprio, de-
senvolvido para fortalecer o relacionamento direto do 
hotel com seus hóspedes. O programa disponibiliza 
200 mil clientes fidelizados ao Nobile Plus; recompen-
sas pelas experiências; personalização da experiência 
(early check-in, late check-out, dentre outros); upgrade 
de categoria; upselling; marketing integrado; ações de 
marketing direcionadas; relacionamento direto; maior 
retenção e engajamento dos clientes e menor custo 
com comissões.

CENÁRIO ATUAL
Número de quartos 100

Taxa de ocupação 60%

Diária Média R$ 150,00

Receita de Hospedagem R$ 270.000,00

Lucro (20%) R$ 54.000,00

CENÁRIO FRANQUIA HOTELEIRA
Número de quartos 100

Taxa de ocupação 60%

Diária Média R$ 150,00

Receita de Hospedagem R$ 270.000,00

Royalty (5%) R$ 13.500,00

Taxa de Marketing (2%) R$ 5.400,00

Outras taxas (3%) R$ 8.100,00

Custo total Franquia R$ 27.000,00

CENÁRIO AMERIS BY NOBILE
Número allotment (10%) 10

Taxa de ocupação 60%

Diária Média R$ 150,00

Receita de Hospedagem R$ 27.000,00

Comissões, incluindo GDS (15%) R$ 4.050,00

Contrapartida R$ 400,00

N/A

Custo total Franquia R$ 4.450,00

CENÁRIO AMERIS BY NOBILE
Número allotment (10%) 10

Taxa de ocupação 60%

Diária Média R$ 150,00

Receita de Hospedagem R$ 27.000,00

Lucro (60%) R$ 16.200,00

INCREMENTO NO LUCRO 30,00%

Custo Franquia/Receita Hospedagem 10,00% Custo AMERIS/Receita Hospedagem 1,65%
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Palladium Hotel Group fecha 
primeiro semestre de 2018 com 
balanço positivo

A rede hoteleira espanhola, Palladium Hotel Group 
fechou o primeiro semestre de 2018 no Brasil com 
um balanço positivo, embora desafiador. A diretora 
comercial Brasil do Palladium Hotel Group, Carollina 
Abud afirma que nos seis primeiros meses do ano, o 
desempenho foi o mesmo que o do ano anterior em 
relação a números no Grand Palladium Imbassaí Resort 
& Spa (BA) e que houve um crescimento pequeno no 
Caribe.

Entre os fatores apontados pela diretora para os 
números estão a greve dos caminhoneiros, a instabili-
dade do dólar e os 15 primeiros dias de Copa do Mundo. 
“Algo que vem correspondendo nossas expectativas 
são as vendas dos nossos hotéis TRS, que cresceram 
exponencialmente. Além do aumento de grupos cor-
porativos e casamentos”, acrescentou Carollina.

A diretora ressalta ainda a importância do turista 
brasileiro para o PHG. “É fundamental, principalmente, 
para o hotel Grand Palladium Imbassai. Os brasileiros 
costumam representar entre 45% e 55% da ocupação 
do hotel, dependendo do ano. No Caribe, também há 
uma grande importância”, acrescentou. No final do 
ano, o PHG inaugura o Grand Palladium Costa Mu-
jeres Resort & Spa, em Isla Mujeres, no México, uma das 
apostas do grupo para o próximo ano.

Prive Hotéis e Parques registra 
alta de 15% na ocupação no  
semestre

Com sete unidades localizadas em Caldas 
Novas (GO), o Prive Hotéis e Parques registrou 

números positivos no primeiro semestre do ano 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
De janeiro a junho, a média de ocupação dos 
empreendimentos aumentou em 15% e a receita 
teve alta de 6%.

No segundo semestre, a rede contará com 
mais um empreendimento em seu portfólio: o 
primeiro eco resort da rede. Com isso, a rede 
chegará a 1.600 unidades habitacionais. “O Prive 
Hotéis e Parques já tem um nome consolidado 
na cidade e esse novo empreendimento vai fazer 
com que o sucesso do nosso produto seja ain-
da maior, aliado à nossa oferta de três parques 
aquáticos”, afirma o presidente do Grupo Prive, 
Waldo Palmerston.

Assim como a rede hoteleira, o Privé Diversão 
— complexo de entretenimento do qual fazem 
parte três parques aquáticos - Clube Privé, 
Water Park e Náutico Praia Clube — também 
teve aumento no primeiro semestre desse ano, 
chegando a registrar 8% a mais de visitantes do 
que no mesmo período do ano passado.

Vista aérea do Grand Palladium Imbassaí Resort, na Bahia

O Prive Boulevard Suíte Hotel é um dos empreendimentos do Grupo Prive
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Enjoy Olímpia Park Resort entra em operação

Nessa primeira fase, o empreendimento conta com 547 apartamentos; 
Em julho do próximo ano, serão inauguradas mais 365 unidades habitacionais

A imponente fachada é um marco e referência na região
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Localizada a 429 km da capital, a Estância 
Turística de Olímpia, na região Noroeste do 
Estado, recebe cerca mais de dois milhões de 
turistas por ano, número 40 vezes maior do que 
o de moradores. Grande parte desses turistas 
são atraídos pelo Thermas dos Laranjais que 
é reconhecido como o terceiro maior parque 
aquático do mundo em número de visitantes, 
de acordo com um estudo desenvolvido 
pela Themed Entertainment Association, em 
parceria com a Aecom. E para oferecer opção 
de hospedagem de qualidade para atender 
a essa grande demanda, foi inaugurado 
recentemente o Enjoy Olímpia Park Resort. 
Nessa primeira fase o empreendimento conta 
com 456 apartamentos, mas em julho do 
próximo ano entram em operação mais 456 
apartamentos. Segundo o Sr. Rafael Almeida 
CEO do Grupo Natos “ao entregarmos as quatro 
torres de 17 andares, teremos 912 apartamentos 

inteiramente equipados, mobiliados e 
decorados, em uma área de cerca de 84 mil 
m². Com isso, o investimento entre o resort e 
o  shopping anexo, ultrapassa R$ 400 milhões 
e deve gerar mais de 1,5 empregos entre 
diretos e indiretos, viabilizados pelo modelo de 
compartilhamento comercializado pela WAM 
Brasil”. Os incorporadores do empreendimento 
são a W Palmerston Holding, ABL Prime e Griffe 
Investimento.

A gestão da propriedade está por conta da 
Enjoy Hotéis & Resorts, comandada por Alexandre 
Zubaran e ele destaca que nesse período de soft 
opening a diária foi comercializada por cerca 
de R$ 450,00 no quarto duplo. “Esse valor é bem 
competitivo quando comparado com os outros 
meios de hospedagem existentes em Olímpia”. 
Em relação ao público-alvo, Zubaran descreve 
que hoje o cliente de Olímpia esta muito 
concentrado no sudeste sendo principalmente 
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procedente da Capital e Grande São Paulo, 
Campinas e cidades vizinhas no interior de SP 
e Minas Gerais com destaque para o triangulo 
mineiro, sendo o principal foco a família ou casal 
com 2 filhos para ser mais específico. “A Enjoy 
deseja ser uma empresa jovem e moderna, que 
se inspira no conceito joy of use, ou diversão 
pelo uso, sendo capaz de  gerar experiências 
positivas de encantamento”, destaca Zubaran.

Completa infraestrutura
O Enjoy Olímpia Park Resort contará a partir 

de outubro um Mall com diversas opções de 
lojas, complexo gastronômico amplo, e no re-
sort uma estrutura inteiramente voltada para 

a família com 2 salas de cinema, academia, 
sala de jogos, brinquedoteca, spa e sauna. Os 
912 apartamentos, distribuídos em quatro tor-
res com 17 pavimentos cada, contam com duas 
opções de unidades: um quarto, com 46,25m², 
que comporta até seis pessoas e unidades 
de dois quartos, para até oito pessoas, com 
63,59m². Já mobiliados e equipados, os aparta-
mentos possuem ampla sala de estar, cozinha 
gourmet com bancada alimentação, banheiro 
com bancada externa e varanda gourmet. As 
piscinas são um dos grandes atrativos, pois 
são aquecidas com águas termais, numa tem-
peratura confortável para serem aproveitadas 
em qualquer época do ano. Duas piscinas são 
destinadas para adultos e três piscinas infan-

A recepção é bem ampla e possui uma decoração moderna
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Alexandre Zubaran: “Estamos com uma expectativa bem otimista em 
relação a performance desse empreendimento”

tis, com vários brinquedos aquáticos forneci-
dos pela empresa Speed Kids. O mobiliário das 

piscinas são da marca Green House. 
E diversão é o que não falta para a criança-
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Seleção de grandes marcas
Na implantação desse empreendimento a 

Enjoy selecionou grandes marcas na parce-

ria, como a Harus Soluções em Hospitalidade. 
Através da divisão de amenities a empresa de-
senvolveu um aroma exclusivo de Bergamota, 
uma essência cítrica que combina o clima e a 
característica da região de Olímpia, onde pre-
domina o cultivo da laranja. Todos os itens são 
biodegradáveis e seus amenities são comp-
ostos por shampoo, condicionador, sabonete 
glicerina e touca de banho.

Para assegurar muito conforto, comodidade 
e uma noite de sono tranquila aos hóspedes, 
foram implantados colchões da marca 

Americanflex que é possuidor de diversas 
certificações de qualidade, como a ISO 9001, 
ABNT e INMETRO. “Para atender as neces-

A piscina é uma das atrações de lazer do resort

da, pois o empreendimento conta com moni-
tores preparados especialmente para garantir 
a segurança e organizar as brincadeiras. Existe 
uma brinquedoteca com muitos itens e ativi-
dades recreativas, mini-teatro, mini-cozinha, 
sessões de cinema, festas e até mini camarim 
com figurinos especiais. Para o hóspede que 
deseja manter a forma física, existe um mod-
erno fitness center com equipamentos forne-
cidos pela Vitally.
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sidades deste resort, criamos um produto em 
molas chamado “Tri Power”, que proporciona 
maior resistência e durabilidade, garantindo a 
vida útil do produto acima da média. Por pos-
suir molas com fio de aço mais espesso, este 
confere maior sustentação nos produtos de 
hotelaria. Por ser fabricante de suas próprias 
molas, e possuidor de tecnologia própria, con-
seguimos desenvolver e criar produtos es-
pecíficos para cada hotel, e perfil desejado”, 
revelou Werter Vieira Uhdre, Gerente Comer-
cial Corporativo da Americanflex. O enxoval 
de cama, incluindo lençol, colcha, protetores 
e travesseiros, assim como as toalhas, são da 
linha profissional Profiline da Teka. A empresa 
Casa de Pedra Estofados foi quem forneceu o 
sofá cama dos apartamentos, assim como os 
sofás de alta qualidade do lobby. A IMOL fab-
ricou com exclusividade para o Olímpia Park 

Resort todo o mobiliário em madeira dos quar-
tos e área social. O design das peças e o aca-
bamento seguiram à risca as especificações 
do projeto e o alto nível de exigência do cliente 
que pedia um produto diferenciado para este 
empreendimento. 

Os apartamentos contam com modernas 
fechaduras eletrônicas acionadas pelo smart-
phone, fornecidos pela Assa Abloy. O frigobar 
é da marca Electrolux, as telas e gravuras da 
Artimage. A Panasonic fechou um interessante 
acordo para fornecer soluções completas no 
modelo Turn Key incluindo instalação e forneci-
mento dos equipamentos para apartamentos 
e áreas sociais, envolvendo a configuração 
das 450 câmeras de segurança com sala de 
monitoramento, cerca de 2000 aparelhos de ar 
condicionado Split inverter, mais de 1.000 TV’s 
Smart e micro-ondas, sistema de PABX em todo 
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Conforto e segurança
A empresa Epold teve uma importante par-

ticipação nesse empreendimento ao executar 
a parte elétrica estabilizada, sonorização e 

Os apartamentos contam com uma boa infraestrutura de serviços

Os apartamentos contam com uma antessala para melhor receber os hóspedes

o resort, sistema digital signage com telas e to-
tens pelo empreendimento, além de duas salas 
de cinema equipadas com projetores, telões e 
sistema de som de última geração.



Implantação

53



Implantação

54

Laserway da Furukawa, baseada em 
cabos ópticos, para interligação dos 
sistemas, o que reduz drasticamente a 
quantidade de cabos que se reflete em 
redução de custos para a implantação 
e manutenção.

