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Melhor de todas as edições
Toda edição que publicamos, ficamos con-

victos que é a melhor de todas, e nessa não 
poderia ser diferente. Convido você a se manter 
atualizado dos últimos fatos e acontecimentos 
do dinâmico setor hoteleiro com nosso altíssimo 
padrão de qualidade e credibilidade editorial.

Fazer a chamada de algumas matérias, em 
detrimento a outras, é um pecado, pois estou 
convicto que quando abrir essa edição e começar 
a ler, só vai parar quando chegar a última página.

E já estamos trabalhando em nossa edição de 
outubro, que será a melhor de todas as edições, 
pois somos obcecados pelo que fazemos e da-
mos nosso melhor. A todos uma ótima leitura e 
até o nosso próximo encontro mensal. 
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Tendências do mercado

“A Revista Hotéis sempre nos traz as últimas notícias, novidades e maiores tendências do 
segmento hoteleiro nos proporcionando esse acesso otimizado que nos mantém em 
sinergia constante”.

Diretora comercial e marketing da Vivence Hotéis & Resorts.

Vanessa Moralez
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34 Destaques e especiais
Copa do Mundo de 2014 deixa um 
legado de 90 hotéis fechados em 
oito das 12 sedes
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Roberto Rotter: experiência 
profissional a serviço de uma 

rede tradicional
O atual CEO da rede Plaza de Hotéis e 

Resorts, Roberto Rotter, tem uma bagagem 
profissional grande no segmento hoteleiro. 
Ele aceitou em 2015 o desafio de comandar 
a rede Plaza de Hotéis & Resorts e iniciou 
sua jornada buscando maior desempenho 
e resultados positivos para a rede que 
possuía uma gestão familiar e acaba 
de completar 60 anos de atividades. O 
profissional, que já esteve anteriormente 
na rede de hotéis Vila Rica e Pestana, 
planejou desde o princípio melhorar a 
gestão, capacitando e orientando os 
colaboradores para obter crescimento. 

Rotter destaca que o grupo possuía 
quatro hotéis próprios e um por cessão de 
marca, e que, atualmente, cresceram até 
11 propriedades e estão com sete próprios, 
administrados e cessão de marca. Além 
disso, foram investidos nos últimos anos 
quase R$1.5 milhão em tecnologia da in-
formação, permitindo uma maior inte-
ração com os clientes. Para o momento 
atual o CEO comenta: “Meu olhar é de 
cautela, não vejo grandes movimentos. 
Estamos amargando queda de ocupação 
e diária média nos últimos anos”. Confira 
nessa entrevista exclusiva.

Revista Hotéis - Antes de chegar à rede Pla-
za de Hotéis & Resorts você trabalhou na rede 
de hotéis Vila Rica e Pestana, sendo uma rede 
atuante nacional e outra internacional, mas 
ambas em comum são empresas familiares. O 
que trouxe de legado dessas redes para uma 
rede também familiar que é a Plaza? E como 

foi a adaptação e implantação na gestão pro-
fissional de uma rede familiar?

Roberto Rotter - De fato, todas as empresas 
citadas são de origem familiar, mas, cada uma 
delas com características distintas. Em qualquer 
empresa familiar, de qualquer ramo, que não 
esteja preparada para processo de sucessão, é 
sempre mais difícil convencer acionistas, mem-
bros da família, muitas vezes não familiarizados 
com o negócio, demonstrar as necessidades, 
dividir o profissional do pessoal. Todos esses 
desafios que requerem foco, orientação e, so-
bretudo, tempo. 

O Pestana tem a sua origem no pai do atual 
chairman, porém, soube se profissionalizar 
desde o início. Isso foi e é importante para dar 
consistência e adequar às empresas similares 
não familiares, junte-se a isso, o Pestana é uma 
empresa internacionalizada, com presença 
em vários países.

No caso do Vila Rica, foi uma passagem muito 
rápida. O objetivo era buscar profissionalização 
e crescimento através do mercado, entretanto, 
não foi possível dar essa continuidade.

Já na Rede Plaza de Hotéis, meu início se 
deu como consultor, convidado para avaliar 
e como reposicionar a empresa, implementar 
RM e, posteriormente, convidado a fazer parte 
do seu corpo diretivo, com foco na diversifi-
cação e profissionalização, utilizando o forte 
nome que a empresa detém no Sul do País. 

R.H - Quais as metas que estabeleceu no 
comando da rede Plaza, os objetivos já alcan-
çados e o que pretende ainda conseguir?

R.R - No início, a meta era criar consciência 
interna das mudanças necessárias e colocar a 
Rede com os processos e ferramentas mínimas 
para poder crescer, melhorar a gestão, capaci-
tar e orientar os colaboradores para buscar 
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crescimento na modalidade asset light – com 
pouco capital, focando onde poderíamos ter 
maior retorno, utilizando a expertise, terceiri-
zando alguns serviços e buscando melhores 
parceiros nas áreas afins.

R.H - A rede Plaza completou 60 anos de 
atividades no mercado no último mês de 
agosto. Como está posicionada hoje no mer-
cado e quais os planos de crescimento para os 
próximos anos?

R.R - Nesse período, experimentamos 
vários modelos que poderiam ajudar no 
desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Tínhamos quatro hotéis próprios e um 
por cessão de marca, crescemos até 11 
propriedades, e hoje estamos com sete 
próprios, administrados e cessão de marca.
Já temos projetos fechados para Bento 
Gonçalves, na Serra gaúcha, com 211 aptos e 
Centro de Convenções para 1500pax, projetos 
em Canela – RS, Rio de Janeiro e, em expansão, 
em Curitiba, Angra dos Reis e Búzios.

Com forte apelo do Mercosul junto à popu-
lação do Sul, tendo a marca Plaza penetração 
e credibilidade, estabelecemos uma parceria 
comercial com a Rede de Hotéis OWN da Ar-
gentina, com quatro propriedades e uma em 
Montevideo. São Hotéis Boutique, nos quais 
fazemos a distribuição local e eles vice-versa.

R.H - O que difere a rede Plaza das demais 
existentes no mercado? Pelo fato de ter 60 
anos de atividades a sua atuação não poderia 
ser mais abrangente? Comente!

R.R - Rede eminentemente nacional, com 
raízes profundas, sólida expertise em hospi-
talidade com qualidade. A Rede sim, poderia 
ter sido mais ousada, aproveitando o boom 
hoteleiro de alguns anos atrás e o momento 
propício para crescer, mas, por questões inter-
nas, manteve-se sem novos investimentos. 

R.H - O fato de a rede Plaza possuir recursos 
próprios investidos em hotéis facilita captar 
empreendimento de investidores? Vocês pre-
tendem trabalhar com franquias, ou mesmo 
outras modalidades de gestão de terceiros?

R.R - Exatamente, o fato de a Rede ter Hotéis 
próprios (ativos) ajuda na busca de parceiros, 

porém não estamos sendo investidores e sim, 
aportando expertise, know-how. Dessa forma 
pretendemos crescer.

R.H - Como se encontra os investimentos da 
rede Plaza em modernização e expansão?

R.R - Investimos nos últimos três anos quase 
R$ 1.5 milhão em tecnologia da informação, 
ferramentas que permitiram melhor ambiente 
de negócios, oferecendo ao mercado 
facilidades e permitindo uma maior interação 
com nossos clientes. Buscamos, com isto, 
redução de custos e ganhos em produtividade. 
Neste momento, estamos finalizando um novo 
portal/site que atenderá 100% dos dispositivos 
móveis, aderente aos avanços tecnológicos e 
o conceito de “mobile first”, agilizando a busca 
por hotéis e possibilitando o cadastro de novas 
reservas de forma ainda mais fácil e simples.

Também estamos finalizando uma reforma 
geral nos apartamentos e troca de elevadores 
do Plaza Blumenau Hotel, e, seguimos em pro-
cesso de análise de recursos para moderniza-
ção das principais unidades operacionais, com 
vários projetos e consultas em carteira.

 

R.H - Como e quando surgiu a ideia de implantar 
o modelo de tempo compartilhado na rede Plaza, as 
preocupações que tiveram e o por que da escolha 
da Interval?

R.R - No início, analisando o inventário exis-
tente (eram próximo de 1000 quartos), a de-
manda existente, segmentação, sazonalidade, 
nos pareceu sensato e lógico buscar alternati-
vas que pudessem preencher essa lacuna. A ideia 
do tempo compartilhado, já difundida nas principais 
redes internacionais, pareceu adequada e, em agos-
to de 2014, lançamos o Plaza Vacation Club. Sendo 
uma empresa solidificada e com raízes profundas 
no Sul do Brasil, tínhamos um desafio de fazer esse 
programa somar, acrescentando valor a marca. 
Mesmo sabendo que o mercado poderia ter algu-
ma rejeição, estávamos convencidos de que com 
alterações e mudanças na forma da prospecção 
e da venda poderíamos ser vitoriosos.

“Neste momento, estamos finalizan-
do um novo portal/site que atenderá 
100% dos dispositivos móveis”
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A Interval, foi-nos oferecida pela consul-
toria que nos auxilia e confesso, que não os 
conhecia, mesmo estando há 11 anos trab-
alhando no segmento.  Optamos, por ela ser 
mais proativa, presença internacional de 
nível superior. A base local era pequena e 
com certeza, seríamos o maior cliente, único 
clube de férias a se afiliar a eles. A escolha 
foi acertada, temos uma pareceria próxima, 
honesta e com objetivos comuns.

R.H - Como está estruturado o Vacation da 
rede Plaza, o que representa esse negócio e 
onde pretendem chegar?

R.R - Hoje estamos com três salas em ativi-
dades – Rio, Porto Alegre e Brasília - a sala de 
Florianópolis está com operação suspensa até 
novembro, assim como a da Bahia. Temos mais 
de 100 colaboradores diretos e indiretos exclu-
sivamente para essa atividade. O PVC (Plaza 
Vacation Club) já representa próximo de 20% 
da ocupação dos Hotéis, e gera um adicional 
de outras receitas nos hotéis, equivalente a 
mesma receita de utilização, ou seja, receita 
nova que não tínhamos. 

R.H - A multipropriedade tem alavancado 
muitos recursos para desenvolver novos hotéis 
no Brasil. Como você analisa esse segmento, 
que segundo alguns especialistas, já apre-
senta superoferta em algumas praças. A rede 
Plaza pretende atuar em multipropriedade?

R.R - A multipropriedade, no meu entender, 
é o típico timeshare – unidade com semana 
de uso pré-definida. Esse modelo tem crescido 
no Brasil, uma pela via do gosto do brasileiro 
ter experimentado viajar nas suas férias, outra 
por poder oferecer uma segunda residência 
a preços que cabem no bolso do consumidor 
e acredito também, após a diminuição dos 
investimentos em condo-hotéis, motivados 
pela entrada da CVM - Comissão de valores 
mobil iários na regulação. Por sua vez, 
o cessionário de um empreendimento 
multipropriedade tem a vantagem de não 
se fixar na unidade da qual ele está afi l iado, 
abrindo um leque de opções de viagens, 
com as mesmas características de outro 
empreendimento similar ao que ele possui.

Quanto a superoferta, concordo, há praças 

que já estão saturadas com os equipamentos 
existentes e ainda com outros por vir, mesmo 
fenômeno que se passou com a hotelaria 
recentemente, por conta da Copa e Olimpíada. 
Me preocupa a quantidade de projetos com 
foco exclusivo no VGV, sem as características 
adequadas para hospedar famílias. No dia 
a dia da operação, no meio ambiente local 
(saturado, vias de acesso sem condições 
de receber aumento de fluxo, infraestrurua 
precária) isso poderá desgastar e desvalorizar 
o próprio negócio. O ideal é olharmos para 
frente, e pensarmos de quem serão esses 
novos clientes, o que buscam, o que querem, 
qual a forma de viajar?

Essas têm sido as nossas preocupações 
no desenvolvimento de novos projetos na 
l inha da mult i ,  o que temos vários própri-
os e com terceiros.  Vamos iniciar a comer-
cial ização de uma propriedade em Puerto 
Madero,  na Argentina,  que já está em op-
eração e pronta para uso.  Esse benefício é 
extremamente importante,  dando garantias 
aos compradores do real poder de uso.  Es-
tamos com projetos tanto com cessão de 
direito de uso,  como direito real . 

R.H - Como você está analisando o atual 
momento que passa o segmento hoteleiro no 
Brasil? E que prognóstico faz para os próximos 
anos?

R.R - Meu olhar é de cautela. Não vejo 
grandes movimentos. Estamos amargando 
queda de ocupação e diária média nos últi-
mos anos. Sentimos uma recuperação da ocu-
pação mas nada da diária média se mover 
da mesma forma, preocupante com os custos 
que estão na contramão. Porém, sempre há 
oportunidades, há segmentos de produtos que 
ainda não foram exauridos e têm potencial de 
crescimento. No upper upscale estamos ven-
do, no Rio de Janeiro e São Paulo, novos em-
preendimentos, inclusive de marcas que nun-
ca estiveram presentes.

“A multipropriedade no meu en-
tender é o típico time share – uni-
dade com semana de uso pré-
definida”
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Revista Hotéis realizou com sucesso Fórum 
sobre Acessibilidade na Hotelaria

Evento esclareceu dúvidas a respeito do novo Decreto-Lei nº 9.296/2018 sobre a LBI (Lei Brasileira 
de Inclusão) e debateu gargalos inerentes ao tema

Para esclarecer os variados pontos que en-
volvem acessibilidade nos hotéis, que vão desde a 
legislação até a adequação de projetos, a Revista 
Hotéis promoveu no último dia 21 de agosto, no 
hotel Nobile Paulista Prime, em São Paulo, o Fórum 
Prática da Acessibilidade na Hotelaria, com cinco 
palestras específicas. Cada uma delas foi base-
ada no novo Decreto Federal que regulamenta 
a adequação de Acessibilidade nas edificações 
voltadas para hotéis, pousadas e demais estabe-
lecimentos de hospedagem.

O objetivo do evento foi prover informações 
sobre a Acessibilidade na Hotelaria, assimilando 
caminhos e produtos que o mercado oferece para 
atingir padrões de atendimento acessível e assim, 
atender a legislação vigente. O Fórum foi destinado a 
profissionais hoteleiros ligados à área de engenharia, 
arquitetura, manutenção, gestores, implantado-
res, compradores, consultores, entre outros. 

O evento promoveu a apresentação de produ-
tos e serviços para atender ao Decreto Federal 
9.296 sancionado pelo Presidente Michel Te-

Mais de 100 gerentes, diretores e consultores participaram do evento no Nobile Paulista Prime
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mer no dia 1º de março deste ano. No último dia 
11 de junho, foi editado o Decreto nº 9.405/2018 
que regulamenta o Artigo 122 da Lei nº 13.146, de 
2015, e também o Art. 5º do Decreto Federal de nº 
9.296/2018, trazendo mais especificidades para os 
hotéis se adequarem.

Para o Diretor editorial da Revista Hotéis, 
Edgar J. Oliveira, esse Fórum trouxe à tona a 
velha discussão sobre a acessibilidade que 
agora tem amparo num Decreto Lei, e o hotel 
que não se enquadrar sofrerá pesadas multas 
e poderá ser até mesmo fechado. “Foi um dia 
bastante proveitoso com palestras de renomados 
profissionais que atuam no segmento. Tivemos 
quase 100 inscrições de profissionais de várias 
partes do Brasil, capacidade máxima da sala, o que 
demonstra o interesse nessa questão. O sucesso 
desse evento, que teve o padrão de qualidade by 
Revista Hotéis, se deve aos nossos patrocinadores 
que confiaram e acreditaram. Em breve teremos 
outros fóruns para debater assuntos de interesses 
do setor”, adiantou Oliveira.

Grade de palestras
Para explicar as mudanças e apresentar as apli-

cações da lei na prática, o advogado e Presidente da 
Comissão de Direito aplicado à Hotelaria e ao Tur-
ismo na OAB/SP, Murillo Akio Arakaki falou sobre re-

gras de acessibilidade no setor, tratamentos legais 
para médias e pequenas empresas e sistemáticas 
para aplicação da legislação. Ele destacou a im-
portância do conceito de desenho universal para 
produtos, ambientes e serviços no que tange a 
acessibilidade. Na hotelaria, a LBI (Lei Brasileira de 
Inclusão) regulamenta esta aplicação, e uma série 
de novas soluções compõem o desenho universal. 
“Ele é destinado a pessoas com todo tipo de defi-
ciência, seja física, sensorial, intelectual ou mental. 
Envolve áreas comuns ou privativas (conforme 
anexos do Decreto nª 926/2018). É aí que nasce 
o imbróglio: como vou adaptar meu hotel para 
receber essas pessoas?”, pontuou Arakaki.

O advogado comentou que as regulamenta-
ções ainda demandam interpretação jurídica de-
pendendo da localidade. “Os municípios seguem 
a Constituição Federal e Lei Brasileira de Inclusão, 
mas só podem complementar as normas federais 
ou tratar sobre interesse local. Por isso, é preciso fi-
car atento para que não haja abuso da lei. As nor-
mas da ABNT são importantes para o processo de 
adaptação, mas não podem prever um percentual 
diferente do que está na lei”, alertou.

Case de acessibilidade
Apresentando um case de hotel urbano aces-

sível, Júlio César Morassi, Diretor de engenharia da 

À esquerda, Julio César Morassi ladeado por Murillo Arakaki – os primeiros palestrantes do Fórum
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Internet das Coisas
Na parte da tarde, o especialista em 

sistemas de tecnologia de dados e Só-
cio-diretor da Vagon Engenharia, Nilton 
Valente, ministrou a palestra “Internet 
das Coisas/ LoRa na Hotelaria”. 

LoRa é a diminuição da palavra Long 
Range, que significa longo alcance em 
português. A Internet das Coisas – IoT - 
permite que se tenham dispositivos co-
nectados à nuvem, ou seja, que possi-
bilitem a comunicação sem intervenção 
humana. Esta tecnologia contribui para 
a Big Data, de onde se retiram informa-
ções para tomada de decisões, com da-
dos tratados diretamente na nuvem.

Sinalização
A sinalização é imprescindível para 

a mobilidade humana. No turismo e na 
hotelaria, ela é ainda mais importante, 
considerando que todo tipo de pessoas 
precisam de informações de entrada, 
saída, ajuda, rotas e outras centenas de 
necessidades. Para se aprofundar neste 
tema, Frederico Viebig, Diretor Geral da 
Arco Sinalização Ambiental apresen-

Marriott International – Renaissance São 
Paulo Hotel trouxe ao fórum o processo 
de adaptação do empreendimento 
paulistano, destacando a importância de 
realizar as obras com a unidade em op-
eração sem incomodar os hóspedes. Se-
gundo ele, para que isso fosse possível, 
todos os membros da equipe do hotel 
precisavam estar em sinergia. Foram in-
vestidos R$ 2,25 milhões para reforma com-
pleta do hotel, que hoje possui 22 apartamen-
tos adaptados”, disse Morassi.

No Renaissance, pisos de madeira 
foram trocados por piso frio; a por-
ta teve sua abertura invertida para 
fora; foram instaladas portas de cor-
rer; bancadas de madeira; barras 
de acesso; a banheira foi removida 
e foram inseridos duas duchas para 
melhor aproveitamento do espaço e 
conforto de todos os hóspedes – defi-
cientes ou não.
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devem levar sinalização; áreas de resgate e es-
tacionamento devem ser bem sinalizadas, assim 
como os sanitários”, destacou o especialista.

tou no fórum os principais aspectos relacionados à 
sinalização e novas soluções para o setor.

A Norma de Sinalização brasileira vigente é com-
patível com a ISO (Organização Internacional de 
Padronização), e tem classificações para cada tipo, 
seja sonora, visual ou tátil. “Hoje, a informação pode 
ser apresentada como visual e auditiva, não precisa 
mais ser visual e tátil. Escadas e degraus também 

Elaboração do projeto arquitetônico acessível
Para encerrar a programação do fórum, Talita 

Sanper, arquiteta responsável pelo escritório TS 
Arquitetura, com dez anos de experiência em pro-

Frederico Viebig, Diretor geral da Arco Sinalização Ambiental

Talita Sanper, responsável pelo escritório TS Arquitetura



Aconteceu

23

jetos e gerenciamento de obra, falou sobre o pro-
jeto que o escritório realizou para uma das uni-
dades da rede Blue Tree, no qual aplicou variadas 
alternativas de acessibilidade.

Foram feitas modificações nos pisos, paredes 
e estrutura dos apartamentos e o acesso de 
porta com abertura para fora também foi uma 
característica realizada para atender a norma 
disposta na lei. Nos banheiros, o escritório 
implantou uma cuba diferenciada com altura 
padrão, trabalhando a questão arquitetônica 
e com design bonito no acabamento. “Em 
quartos acessíveis, é importante que as cortinas 
tenham abertura automática, o que demanda 
a implantação de eletricidade nesta parte. A 
arquitetura está trabalhando forte no retrofit para 
adaptar o hotel com baixo custo. Adequando 
o design, tiramos a aparência de ambiente 
hospitalar”, comentou Sanper.

Resultados positivos
O profissional de acessibilidade e inclusão no 

lazer e turismo, com especialidade em pessoas 
com deficiência, Ricardo Shimosakai é cadeirante 
e esteve presente como participante destacando 
pontos com propriedade durante as palestras. 
“Foi muito bom ver pessoas buscando informação 
sobre o assunto” destaca Ricardo. Ele acrescenta 
que no ramo hoteleiro ainda existe a necessidade 

de encontrar profissionais que entendam e imple-
mentem equipamentos, atendimento e saibam 
projetar a parte arquitetônica de forma correta. 