Segundo Paulo Eduardo Velho, Dire-
tor da Epold e responsável por este pro-
jeto, a flexibilidade para expansões e a 
alta qualidade da comunicação propi-
ciadas pela fibra óptica são os prin-
cipais atrativos da tecnologia GPON 
(Gigabit Passive Optical Network). Para 
complementar a infraestrutura ótica 
foi utilizada a solução ecofriendly Gi-
gaLan MAX Green da Furukawa que tem 
como base o primeiro cabo para redes 
LAN do mundo com cobertura em po-
lietileno verde - composto LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen) à base de etanol 
extraído da cana-de-açúcar, que traz 
vantagens de sustentabilidade ao em-
preendimento e ao meio ambiente.

Gastronomia de qualidade
Esse é um dos pontos fortes do Enjoy 

Olímpia Park Resort. A cozinha coman-
dada pelo Chef Jessé Cesar Pereira 
destaca-se pela inovação, criativi-
dade e modernidade dos equipamen-

cabeamento lógico para atender: computa-
dores, telefonia, CFTV, sistema de IPTV e wi-fi. 
Para o empreendimento foi utilizada a Solução 

O restaurante é bem amplo
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tos, das técnicas de armazenamento e das 
atividades gastronômicas que serão ofereci-

das no local, onde foi implantado o método de 
cocção e de armazenagem sous vide e cook 

A brinquedoteca é uma das atrações infantis do resort
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chill. “Desenvolvi uma alimentação fusion, ou 
seja, uma fusão entre o clássico e o regional. 

São pratos adaptados que seguem os 
padrões de grandes resorts interna-
cionais. O menu foi elaborado espe-
cialmente para o empreendimento”, 
afirma o Chef Jessé. 

Outra novidade será a cozinha ex-
perimental, que oferecerá aos hós-
pedes a experiência de cozinhar dife-
rentes receitas com auxílio do chef 
do resort. “Crianças, jovens e adultos 
poderão participar das atividades 
gastronômicas. Essa atividade faz par-
te do roteiro especial que construímos 
para nos aproximar dos clientes e, ao 
mesmo tempo, promover interação 
entre eles”, afirma Zubaran.

A qualidade dos alimentos arma-
zenados, preparados e servidos tem 
muito a ver com os equipamentos im-
plantados, como as câmeras frigorífi-
cas da São Rafael, aos equipamentos 
de cozinha em aço inox da Cozil, da 
Engefood, com fornos da marca Rathi-
onal e Unox, padaria e confeitaria da 
Prática, as coifas da Melting e utensí-
lios de cozinha da Pinheirense. Coube 
à empresa Bonsenso fornecer vários 
tipos de utensílios para a cozinha, as-
sim como maquinários para o bar e o 
restaurante.

Diversos brinquedos aquáticos foram instalados no resort
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Olímpia Park Resort marca história da WAM Brasil

A expertise adquirida com a comercialização 
dos primeiros empreendimentos comercializados 
pela WAM Brasil: Marina Flat Náutico, Atrium Ther-
mas Residence Service, Ilhas do Lago Eco Resort e 
Alta Vista Thermas Park, em Caldas Novas, capital 
nacional do modelo de multipropriedade, deu a 
WAM, a oportunidade de galgar um novo patamar. 
Ele foi dado em Olímpia, no interior paulista, cidade 
que recebe mais de 3 milhões de turistas ao ano. 

Do lançamento ao recorde de 100% das uni-
dades vendidas foram apenas 16 meses. A meta 
superou todas as expectativas iniciais de viabi-
lidade financeira do projeto. A multidão de com-
pradores fora atraída pelo modelo inovador de 
turismo imobiliário compartilhado e também pelo 
maior parque termal da América Latina, o Thermas 
dos Laranjais. Em relatório recente da Themed En-
terteinment Association –TEA, que analisa o mer-
cado de entretenimento internacional, o parque 
paulista ocupou, em 2017, o terceiro lugar em todo 
o mundo. É o único da América Latina ranqueado 
entre os principais empreendimentos do planeta, 
liderados pelo Chimelong Water Park, na China e 
Typhoon Lagoon at Disney World, em Orlando, US. 

O crescimento de público no parque foi de 54% 
(passando de 1,3 milhões, em 2012, para 2,0 
milhões, em 2017). A WAM também se considera 
responsável por este crescimento exponencial 
no fluxo do parque, e segue trabalhando em 
busca do objetivo maior do Sr. Benito Benatti, 
Presidente do Thermas dos Laranjais, em torná-
lo o maior parque do mundo. 

Consolidação da empresa e sustentabilidade 
do formato

A WAM Brasil é uma das especialistas em 
multipropriedade imobiliária (Fractional) na 
América Latina. Nos últimos 12 meses, atingiu R$ 
1,7  bilhão, com previsão de R$ 2 bilhões em 2018. 
Está presente nos estados de São Paulo, Goiás, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espirito. 
Com a entrega dos mais novos empreendimentos 
– Olímpia Park Resort, Alta Vista Thermas Resort 
e Ilhas do Lago Eco Resort – consolida-se como 
a comercializadora que entrega ao cliente a 
real experiência em utilização de casas de férias 
compartilhadas. Em um mercado em que a taxa 
de distrato se destoa de um mercado imobiliário 
convencional, a WAM segue fomentando 
e cumprindo também o seu papel como 
revendedora.

Olímpia segue abrindo portas e consolidando 
vendas, prova disto são as 1.002 unidades lança-
das no Solar das Águas, em fase final de vendas. 
As entregas desses empreendimentos represen-
tam a grandeza e a importância sustentável do 
negócio fracionado, que otimiza tanto para o cli-
ente quanto para o planeta que, cada vez mais, 
necessita que pessoas compartilhem e utilizem os 
benefícios de uma multipropriedade. 

O volume de vendas e os recordes positivos, em 
Salas de Vendas de Olímpia e pelo Brasil, compro-
vam tal movimento mercadológico, que veio para 
ser mais do que tendência, e sim, uma nova era 
do capitalismo - a era do acesso.
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Beach Park planeja captar R$ 1,6 
bilhão para a construção de novo 
complexo turístico no Ceará

O planejamento da primeira fase do projeto 
conta com um parque temático e um resort 
com 450 apartamentos

Com um investimento de R$ 1,6 bilhão que plane-
ja captar através de um fundo de investidores e com 
o apoio do Governo do Estado do Ceará, o Beach 
Park Entretenimento projeta ser nos próximos anos 
o maior complexo turístico privado do Brasil. O apoio 
do Estado será através da infraestrutura da região, 
que terá entre outras coisas, um novo calçadão in-
terligando toda a praia do Porto das Dunas. Já na 
primeira fase das construções, será entregue um 
novo resort, além de um novo parque temático, 
integrados. Com 450 apartamentos, o novo hotel 
terá como tema a cultura cearense e a natureza, 
retratadas através da arquitetura e das experiên-
cias dos hóspedes, que poderão acompanhar os 
pescadores voltando do mar com os peixes ou as 

tradicionais rendeiras tecendo os bilrros na beira da 
praia, e de toda a atmosfera que homenageará e 
retratará a forte inspiração cearense. 

O novo empreendimento será projetado sob 
a ótica da sustentabilidade, desde a construção 
até a operação e seus detalhes da experiência do 
cliente. Com fauna e flora aquática, o complexo 
proporcionará interações imersivas com a natureza, 
valorizando a riqueza local e levando os visitantes 
a uma perfeita harmonia com o ecossistema. “O 
nosso propósito é criar experiências felizes para as 
famílias, proporcionando momentos únicos, como 
mergulhos entre os peixes. Dessa forma esperamos 
consolidar o Beach Park como um destino completo, 
preparado para receber o público nacional e 
internacional”, explica Murilo Pascoal, CEO do Beach 
Park Entretenimento. 

Perspectiva de como será o complexo quando estiver concluído
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Projeto em seis fases
Segundo ele, o parque terá número limitado de 

visitantes diários e experiências interativas e edu-
cativas com o meio ambiente. O novo projeto será 
dividido em seis fases ao longo de 15 anos. “Acom-
panhando a grande transformação por que passa 
o Ceará, com a concessão do Aeroporto Pinto Mar-
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Hilton e Hotelaria Brasil anun-
ciam o primeiro Hampton by 
Hilton Hotel no Brasil

A Hilton e a Hotelaria Brasil assinaram um acordo 
de desenvolvimento estratégico. A intenção é ini-

tins e a criação do novo hub de conexões aéreas, o 
Beach Park acredita que a economia do turismo en-
contrará outro patamar no futuro próximo” acredita 
Pascoal. 

Ao final de todo o projeto, o novo complexo ho-
teleiro, que ficará a uma distância de 3,5 km de 
onde hoje está localizado o Beach Park, trará 2.300 
novos apartamentos além de dois novos parques 
temáticos, gerador de 3.500 novos empregos di-
retos e 10.500 empregos indiretos, tornando-se um 
forte fator influenciador do turismo e economia do 
estado do Ceará e do Brasil. 

ciar o desenvolvimento de cinco hotéis da franquia 
Hampton by Hilton no Brasil, marcando a estreia da 
marca no país. Como parte do acordo, as empresas 
confirmaram que o primeiro hotel deverá ser inau-
gurado em 2019, no aeroporto de Guarulhos em São 
Paulo, Brasil. 

O anúncio reforça o compromisso da Hilton 
com sua expansão no Caribe e na América Latina. 
Houve também um momento de grande impulso 
da marca do segmento de hotéis de preço médio, 
que inaugurou 139 hotéis em 2017, entre eles hotéis 
Hampton na República Dominicana, Colômbia, no 
México e no Uruguai. “Enquanto continuamos a 
explorar oportunidades de crescimento no Caribe 
e na América Latina, o Brasil continua sendo um 
mercado principal, já que possui a maior economia 
da América do Sul”, disse Shruti Gandhi Buckley, 
diretora global da marca Hampton by Hilton. 

Com expectativa de abertura para o início de 
2019, o Hampton by Hilton Guarulhos Airport com 160 
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Da esquerda para a direita da foto, Marcio Lacerda, Diretor geral da Hotelaria Brasil, Sami Moussalli, Presidente do conselho 
de administração da Hotelaria Brasil, Ted Middleton, Vice-presidente sênior de desenvolvimento para a América Latina da 

Hilton e Leonardo Lido, Diretor de desenvolvimento para o Brasil da Hilton

quartos está localizado a menos de quatro quilô-
metros do aeroporto. Além do compromisso global 
da Hampton de oferecer serviços inigualáveis para 
hóspedes em sua categoria, o hotel contará com 
um restaurante servindo três refeições por dia, com 
cardápio local e internacional, bar e lounge, uma 
academia, espaço para eventos para até 300 con-
vidados e traslado gratuito do aeroporto ao hotel. 

Design contemporâneo com inspiração local e 
quartos funcionais combinados com áreas públi-
cas diferenciam Hampton de outras marcas de 
hotéis. “Reconhecemos a importância de trabalhar 
com uma empresa hoteleira tão respeitada quan-
to a Hilton, principalmente porque a nossa visão 
de oferecer serviços intuitivos e acomodações de 
qualidade para os viajantes está em sintonia com 
os padrões da companhia”, disse Márcio Lacerda, 
Diretor geral da Hotelaria Brasil. 

Como parte da Hilton, o Hampton by Hilton Gua-
rulhos participará do Hilton Honors, o premiado 
programa de fidelidade para as 14 marcas Hilton. 
Membros que façam suas reservas diretamente 
têm acesso a uma série de benefícios, incluindo um 
método de pagamento flexível, com praticamente 
qualquer combinação de Pontos e dinheiro para 
reservar uma estada, com um desconto exclusivo 
para membro.

Hilton tem atualmente uma carteira de mais de 
130 hotéis e resorts no Caribe e América Latina. A 
empresa está buscando ativamente oportunidades 
adicionais de crescimento no Caribe e na América 
Latina e, atualmente, conta com um plano de desen-
volvimento de mais de 80 hotéis em toda a região.

Accorhotels estreará marca 
Jo&Joe no Rio de Janeiro (RJ)

A rede hoteleira Accorhotels, oficializou o mais 
novo projeto “lifestyle” da marca Jo&Joe no Brasil. A 
ideia é transformar o Largo do Boticário, localizado 
no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro (RJ) em 
hostels, bares e restaurantes para públicos jovens, 
alternativos, viajantes e até mesmo para os cario-
cas. A previsão de inauguração do Jo&Joe Open 
House é para setembro de 2020. 