Fabiana Zichia, Administradora Multimarcas do 
Atlantica Hotels, de São Paulo (SP), comentou que 
“a troca de experiências com outros profissionais 
do mercado de hotelaria é sempre importante 
para ampliar nossos horizontes. Para mim, con-
siderando o pouco tempo, o conteúdo do Fórum foi 
muito bem organizado e desenvolvido pelos pro-
fissionais”. Já Marcelo Oliveira, Diretor da consul-
toria Gestur Hotel, de Belo Horizonte (MG) levará o 
conhecimento adquirido nas palestras para seus 
clientes, prioritariamente hoteleiros independen-
tes. “Por ser um assunto novo, é fundamental ter 
a realização desses fóruns e discussões para que 
possamos tirar nossas dúvidas com palestrantes 
e demais pessoas que estavam participando do 
evento que conseguiram explanar em relação a 
nova lei. Foi uma oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre o novo decreto de aces-
sibilidade para repassar para os empreendi-
mentos. Poderemos mostrar quais as melhores 
maneiras de aplicar tudo isso e para atender 
este público. Nem todos os hoteleiros têm 
conhecimento das leis, então nosso trabalho 
é trans f o r m a r  o  c a m i n h o  d e l e s  o  e n t e n -
d i m e n t o  d e  u m a  f o r m a  mais  t ranqui la  do 
que,  como e quando fazer” .

Ricardo Shimosakai: “Foi muito bom ver pessoas buscando informação sobre o assunto”
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Experiência é tema do Design & Technical Summit, 
promovido pela AccorHotels

Esse é o principal evento no Brasil de arquitetura e design hoteleiro e reuniu mais de 900 participantes

Com o objetivo de tornar as redes hoteleiras 
lugares de encontro e entretenimento por meio 
de novas experiências, a AccorHotels realizou a 3ª 
edição do Design & Technical Summit, que acon-
teceu no dia 28 de agosto no hotel Pullman São 
Paulo Vila Olímpia, reunindo um público de cerca 
de 900 pessoas e trazendo palestras de renoma-
dos profissionais das áreas de arquitetura, design, 
inovação, além de especialistas em food & bever-
age e sustentabilidade.  Paulo Mancio, Sênior Vice-
Presidente de Design e Construção da AccorHo-
tels América do Sul, abriu o evento comentando 
a importância que a arquitetura, o design e a 
inovação têm para o setor. “É fato que essa tríade 

se tornou um elemento essencial para o negócio 
hoteleiro. Por isso, cada vez mais os projetos estão 
sendo desenhados para oferecer aos clientes ex-
periências variadas, pois a ideia é entregar algo 
além do esperado”, afirma. 

Mais do que apartamentos aconchegantes, é 
preciso inovar e tornar cada hotel único, seja no 
modo de hospitalidade ou na inovação em de-
sign, serviços e entretenimento. “Trata-se de uma 
quebra de paradigmas, na qual a indústria ho-
teleira deixa de ter a função de estabelecimento 
comercial e passa a ter características de es-
paços urbanos abertos, trazendo aquele acon-
chego típico de casa. E nós, da AccorHotels, es-

A 3ª edição do Design & Technical Summit reuniu cerca de 900 pessoas no hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia 
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tamos provocando este novo olhar e investindo 
em ambientes multifuncionais. Um bom exemplo 
é a inovação em nossos restaurantes, pois que-
remos que os visitantes permaneçam nos hotéis, 
não apenas pela comodidade, mas pela vivência 
de apreciar uma gastronomia única em um lugar 
inesquecível”, complementa Mancio. 

Na sequência, Patrick Mendes, CEO da AccorHo-
tels, rede hoteleira com 40 anos de história no Brasil 
e 50 anos do mundo, subiu ao palco e falou sobre a 
importância do mercado de turismo mundial. Hoje, 
estima-se que existam 1,2 bilhões de viajantes pelo 
mundo e, em breve, segundo ele, a expectativa é de 
que este número chegue aos dois bilhões. Mendes 

Paulo Mancio, Sênior Vice-Presidente de Design e Construção da AccorHotels América do Sul 

Patrick Mendes, trouxe ao público dados sobre o novo momento da AccorHotels
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ainda enfatizou o conceito Lifestyle, que propõe ex-
periências diferenciadas, utilizado pela AccorHotels 
em alguns empreendimentos. Mama Shelter, no Rio 
de Janeiro (RJ) e Jo & Joe Open House, também no 
Rio e com previsão para inaugurar em setembro de 
2020, seguem o modelo de Lifestyle. Finalizando, o 
CEO mostrou dados atuais da rede AccorHotels: são 
4.530 hotéis no mundo e 653 mil quartos. A América 
do Sul conta com 513 hotéis e, só neste ano, foram 
mais 40 aberturas.

Transformações na arquitetura hoteleira
Ainda pela manhã, o arquiteto Arthur Casas, 

Sócio-Fundador do Studio que leva seu nome, 
com escritórios em São Paulo e Nova Iorque, 
analisou as transformações da arquitetura e 
dos interiores dos hotéis do início do século XX 
até os dias de hoje, mostrando ao público exem-
plos icônicos de períodos em que as decorações 
eram previsíveis e genéricas, passando pelas 
décadas nas quais grandes arquitetos e design-
ers assinavam os projetos e criavam ambientes 
dramáticos e surpreendentes. Segundo o espe-
cialista, hoje, os arquitetos buscam integrar o ho-
tel com a paisagem local, os chamados hotéis 
empáticos. Os empreendimentos levam em con-
ta a experiência do hóspede, visando explorar os 
sentidos sem deixar de lado a sustentabilidade, 
temática cada vez mais em alta no mercado, 
não só no setor hoteleiro. 

Falando sobre a importância da sustentabili-
dade e em como o conceito tem se tornado fun-
damental na agenda das empresas, o Design 
& Technical Summit convidou a fundadora do 
ECOERA, movimento que se dedica a integrar os 
mercados de moda e beleza às questões ambi-
entais e sociais, Chiara Gadaleta, para participar 
do evento. 

Com a virada do milênio, de acordo a espe-
cialista, ocorreu a democratização do design e da 
sustentabilidade. Com isso, as pessoas passaram 
a se preocupar mais com ambas as questões, in-
troduzindo-as no dia a dia das empresas. “O de-
sign é uma ferramenta de conservação social e 
ambiental. E, finalmente, o tempo da sustentabili-
dade nos negócios chegou, trazendo experiências 
compartilhadas que expandem o conceito de co-
munidade e colaboram para a passagem do ‘ter’ 
para o ‘ser’”, explica Chiara. 

Os cinco sentidos definem a experiência
Abrindo as palestras da tarde, o Painel Ar-

quitetura e Design contou com a moderação do 
Redator-Chefe da revista Veja São Paulo, Raul 
Juste Lores, e com arquitetos como Joia Berga-
mo, Sérgio Athié e Vitor Penha. Joia, mineira com 
ascendência italiana, trouxe sua percepção de 
como a hotelaria pode se transformar e apresen-
tar, cada vez mais, ambientes onde as pessoas se 
sintam verdadeiramente em casa. Athié fez uma 
conexão entre o design e o comportamento das 
pessoas, afirmando que independente de remeter 
ao lar, temos vontade de abrir o espaço e de nos 
relacionar. Vitor Penha destacou como os proje-
tos de reúso de materiais podem se transformar 
em uma arquitetura sensorial, na qual a beleza da 
imperfeição convida o olhar para o novo. 

Logo depois, o convidado para palestrar na 3ª 
edição do Design & Technical Summit 2018 foi o 
designer e artista plástico Kiko Sobrino, que pro-
moveu uma reflexão sobre como os cinco sen-
tidos do ser humano – olfato, paladar, audição, 
tato e visão – são importantes dentro do mercado 
hoteleiro, pois, através deles, o hóspede consegue 
vivenciar a experiência de sua estada, absorven-
do-a completamente. 

Ainda abordando a temática do poder das ex-
periências, o publicitário, jornalista e designer grá-
fico, Ricardo Natale, explicou como em um mundo 
corporativo dominado pela rotina, empresas e 
pessoas estão deixando de lado a importância 
das emoções, das relações humanas e dos laços 
de amizade. Ele explicou que o relacionamento é 
um fator fundamental no ambiente de trabalho e 
que o conceito de experiência corporativa foi cri-
ado exatamente para inteirar as pessoas. 

Outro painel importante do evento foi o F&B + 
Experience: O novo momento do setor hoteleiro. 
O tema A&B, atualmente, é um dos pilares para 
o novo momento do setor hoteleiro e foi debatido 
por influentes do segmento, como Zilca Saldanha, 
Project Manager da AccorHotels e moderadora do 
painel; Erlise Tancredi, referência em design de 
cozinhas de renomados estabelecimentos; Lucas 
Demetrescu, F&B Manager da AccorHotels, Beet-
to Sadd, publicitário e jornalista; e Marcelo Fer-
nandes, empresário do segmento de alimentação. 
“Mais do que um cardápio sofisticado, é primor-
dial entender e atender o desejo do público para 
que todos vivenciem novas experiências sensori-
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ais. O paladar é um dos sentidos mais sensíveis, e, 
portanto, item essencial para a ativação do olfato, 
da visão e do tato”, comenta Zilca Saldanha. 

Live your time
O designer Hans Donner, conhecido por seus 

trabalhos marcantes de concepção e produção de 
aberturas de programas como Fantástico, O Plane-
ta dos Homens e Viva o Gordo (Rede Globo), apre-
sentou a temática Live your time – um novo visual 
do tempo.  Nascido na Alemanha, com cidadanias 
austríaca e brasileira, Hans explicou que chegou 
ao Brasil em uma época na qual a palavra design 
nem era utilizada e mostrou ao público as icônicas 
aberturas de programas e novelas da Rede Globo, 
que produziu no decorrer dos anos, como Deus nos 
Acuda e Tieta; o comercial da Globeleza, exibido na 
emissora antes e durante o Carnaval e protago-
nizado por Valéria Valenssa; além da conhecida 
renovação do logotipo da rede Globo que, segun-

do o designer, representa a união do planeta Terra 
com um aparelho de televisão. 

Encerrando sua participação no evento, Hans fi-
losofou sobre o conceito de tempo. “Uma nova for-
ma de perceber sua passagem não é apenas pos-
sível, como necessária. Por isso, é oportuno poder 
desfrutar de um tempo que lembre as pessoas de 
que é preciso vivenciar cada momento como se 
fosse único. Precisamos embelezar a vida a cada 
segundo, minuto e hora”, disse. 

A última palestra do evento, de tema Sobre amor, 
design e ciborgues, ficou por conta do arquiteto 
Guto Requena, que abordou o impacto das novas 
tecnologias no design, nas grandes metrópoles e 
em nosso modo de viver. Com a impactante frase 
“somos todos ciborgues”, Requena apontou que 
nossa geração é a única que passou pela migração 
da era digital, e que a tecnologia é capaz de nos 
levar a outros lugares. Segundo o arquiteto, atual-
mente, a crise da impessoalidade na hotelaria está 

O designer Hans Donner mostrou seus trabalhos mais marcantes na Rede Globo
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em alta e, por isso, os empreendimentos estão se 
reinventando. “O design permite comunicar valores 
de uma marca”, disse.