O empreendimento de 6.000 m² terá 350 camas 
e 70 acomodações divididas em quartos individuais 
e também quartos compartilhados para grupos de 
até 10 pessoas. Contará com áreas sociais, piscinas, 
área para churrasco e espaço compartilhados para 
trabalho também estão inclusas no projeto. Um 
grande bar com cervejas e cachaças variadas será 
uma das atrações da Open House e terá capacid-
ade para receber até 300 pessoas. Um bar para ser-
vir sucos para amantes da vida saudável também 
está planejado.

O VP de Marcas e Operações do Jo&Joe, Fran-
çois Leclerc declara “Este local personalizado tem a 
ambição de se tornar e permanecer um dos princi-
pais pontos da cidade, tanto para viajantes como 
para a vizinhança”. No total, a empresa pagou R$ 
20 milhões nos seis casarões, e pretende investir R$ 
30 milhões para revitalizar o empreendimento que 
será elaborado pelo escritório de arquitetura Ernani 
Freire & Associados. 

Transportes gratuitos do aeroporto do aeroporto 
do Galeão e Santos Dumont facilitarão a chegada 
e partida na propriedade. Além disso, vans até as 
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do The Coral, um projeto Mixed Use que unirá lotea-
mento residencial e resort de alto padrão e terá sua 
primeira fase de vendas de residências por meio de 
frações imobiliárias.

Com frações a partir de R$50 mil, o complexo lo-
calizado na praia de Flecheiras, uma das mais pro-
curadas para prática do KiteSurf, deve atrair famílias 
em busca de uma segunda residência para férias.

O empreendimento ficará cerca de 120km a 
oeste da capital Fortaleza. Conta com projeto de 
700 unidades residenciais, parte delas que serão 
vendidas em frações imobiliárias, com serviços de 
hotelaria internacional, além de Beach Club e Resort 
alto padrão com bandeira internacional. 

O projeto tem foco no bem-estar e no contato 
com a natureza, tem um valor estimado em U$150 
milhões e deve ser entregue até 2021.

praias de Copacabana, Ipanema e também pon-
tos de surfe tais como Grumari, Joatinga e Prainha 
estarão disponíveis. O CEO da Accor na América do 
Sul, Patrick Mendes afirma que a intenção é dar 
outra cara ao local, sem apagar sua história e 
ainda acrescenta “Não estaremos em um hotel, 
estaremos em um lugar de vida, de experiências”. 

Incorporadora holandesa lan-
ça empreendimento misto no 
Ceará que exigirá investimento 
de US$ 150 milhões

A incorporadora holandesa BRIC, sediada atu-
almente na Espanha, lança no último mês de julho, 
a seu primeiro empreendimento no Brasil. Trata-se 

Fo
to

: F
er

na
nd

a 
C

ov
al

sk
i

Largo do Boticário será restaurado para receber hóspedes e visitantes no Jo & Joe Open House

O complexo deverá ser construído na praia de Flecheiras
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ENCATHO & EXPROTEL 2018 recebe mais de 3 mil visitantes

Encontro Catarinense de Hoteleiros é promovido pela ABIH-SC e reúne anualmente profissionais, 
especialistas e ferramentas de fomento à hotelaria e turismo

Sob o tema “Pessoas & Tecnologia na Hotelaria”, 
o ENCATHO - Encontro Catarinense de Hoteleiros - 
chegou à sua 31ª edição entre os dias 24 a 26 de julho 
no Centrosul, localizado em Florianópolis (SC). Pro-
movido pela ABIH/SC – Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis de Santa Catarina -, o evento rece-
beu 3.073 visitantes de 14 estados e seis países que 
se revezaram entre palestras de alto conteúdo e a  
EXPROTEL - Feira de Produtos e Soluções para Hote-
laria, com mais de 100 marcas dos principais players 
representadas em 86 espaços comercializados.

O evento, que teve entrada gratuita, foi uma opor-
tunidade dos visitantes terem contato direto com 
as grandes empresas do segmento, conhecer no-
vas tecnologias, conferir os principais lançamentos 
do setor e adquirir produtos e serviços com preços e 

condições diferenciados, exclusivos para a ocasião. 
Somado a isso, teve a requalificação profissional com 
a variada grade de programação com palestras de 
renomados profissionais do setor.

Conteúdo
Na grade de programação de conteúdo, foram 

discutidos temas como “Aspectos Humanos na 
operação hoteleira”, que destacou a questão da 
profissionalização dos recrutadores como ponto chave 
para o sucesso da contratação de pessoas, aliado ao 
uso de ferramentas tecnologia para a junção de dados 
sobre o candidato.

Outro tema que reuniu muitos participantes em 
debate foi “Tecnologia da comunicação a serviço do 

Várias autoridades prestigiaram o ENCATHO&EXPROTEL 2018
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comercial do hotel”, que teve cinco especialistas no as-
sunto. Foram apresentadas as vantagens de se investir 
em chatbots para atendimento de hóspedes e como 
esta tendência já é uma realidade. Em levantamen-
to apresentado por Kleber Souza, da empresa Movti 
Google, para 71% das pessoas, a tecnologia que elas 
têm em casa é melhor que a disponível no ambiente 
de trabalho – o que impacta diretamente no desem-
penho do funcionário.

Outro ponto importante apresentado foi da rele-
vância para a competitividade do hotel das avaliações 
online, que mesmo já mergulhados na era tecnológica, 
muitos hotéis ainda não dão a devida atenção a estes 
canais e negligenciam o poder dos reviews.

Os advogados Murillo Akio Arakaki e Maria José 
de Souza Arakaki, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão de Direito Apliacado à Hotelaria e Turismo 
da OAB/SP, respectivamente, levaram aos partici-
pantes alguns conceitos fundamentais do direito apli-
cado à hotelaria. Maria José sanou ainda as principais 
dúvidas sobre a cobrança do ECAD (Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição) sobre os apartamentos 
de hotéis e em que casos essa cobrança não é válida.

Exprotel – Feira de Produtos e Soluções para 
hotelaria

O evento chegou em sua 29º edição este ano e con-
tou com a presença de mais de 100 marcas de tradi-
cionais fornecedores da hotelaria, como: Altenburg, 
AskSuite, Assa Abloy,  Básico Aroma, Café 3 Corações, 
Check-In, Desbravador, Dormakaba, Gazin Colchões, 

Harus Soluções em Hospitalidade, Hmax, Hsystem, La-
vasul, Masterline, Multform, Onity, Colchão Onix, Orto-
bom, Panther, Pavanny, Probel, Realgen´s, Rentv, Teka, 
Toalhas Florence, Tomberlin, Universo Móveis, Wier, en-
tre outros.

A Altenburg, por exemplo, levou à feira sua linha 
de colchões, pezeiros e travesseiros da linha Tec com 
uso de novas tecnologias que garantem maior con-
forto e durabilidade para o cliente. A Onity apresen-
tou em seu estande a nova fechadura para portas de 
quartos com aproximação e bluetooth. Um modelo 
de frigobar silencioso com capacidade a partir de 45 
litros e configuração que permite garrafas de litro na 
porta também foi destaque da empresa na feira.

A Desbravador aproveitou para lançar a ferra-
menta Desbravador 4.5. Esse produto levou cinco 
anos para ser desenvolvido e envolveu uma equipe 
de mais de 100 profissionais e vem justamente no 
ano que a Desbravador completa 30 anos de ativi-
dades. O sistema conta com as funcionalidades 
necessárias para facilitar o fluxo de operações e 
contribuir na execução de tarefas diárias. É um 
sistema totalmente inovador que atualiza os padrões 
de gestão hoteleira, focando na experiência intuitiva 
do usuário. “Participar do Encatho & Exprotel é sempre 
uma oportunidade de expor as novidades, e estar em 
contato direto com o público, o que proporciona mel-
hor percepção das reais necessidades do mercado. 
Dessa forma continuamos buscando o aperfeiçoa-
mento de nossos produtos e tecnologias”, comenta 
Marcelo Pompeo, Diretor da Desbravador.

Marcelo Pompeo: “Continuamos buscando o aperfeiçoamento de nossos produtos e tecnologias”
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Interval realizou com sucesso 2ª Shared Ownership Investment 
Conference em São Paulo 

À esquerda, Fernando Martinelli, Diretor Executivo da Interval no Brasil e Marcos Agostini, Vice-Presidente 
Executivo de Desenvolvimento de Negócios da empresa 

O hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia foi palco de 
mais uma edição da Shared Ownership Investment 
Conference no Brasil (Conferência Internacional 
de Investimento em Propriedade Compartilhada), 
que recebeu cerca de 150 pessoas no dia 1º de 
agosto. Promovido pela Interval International, o 
evento tem a Revista Hotéis como Mídia Oficial e se 
tornou uma reunião importante para profissionais 
da indústria e um recurso fundamental para os 
participantes aprenderem sobre os vários modelos 
de negócios da propriedade compartilhada. Quem 
abriu o evento foi Marcos Agostini, Vice-Presidente 
Executivo de Vendas Globais e Desenvolvimento de 
Negócios da Interval International, que introduziu o 
tema e pontuou a importância do encontro para o 
desenvolvimento da indústria.

O primeiro painel, “Timeshare e multiproprie-
dade, um negócio de Sucesso” foi ministrado por 

George Daou e Deborah Arena, Gerentes de Ven-
das e Serviço de Resorts da Interval. A apresenta-
ção abordou o assunto como um modelo de negó-
cio que contribui para taxas de ocupação mais 
altas do que as da indústria hoteleira tradicional. 
Os modelos de negócios de tempo e propriedade 
compartilhada vêm ganhando destaque ano após 
ano no Brasil, e nesta palestra, foram apresenta-
das algumas estratégias para maximizar a lucra-
tividade e eficiência do projeto. 

A palestra deu destaque aos serviços prestados 
pela empresa de intercâmbio, como os resorts po-
dem maximizar esse relacionamento suportando 
o engajamento dos sócios e proprietários com os 
programas de férias e reforçando resultados ainda 
mais positivos. No mundo, a taxa de incidência e 
famílias proprietárias de tempo compartilhado gira 
em torno de 1,8% e 22,3 milhões, respectivamente.
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Investidora desta indústria há mais tempo, a 
América do Norte tem a maior fatia da taxa de 
incidência: 5,8%, com 10,2 milhões de famílias. A 
América do Sul figura com share de 2,0%, com 1,4 
milhões de famílias proprietárias.

Perfil dos afiliados
Na oportunidade, foi apresentado o Estudo Global 

de Sócios da Interval, com o perfil e resultados das 
negociações. No Brasil, 54% dos sócios têm menos 
de 55 anos e 27% dos sócios tem renda familiar 
anual de até US$ 50.000. O estudo mostrou ainda 
que 58% dos sócios compraram seu timeshare nos 
últimos cinco anos, um indicativo do crescimento 
deste mercado recentemente.

O número de habitantes por residência de um 
afiliado típico residente no Brasil é de quatro pes-
soas, sendo 80% casados. Em relação à relevân-
cia do intercâmbio, 91% dos afiliados residentes no 
Brasil dizem que a funcionalidade de intercâmbio 
do seu tempo compartilhado é importante, ressal-
tando o quanto a afiliação à Interval complementa 
a propriedade de férias.

Grade de conteúdo
A grade de programação foi repleta de temas 

atuais do setor e entre os palestrantes convida-
dos estiveram Ligia Zotini Mazurkiewicz, Diretora da 
área digital da AAXIS para a América Latina e fun-
dadora do Voicers.com.br, que convidou os partici-

pantes a refletirem sobre o impacto da tecnologia 
nas decisões de compra de novas gerações de 
consumidores. 

Caio Calfat, Vice-presidente Assuntos Imobiliários 
e Turísticos do SECOVI-SP — Sindicato de Habitação 
do Estado de São Paulo apresentou uma atualização 
sobre a recém-aprovada legislação fracionária, 
um importante marco para o mercado brasileiro, e 
discutiu como isso afetará os projetos de propriedade 
compartilhada.