Premiação e homenagem
Outro ponto alto do dia foi o Prêmio Design 

& Technical Summit, que elegeu os melhores 

O arquiteto Guto Requena levou ao público a palestra com o tema ‘Sobre amor, design e ciborgues’ 

Vencedores do prêmio Design & Technical Summit e os jurados
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projetos da hotelaria, seguindo critérios de 
design, sustentabilidade, originalidade, inova-
ção, tecnologia, eficiência em processos, via-
bilidade, ousadia e criatividade. Com o tema 
“Um espaço 100 funções”, ao todo foram três 
categorias com 141 inscritos: Estudantes, Pro-
fissionais (arquitetura, design, hotelaria e con-
strução civil) e Produtos e Serviços voltados 
para o mercado hoteleiro. A fim de enaltecer 
a cadeia produtiva, Fernando Mariante, Project 
Manager e responsável pela organização do 
prêmio, anunciou os vencedores.  A 1ª catego-
ria foi a de Produtos e Serviços. Os finalistas 
foram Monocomando Ozônio e Poltrona de Do-
brar. O vencedor foi o projeto Poltrona de Do-
brar, de André Luiz Pereira Pinto. A 2ª categoria 
premiada foi Estudantes, tendo como finalis-
tas o Join Hotel e o One Five Home. O vencedor 
foi o Join Hotel, de Gabriel Sabatino e Kaique 
Sepúlveda. Finalizando, a categoria Profission-
ais, que teve como finalistas os projetos Espa-

Mais um destaque do Design & Technical 
Summit 2018 foi a homenagem da rede AccorHo-
tels para o mestre da arquitetura Paulo Mendes 
da Rocha, por sua relevante contribuição à ar-
quitetura nacional e internacional. Ganhador 
do Prêmio Pritzker em 2006, do Leão de Ouro da 
Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016, e da 
Medalha de Ouro do Instituto Real Britânico de 
Arquitetos, Paulo é responsável por obras im-
portantíssimas como o Pavilhão do Brasil em 
Osaka, em 1970, o Museu Brasileiro de Escultura 
(Mube), a reforma da Pinacoteca de São Paulo 
e, mais recentemente, do Sesc 24 de Maio, no 
centro da capital paulista.

ço Fluido Sensorial e Identidade e Comunidade 
Através de um Organismo Versátil e Adaptável. 
O grande vencedor foi Identidade e Comuni-
dade, de Fernando Hitzig e Leonardo Militello.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha (no centro) foi homenageado por sua contribuição à arquitetura

                       Erlise Tancredi, Marcelo Fernandes, Beetto Saad e Lucas Demetrescu participaram do painel F&B + Experience
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                    Os arquitetos Vitor Penha, Sérgio Athié e Joia Bergamo no painel Arquitetura e Design

                       Erlise Tancredi, Marcelo Fernandes, Beetto Saad e Lucas Demetrescu participaram do painel F&B + Experience
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ADIT Invest promove conexão dos setores imobiliário e turístico 
com o mercado financeiro

O evento reuniu renomados profissionais para um amplo debate de temas atuais do setor

Nos dias 23 e 24 de agosto, aconteceu a 13ª Edição 
do ADIT Invest – Seminário sobre Investimentos 
Imobiliários e Turísticos, na Amcham Brasil, localizada 
na zona Sul paulistana. O evento, que é realizado pela 
ADIT Brasil e que teve a Revista Hotéis como Mídia 
Oficial, reuniu 248 participantes de 16 estados do 
Brasil numa ampla discussão para as várias formas 
de financiamento que as instituições financeiras 
estão disponibilizando para o mercado imobiliário 
brasileiro. Os dois dias de atividades, voltadas às 
construtoras, incorporadoras, loteadoras, redes 
hoteleiras, empresários e investidores, que buscam 
levantar fundos para seus projetos, contaram com 
painéis de profissionais renomados, que debateram 
as diversas opções disponíveis. O Seminário foi 
uma oportunidade de ampliar o networking, 
proporcionando o encontro de empresas dos mais 
diferentes segmentos em apenas um ambiente. 

Abrindo o 1º dia de evento, e com moderação 
de Sérgio Villas Bôas, da ADIT Brasil, os painelistas 
Daniel Cunha, da Credit Suisse Hedging-Griffo; 
Fernando Crestana, do BTG Pactual; José Paim 
de Andrade, da MaxCap e Luis Claudio Garcia, da 
Captalys, debateram certezas e incertezas do 
cenário econômico e de investimentos para 2019. 

Ainda pela manhã, temas que envolviam levan-
tamento de recursos para empreendimentos imo-
biliários, como está o interesse do mercado finan-
ceiro para o setor de loteamentos e comunidades 
planejadas, e quais lições foram aprendidas com a 
crise, fizeram parte da grade de painéis. Durante a 
tarde, a palestra sobre a prática do relacionamento 
dos investidores com incorporadores, comandada 
pelo Diretor de Estratégias e Novos Negócios da 
WAM Brasil, Danilo Issao Samezima, abriu debate 
para os conceitos de Multipropriedade e Timeshare.

O evento reuniu 248 participantes de 16 estados do Brasil
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Outro destaque do dia foi a presença do econo-
mista Ricardo Amorim, Presidente da Ricam Con-
sultoria, que abordou as grandes oportunidades do 
mercado imobiliário no atual cenário econômico, no 
qual as pessoas têm medo de investir em imóveis 
devido às incertezas da economia. Além disso, o 
especialista comentou sobre a situação política do 
País, levantando questionamentos quanto ao futuro, 
assim que o novo Presidente da República for eleito. 

Seguindo as tendências do mercado, no 2º 
dia da 13ª edição da ADIT Inves, o evento abriu 
espaço para falar sobre as startups como opção 
de investimento, com a palestra do João Klepler, 
Sócio da Bossa Nova Investimentos, que, desde 
2008, empreende e investe em mais de 150 
startups. O Executivo abordou novos modelos 
de negócio, como se relacionar com startups, 
tese de investimentos, além de oportunidades e 
alternativas no cenário brasileiro.

Outros temas como o apetite dos investidores e 
o que estão inventando, além de Multipropriedade e 
Timeshare: a nova fronteira dos investimentos, com-
plementaram a manhã de painéis do 2° dia do even-
to. Encerrando, o palestrante Anderson Fagionato, da 
Zero Distratos, falou sobre Inteligência Artificial na 
Gestão de carteiras, como prever e reduzir distratos.

Entre as inovações desta edição, o ADIT Invest teve 
um novo modelo, que agregou painéis e palestras 
mais dinâmicas, cronometradas em 15 minutos. O 
novo formato foi estrategicamente pensado para 
oferecer um ambiente ainda mais propício para a 
troca de conhecimento, disponibilizando ao público 
apresentações curtas e objetivas. O evento contou 
também com um aplicativo, que trouxe todas as in-
formações da programação. A plataforma permitiu 
ainda aos participantes interagir e enviar perguntas 
aos palestrantes e painelistas. Outro grande diferen-
cial foi a presença de uma sala especial, planejada 
para a realização de entrevistas com executivos do 
mercado financeiro e da indústria do turismo, com o 
objetivo de gerar conteúdo para as plataformas da 
ADIT Brasil, ampliando o alcance das discussões.

De acordo com o presidente da ADIT Brasil, Fe-
lipe Cavalcante, o ADIT Invest 2018 foi um ponto de 
encontro entre o mercado financeiro e os investi-
dores imobiliários e turísticos. “Esperamos que os 
participantes deixem o evento não só com uma 
visão do que nos espera no futuro, mas também 
com alternativas concretas de funding para seus 
empreendimentos. Temos orgulho de sermos um 
elo efetivo entre empresários e o mercado finan-
ceiro”, define Cavalcante.

Ricardo Amorim deu uma verdadeira aula magna de economia em sua palestra
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Copa do Mundo de 2014 deixa legado de 90 hotéis 
fechados em oito das 12 sedes

Para receber a Copa do Mundo de 2014 e 
as Olimpíadas de 2016, o Brasil fez um investi-
mento alto em estádios e equipamentos. O ob-
jetivo era colocar o País nos holofotes do turis-
mo mundial, mas hoje o que se constata é que 
houve muita malversação de dinheiro público 
e verdadeiros monumentos ao desperdício es-
tão se deteriorando Brasil afora. O número de 
turistas estrangeiros que visitam o País anual-
mente não consegue romper a barreira históri-
ca dos 6 milhões ano e fica o questionamento. 

Qual legado esses eventos deixaram para 
o Brasi l? E no segmento hoteleiro não foi 
diferente.  Criou-se uma expectativa muito 
grande de que era necessário renovar o 
parque hoteleiro para receber os turistas. 
Houve muita especulação em cima do ‘t i-
jol inho imobil iário hoteleiro’ e o resultado 
é taxa de ocupação despencando cada vez 
mais. Cidades como Belo Horizonte, Salvador, 
Porto Alegre e a Barra da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro, são bons exemplos.

Hotéis clássicos e tradicionais no Brasil fecharam as portas nos últimos anos 
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Especulação imobiliária em Belo Horizonte
A Prefeitura de Belo Horizonte publicou em 

2010 a Lei nº 9952/2010, com o objetivo de in-
centivar a construção de novos hotéis na ci-
dade, para suprir a demanda de hóspedes. Esta 
lei estipulava que os empreendimentos deveri-
am estar em pleno funcionamento até o dia 30 
de março de 2014, as construtoras teriam que 
arcar com altas multas para o município.

Porém, a cidade acabou sendo vítima 
de alguns empresários inescrupulosos, que 
aproveitaram um incentivo do governo 
municipal para ampliar o número de hotéis, 
para atender a demanda da Copa do Mundo 
de 2014, e especularam de forma irresponsável 
em cima do “tijolinho hoteleiro”. Por conta 
desta lei de incentivos, deram entrada na 
Prefeitura de Belo Horizonte 74 projetos que 
foram aprovados, sendo a grande maioria 
puramente especulativos.

Segundo dados da Prefeitura de Belo 
Horizonte, apenas 13 hotéis que haviam sido 
licenciados para a Copa do Mundo de 2014 
concluíram a obra e atestaram o início das 
atividades nos prazos planejados. De 2014 
até o ano passado, outros 29 entraram em 
funcionamento na capital, mas no mesmo 
período, 14 empreendimentos, entre hotéis e 
pousadas, encerraram suas atividades depois 
da Copa. Entre eles estão: Hotel Habitar, 
Bragança, Niagara Flat, o Liberty, o Square, o 
Metropolitan e o Flamboyant. Isso foi o efeito da 
superoferta de empreendimentos hoteleiros, 
assim como empreendimentos que não se 
modernizaram. E mesmo com o fechamento de 
14 hotéis nos últimos anos, a taxa de ocupação, 
que antes da Copa do Mundo de 2014 era de 
70% acumulado ano, hoje não consegue romper 
a casa dos 50%. Isso fez com que vários hotéis 
começassem a, literalmente, leiloar a diária 
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Situação preocupante no Rio de Janeiro
Com a especulação imobiliária na capital 

fluminense em torno da Copa do Mundo de 
2014 e das Olimpíadas de 2016, a cidade pas-
sou a disponibilizar 58.983 leitos, um aumento 
de 64,3% em relação aos 35.899 existentes em 
2012. Mas diante dos vários problemas que a 
cidade enfrenta, 13 hotéis fecharam nos últi-
mos anos, sem contar outros três que estão 
fechados, indefinidamente, para reformas. 

Com isso, houve menos 2.828 apartamentos 
para receber os turistas e, mesmo assim, a 
taxa de ocupação despencou. Segundo dados 
da ABIH-RJ – Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis do Rio de Janeiro, a taxa de ocu-
pação média no último mês de julho, normal-
mente um bom período por causa das férias 
escolares, fechou em 42,60%. Mas em regiões 
como a da Lapa e do Porto a ocupação média 
na área, foi de apenas 23,4%. Já na Barra da 
Tijuca e São Conrado, a taxa de ocupação no 
último mês de julho foi de 37,80%.