O mercado de multipropriedades apresentou um 
crescimento de 48% no número de empreendimentos 
no comparativo 2017/2018. Atribui-se a esses dados 
o aumento do número de projetos em construção, 
que cresceu 73% e a adesão de empreendimentos 
prontos, que adotaram o sistema de fracionamento. 
Com maior entendimento do conceito e aumento 
do número de empresas habilitadas a trabalhar no 
mercado de multipropriedades, o estudo da Caio 
Calfat Real Estate Consulting observou que há uma 
expansão do negócio para outros destinos.

O encontro também abordou a Estruturação Fi-
nanceira de Projetos de Multipropriedade, a fim de 
clarear a compreensão de financiamentos, securitiza-
ções e operações de crédito. Parte da programação, 
o ‘Bate-Papo com líderes’ permitiu os participantes 
conhecerem alguns dos principais nomes da indús-
tria de tempo e propriedade compartilhada no Brasil, 
que apresentaram oportunidades do mercado e dis-
sertaram sobre como se manter competitivo maximi-
zando resultados da operação.

Gráfico mostra a projeção do desenvolvimento de multipropriedades no Brasil até 2023
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Mabu Thermas (PR) renova 
seu compromisso com a 
sustentabilidade

O Mabu Thermas Grand Resort, localizado em 
Foz do Iguaçu (PR), aderiu em 2012 ao movimento 
de Conscientização Ambiental, o “Junho Verde”, 
cujo objetivo é o de alertar à sociedade sobre a 
necessidade da preservação do ecossistema. 
Desde então, o Resort mantém uma série de 
ações de Política de Gestão de Sustentabilidade 
no sentido de minimizar os impactos negativos no 
meio ambiente gerados pela atividade hoteleira 
e ampliar os resultados positivos da prestação de 
serviços. Para demonstrar total adesão à causa 
ambiental proposta pelo Festival das Cataratas, 
durante o mês de junho, o chafariz de entrada do 
resort recebe uma iluminação especial e se tinge 
de verde, celebrando uma das maiores riquezas. 

O resort, entre outras ações sustentáveis, faz 
o tratamento de 100% das suas águas residuais 
em estação de tratamento própria. E isso nem 
poderia ser diferente, pois está localizado sobre 
a maior fonte de águas termais do planeta, o 
Aquífero Guarani. A cada 4 horas as águas das 
piscinas são completamente renovadas e sur-
gem cristalinas com sua deliciosa temperatura 
de 36°, a mesma do corpo humano, sendo, por 
isso, extremamente agradáveis em qualquer 
estação do ano. O Mabu Thermas Grand Resort 
também é o primeiro resort do Brasil a conquis-
tar a certificação de Sustentabilidade NBR 15401, 
conforme a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Hotel Le Canton (RJ) conquis-
ta prêmio de sustentabilidade

O Hotel Le Canton, que fica em Teresópolis, na 
Região Serrana do Rio, foi reconhecido pelos re-
sultados de seu programa de sustentabilidade e 

Durante o mês de junho, o chafariz de entrada do resort 
recebe uma iluminação especial e se tinge de verde
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Marriott International eliminará 
o uso de canudos de plástico 
em seus hotéis

A Marriott International deu início a um plano para 
acabar com o uso de canudos de plástico e palitos 
descartáveis. A ação será concretizada em todas as 

recebeu o Prêmio Firjan de Ação Ambiental. Essa pre-
miação é uma iniciativa da federação para difundir 
e destacar as ações bem-sucedidas em prol do de-
senvolvimento sustentável das empresas do estado 
do Rio, com foco na proteção ambiental, no equilíbrio 
econômico e no bem-estar social.

O resort foi contemplado na categoria Relação 
com Públicos de Interesse. O projeto do Le Canton 
maximiza os benefícios socioambientais do em-
preendimento, ao incorporar a educação na gestão 
ambiental da empresa. Em 2017, cerca de 3 mil pes-
soas foram mobilizadas, entre colaboradores, hor-
ticultores, alunos e professores de escolas vizinhas, 
representantes da sociedade civil, do poder público 
e da comunidade do entorno.

Prêmio Firjan de Ação Ambiental
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A Marriott deixará de usar mais de um bilhão de canudos de 
plástico por ano, reduzindo seu impacto ambiental

suas mais de 6,5 mil propriedades de 30 marcas ao 
redor do mundo e tem previsão de ser implementa-
da por completo no prazo de um ano. A estimativa 
é que a empresa deixe de usar mais de um bilhão 
de canudos de plástico por ano, além de cerca 250 
milhões de palitos para misturar.   

O Presidente e CEO da Marriott International, Arne 
Sorenson afirma que a eliminação de canudos de 
plástico é uma das maneiras mais simples para nos-
sos hóspedes contribuírem com a redução do uso 
de plástico quando se hospedam em uma das pro-
priedades. “Mantemos o compromisso de operar 
de maneira responsável e, com mais de um milhão 
de hóspedes pernoitando em nossas propriedades 
todas as noites, acreditamos que esse é um impor-
tante passo em direção à redução da nossa de-
pendência do plástico” conclui. 

A iniciativa da Marriott tem como objetivo aumen-
tar a sustentabilidade de suas operações e reduzir o 
consumo do material descartável. No início do ano, a 
Marriott começou a substituir os pequenos frascos 
usados para distribuição de produtos de higiene 
pessoal -disponibilizados nos banheiros de cerca 
de 450 hotéis com serviço diferenciado - por fra-
scos maiores. Dessa forma, montados diretamente 
dentro dos chuveiros, que oferecem mais produtos 
para uso dos hóspedes ao mesmo tempo que redu-
zem a geração de resíduos.

No ano passado, a companhia estabeleceu 
as metas sociais e de sustentabilidade se 
comprometendo a reduzir em 45% o volume de 
resíduos destinado a aterros sanitários, além de obter 
de forma responsável as suas 10 principais categorias 
de produtos até 2025. Essas metas e outros programas 
ecológicos ajudam a reduzir nossa pegada ambiental 
e fazem parte da iniciativa Serve 360: Doing Good in 
Every Direction (Serviço 360°: Fazendo o bem em todas 
as direções), criada pela empresa para combater 
problemas sociais, ambientais e econômicos.
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Orion Span já aceita reservas 
para hotel espacial ao custo de 
US$ 80 mil a diária

A empresa aeroespacial Orion Span planeja 
lançar em 2021 a estação espacial Aurora que 
terá um hotel orbitando ao redor da terra com 
capacidade de acomodar quatro hóspedes e 
dois tripulantes. A empresa já está aceitan-
do reservas (totalmente reembolsáveis) no 
valor da diária de US$ 80 mil por um período 
mínimo de 12 dias. O valor total da estada 
será de US$ 9,6 milhões. Além desse inves-
timento, as pessoas interessadas serão sub-
metidas a um programa de treinamento de 
três meses, a última parte do qual ocorrerá a 
bordo do próprio hotel espacial.

Essa estação será do tamanho da cabine de 
um grande jato particular. Ela medirá 43,5 pés 
de comprimento por 14,1 pés de largura (13,3 
por 4,3 metros) e terá um volume pressuriza-
do de 160 metros cúbicos. O posto avançado 
orbitará a uma altitude de 320 quilômetros 
acima da Terra.

Uma vez havendo demanda, a Orion Span 
pretende lançar módulos adicionais para 
conectar-se ao núcleo principal original. E 
a empresa não está sozinha nessa jornada, 
tendo em vista que a Axiom Space e a Bigelow 
Aerospace, também pretendem lançar 
estações espaciais comerciais para a órbita 
da Terra nos próximos anos para atender à 
demanda antecipada de turistas espaciais, 
governos nacionais, pesquisadores e indústria 
privada. Vale destacar que a Virgin Galactic 
e a Blue Origin, estão desenvolvendo veículos 
para levar os clientes pagantes para o espaço 

Hotéis do Grupo Mendes adere 
a atendimento via chatbot

O Parque Balneário Hotel e o Carina Flat 
Hotel, ambos pertencentes ao Grupo Mendes, 
acabam de implantar em seus sistemas de 
atendimento uma ferramenta de inteligên-
cia artificial. Além de realizar reservas fora do 
horário comercial, o Chatbot representa uma 
grande evolução na relação entre pessoas, 
marcas e tecnologia utilizando um software 
em que um robô tira as dúvidas dos clientes.

Desenvolvido para responder quase que 
instantaneamente às perguntas online dos 
clientes, o robô se aprimora a cada interação, 
permitindo que em conversas futuras ele 
possa aprender com as informações e, 
consequentemente, interagir melhor e com 
mais facilidade. A facilidade e rapidez que o 
sistema de inteligência artificial proporciona 

suborbitário, e estão programados para iniciar 
as operações comerciais em breve.

Essa estação será do tamanho da cabine de um grande jato particular e poderá 
acomodar dois tripulantes e quatro hóspedes
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Até 2020 os chatbots responderão por 85% das interações 
de serviço ao cliente
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fez com que grandes redes hoteleiras 
aderissem ao sistema.

Para a Gerente geral do Parque Balneário 
Hotel, Renata Carolina de Andrade, o software 
serve justamente para dar “voz” aos portais 
de comunicação. “Por meio de chats de at-
endimento, conseguimos chegar o mais per-
to possível de uma conversa real com uma 
pessoa e passar todas as informações ne-
cessárias ao hóspede fora do horário comer-
cial, otimizando o trabalho de atendimento e 
retenção do cliente”, explica.

É natural que a eficiente tecnologia esteja 
sendo direcionada a outros segmentos de atu-
ação, ratificando a teoria de Van Baker,  vide 
presidente da Gartner Application Archi-
tecture,  Development & Summit,  de que até 
2020 os chatbots responderão por 85% das 
interações de serviço ao cl iente.

O atendimento instantâneo via chatbot já 
está em funcionamento pelos sites www.par-
quebalneario.com.br  e www.carinaflat.com.br. 

InterContinental São Paulo pro-
move evento de harmonização 
de chás

Como parte da programação em homena-
gem aos 110 anos da imigração japonesa no 
Brasil, o hotel InterContinental São Paulo pro-
moveu um evento no mês de julho sobre a har-
monização de chás. O encontro que propiciou 
a degustação de Chá Verde, bebida tradicio-
nal do Japão que teve sua origem em 2800 a.C 
é simbolo de hospitalidade e cortesia. O even-
to começou com um receptivo de boas-vindas 
e palestra com a especialista Ana Morita, que 
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ensinou a técnica de harmonizações com di-
versos tipos de chás - o que exige muita sensi-
bilidade para combinar com outros alimentos 
e preserva as características da bebida. 

O chá é a segunda bebida mais consumida 
no mundo, atrás somente da água. Os relatos 
que mais se aproximam da verdade, dizem 
que o chá foi descoberto na China e de forma 
acidental pelo imperador Shen Nung em 2800 
a.C. Por esse motivo o imperador ficou conhe-
cido como pai do chá. No Japão, basicamente, 
o único tipo de chá cultivado é o chá verde. A 
colheita começa na primavera e as folhas são 
colhidas à mão, com a ajuda de uma tesoura. 

O hotel, que está localizado na região dos 
Jardins, mantém estreita relação com a comu-
nidade japonesa, devido ao exclusivo serviço 

proporcionado a esse público. O compromis-
so com a cultura asiática está presente em 
todos os momentos da estada do hóspede, 
oferece no restaurante Tarsila seu tradicio-
nal café da manhã japonês.

Home Spa Toriba by L´Occitane 
passou a oferecer tratamento 
em casa

O espaço do hotel localizado em Campos do 
Jordão (SP) passou a oferecer a partir desse 
inverno, tratamento em residência, incluindo 
massagem com as propriedades reparadoras 
e nutritivas do karité, nos bairros turísticos de 
Campos do Jordão. A sessão mescla diversas 

A especialista Ana Morita ensinou a técnica de harmonizações com diversos tipos de chás
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técnicas de massagem e é aplicada por um dos 
profissionais especializados do aclamado spa. 
O serviço está disponível de segunda a quinta-
feira, das 10h00 às 20h00 e deve ser reservado 
com pelo menos 24h00 de antecedência.

O conforto do atendimento residencial é 
ideal para muitos momentos, mas o espaço 
do Spa Toriba by L´Occitane também merece 
a visita. A vista exuberante da Serra da Man-

tiqueira é o cenário ideal para quem busca 
paz, podendo ser apreciada pelas aberturas 
da arquitetura. A decoração intimista utiliza 
madeira cumaru e cerejeira e móveis em ma-
deira de demolição, criando atmosfera singe-
la e sofisticada. Desde a entrada, o visitante 
é envolvido por aroma relaxante, com músi-
ca suave, flores e luz agradável. Um dos de-
staques é o rotamburô, banheira escavada em 
rocha que embeleza e energiza ainda mais o 
ambiente. 

7ª edição do Desafio Senac: 
Alunos no Comando acon-
tecerá em outubro

Essa edição do evento realizado pelas uni-
dades do Senac São Paulo será realizada de 19 

O Spa Toriba by L´Occitane possui uma vista 
exuberante da Serra da Mantiqueira
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a 21 de outubro, quando 114 universitários as-
sumirão a gestão do Grande Hotel Águas de 
São Pedro – hotel-escola Senac. Desses, 16 são 
gestores, cada um deles responsável por gerir 
a sua equipe operacional, formada por 98 es-
tudantes, nos departamentos de hospedagem, 
governança, alimentos e bebidas, eventos, 
lazer e vendas.

A atividade permite que os estudantes 
desenvolvam habilidades que serão úteis em 
toda a vida profissional ao estarem à frente 
do hotel durante o período. O programa 
é uma disciplina optativa que permite o 
desenvolvimento das competências de gestão 
e liderança para os estudantes dos cursos 
Bacharelado e Tecnologia em Hotelaria, 
Tecnologia em Gastronomia e Tecnologia em 
Eventos do Centro Universitário Senac.

Essa atividade foi de fundamental 
importância para Isabela Dimes se formou no 

ano passado em Bacharelado em Hotelaria 
do Centro Universitário Senac e foi a Gerente 
geral desse desafio ao comandar o Hotel Senac 
Campos do Jordão durante um final de semana. 
Atualmente ela trabalha como guest relations 
no Hotel Renaissance de Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. A sua atividade envolve cuidar 
dos hóspedes VIPs no que diz respeito a reservas, 
estada, solicitações especiais, recomendações 
sobre a cidade e o hotel. Além dos hotéis-escola, 
Isabela diz que se desenvolveu muito com a 
disciplina Desafio Senac: Alunos no Comando 
da qual participou ao longo dos quatro anos em 
que fez o curso no Senac. Ao participar desta 
disciplina no hotel-escola Senac, os estudantes 
agregaram ao seu repertório importante 
vivência relacionada à rotina e aos bastidores 
do funcionamento de um empreendimento 
hoteleiro, desenvolvendo habilidades e 
competências de gestão e liderança.

Os alunos do Senac / SP que participaram do evento no ano passado
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Staybridge Suites São Paulo (SP) 
realizou simulação de incêndio

O hotel Staybridge Suites São Paulo, localizado na 
zona Sul paulistana, realizou no dia 18 de julho a briga-
da de incêndio numa ação de simulação de incêndio e 
evacuação do prédio. A medida segue as diretrizes de 
segurança da IHG — InterContinental Hotels Group na 
qual a bandeira pertence e que consiste em promover 
o evento duas vezes por ano. O total de 26 brigadistas, 
oito funcionários simulando hóspedes/moradores e mais 
um funcionário simulando uma vítima com trauma nos 
membros inferiores, além de bombeiros, enfermeiras e 
motorista do Complexo Brascan Open Mall participaram 
da ação. A simulação completa durou 17 minutos e con-
tou com resgate, atendimento e condução de vítimas 
pela maca até a ambulância.

O agente de hospitalidade e integrante da CIPA —
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Fabio 
Oliveira ressaltou “Eu sempre digo que nenhum sistema 
de prevenção de incêndio será eficaz se não houver 
pessoas treinadas e capacitadas para operá-lo. Esse 
é o objetivo do nosso simulado de evacuação, treinar e 
conscientizar os funcionários a fim de saber como re-
agir a situações imprevistas e de emergência”. Olivei-
ra completa que antes de promover o evento a CIPA 
e o comitê, composto pelos gerentes, participam de 
treinamento teórico com os brigadistas, para falar da 
logística do dia do simulado e assuntos pontuais.

Esse exercício contou um funcionário simulando 
uma vítima com trauma nos membros inferiores
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Tangará Jean-Georges é pre-
miado pelo renomado Wine 
Spectator

Com apenas um ano de abertura, o restau-
rante Tangará Jean-Georges, situado no Palá-
cio Tangará, recentemente estrelado pelo Guia 
Michelin, acaba de receber o “Wine Spectator’s 
2018 Award of Excellence” do renomado Wine 
Spectator da América Latina. A Wine Spectator é 
uma publicação norte-americana dedicada ao 
mundo dos vinhos e considerada uma das mais 
influentes do segmento. Desde então, além das 
publicações, também promove eventos, como 
seminários e degustações de vinhos, além da 
famosa premiação “Restaurant Awards” que 
avalia as melhores cartas de vinhos dos res-
taurantes. Com este prestigiado prêmio, o res-
taurante Tangará Jean-Georges faz sua estreia 
neste clube altamente exclusivo dos vencedores 
do ano de 2018.

Wadim Alvarez, Diretor Executivo Adjunto Ali-
mentos e Bebidas do Palácio Tangará, afirma: 
“Este prêmio é o reconhecimento do grande 
conhecimento e talento de toda a equipe do 
Tangará Jean-Georges e do Palácio Tangará. 
Em menos de um ano, fomos premiados não só 
pelo nosso serviço e gastronomia, mas também 

pela excelência na escolha de cada garrafa de 
vinho que compõe a nossa carta. Isso é resul-
tado de mais um trabalho em equipe realizado 
com maestria”.

Redes hoteleiras registram alta 
de 6,3% na ocupação de janeiro 
a maio

As redes hoteleiras registraram acréscimo 
de 6,3% na ocupação no acumulado de janeiro 
a maio de 2018, em comparativo com o mesmo 
período de 2017. O resultado foi registrado na 
130ª edição do inFOHB, informativo analítico de-
senvolvido mensalmente pelo FOHB – Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil - com resulta-
dos estatísticos da hotelaria no País e que aca-
ba de ser divulgado.

Analisando os cinco primeiros meses do ano, 
o InFOHB considera para o estudo 429 hotéis 
das redes associadas, responsáveis por 67.601 
unidades habitacionais (UHs). Nos resultados 
consolidados em comparação com 2017, houve 
incrementos nos três indicadores: 6,3% na taxa 
de ocupação; 0,8% na diária média; e 7,2% no 
RevPAR. 

A adega de vinhos do Palácio Tangará conta com rótulos de várias partes do mundo
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Na análise por região, a taxa de ocupação 
registrou acréscimos em todas as regiões, vari-
ando entre 4,4% no Sul e 21,3% no Norte. Para a 
diária média, somente a região Norte expressou 
variação negativa, com queda de -6,9% em rela-
ção a 2017. As demais regiões oscilaram positi-

vamente entre 0,3% no Sudeste e 4% no Nordeste. 
Em relação ao RevPAR, houve variações posi-

tivas em todas as regiões: 5,6% no Sul; 6,4% no 
Sudeste; 8,4% no Centro-Oeste; 12% no Nordeste; 
e 12,9% no Norte. Na análise por categoria ho-
teleira, as três categorias apresentaram incre-

Gráficos de desempenho das redes de janeiro a maio
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mentos na taxa de ocupação: 4,9% no Econômi-
co; 8,3% no Midscale; e 4,8% no Upscale. 

Para a diária média, os segmentos Econômico 
e Upscale registraram acréscimos de 1% e 2,8%, 
respectivamente, enquanto que o Midscale teve 
queda de -0,2%. O RevPAR também expressou 
acréscimo em todas as categorias: 6% no 
Econômico; 8,1% no Midscale; e 7,8% no Upscale.

Stream Palace (SP) adota no-
vos uniformes para equipe 
prossional

Pensando em aprimorar e implantar a cul-
tura da imagem adequada da empresa, o 
Stream Palace Hotel, em Ribeirão Preto (SP) ino-
vou no vestuário da equipe e acaba de lançar 
um novo conceito dos uniformes. Seguindo uma 
linha mais moderna e despojada, as camisetas 

foram produzidas pelo designer Ruy Marques. A 
ideia foi criar camisetas diferenciadas e colo-
ridas com mensagens que remetem a filoso-
fia do hotel. Ao todo são sete cores dos novos 
uniformes, uma para cada dia da semana 
e, cada uma delas, com mensagens positi-
vas que refletem as prioridades da empresa. 
Frases como ‘sorriso aberto’, ‘prazer em servir’, 
‘pura gentileza’, ‘acolhimento sincero’ e ‘simpatia 
no ar’ são os destaques dos novos uniformes.

As cores das camisetas também têm 
significados diferentes. A camiseta amarela, por 
exemplo, retrata o calçadão de Ribeirão Preto, 
considerado o coração da cidade por unir alguns 
dos lugares mais frequentados da cidade. “O 
Theatro Pedro II, principal referência cultural da 
cidade, o MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto 
“Pedro Manuel-Gismondi”, inaugurado em 1992, e 
o chope do Pinguim – considerado o melhor da 
região, estão entre os principais pontos turísticos 
e ficam muito próximos ao Stream”, explica.

Seguindo uma linha mais moderna e despojada, as camisetas foram produzidas pelo designer Ruy Marques
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2018 terá 300 marcas expositoras
O principal evento de hospitalidade na América La-

tina realizará sua 56ª edição nos dias 18 a 21 de setem-
bro no Expo São Paulo, zona Sul Paulistana, oferecendo 
a mais ampla gama de produtos e serviços voltados 
à hospitalidade. Cerca de 300 marcas irão apresentar 
uma variedade de soluções que seu negócio neces-
sita para ser mais hospitaleiro, aumentando a satisfa-
ção de seus clientes, assim como criando diferenciais 
que impactam no faturamento. Dentre os atrativos 
apresentados na feira para esses empreendimentos, 
estão soluções e produtos que vão da gestão de fun-
cionários à roupa de cama, do sistema de reservas ao 
de avaliação nas redes sociais. Todos estarão dividi-
dos nos sete setores da feira, sendo eles:

Cozinhar & Servir
Visando restaurantes, bares, empresas de ca-

tering, buffets e todos aqueles que cozinham e 
servem para seus convidados, o setor apresentará 
soluções e produtos que cobrem tudo o que per-
tence à área. A área engloba os setores de: Bebi-
das, Food Service, Serviços de A&B, Tableware, eq-
uipamentos para cozinha e eletrodomésticos.

Décor & Conforto
A arte de receber bem não se limita apenas aos 

serviços oferecidos, mas também ao ambiente no 
qual é feita a recepção. É fundamental, sobretudo 
para visitantes que conhecem um local pela primeira 
vez, que o ambiente transmita a mensagem desejada 
a partir da sua decoração. A área da feira encampa 
os seguintes setores: Decoração e Uniformes.

Gestão & Conectividade
Nos dias de hoje, com o avanço das tecnologias 

de informação e comunicação, receber bem parte 
da maneira como você recruta, prepara e instru-
mentaliza os seus funcionários. Apenas possuir a 
infraestrutura física já não é mais diferencial e a 
Equipotel se atenta a isso. A área é composta pelos 

setores: Tecnologia & Software, Segurança e Gestão 
de RH.

Lazer & Entretenimento
Para aqueles que oferecem serviços que englo-

bam a atividade física, o bem-estar e o entreteni-
mento, seja ele lúdico, artístico ou esportivo, a Equi-
potel apresentará diversas empresas que oferecem 
as mais diversas soluções na área. Indo mais à fun-
do, a área contemplará os setores: Fitness, Esportes, 
Área de Lazer e Eventos.

Cuidados & Limpeza
Ambientes limpos e higienizados são funda-

mentais para a arte de receber bem. Muitas vezes a 
dificuldade está na manutenção dos espaços, mas 
crescem cada vez mais a variedade de soluções, 
abrangendo as mais diversas categorias de preço. 
Na feira, a área engloba os setores: Lavanderia, Hi-
giene e Limpeza.

Relax & Bem-Estar
Relaxar e se sentir à vontade em alguns espaços, 

assim como se fazer lembrado e agradar através de 
presentes exige um cuidado especial. Estar à von-
tade em ambientes que são áreas de convivência é 
algo muito diferente do que se sentir à vontade em 
locais como banheiros, saunas, salas de massa-
gem, etc. A área será composta pelos setores: Spas, 
Banheiros e Assessórios, Amenities e Gifts.