Entre os hotéis que fechara m  a s  p o r t a s 
e s t ã o  v e r d a d e i r o s  í c o n e s  c o m o  o  M a r i n a 
P a l a c e ,  e t e r n i z a d o  n a  m ú s i c a ‘Virgem’ da 
cantora Marina Lima. O empreendimento está 
passando por uma grande reforma e tem pre-
visão de retomar as atividades já no próximo 
ano. O Hotel Nacional, localizado em São Con-
rado, ficou fechado por 21 anos e reabriu no 
final de 2016 através da bandeira Gran Meliá, 
após uma reforma que consumiu cerca de R$ 
400 milhões. Mas menos de dois anos após a 
abertura, fechou as portas. O Sofitel, localizado 
no final da praia de Copacabana, está fecha-

para manter taxa de ocupação.
No levantamento da ABIH Nacional   – As-

sociação Brasileira da Indústria de Hotéis – o 
fechamento de hotéis nos últimos anos em 
Belo Horizonte chega a 23, seguida por Salva-
dor com 21 hotéis fechados, Porto Alegre com 
16, Rio de Janeiro com 13, Cuiabá com sete, 
Manaus com quatro e Brasília com dois em-
preendimentos. São Paulo, Recife, Fortaleza e 
Natal não registraram o fechamento de ho-
téis, sendo que na capital do Rio Grande do 
Norte houve a abertura de seis estabeleci-
mentos e duas novas unidades foram inau-
guradas em Fortaleza.

Mesmo tendo um forte potencial turístico, a capital mineira vê cair a cada dia a taxa de ocupação hoteleira
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do desde maio de 2017, pois se encontra numa 
ampla reforma. A previsão da AccorHotels é 

que o empreendimento reabra as portas no 
final do próximo ano com a bandeira de luxo 

A Copa do Mundo e as Olimpíadas deixaram um legado negativo para a hotelaria fluminense
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Fairmont. Já o hotel Ipanema Plaza, que passa 
por uma queda constante na taxa de ocupa-
ção, ainda não fechou as portas, mas o site 
não aceita mais reservas.

Entre outros empreendimentos que encer-
raram a operação estão: Hotel Rio Nice, Hotel 
Toledo, Hotel Lido, Hotel Beija Flor, Hotel Fla-
mengo Palace, Hotel Metropolitano Rio, íbis 
Budget Centro, íbis Porto Atlântico e hotel São 
Francisco.

Para Alfredo Lopes, Presidente da ABIH-RJ – 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do 
Rio de Janeiro, a falta de investimentos na di-
vulgação do destino Rio de Janeiro é a princi-
pal responsável pela atual situação, superando 
até mesmo a violência. “Depois das Olimpía-
das, não tivemos nenhuma propaganda para 
atrair o consumidor final e assim vender o Rio 
em todo País e no mundo. Mas estamos tra-
balhando em parceria com órgãos públicos e 
entidades para captar R$ 30 milhões para di-
vulgação, o que representa três vezes mais do 
que o valor que dispomos hoje”, diz Lopes. 

Situação crítica em Salvador
Segundo a pesquisa da ABIH Nacional, de-

pois de Belo Horizonte, Salvador é a capital que 
mais teve hotéis fechados nos últimos anos, 
chegando a 21 empreendimentos. A razão 
nesse caso não foi especulação imobiliária, 
mas em grande parte a falta de investimen-
tos em modernização. Com isso o setor perdeu 
receita da ordem de R$ 1,5 bilhão, segundo es-
timativas dos empresários. Entre os empreen-
dimentos que fecharam as portas nos últimos 
anos são: Hotel Jaguaribe Praia, Hotel Cores do 
Mar,  Hotel Patamares (Patamares Praia Hotel), 
Pousada Bayona, Porto Farol Apart Hotel, Ita-
poan Praia Hotel, Hotel Atlântico, Belmar Hotel, 
Pestana Bahia Hotel, Tulip Inn Centro de Con-
venções, Marina Riverside Hotel,  Hotel Litorâ-
neo, Pousada Lagoa Praia, Solar Diana, Hotel 
Pelourinho, Hotel Corsário, Salvador Praia Ho-
tel, Hostel Patuá, Vila Giuliana, Pousada Red 
Fish e Albergue do Porto. Mesmo sendo uma 
das cinco cidades com maior número de leitos 
de hotel, Salvador ainda vive a realidade de ter 

Salvador teve 21 hotéis fechados nos últimos anos
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Porto Alegre é uma praça preocupante
Porto Alegre também é outra 

praça preocupante para a hote-
laria e vive um momento em que 
a taxa de ocupação pouco ultra-
passa a casa dos 50%, contra 62% 
em junho de 2014, antes da Copa 
do Mundo. De acordo com o SHPOA 
- Sindicato de Hospedagem e Ali-
mentação de POA e Região, a cap-
ital gaúcha teve 16 hotéis fecha-
dos nos últimos anos, e entre eles 
estão: Hotel Açores, Hotel Bragan-
ça, Rishon Hotel, Hotel Marechal, 
Relíquia Hotel, Hotel Pampa II, Ho-
tel da Paineira, Plaza Porto Alegre 
Hotel (Plazinha), Master Premium 
Palace, Arvoredo Residence, Ponte 
de Pedra Hotel, Hotel Royal Palace.

Manoel Cardoso Linhares, 
Presidente da ABIH Nacional, 
aponta vários fatores que 
culminaram com o fechamento 
de pelo menos 90 unidades 
hoteleiras, em oito das 12 cidades-
sede, após o final da competição. 
“A alta carga tributária, somada 
à falta de políticas de incentivos 
e de divulgação dos destinos, 
a ausência de regulamentação 
dos aplicativos de reservas de 
hospedagem em residências, 
além dos níveis críticos na área 
de segurança e da crônica falta 
de infraestrutura do País. Esses 
fatores aliados a uma malha aérea 
cara e segmentada, determinam a 
dificuldade de expansão do setor 
turístico no País. Vale lembrar que 

uma média de quase 18 mil camas 
vazias por dia, segundo dados da 
ABIH – BA - Associação Brasileira 
da Indústria Hoteleira da Bahia. A 
taxa de ocupação mal consegue 
romper a casa dos 60% e grande 
parte da hotelaria local trabalha 
no vermelho.
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hoje o Brasil investe apenas US$ 16 milhões ao 
ano na divulgação de seus destinos, enquanto 
o México investe US$ 490 milhões, a Colômbia 
US$ 100 milhões e o Equador US$ 90 milhões.

Linhares defende ser de fundamental im-
portância que essas, entre outras pautas do 
turismo e da hotelaria avancem e sejam incluí-
das na reforma da LGT - Lei Geral do Turismo. 
“Tudo isso combinado se torna um grande im-
peditivo para a indústria de turismo atuar com 

grande relevância na economia do País, 
gerando mais empregos e renda. Precisa-
mos trabalhar ainda mais para que pontos 
como a regulamentação das plataformas 
de venda de hospedagem, e o valor dos 
tr ibutos pagos por elas sejam direcionados 
para um fundo que f inancie a divulgação 
estratégica dos múlt iplos destinos do Bra-
si l  e entrem na atualização da Lei  Geral do 
Turismo” defende Linhares.

A capital gaúcha teve 16 hotéis fechados nos últimos anos
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“O Brasil investe apenas US$ 16 milhões ao ano na divulgação de seus destinos”
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Royal Palm Tower Anhanguera entrou em operação

O hotel padrão quatro estrelas exigiu um investimento de R$ 120 milhões captados no mercado de 
investidores e parte em aporte do Grupo Royal Palm

A moderna edificação foi construída para agregar conforto e segurança aos usuários
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O Grupo Royal Palm colocou em operação 
no último dia 13 de agosto, o Royal Palm Tower 
Anhanguera, empreendimento categoria Upper 
Midscale (quatro estrelas) localizado ao lado do 
complexo Royal Palm Plaza em Campinas (SP). 
Esse empreendimento faz parte do Complexo 
multiuso Royal Palm Hall, inaugurado no último 
mês de julho. Ocupa um terreno de cerca de 55 
mil m² de área, com 107 mil m² de área construí-
da que, além desse hotel, compreende um outro 
hotel padrão três estrelas com 310 apartamen-
tos que está sendo implantado e com previsão 
de entrega em janeiro do próximo ano. Somado 
a isso, está um moderno centro de convenções e 
exposições, integrado a um mal, com previsão de 
entrega no final do próximo ano, que terá gastro-
nomia e conveniência, além de escritórios e salas 
corporativas para integrar os empreendimento. 
Existe uma grande praça central de aproximada-
mente 2.000 m², onde poderão acontecer peque-

nos eventos. O espaço possui na área comum 
quatro salas de reunião independentes, au-
ditório com 50 lugares e porte-cochère coberto 
e separado da entrada e saída de veículos dos 
condôminos. Quem assina o projeto arquitetôni-
co é o escritório de Ricardo Julião e o projeto 
paisagístico é de Benedito Abud.

Empreendimento moderno
O hotel Royal Palm Tower Anhanguera tem na 

localização um dos diferenciais. Está distante 
apenas uma hora da capital paulista, é circun-
dado pelas rodovias Anhanguera e Santos Du-
mont e com fácil acesso para as rodovias Ban-
deirantes e Dom Pedro II, além de estar a apenas 
16 km do Aeroporto Internacional de Viracopos 
– o que facilita ainda mais a realização de even-
tos de grande porte, inclusive os internacionais. 
Além disso, está próximo aos outros hotéis do 
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grupo, como o Royal Palm Plaza, The Palms, Royal Palm 
Residence, Royal Palm Tower Carlos Gomes e Royal 
Palm Tower Indaiatuba. “Na contramão do momen-
to em que vive o Brasil, estamos investindo no atual 
cenário e proporcionando mais crescimento aos mer-
cados de eventos, hotelaria e turismo. Já temos mais 
de 50 eventos agendados no Royal Palm Hall e nossa 
estrutura é a mais moderna do Brasil. Nós nos pre-
paramos para enfrentar um cenário desafiador e se-
guimos nessa política de pensar em longo prazo”, diz 
Antonio Dias, Diretor executivo do Grupo Royal Palm 
Plaza & Resorts. “O empreendimento reflete a busca 
por projetos diferenciados e que possam contribuir 
com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. 
Pela sua localização, dimensão, relevância e diver-
sidade de negócios, o complexo Royal Campinas se 
configura como marco de desenvolvimento, consoli-
dando a região como polo de turismo de negócios”, 

Antônio Dias: “O empreendimento reflete a busca por projetos diferen-
ciados e que possam contribuir com o desenvolvimento socioeconômi-

co da cidade”
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Padrão de implantação
O projeto de decoração é assinado pela ar-

quiteta Fernanda Marques e coube à Padrão 
Argil todo o planejamento, gerenciamento da 
montagem de equipamentos e decoração com 
equipe altamente profissional liderada pela 
Arquiteta Juliana Mendonca e sua equipe com 
mais de 50 profissionais. De acordo com o Só-
cio-diretor da Padrão Argil, Francisco Santos, 
essa foi uma das implantações mais desafia-
doras da empresa nos últimos anos, em razão 
das adversidades enfrentadas e ele comenta. 
“Chegamos à obra com aproximadamente oito 
meses de antecedência para o planejamento da 
implantação. Por mais planejado que fosse, não 
podíamos prever a greve dos caminhoneiros que 

paralisou todo o Brasil e que aconteceu jus-
tamente no pico da implantação. Com isso 
ficamos sem receber os produtos e equipa-
mentos por quase três semanas. E logo em 
seguida, tivemos a Copa do Mundo de Futebol 
que limitou as jornadas de trabalho nos dias 
de jogo da seleção brasileira. Tivemos de faz-
er um planejamento bem detalhado para 
vencer essas dif iculdades dentro de um ap-
ertado cronograma. D i v i d i m o s  n o s s a s  e q u i -
p e s  o p e r a c i o n a i s ,  p a r a  q u e  t r a b a l h á s -
s e m o s  e m  a t é  t r ê s  t u r n o s  d i á r i o s  f o c a d o s 
n o  p l a n e j a m e n t o ,  p r o d u ç ã o ,  t r a n s p o r t e  e 
e x e c u ç ã o .  Planejamos junto às transportado-
ras, para que todas as entregas em grandes 
volumes fossem realizadas no período do meio 
da tarde em diante. Devido ao trânsito de 
funcionários, optamos por customizar o tem-
po de transporte vertical trabalhando nestes 
horários de baixa circulação. Além deste fator, 
planejamos para que neste empreendimento 

acrescenta Bruno Scacchetti, Diretor-superin-
tendente da OR, que executou e planejou a obra 
de todo o complexo.