Serviços & Facilidades
Dando suporte a todas as áreas acima, estão 

serviços e atividades que são indispensáveis para 
o funcionamento de um negócio. De caráter mais 
técnico e cada vez mais dependente de adequação 
às novas tecnologias para aumento na eficiência os 
serviços e facilidades são os responsáveis por fazer 
a ação nos bastidores responsável pela implemen-
tação e manutenção da hospitalidade.
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Champagne Restaurante & Bar 
(SC) participou da 9ª edição do 
Balneário Saboroso

Localizado no hotel Slaviero Conceptual Brut 
(SC), o Champagne Restaurante & Bar promoveu 
o Festival Balneário Saboroso de 5 a 29 de julho. 
O cardápio foi elaborado pelo Chef Ary Jr e os 
participantes ganharam um voucher com direito 
a uma taça de espumante e sobremesa para 
aqueles que voltarem em agosto e setembro.

Na edição passada, mais de 1000 clientes par-
ticiparam do evento e para 2018, o chef elaborou 
novas receitas, que mostraram a versatilidade 
do restaurante e atraíram ainda mais o público. 
O Poke de salmão curado, seguiu a tendência e o 
frescor da culinária Havaiana, em uma proposta 
do “Poke”, que foi composto de peixe cru, Gohan 
(arroz de sushi), frutas e vegetais frescos harmo-
nizados com molho Oriental.

O prato principal foi o Beef Bernaise, um corte 
de Baby Beef grelhado, acompanhado de bâ-

tonnets de vegetais e salada de agrião fresco 
ao molho Bernaise. Para fechar, a sobremesa fi-
cou por conta da Ópera de chocolate e crema 
quindim. A harmonização de dois clássicos da 
confeitaria, o Gâteau Ópera da culinária Fran-
cesa, com uma releitura do Quindim de origem 
portuguesa.

Quality Resort Itupeva (SP) 
recebe Festival Gastronômico 
temático

O Quality Resort Itupeva, localizado em Itupe-
va (SP) está realizando desde o dia 4 de agosto o 
seu primeiro Festival Gastronômico temático, que 
acontece todos os sábados, das 19h00 às 22h00 e 
termina dia 29 de setembro. A cada semana um 
país é homenageado com o melhor da culinária in-
ternacional no Restaurante Trilheiros, próprio do hotel, 
onde foi montada uma ilha com itens de cada região.  

Novas receitas foram elaboradas exclusivamente para o evento
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Para participar do Festival Gastronômico, o visi-
tante precisa estar hospedado no hotel e em am-
bos os sistemas de alimentação, o hotel dá direito 
a consumo de bebida não alcoólica e sobremesa. 
“Com esse festival, nós pretendemos valorizar ainda 
mais nossa gastronomia. Além disso, é uma forma de 
movimentarmos o hotel após as férias de julho, ao 
mesmo tempo em que saímos um pouco do tradi-
cional”, destaca o Gerente geral, Rodrigo Miluzzi.

Confira abaixo as culinárias típicas que serão 
homenageadas no Festival Gastronômico. A pro-
gramação está sujeita a alterações:

(04/08): Alemã;
(11/08): Oriental;
(18/08): Mexicana;
(25/08): Cubana;
(01/09): Americana;
(08/09): Brasileira; 
(15/09): Árabe;
(22/09): Espanhola;
(29/09): Portuguesa.

Hotel Saint Andrews (RS) rece-
berá festival enogastronômico

Localizado em Gramado (RS), o Hotel Saint 
Andrews apresenta o Festival Enogastronômico 
Vik Chile entre os dias 24 e 26 de agosto. Em 
parceria com o hotel Vik Chile, no Chile, a pro-
gramação une a gastronomia dos dois hotéis 
em jantar e almoço harmonizado com vinhos 
chilenos da vinícola Vik. 

Os hóspedes e convidados participarão de 
uma imersão cultural e gastronômica entre 
as duas regiões. Um menu-degustação será 
preparado exclusivamente com harmoniza-
ção dos premiados tintos VIK pelo Restaurante 
Primrose, do hotel. O chef chileno Rodrigo Acu-
ña Bravo é o convidado de honra da ação e 
o novo chef do Hotel Saint Andrews, Fernando 
Luís Becker, também participará de todos os 
preparos durante o festival.

Serão utilizados ingredientes sazonais sele-

Restaurante Trilheiros, no Quality Resort Itupeva (SP)



Gastronomia

86

cionados de pequenos produtores rurais de am-
bas as regiões: o Vale de Millahue, no Chile, e a 
Serra Gaúcha, no Brasil. Hortaliças e frutas tam-
bém cultivadas nas hortas dos hotéis darão vida 
às receitas com suas cores. Para a harmoniza-
ção das refeições, os apreciadores dos vinhos 
também poderão degustar os exclusivos tintos 
VIK, Milla Cala e La Piu Belle, produzidos na viní-
cola que leva o mesmo nome do hotel.

O festival também será aberto ao público em 

Quality Suites Oscar Freire (SP) 
apresenta a tradicional sopa 
de cebolas e outras delícias

Para aquecer os clientes nesse inverno, o 
Marcel Restaurante, anexo ao hotel Quality 
Suites Oscar Freire (SP) apresenta a sopa de 
cebolas gratinadas do avô Jean. Na versão da 
família do chef responsável, Raphael Despirite, 
ela é servida com torradas e queijo gruyère gra-
tinado. Além dela, também tem dica do que pe-
dir como prato principal e sobremesa. 

Como prato principal, a dica é pedir um cas-
soulet, que é semelhante a feijoada, mas é um 
prato típico da região de Languedoc-Roussillon, 
na França, feito com feijão branco, linguiça, coxa 

geral, sem a necessidade de estar hospedado 
no hotel. Mais informações sobre os roteiros 
dessa incrível experiência enogastronômica po-
dem ser obtidas pelo telefone (54) 3295-7700 
ou e-mail: reservas@saintandrews.com.br. As 
reservas para o período já estão disponíveis e 
as vagas são limitadas.

O Hotel Saint Andrews, está localizado em Gramado (RS)

O Cassoulet é uma das dicas do cardápio
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Rede Deville renova cardápios 
com destaque para a gastro-
nomia local de cada unidade

Com a intenção de transformar cada refeição 
em uma experiência gastronômica, os hotéis 
Rede Deville renovaram os cardápios. O pro-
cesso passou pela pesquisa do mercado local e 
até a aquisição de louças para novas apresen-
tações dos pratos foi feita. O layout e conteúdo 
dos cardápios também entrou no procedimento, 
trazendo uma visão mais contemporânea 

Tendo como referência o storytelling, o layout 
dos cardápios conta determinado aspecto 
relevante dos ingredientes ou do preparo. Entre 
os destaques, no Deville Prime Porto Alegre está 
o Costelão Gaúcho. Já no Deville Prime Cuiabá, 
Iscas de Jacaré à Milanesa. No Deville Prime 
Salvador, Moquecas de Frutos do Mar e, no 
Deville Business Curitiba, Pescada-Amarela ao 
Molho de Limão Siciliano.  

Em paralelo, juntamente com a área de Nu-
trição, foi desenvolvido o conceito de Prato Leve, 
com opções sinalizadas que possuem até 500 

calorias. Composições leves sem perder a quali-
dade de sabor e apresentação. O mesmo para 
as entradas e saladas, que foram desenvolvidas 
com inserção de proteínas e uma variedade de 
molhos. 

Outra frente que recebeu reestruturação, se-
guindo uma tendência de mercado, foram os 
hambúrgueres, que a partir de agora serão to-
dos produzidos nos hotéis da Rede Deville. “São 
hambúrgueres artesanais, com blends especiais 
e acompanhamentos diferenciados, como por 
exemplo, batata doce”. A apresentação também 
teve mudanças: nos hotéis Business e Prime e 
serão servidos de maneira exclusiva e singular.

Para as unidades de Porto Alegre, Cuiabá, 
Salvador e Curitiba, a seção infantil dentro 
do cardápio é diferenciada com ilustrações 
e cores, com nomes lúdicos dedicados aos 
pratos. O gerente de operações corporativo da 
Rede Deville, Eduardo Troian conta “Queremos 
que o restaurante seja um dos pontos altos da 
hospedagem, conferindo ao nosso hóspede um 
momento digno de memória, isso vai desde o 
atendimento no room service até a elaboração 
dos menus pelos chefs”. Ele acrescenta que 
dessa forma, eles criam uma extensão da 
viagem do hóspede, explorando a experiência 
sensorial usando a gastronomia.

Tauá Grande Hotel de Araxá 
(MG) lança “Noite do Fondue”

A “Noite do Fondue” do Tauá Grande Hotel 
(MG) começou no dia 19 de julho e vai até o dia 

de pato e barriga de porco confitada. Outra boa 
escolha é o soufflé de queijo gruyère, considera-
do Patrimônio Gastronômico da Cidade de São 
Paulo pelo jornal Estado de São Paulo.

O grand finale cabe aos profiterolles com 
sorvete de baunilha e calda de chocolate. O 
cardápio Menu Prix Fixe vigente é composto por 
uma entrada, um prato principal e sobremesa, 
as bebidas são pagas à parte. 

Os cardápios dos hotéis da Rede Deville são renovados trazendo experiências gastronômicas
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30 de agosto. Turistas e Araxaenses poderão 
experimentar três diferentes receitas de “Fon-
dues”, especialmente preparadas pelo Chef 
Sebastião Torres, no aconchegante Scotch Bar, 
das 19h00 às 23h00. 

O menu conta com “Fondue Neuchateloise”, 
feito com queijos Gruyere e Ementhal, servido 
com cubos de pão italiano; “Fondue de carne”, 
servido com cubos de filé mignon e o cremoso 
fondue Neuchateloise; e o delicioso e irresistível 
“Fondue de chocolate”, servido com frutas da 
estação. Vinhos para harmonizações e demais 
bebidas são cobrados à parte.

Venit Mio Hotel (RJ) 
comemorou Dia da Pizza com 
receitas artesanais

Para comemorar o Dia da Pizza (10 de julho), o 
restaurante Matera, situado no Venit Mio Hotel, no 
Rio de Janeiro passou a promover todas as sex-
tas-feiras a Noite das Pizzas Artesanais, com re-
ceitas tradicionais e algumas outras criadas pelo 
Chef Everton Valladão. 

Na ocasião, diversos sabores poderão ser de-
gustados pelos visitantes com diferentes tipos de 
massas, molhos e ingredientes artesanais para 

Fondue do Tauá Grande Hotel de Araxá (MG)

Venit Hotel serviu diversos sabores, inclusive a vegetariana, sem queijo
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proporcionar uma experiência única. São mais 
de 10 sabores oferecidos. Dentre as escolhidas 
para a data, a Pizza Venit será o grande de-
staque, com muçarela, queijo gruyère, aspar-
gos frescos e presunto Parma. 

Outro destaque é a Pizza Caprese, acompanhada 
de muçarela, muçarela de búfala, tomates italianos 
frescos, manjericão fresco e pesto. Também será 
servida uma versão especial Vegetariana, que não 
leva queijo, mas ingredientes como molho de tomate, 
tomates italianos frescos, berinjela, abobrinha e mix 
de cogumelos frescos, salteados (paris, shitake e 
shimeji), mix de pimentões e aspargos frescos.

Sheraton Reserva do Paiva (PE) 
apresenta novo menu

Misturando sabores nordestinos e portugue-
ses, o chef Fernando Fonseca criou um novo menu 
para o Restaurante Reserva, situado no Shera-
ton Reserva do Paiva Hotel, em Cabo de Santo 
Agostinho, Pernambuco. O novo cardápio traz 
pratos inusitados como o bacalhau salteado com 
couve manteiga, cebola, batata doce, ovo poché 
e molho de feijão preto.

Entre as novas opções oferecidas no cardápio, 
Fernando destaca os pratos que utilizam ingre-
dientes obtidos regionalmente, como o atum 
fresco perfumado com iogurte, limão, abobrinha 
e orégano, tapioca com queijo coalho e parma, 
ostras no vapor com saboião de vinho verde 
e coalho maçaricado, entre outros. Para a so-
bremesa, a ‘Trilogia Brasileira’ traz a leitura do 
chef para os clássicos quindim de coco, pudim 
de leite e bolo de rolo.

Fernando conta que a inspiração para este novo 
menu vem de tudo que já experimentou em Recife e 
dos feedbacks recebidos dos clientes. “Como bom 
português, gosto muito de bacalhau. Combinar 
essa proteína com ingredientes brasileiros como 
batata doce, couve manteiga e feijão preto é fazer 
uma verdadeira união entre Portugal e o nordeste 
do Brasil”, completa o chef.