O lobby é bem amplo, possui um pé direito alto e muita luz natural
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O Royal Tower Anhanguera conta com 226 aparta-
mentos, sendo seis suítes e 220 no padrão standard, 
ideais para a hospedagem de duas pessoas. O conforto 
e a comodidade dos hóspedes nos apartamentos foi 
pensada em cada detalhe para maximizar a experiência 
de sua hospedagem. Os colchões são da marca WellB, 
que oferecem um padrão superior de qualidade para 
assegurar uma noite de sono tranquila. A Plooma forne-
ceu o travesseiro em penas e plumas com revestimento 
em tecido 100% algodão com certificação internacional 
Nomite. O enxoval de cama e banho é Trussardi, as tv´s 
de última geração, com uma variada opção de canais 
a cabo, é da marca TCL, cofre, fechadura eletrônica e 
frigobar da Onity, piso frio em vinílico, ar-condicionado, 
bancada de trabalho, internet wi-fi gratuita de alta ve-
locidade, metais sanitários nos banheiros da Roddex e 
um potente secador de cabelo da marca Panther.

não houvesse descarga e armazenagem de mate-
rial, pois praticamente todo material que chegava já 
era posto em seu local de montagem. A sinergia com 
nossos parceiros foi de fundamental importância. 
Eles entenderam nossas necessidades para alcan-
çar os prazos de produção, entrega, e posteriormente, 
montagem. Trabalhamos no limite, porém estávamos 
seguros quanto a confiança que temos em nossos 
fornecedores. Superamos as adversidades e conse-
guimos atender o prazo de entrega com um projeto 
de alta tecnologia e eficiência de implantação, tra-
zendo para o mercado um extraordinário empreen-
dimento hoteleiro”, ressaltou Santos.

Os apartamentos são bem amplos e confortáveis
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Grande espaço de eventos
Possui o segundo maior salão de eventos em 

hotéis de Campinas, o salão Anhanguera, com 
670 m², capacidade para até 600 pessoas em 
auditório, 400 em banquetes, e pode ser sub-
dividido em três módulos. Esse grande salão 
de eventos é outra característica muito impor-
tante para aumentar a sinergia com o Centro 
de Convenções e permitir eventos interligados. 
Todo o mobiliário desse espaço leva a marca 

Toque italiano na gastronomia
O bar e o restaurante do hotel, o Amati (buf-

fet especializado na culinária italiana), com 
capacidade para  250 lugares, fica estrategi-
camente localizado na passagem do Centro de 
Convenções e serve como ponto de encontro 
dos eventos do complexo. A gastronomia é as-
sinada pelo Chef Alexandre Kachan, chef de 
cozinha com experiência internacional e espe-
cialmente contratado para garantir a excelên-
cia nas refeições do hotel. 

Coube à Schipper fornecer os utensí l ios uti-
l izados nos restaurantes e área de eventos, 
assim como toda operação de al imentos 
e bebidas.  A preocupação em estabelecer 
um padrão elevado foi  uma das diretr izes, 
acompanhando a grandeza do empreendi-
mento.  Os talheres são da renomada WMF 
alemã. Os copos e taças são da Ital iana 
Bormiol i  Rocco. As porcelanas são do fabri-

cante Germer e o buffet ,  bar e cozinha mon-
tados com um mix de utensí l ios nacionais e 
importados de empresas de renome mundi-
al ,  como a francesa Matfer ,  com forte atua-
ção no mercado de utensí l ios operacionais. 
Os equipamentos de cozinha são de alt íssi-
ma produtividade e levam a marca da Aços 
Macom, assim como as câmeras fr igoríf icas 
fornecidas pela São Rafael .

Entrada do bar e o restaurante Amati
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da Multform. Já as divisórias foram fornecidas 
pela Wall System, sendo cinco paredes móveis 

série 600, modelo 631, com STC 49 (índice de 
conforto acústico), pé direito 4,78m e aproxi-

A piscina fica na cobertura da edificação proporcionando uma visão panorâmica da região
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senciais para a criação de um pacote de 
comunicação visual ef iciente e que man-
tivesse o alto padrão dos acabamentos da 
própria edif icação. Em destaque, o letreiro 
de recepção, desenvolvido exclusivamente 
em estrutura laminada com textura cor-
ten e logotipo em letra bloco metálica em 
bronze,  trazendo sofist icação na sinal iza-
ção e decoração do lobby.   

Os serviços de todo o hotel são garantidos 
pela tradição do grupo Royal Palm Hotels & 
Resorts, que levou para a administração desse 
empreendimento diversas “pratas da casa”, 
como a Gerente geral, Cleide Balestri, com 
mais de 20 anos com o grupo. Mais de 120 em-
pregos diretos foram gerados com a aber-
tura desse hotel e um investimento de R$ 120 
milhões captados no mercado de investidores 
e parte em aporte do Grupo Royal Palm.

Na cobertura f ica um moderno f itness 
center com equipamentos de últ ima gera-
ção implantados pela Movement.  Ao lado, 
uma piscina com visão panorâmica da 
região,  e os equipamentos levam a marca 
da Green House,  e,  isso inclui  entre outras, 
as mesas,  cadeiras e espreguiçadeiras.

No projeto de sinalização desse empreen-
dimento executado pela empresa Visual Geac, 
foram empregados materiais nobres que 
prezam pelo apelo estético e funcionalidade 
como ACM, laminados e acrílicos. A aplica-
ção de técnicas de produção modernas, como 
corte a laser e impressão direta U.V. foram es-

m a d a m e n t e  3 1 2  m ²  d e  p a r e d e s  m ó v e i s 
e m  5 5  p a i n é i s  3 ” .
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“Com a expertise de muitos anos de área de compras, fizemos um trabalho minucioso e detalhado 
especificando todos os itens que iriam compor a implantação, tomando como base o projeto de 
interiores. O objetivo era adquirir produtos de alta qualidade e durabilidade, para evitar gastos de 
reposição desnecessários num curto período de tempo. Nesse aspecto, a Padrão Argil, que fez a 
implantação, foi uma grande parceira e nos ajudou a adquirir os produtos dentro do orçamento 
previsto e implantou com muito profissionalismo. Nosso trabalho teve uma sinergia muito grande 
com eles e o resultado é uma implantação de alta qualidade que atingiu nossas expectativas, o que 
torna nosso hotel ainda mais competitivo no mercado”.

Cleide Balestri, Gerente geral do Royal Palm Tower Anhanguera

“Uma das grandes qualidades da Padrão Argil está na sua postura de conversa permanente com o 
operador hoteleiro, para garantir que todas as especificações estejam de acordo com quem irá operar o 
empreendimento no futuro. A Padrão Argil concluiu a implantação do FF&E do hotel Royal Palm Tower – An-
hanguera com excelência! Tanto que a incorporadora responsável pelas obras do complexo Royal Campi-
nas já a contratou para o próximo empreendimento, o Hotel Contemporâneo”.

Antônio Dias, Diretor executivo do Royal Palm Hotels & Resorts
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Novotel Itu Golf & Resort entrou em operação

Esse empreendimento segue os novos conceitos da bandeira e foi implantado ao lado de um 
campo de golfe

A AccorHotels colocou em operação no mês de 
agosto, uma unidade da bandeira Novotel na cidade 
de Itu (SP), ocupando uma vasta área construída de 
33.211,91 mil m². A localização é um dos diferenciais 
do Novotel Itu Golf & Resort. Ele foi implantado den-
tro do Condomínio Terras de São José, conhecido 
tradicionalmente pelas casas de alto padrão e o 
campo de golf profissional, um dos cinco melhores 
do País, que recebe, em média 9.000, golfistas por 
ano e poderá ser utilizado pelos hóspedes. Por ali, 
encontra-se também a única unidade da América 
Latina da Jack Nicklaus Academy Of Golf, ao lado do 

Centro hípico Terras de São José.  Esse empreen-
dimento segue os novos padrões da marca e de-
verá ser uma boa opção de hospedagem a lazer 
ou para atender o corporativo na região. “Estamos 
felizes em abrir mais um Novotel e, desta vez, com 
formato único, tanto para a região quanto para a 
cidade de Itu. A localização é privilegiada, próx-
ima a aeroportos e oferece tranquilidade e con-
forto para as famílias ou executivos que viajam 
a trabalho”, ressalta Olivier Hick, Vice-presidente 
executivo de operações do segmento de midscale 
AccorHotels na América do Sul.  

A edificação foi erguida ao lado de um campo de golfe
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A moderna edificação executada pela Praias 
Construtora, utilizando o que existe de melhor em 
métodos e sistemas construtivos para maximizar 

o conforto e segurança, possui 343 acomodações 
em três categorias: superior, family e suítes, em 
que cada quarto apresenta um estilo diferente de 

No lobby já se nota decoração diferenciada
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decoração, proporcionando experiências úni-
cas para os hóspedes.

O colchão utilizado é o modelo Eurotop Hotel 
Master, desenvolvido pela Colchão Castor exclu-
sivamente para a AccorHotels. Esse produto leva 
em sua concepção as molas pocket, molas pré 
comprimidas com tecnologia Suíça, ensacadas 
individualmente e temperadas eletronicamente, 
produto registrado pela Castor no Brasil. Tecno-
logia esta, que aliada a lâminas de espuma do 
mais alto padrão e as mais novas tendências de 
tecidos e malhas proporciona aos hóspedes uma 
noite de sono tranquila e agradável. O enxoval de 
cama e banho são da Teka, as peseiras, enxoval 
decorativo e as cortinas foram executados pela 
VAG Confecções.