Rio Othon Palace (RJ) promove 
tradicional Festival de Inverno

Entre 16 e 29 de julho o restaurante Skylab 
promoveu o Festival de Inverno do no Rio Othon 
Palace. O evento teve pratos típicos da estação 
como fondues de queijo e chocolate e os clientes 
tiveram à disposição uma carta de vinhos espe-
cial e puderam escolher entre opções de tintos e 
brancos para harmonização.

O fondue de queijo é preparado com a combi-
nação única de emmental e gruyere, queijos que 
têm em comum a origem suíça e o sabor marcante. 
Entre os acompanhamentos tiveram opções de 
pães e batatas calabresas. O fondue de chocolate 
foi servido com frutas frescas como morango, uva, 
maçã, banana, mamão e melão.

Bacalhau salteado com couve manteiga, cebola, batata doce, 
ovo poché e molho de feijão preto é um dos pratos do novo menuFestival de Inverno conta com de queijo e de chocolate
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IHG apresenta nova marca 
de luxo

A IHG — InterContinental Hotels Group acaba de 
lançar a Voco, sua nova marca de hotéis de luxo 
que terá sua primeira unidade na Austrália. A Voco 
se concentrará principalmente nas oportunidades 
de conversão e fortalecerá a oferta da IHG no 
segmento de luxo de US$ 40 bilhões, que deverá 
crescer em mais US$ 20 bilhões até 2025.  A 
implementação da nova marca de luxo começará 
na região da Europa, Oriente Médio, Ásia e África 
(EMEAA) da IHG, com planos de levá-la às Américas 
e à China ao longo do tempo. A marca impulsionará 
um crescimento incremental significativo para a 
IHG, com a expectativa de abrir mais de 200 hotéis 
voco em locais urbanos e de lazer atraentes nos 
próximos dez anos.

Vila Galé Sintra abre as portas 
com programas de bem-estar 
para toda a família

O grupo Vila Galé acaba de abrir o Vila Galé 
Sintra – Resort Hotel, Conference & Revival Spa, com 
um conceito inovador de wellness e saúde pensado 
para famílias.  A nova ideia busca proporcionar uma 
experiência assente em seis pilares: Food, Fitness, 
Relax, Mind & Body, Medical, Fun. Posicionando-
se como um healthy lifestyle hotel, aqui, o grande 
objetivo é promover um estilo de vida saudável, 
conjugando cuidados médicos, alimentação 
equilibrada, saúde física e mental, a prática de 
exercício físico e terapias holísticas.

Nessa linha, esta unidade hoteleira diferencia-se 
pela existência de vários programas com diferen-
tes objetivos e uma relevante componente médica, 
materializada através de um Revival medical spa 
que inclui vários itens, como programa Detox, de 
perda de peso, energie, anti-aging e anti-smokink

A primeira contratação para a marca fora da 
Europa será o Watermark Hotel & Spa Gold Coast, 
Surfers Paradise, na Austrália. O hotel com 388 
apartamentos está localizado a poucos passos de 
distância da praia, e oferece aos seus hóspedes 
duas piscinas e 800 m² de espaço para reuniões. 
A propriedade está prestes a ser adquirida pelo 
parceiro da IHG de longa data, SB&G, que atual-
mente possui cinco outros hotéis IHG na Austrália. 
O hotel deverá abrir sob a bandeira voco no final 
de 2018.

Hotéis da marca voco terão serviços personalizados

Lobby do Vila Galé Sintra
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Hampton by Hilton anuncia 
unidade em Buenos Aires

A marca de categoria upper-midscale 
Hampton by Hilton anunciou uma nova unidade 
na Argentina. O Hampton by Hilton Buenos 

Hotel Kimpton La Peer abriu as 
portas em Los Angeles

O empreendimento é como um cantinho 
intimista e cheio de charme no bairro de 
West Hollywood, em Los Angeles, nos Estados 
Unidos. Com sua vibe liberal concentra grande 
número de galerias de arte, cafés criativos, 
showrooms e pequenas lojas de novos 
designers de Los Angeles, nos Estados Unidos. 
O hotel está estrategicamente localizado 
entre Santa Monica Boulevard e a Melrose 
Avenue, foi justamente por sua localização 
que a música, poesia, cinema e a moda foram 
levados em conta na concepção do hotel. O 
projeto é assinado pela designer islandesa 
Gulla Jónsdóttir e móveis assinados por 
designers locais, telas, e textos de poetas que 
têm ganhado reconhecimento. Moderno e com 
amplas áreas comuns, o La Peer abriga 105 
apartamentos e suítes com paleta de cores 
claras, com acabamentos cinza e bege, piso 
de madeira de espinha de carvalho branco e 
banheira exposta.

Aires Parque Leloir foi desenvolvido pela 
empresa Romay Desarrollos Inmobiliarios com 
72 apartamentos, com previsão de abertura 
para 2021. O hotel fará parte do edifício de 
uso misto Thays Parque Leloir e oferecerá ao 
público duas piscinas, um fitness center, spa, 
convention center, lojas, residências e uma 
variedade de restaurantes. 

Localizado a aproximadamente 12km do 
aeroporto El Palomar e 40 km do aeroporto in-
ternacional Ministro Pistarini, o hotel vai ofe-
recer acesso a área de restaurantes e entre-
tenimento, além  de uma oportunidade de 
estar próximo da maior área ecológica prote-
gida da província.

Os quartos do Hampton by Hilton Buenos 
Aires Parque Leloir serão equipados com TV HD, 
canais de filmes gratuitos e máquina de café. 
Também serão oferecidos amenidades no bar 
do lobby, Business Center 24h, Wi-Fi livre, café 
da manhã para viagem, e outras facilidades.

Os apartamentos são bem amplos e aconchegantes

Perspectiva do Hampton by Hilton Buenos Aires

Fo
to

: 2
01

8 
Hi

lto
n



Opinião

92

Crédito milionário hoteleiro poderá ser julgado 
ainda em 2018 pelo STJ

Artigo de Murillo Akio Arakaki*

Todos os hotéis que ingressaram com ação judicial para discutir o ICMS-Energia sobre a TUSD/
TUST poderão obter decisão final ainda esse ano do STJ – Superior Tribunal de Justiça e possivel-

mente poderão receber crédito milionário do governo

O Tema de Recurso Repetitivo nº 986 do 
STJ – Superior Tribunal de Justiça, que trata 
sobre a exclusão da TUSD/TUST (Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição e Tarifa de Uso dos 
Sistemas Elétricos de Transmissão) da base 
de cálculo do ICMS (Imposto sobre Operações 
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relativas à Circulação de Mercadorias) poderá 
ser julgado ainda esse ano. O relator do caso 
Ministro Herman Benjamin já autorizou a in-
clusão do processo em pauta para julgamen-
to, o que deverá acontecer em agosto de 2018.

Essa notícia traz grandes expectativas ao 
setor hoteleiro, haja vista que os Governos 
Estaduais poderão ser obrigados a reduzir 
a tributação das faturas de energia elétrica 
daqueles que ingressaram com essa demanda, 
bem como restituir os valores pagos a maior 
dos últimos cinco anos. Dependendo do porte 
do empreendimento hoteleiro, tal montante 
pode ultrapassar um milhão de reais. Porém, 
somente aqueles que ingressaram com a ação 
judicial serão beneficiados com o julgamento 
desse recurso repetitivo do STJ, tendo em vista 
que os Governos Estaduais não reconhecem 
esse crédito por iniciativa própria.

Atualmente, todas as ações judicias que 
tratam sobre a matéria estão suspensas em 
todo o território nacional até que esse julga-
mento afetado pelo rito dos recursos repeti-
tivos seja concluído. Para os hoteleiros que 
ainda desconhecem a matéria, trata-se de 
uma discussão sobre se o ICMS presente nas 
faturas de energia elétrica pode ou não incidir 
sobre a TUSD/TUST (Tarifa de Uso do Sistema 
de Distribuição e Tarifa de Uso dos Sistemas 
Elétricos de Transmissão). Pela interpretação 
correta da legislação, essas tarifas deveriam 
ser excluídas da base de cálculo do ICMS, de 
modo que essa incidência ilegal onera o ho-
teleiro em até 20% (vinte por cento) do valor 
das contas mensais de energia elétrica.

Dos dez Ministros que participarão do 
julgamento, sete já se mostraram favoráveis 
ao contribuinte (Francisco Falcão, Herman 
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Og 
Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães e Regina Helena Costa), de modo 
que, na composição atual da Primeira Seção 
do STJ, há uma grande probabilidade de êxito 
dos hotéis para recuperação desses créditos. 
Para entender o atual cálculo realizado e 
como deve ser o cálculo correto, é necessário 
analisar a composição da conta da energia 
elétrica. Ela é composta pela TE (Tarifa de 
Energia), pela TUSD/TUST (Tarifa de Uso do 

Murillo Akio Arakaki , é sócio do escritório 
Arakaki Advogados, é advogado militante em 
São Paulo. Bacharel em Direito pela Univer-
sidade 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 pro-
fessor tutor da área Tributária do Complexo 
Educacional 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

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. 
Sendo assim, do valor total cobrado atual-
mente, um determinado percentual é destina-
do ao pagamento do ICMS, calculado sobre a 
somatória dele mesmo, da TE, da TUSD ou TUST, 
do PIS/PASEP e da COFINS. Porém, conforme 
aplicação da Lei que institui 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 dis-
tribuição ou transmissão de energia, haja vista 
que estes últimos não são fatos geradores do 
ICMS. Sendo assim, para aproveitamento da 
possível 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.
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Atlantica Hotels apresenta novo 
Gerente de marketing digital

Sulivan Gonçalves é o mais novo contratado pela rede ho-
teleira Atlantica Hotels para movimentar o departamento de 
Marketing e Vendas. Ele irá gerenciar a equipe de Marketing 
Digital e responderá diretamente a Daniel Bulgueroni, diretor de 
Marketing da Atlantica.

O executivo iniciou sua carreira em 1999 como web designer 
na WM.BR, com passagens pela Fundação Bradesco, Univer-
sidade Anhembi Morumbi e ultimamente pela Laureate Gestão 

SP. Com bacharelado em Design Digital pela Universidade Anhembi Morumbi em 2007, Sulivan possui MBA em Marketing 
pela mesma instituição de ensino e ainda, MBA em Corporate Strategy, concluído em 2017 na Business School São Paulo. 

Grand Hotel Rayon (PR) tem nova 
Gerente de vendas e marketing

O Grand Hotel Rayon (PR) anuncia a mais nova gerente de 
vendas e marketing, Fernanda Assis. A executiva chega com o 
desafio de fortalecer estratégias com parceiros de negócios, 
além de consolidar a marca Rayon como sinônimo de sofistica-
ção, requinte e conforto em hospedagem. Turismóloga formada 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-graduada em 
Marketing pela FAE Business School, Fernanda é especializada em 
hotelaria e serviços de luxo. “O hotel possui 25 anos de história na 
capital paranaense e nosso plano é resgatar e potencializar essa 

hotelaria tradicional, aliando qualidade e excelência em hospedagem, eventos e gastronomia”, revela Fernanda. 
A profissional possui 15 anos de atuação na área do turismo e já registrou passagens pelo Curitiba Convention & Visitors 

Bureau, Slaviero Hotéis, Crowne Plaza Curitiba, além do Nomaa, onde participou como gerente geral de todo o processo de 
implantação do hotel. Fernanda ainda acumulou experiência nas multinacionais Philip Morris e Hertz Rent a Car.

Nilson Bernal assumiu a Presidência 
do Termas de Jurema Resort Hotel

O executivo Nilson Bernal assumiu recentemente o cargo 
de CEO do Termas de Jurema Resort Hotel que fica na cidade 
paranaense de Iretama, distante apenas 135 quilômetros de 
Maringá. Ele é um gestor de sucesso que consolidou seu nome 
e carreira como executivo de várias redes hoteleiras, como 
Atlantica Hotels e Bourbon, ocupando cargos estratégicos, como 
Gerente geral e Gerente regional de operações. Bernal também 
é palestrante sobre o segmento hoteleiro e autor do livro “Para 
uma trajetória de sucesso na hotelaria”. Entre seus desafios 
está o de consolidar ainda mais o empreendimento que terá 
um novo investimento de mais de R$ 80 milhões para um novo 
Resort, com inauguração para o segundo semestre de 2019. O 
empreendimento será do outro lado do Rio Formoso, vizinho ao 
Termas de Jurema, e terá 205 apartamentos quando finalizado.

Fernanda Assis

Nilson Bernal

Sulivan Gonçalves
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Infinity Blue (SC) anuncia novo Diretor Geral
O Infinity Blue Resort & Spa contratou no último dia 17 de julho Eduy de 

Azevedo como novo Diretor geral do empreendimento. Seu foco principal 
é trabalhar para que o resort se mantenha entre os melhores no turismo 
nacional e internacional, posicionando-se como merece no cenário.

O executivo possui experiência no mercado do turismo, com foco no 
setor hoteleiro, tendo passado por diversos resorts e hotéis. No Blue Tree 
Hotels, Sauipe Hotéis & Resorts, Il Campanário Villagio Resort na função de 
Gerente Geral e no Brazil Hospitality Group, na função de superintendente 
e, nos últimos dois anos, como responsável na CVC CORP pela negociação 
e contratação de parte da Hotelaria Nacional para as empresas do grupo.

Segundo Eduy existem planos de reestruturar do resort juntamente com 
a estratégia do grupo EMBRAED, oferecendo avanços e modernização aos 
hóspedes. Além disso, o empreendimento investe em campanhas focadas 
em A&B e melhorias nessa categoria, como metodologia, software, pro-
cessos e menu. 

A AccorHotels acaba de anunciar a contratação da executiva Ramona Linsmayer 
como Gerente Geral do Centro de Serviços Compartilhados (CSC). A executiva é for-
mada em Economia e tem Pós-Graduação em Marketing pela Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM São Paulo). Atuou nos últimos anos em grandes empresas 
multinacionais, como IBM, Capgemini, Unilever, entre outras, implementando projetos de 
transformação na Alemanha, França, EUA, Índia e países da América Latina. 

O Centro de Serviços Compartilhados é responsável pela prestação de serviços de 
backoffice das áreas financeira, contábil, fiscal, excelência operacional e cliente. Com 
uma equipe de mais de 100 pessoas, a área busca padronizar os processos desenvolvi-

dos dentro da empresa, atendendo, de forma individualizada, às necessidades e desafios do negócio com 
custo competitivo, qualidade e segurança da informação. Ramona reporta-se para o CFO da AccorHotels 
América do Sul, Mauro Rial. 

Ramona Linsmayer é a nova Gerente Geral do CSC da 
AccorHotels

Ramona Linsmayer

Eduy de Azevedo

A experiente chef Cleuza Silva, que já teve passagens 
por hotéis de grandes redes e bandeiras hoteleiras, como 
Radisson e Mabu, agora comanda as caçarolas do Pes-
tana Curitiba, na capital paraense. Cleuza acumula quase 
30 anos de experiência no âmbito gastronômico e consti-
tuiu sua sólida carreira utilizando técnicas de diversas 
cozinhas e culturas, mesclando pratos clássicos, contem-
porâneos e criativos. Em seu currículo, especializações 
pelo Centro Europeu e pelo Senac a capacitaram para 
este novo desafio. Ela chega para comandar o restauran-
te Cais da Ribeira, especializado em cozinha portuguesa 
e anexo ao hotel.

Pestana Curitiba (PR) tem novo Chef 
de cozinha

Cleuza Silva
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Rodrigo Napoli assume diretoria 
de vendas da GJP Hotels & Resorts

Com vasta experiência no segmento, Rodrigo 
Napoli recebe o cargo de diretor de vendas da GJP 
Hotels & Resorts. Napoli ficará no escritório corpo-
rativo da GJP em São Paulo (SP) e reportará dire-
tamente ao vice-presidente da GJP, Fábio Godinho. 

O executivo acumula passagens por grandes 
empresas do segmento como Avianca Brasil, 
Vialandauto, Sofitel Ibirapuera, Grand Hyatt 
São Paulo, Reinassance São Paulo, entre outras. 
Formado em hospitalidade pelo Senac e Marketing 
pela FAAP, ele ficará à frente do departamento de 
vendas da companhia, antes ocupado por Juan 
Andrade, que a partir de hoje assume a diretoria 
de RM (Revenue Management). 

Com a nova configuração, o departamento de 
vendas fica da seguinte maneira: Rodrigo Napoli, 
diretor nacional de vendas; Juan Andrade, diretor 
de RM; Marcos Pessuto, Gerente nacional de ven-
das lazer; Vanessa Esteves, Gerente nacional de 
vendas corporativo.

Rodrigo Napoli

Slaviero Hotéis 
conta com novos 
colaboradores em 
sua equipe

Sergio Fernandes, Ingrid 
Massei e Daniel Panzarini as-
sumiram, respectivamente, o 
comando do Slaviero Essen-
tial Moema, Slaviero Fast Sleep 
Guarulhos e Slaviero Executive 
Guarulhos. Os três gerentes já 

contabilizam alguns anos de experiência na Slaviero Hotéis. 
Sérgio Fernandes ficou três anos à frente do Fast Sleep. Para ele, mais do que quase dobrar o 

número de pessoas sob sua gerência, o desafio está em lidar com área de entretenimento e ser-
viços de A&B, que fazem parte do modelo de hotelaria do hotel em Moema. Para Ingrid, o processo 
é o inverso ao de Sérgio. Ela tem a proposta de vender horas e não diárias, e criar novas estratégias 
para repetir e até mesmo superar o sucesso de aumento de ocupação e redução nas despesas do 
hotel anterior.

Daniel traz seus 16 anos de experiência em hotelaria, sendo 11 como Gerente Geral para o Slaviero 
Executive Guarulhos, que foi sua primeira casa na rede, para a qual retorna agora. Seu principal de-
safio está em rever procedimentos e processos do hotel para garantir sua rentabilidade e ampliar 
a demanda natural que o hotel recebe durante a semana.

Sergio Fernandes Ingrid Massei Daniel Panzarini
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Atlante Plaza (PE) renova equipe
O Hotel Atlante Plaza, localizado na Av. Boa Viagem, em Recife (PE) 

conta com novos profissionais no quadro de colaboradores. O novo ge-
rente geral é formado em hotelaria pelo SENAC São Paulo, possui vasta 
experiência tendo passado por diferentes cargos no ramo de Hospeda-
gem. Em sua trajetória estão passagens pelo Hilton Morumbi, Grand Hy-
att São Paulo, Golden Tulip e empreendimentos da rede Atlântica.

O Gerente de Alimentos & Bebidas, Reginaldo Souza também foi 
recém-contratado e lidera uma equipe de cerca de 50 pessoas que 
atuam nos dois restaurantes, bares e staff de apoio de Eventos. Ele pos-
sui 29 anos de experiência na área tendo atuado em redes como Blue 
Tree e Bourbon. Formado em Hotelaria com ênfase em Gastronomia na 
USF — Universidade de São Francisco sua expectativa é tornar o hotel 
referência em Recife nos quesitos alimentação e serviços. 

Também no segmento de Alimentos & Bebidas está o chef David 
Cruz. Formado em Gastronomia pela Universidade de Guarulhos e pós-
graduado em Cozinha Avançada: Ciências e Tecnologias aplicada 
a Gastronomia pelo SENAC SP, o profissional iniciou a carreira na 
cozinha das Forças Armadas. Além de ter trabalhado em hotéis como o 
Staybridge Itaim e São Paulo Iguatemi, o cozinheiro também atuou no 
bistrô Clara Moreira e “Le Brasserie”, famoso restaurante do chef Erick 
Jacquin. Seguidor da cozinha autoral e contemporânea, o chef pretende 
destacar o hotel pernambucano como reduto gastronômico trazendo 
novidades para hóspedes e clientes.

Jorge Giannattasio junta-se à 
equipe de operações globais da 
Hilton

A Hilton nomeou recentemente Jorge Giannattasio 
como Vice-Presidente Sênior e Chefe de Operações 
para o Caribe e a América Latina. Sua carreira 
abrange três décadas de operações e finanças 
em organizações globais e em sua nova função, e 
supervisionará essa região dinâmica onde a Hilton 
atualmente opera um portfólio de mais de 130 hotéis. 

Giannattasio junta-se a Hilton vindo do SBE 
Entertainment Group, onde ocupou o cargo de Diretor 
de Operações. Possui mais de uma década no setor 
da hospitalidade com a Starwood Hotels & Resorts, 
onde, recentemente, atuou como Vice-Presidente 
Sênior e Chefe de Operações e Iniciativas Globais da 
América Latina, supervisionando mais de 100 hotéis, 
de oito marcas em quase 20 países. Ele é formado 
pela Universidade de Buenos Aires e fala vários 
idiomas, incluindo inglês, espanhol e português.Jorge Giannattasio

Rodrigo Terrocci

Chef David Cruz e Reginaldo Souza
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Trane traz Mini-splits U-Match para o mercado 
brasileiro

A Trane, empresa que oferece soluções de refrigeração para diversos ambientes, 
traz para o mercado brasileiro sua linha de Mini-splits U-Match, com a possibilidade 
de selecionar um dos três tipos de unidades internas: sem duto, cassete ou teto de 
piso, para acompanhar a unidade de condensação externa.

As novas unidades externas são projetadas para longa duração e manutenção 
mais simples. Com redução de parafusos de acesso e com a nova grelha de saída de ar, que pode ser removida 
individualmente caso seja necessário acessar o ventilador de condensação, é possível realizar a manutenção sem desmontar 
o gabinete externo. Além disso, as unidades contam com proteção contra corrosão, aplicada na serpentina condensadora.

Ideal para uso no mercado residencial e comercial leve, além de pequenos comércios, clínicas, lobbys e outras áreas 
comuns. A nova linha está disponível por meio dos distribuidores e parceiros estratégicos da Trane em diversas regiões do 
Brasil. Contato: www.trane.com/commercial/latin-america/br

Aluminas apresenta catálogo renovado
Especializada em mobiliário para área externa, a Aluminas Móveis renovou seu 

catálogo com modelos fabricados em alumínio. A empresa é a única produtora 
brasileira de móveis com este material certificada com ISO 9001. Com showroom 
próprio, todo o processo criativo, desde a concepção até a finalização das peças é 
realizado no mesmo espaço, otimizando as etapas, e garantindo a qualidade dos 
produtos. Para compor sua estrutura, os produtos fabricados em alumínio fundido 
e alumínio tubular, contam com fibras sintéticas, tela sling, corda náutica, tecidos 

acqua block e courvim náutico, madeira freijó ou cumaru. As peças também apresentam em sua estrutura a solda TIG que 
é de alta penetração considerada a ideal para o alumínio. Contato: www.aluminas.com.br

TEKA lança nova linha de toalhas Milão
A Teka traz para o mercado um novo produto com alto poder de absorção e 

maciez – a toalha Milão. Produzida com 580g/m² e fio duplo retorcido, a toalha 
prioriza a qualidade e a durabilidade, sendo um produto com alta performance e 
resistência. O lançamento faz parte da linha Teka Profiline, voltada ao segmento 
de hotelaria, e reforça o compromisso da empresa em oferecer produtos 
exclusivos para enxovais de hotéis, motéis e hospitais de toda a América Latina. 
Contato: www.teka.com.br

Flex do Brasil lança linha de luxo super plush
A empresa lança no mercado quatro novos modelos de colchões ao mercado 

pela linha Simmons: Masterpiece, Goldsmith, High Line e Central Park. Certificados 
pelo Inmetro, os modelos se diferenciam na altura, maciez e suporte para atender 
variados gostos. O Masterpiece, por exemplo, é o mais alto de todos, chegando 
a 43 cm com Top Visco Inside. O material é coberto por uma nobre malha belga 
composta por fios de Microtensel. A mesma malha está presente no Golsdmith, com 
40 cm de altura e Special Comfort Latex na estrutura interna, promovendo suporte 

de alta resiliência e conforto ao mesmo tempo. E também no High Line, um pouco mais baixo, 36 cm, com Visco Dry Gel, 
que age como termorregulador, adaptando a temperatura do colchão ao corpo. Já o Central Park, também de 36 cm e 
produzido com Visco Dry Gel, é forrado com uma malha original de fios de bambu, material naturalmente hipoalergênico, 
bactericida e que absorve quatro vezes mais umidade que o algodão. Contato: www.flexdobrasil.com.br