A Vescom está presente nesse empreendimen-
to com seus tecidos para mobiliário e revestimen-
tos vinilicos. Eles foram implantados no lobby, res-
taurante, bar, spa e eventos, revestindo cadeiras, 

Preocupação com a segurança
A segurança é uma das principais preocupa-

ções desse resort, que conta com 329 câmeras 
do sistema de CFTV, com tecnologia IP-PoE; 1.588 
dispositivos no sistema de detecção e alarme 
de incêndio, com tecnologia de detecção 
endereçável algoritmo; mais de 800 pontos de 
rede de cabeamento estrutura em categoria 6. 
Somado a isso, estão quase 1.000 pontos de au-
tomação predial totalmente digital, 400 pontos 

poltronas, sofás e pufes, com uma diversidade de 
cinco modelos em 20 cores diferentes, utilizando 
composições de Trevira CS (poliéster retardante ao 
fogo) e lã. Os tecidos Vescom são sustentáveis, de 
cores firmes e variadas, resistentes ao desgaste, ao 
rasgamento e resistente a chamas, cumprindo to-
dos os requisitos funcionais e estéticos, para uma 
utilização intensiva no mercado de hospitalidade.
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de antena coletiva e 243 pontos de sonorização. 
Todos esses itens foram fornecidos e instalados 
pela empresa Exprest.

A empresa ACF Representações teve uma 
importante participação na implantação desse 

empreendimento ao assessorar a Construtora 
Praias no fornecimento de várias soluções de 
informática com tecnologia de última geração 
como: equipamentos de TI (Desktop, servidores, 
notebooks, monitores, switch, nobreak, vídeo 

Os apartamentos estão ainda mais aconchegantes com o novo conceito da marca
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wall, entre outros). A empresa forneceu também, 
em outro de segmento de atuação, berço, ca-
deirões infantis, trocadores de fraldas, mesa de 
passar, ferros entre outros itens.

Espaço gastronômico
Um dos principais atrativos do hotel, o Gour-

met Bar, apresenta um menu especializado em 
tapas e vinhos, uma tradição espanhola, com 
opções gastronômicas em pequenas porções 
acompanhando bebidas. Além disso, o bar tam-
bém trabalhará com mixologia, arte da criação 
de coquetéis, que oferecerá a cada dia um drink 
diferente. O Novotel Itu dispõe, ainda, do restau-
rante Raro, com capacidade para 360 pessoas e 
que pode ser dividido em até três ambientes, o 
que possibilita a realização de eventos simulta-
neamente, além de oferecer duas show kitchens, 
por meio das quais os clientes poderão assistir 
aos chefs preparando massas, carnes, omeletes 

e crepes, entre outros pratos quentes.
Um terceiro bar, chamado Deck Bar, atende 

a piscina durante o dia e, à noite, oferece pe-
tiscos deliciosos aos hóspedes. Já para o café 
da manhã, o cardápio oferece uma ampla var-
iedade de opções, que inclui itens tradicionais 
(pães, frios, iogurtes, leite, etc.) nas versões light, 
diet e sem lactose, além de omeletes, crepes, 
tapiocas, dentre outros pratos quentes e frios. 
Todos os restaurantes e bares estão abertos 
tanto para hóspedes quanto para moradores lo-
cais que tiverem interesse em desfrutar uma boa 
gastronomia. 

A Topema Innovations foi a marca de equi-
pamentos de cozinhas implantada em todas as 
áreas como: cozinhas, lobby, bar da piscina e 
inclusive, as câmaras frigoríficas. Quem desen-
volveu o projeto foi a arquiteta Erlise Tancredi, 
e um dos produtos de destaque da linha foi o 
carro estufa para room service - desenvolvido 
com o sistema de estufa para atendimento no 

O Gourmet Bar apresenta um menu especializado em tapas e vinhos
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Opções de lazer
No resort, as opções de lazer são diferenciadas 

para a região: piscina, fitness center, saunas seca 
e úmida, Spa L’Occitane, sala de jogos, playground, 
além do espaço Family Novotel com brinquedoteca, 

Moderno centro de eventos
Para o corporativo, o centro de convenções do 

Novotel Resort é o único na região, oferecendo 
ampla área para eventos com 17 salas de con-
venção que podem receber até 1.200 pessoas e 
oferecem subdivisão entre elas. Todo o espaço 
é equipado com ar condicionado, cortinas estilo 
blackout, internet de alta velocidade e equipa-
mentos para apresentação. Além disso, o hotel 

quarto e, principalmente, para o serviço room ser-
vice. Já para os demais equipamentos da linha, 
estão os produtos da linha de cocção como: linha 
modular premium 800 e 700, fornos combinados, 
o destaque para a linha de refrigeração foram os 
refrigeradores e freezers na versão vertical e hori-
zontal modular. A altura das bancadas foram todas 
desenvolvidas especialmente para a medida exigida 
pelo projeto de 0,90m de altura, além das pratelei-
ras com detalhes diferenciados, carros estufa, 
máquinas de lavar, máquinas de gelo e mais de 
15 câmaras frigoríficas foram instalados no local.

campo de futebol e quadras de tênis, sempre com 
monitores disponíveis até às 22h00. Até janeiro do 
próximo ano o Novotel Golf & Resort programa o 
lançamento de um moderno parque aquático, que 
atenderá a todos os seus hóspedes. Toboáguas, 
piscinas, brinquedos aquáticos e ofurôs vão ofe-
recer ainda mais entretenimento e experiências 
inesquecíveis para os clientes.
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apresenta oportunidades para eventos sociais, 
como casamentos e festas, que podem ser adap-
tadas para diferentes cerimônias e quantidade de 

pessoas. Toda a parte de mobiliário para eventos, 
mesas, cadeiras, acessórios, carrinhos, foram for-
necidos pela Tomberlin.

O empreendimento possui uma ampla área para eventos
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Uma obra de desafios vencida pela Praias Construtora
A Praias Construtora, em conjunto com a Senpar Terras de São José, entregou esse empreendimento 

para operação,  onde foram empregados métodos e sistemas construtivos modernos que reduziram pra-
zos, custos e maximizaram o conforto e segurança da edificação. Esse feito foi possível graças à ex-
pertise da Praias, uma empresa com mais de 55 anos de experiência em incorporação, construção e 
comercialização de empreendimentos inovadores no litoral paulista, e na construção para o mercado 
hoteleiro no Brasil, no qual destacamos os Hotéis ibis Congonhas, ibis Mogi das Cruzes, ibis Shopping 
Jundiaí e ibis Itatiba, este último em fase de finalização, além de experiência adquirida no retrofit do ibis 
Congonhas e ibis Budget Faria Lima. 

A Praias Construtora empregou na obra do Novotel Itu mão de obra própria e de terceiros, altamente 
qualificada e capacitada através de treinamentos, que executaram até 30 projetos. Por ser uma empre-
sa com seu Sistema de Gestão Certificado pelas Normas ISO 9001 e Siac PBQP-h, empregamos processos 
padronizados com foco na melhoria do produto final e na satisfação do cliente. Realizamos mais de 120 
mil verificações e uma série de controles internos e tecnológicos, monitorando de forma constante a obra 
como um todo, assegurando a conformidade dos materiais aplicados, os serviços executados, a saúde e 
segurança da equipe e o cuidado com a sustentabilidade e o meio ambiente.

Com o hotel em funcionamento já foram realizados alguns eventos de grande porte, em que as insta-
lações foram plenamente demandadas sem nenhuma restrição em seu funcionamento. “Diante do êxito 
dessa empreitada, ficamos orgulhosos de entregar mais um hotel para a AccorHotels operar, um excelente 
produto com estrutura para eventos de grande porte, com uma ampla e equipada área de lazer, o que 
torna esse hotel extremamente versátil e único, uma nova referência em hotelaria multiuso para atender 
diferentes públicos o ano todo”, destaca Carlos Alberto Camargo, Diretor da Praias Construtora.

Carlos Alberto Camargo: “Esse hotel é extremamente versátil e único, sendo uma nova 
referência em hotelaria multiuso”
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Novotel Berrini é inaugurado em polo corporativo em São Paulo (SP)

A AccorHotels inaugurou no último mês de 
agosto o 100° hotel do segmento midscale da 
América do Sul, o Novotel Berrini, que está lo-
calizado em uma área corporativa da capital 
Paulista. O empreendimento possui bar e res-
taurante abertos ao público, design inovador 
e amplo espaço para eventos corporativos e 
sociais. Segundo o VP executivo de operações 
do segmento midscale na América do Sul, Oli-
ver Hick, a localização está atraindo cada vez 
mais executivos que trabalham na região. A 
entrada possui um louge com espaço despo-
jado e diferente das recepções tradicionais. A 

infraestrutura conta com 209 apartamentos 
distribuídos em 14 andares, sendo 21 acomo-
dações adaptados com todos os equipamen-
tos inclusivos e dispositivos de segurança, 
como cofre eletrônico e fechaduras fornecidas 
pela Assa Abloy. 

O colchão utilizado é o modelo Eurotop Hotel 
Master, desenvolvido pela Colchão Castor ex-
clusivamente para a AccorHotels. Esse produto 
leva em sua concepção as molas pocket, mo-
las pré comprimidas com tecnologia Suíça, 
ensacadas individualmente e temperadas 
eletronicamente, produto registrado pela Cas-

A imponente fachada é um marco e referência na região
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O hotel conta com conexão wi-fi, TV a cabo, 
academia, área de lazer, que inclui sala de jo-
gos, bem-estar, uma horta e área para even-

tor no Brasil. Tecnologia esta, que aliada a 
lâminas de espuma do mais alto padrão e as 
mais novas tendências de tecidos e malhas, 
proporciona aos hóspedes uma noite de sono 
tranquila e agradável. A locação e higieniza-
ção de todo enxoval de cama e banho é real-
izada pela Casa Blanca Lavanderia. E coube a 
empresa Peça Única a produção de todo o mo-
biliário dos apartamentos e das áreas comuns 
do empreendimento. A Leucotron foi quem for-
neceu o PABX Ision IP com integração com PMS 
proprietária (Software Guest Center), e para os 
apartamentos os terminais hoteleiros Orbit.fit.

tos com duas salas de 150 m² e capacidade 
para 120 pessoas. O restaurante tem horário 
ampliado das 06h00 horas da manhã à meia 
noite, possui um conceito diferente segundo 
a Gerente geral, Paula Peissner “Queremos as 
pessoas juntas no momento da refeição, de 
maneira que seja algo compartilhado”. Um 
dos atrativos do hotel é o Gourmet Bar, que 
apresenta um menu especializado em tapas 
e vinhos, uma tradição espanhola, com ações 
gastronômicas em pequenas porções acom-
panhando bebidas.

Além de eventos corporativos, o empreen-
dimento apresenta oportunidade para even-
tos sociais como casamentos e festas nas sa-
las que podem ser adaptadas para diferentes 
cerimonias e quantidade de pessoas. Outro 
diferencial que promete atrair o público é o 
happy hour que acontece todas às quintas.

Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura de serviços
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Thermas Hot World (SP) investe R$ 250 milhões em revitalização e 
complexo hoteleiro

Empreendimento permitirá cinco formas de aquisição, ampliando as possibilidades para usuários 
e investidores de diferentes classes sociais

Explorando o potencial turístico do município 
de Águas de Lindóia, distante 150 km da capital 
paulista e que atrai mais de 4 milhões de visitan-
tes por ano em função do seu manancial mineral 
ligado à qualidade de suas águas, está o parque 
aquático Thermas Hot World. Ele receberá, em 
cinco anos, um aporte de R$ 250 milhões em in-
vestimentos voltados para sua reestruturação 
e ampliação com a implantação de um com-
plexo de hospedagem. O empreendimento terá 
o conceito “5 por 1”, ou seja, permitirá cinco pos-
sibilidades de aquisição em apenas um estabe-
lecimento. O empreendimento que ocupa uma 
área de 134 mil m² oferecerá Day Use, Timeshare, 
Direito de Uso de todas as dependências do 

parque, sistema de Intercâmbio de Viagens com 
destinos dentro do país e no exterior e a opção de 
compra de Frações Imobiliárias, cujo uso se dá 
por compartilhamento. 

Segundo o Aparecido Moraes, CEO do 
Thermas Hot World e experiente analista do 
ramo de execuções de projetos ligados ao 
lazer e ao entretenimento, a junção dessas 
cinco possibilidades de compra amplia o leque 
de investidores de forma mais justa e mais 
democrática, uma vez que é possível não apenas 
escolher o modo como se vai investir como 
também a quantia que deseja disponibilizar neste 
investimento, levando em conta as expectativas 
reais do investidor.

Perspectiva de como ficará o Thermas Hot World após os investimentos em curso
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O objetivo deste investimento é promover a 
famílias de todas as classes, indistintamente, a 
plena satisfação com a forma de acesso opta-
da para desfrutar do empreendimento, seja na 
condição de visitante ou de proprietário, uma vez 

que o beneficiado poderá escolher em que di-
mensão deseja tirar proveito deste complexo, cu-
jas ofertas estão diretamente vinculadas às suas 
possibilidades financeiras.

Formas de investimento
O Thermas Hot World facilita tanto o acesso 

quanto a aquisição de parte do empreendimento, 
em função da sua abrangência de ofertas e no to-
cante ao modo como o comprador deseja investir 
neste objeto de férias e lazer. Este acesso permite os 
seguintes modelos:

Day Use:
Voltado para aqueles que desejam apenas 

desfrutar de toda a infraestrutura ligada aos 

Aparecido Moraes, CEO do Thermas Hot World

O empreendimento ocupa uma área de 134 mil m² com muitas opções de lazer
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Timeshare:
Esta é uma forma de investimento que tem 

ganhado força expressiva entre os investidores 
do setor. O Time Sharing é o método de aquisição 
do direito de uso de uma unidade de hospeda-
gem de categoria 5 estrelas, com capacidade 
para 5, 7 ou 10 pessoas simultaneamente, por um 
longo número de anos, e está diretamente vincu-
lado ao número de dias que o investidor fará uso 
do imóvel em cada ano, geralmente por uma ou 
duas semanas. 

Este sistema implica na comunhão do direito 
de uso da unidade deste investidor com outros, 
de forma compartilhada. É daí que se origina a 
expressão Time Sharing, que significa Tempo 
Compartilhado. A vantagem é que, em se tratan-
do de uma segunda residência, o investidor as-
sumirá os custos de sua manutenção proporcio-
nalmente, bem como a utilizará somente quando 
de fato lhe interessar, contrariamente ao que se 
vê na aquisição de um imóvel de veraneio.  

Este método assemelha-se ao conceito de 
multipropriedade, diferenciando-se do primeiro 

parques do empreendimento durante um dia 
inteiro.  Este modo proporciona acesso na condição 
de visitante, possibilitando, assim, a entrada e 
o aproveitamento de todas as áreas do parque. 
Neste caso, basta adquirir o cartão de acesso e 
pagar uma taxa única para ter esse direito de uso 
livre no dia da aquisição.  Alguns itens dentro do 
complexo podem gerar taxas extras, como por 
exemplo, atrações terceirizadas, hospedagem e 
outras formas de acomodações especiais.

Sócios Remidos:
O Thermas Hot World já integra em si mais de 

34 mil famílias, que, juntas, somam mais de 100 
mil associados. Estes beneficiados desfrutam do 
direito de uso legítimo vitalício a partir da aquisição 
do seu título, e com isenção do pagamento da 
taxa de manutenção, e se integram na categoria 
de Sócios Remidos. Com a fase de revitalização 
deste complexo que já existe há mais de 20 
anos, novos investidores também têm o direito à 
compra do título do parque dentro desse mesmo 
sistema de aquisição.

Interior de um dos chalés que priorizam o conforto
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Frações Imobiliárias:
Já o sistema de multipropriedade, represen-

tado pela aquisição de frações de um imóvel, ga-
rante ao comprador o direito real de propriedade 
compartilhada com os demais compradores de 
uma única unidade de hospedagem, cada um a 
utilizando dentro do período que lhe for garantido 
contratualmente. Isso significa dizer que a aqui-
sição será objeto de averbação no Cartório de 
Registro de Imóveis. No mais, quanto ao efetivo 
uso, assemelha-se ao sistema de timeshare.

Benefícios para o investidor
O Thermas Hot World beneficia todos os investi-

dores do sistema de timeshare ou de Multiproprie-

Moderna infraestrutura
O Thermas Hot World traz atrações significa-

tivas que incluem parques aquáticos com águas 
quentes, toboáguas diferenciados, ofurô gigante, 
parque indoor, baldão de 1.250 litros, jatos d’água 
temáticos, restaurantes com pontos de alimen-
tação espalhados por todo o parque,  praia com 
ondas de até 2 metros, arvorismo, tirolesa e rapel 
para os amantes de atividades adventure, tele-
férico, Rio Lento  com percurso projetado em volta 
de uma rica reserva natural, Área Vip com ban-
galôs, Spa e outros atributos, além de hospeda-
gens com acomodações que vão desde chalés 
que transmitem a sensação de Casa da Mon-
tanha, até apartamentos do Resort, todos devida-
mente decorados.

Segundo Samuel Vidal, responsável pelo projeto 
arquitetônico e executivo do Thermas Hot World, 
destaca que a aplicação conferida ao contexto 
geral desse conjunto paisagístico foi inspirada nos 
novos parques aquáticos lançados recentemente. 
“O complexo apresenta atrações planejadas 
sob a ótica das novas tendências mundiais, que 
atende não apenas à diversão do público geral, 
mas também às expectativas dos investidores”. 
Samuel  ressalta  que a localização geográfica do 
empreendimento  -  que inclui atrativos centros 
de compras, belos cenários paisagísticos e 
águas termais - foi cuidadosamente pensada na 
elaboração dos detalhes que compõem o contexto 
geral deste complexo: “O local onde está sendo 
implementado nosso trabalho, norteou o projeto 
porque as pessoas se encantam com o parque, 
mas têm vontade de voltar também pela beleza e 
atributos de Águas de Lindóia e dos municípios do 
entorno”,  afirma , confessando que não se inspirou 
apenas em parques, mas também em experiências 
vividas em outros países,  como o Show das Fontes, 
situado em Barcelona.

somente quanto ao aspecto de que neste se-
gundo se adquire o direito real de propriedade 
de parte do imóvel, representado por frações. 

dade com a ampliação do uso de suas férias para 
milhares de destinos espalhados pelo Brasil e pelo 
mundo.  Isso significa que para esses compradores 
é possível trocar os dias de uso do imóvel relativo à 
fração adquirida, por estadias nos melhores resorts 
do planeta, por meio da intercambiadora Interval 
International, empresa sediada nos EUA, a qual o 
empreendimento é afiliado.

Samuel Vidal: “Para conceber o Thermas 
Hot World nos inspiramos em parques in-

ternacionais e vivencias no exterior”
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Ocupação hoteleira no Brasil 
cresceu em 2017, mas receita 
do setor segue em queda

O setor brasileiro de hotelaria registrou, em 2017, 
uma discreta recuperação na ocupação média, 
que chegou a 56,5% contra os 55,2% registrados 
em 2016. O aumento da ocupação não se refletiu, 
entretanto, sobre os resultados financeiros. A 
diária média sofreu uma redução de 6,7% em 2017 
se comparada ao ano anterior, atingindo o menor 
valor desde 2011. Já a receita por quarto disponível 
(Revpar) caiu pelo terceiro ano consecutivo, 
registrando um resultado negativo de 4,4% em 
2017 na comparação com 2016.

Os dados integram a pesquisa “Hotelaria em 
números”, realizada pela divisão de Hotéis e Hos-
pitalidade da consultoria imobiliária JLL, em par-
ceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil – FOHB – e a ABR — Associação Brasileira de 
Resorts. O estudo, que acaba de ser divulgado, foi 
elaborado com base em questionários preenchi-
dos por mais de 490 hotéis, resorts e flats, sobre 
seu desempenho em 2017.

Segundo a pesquisa, São Paulo, Fortaleza, Curi-
tiba e Salvador foram as cidades com melhor de-

sempenho em 2017. Já os mercados que tiveram 
maior crescimento de oferta de quartos entre 
2014 e 2016, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Manaus, registraram queda na taxa de ocupação, 
além de uma redução mais acentuada no Revpar, 
se comparados à média geral do País.

O Diretor de Hotéis e Hospitalidade da JLL para 
a América do Sul, Ricardo Mader, ressalta: “O seg-
mento de negócios foi responsável por quase 75% 
da demanda por quartos, com ocupação concen-
trada em hotéis urbanos. Vale lembrar, entretanto, 
que os hotéis tiveram que negociar as diárias com 
as empresas a fim de manter o volume de ocu-
pação, o que se refletiu sobre o Revpar e a valor 
médio das diárias.

A despeito dos resultados do último ano, a ex-
pectativa é que o setor hoteleiro apresente um 
desempenho mais favorável em 2018, com a re-
tomada na taxa de ocupação e o crescimento da 
receita por quarto disponível. “A abertura do Four 
Seasons no final do ano, em São Paulo, reforça 
esse sentimento e mantém a expectativa prevista 
no começo do ano”, completa Mader.

IHG lança o Business Edge, 
programa de viagens corpo-
rativas para pequenas e mé-
dias empresas

A IHG — InterContinental Hotels Groups, uma das 
principais empresas hoteleiras do mundo, lançou 
o IHG Business Edge, um programa projetado para 
aprimorar a experiência de viagens corporativas 
de pequenas e médias empresas. A novidade deve 

O estudo, que acaba de ser divulgado, foi elaborado com 
base em questionários preenchidos por mais de 490 ho-

téis, resorts e flats, sobre seu desempenho em 2017

Plataforma esteve em desenvolvimento desde o ano pas-
sado e foi construído com base nas percepções de 2.100 clientes 

globais de PMEs
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agilizar o processo de negociação, recompensan-
do a fidelidade, consolidando dados, conteúdos e 
reservas em um portal de fácil acesso. 

O programa esteve em desenvolvimento desde 
o ano passado e foi construído com base nas per-
cepções de 2.100 clientes globais de PMEs. Só então 
foi testado com 300 empresas em 17 países. No 
processo, as empresas explicaram que queriam se 
beneficiar de alguma das vantagens competitivas, 
tradicionalmente desfrutadas pelos grandes clien-
tes corporativos, e estavam procurando um par-
ceiro que compreendesse os pequenos negócios e 
pudesse fornecer recursos significativos e conteúdo 
que eles não poderiam obter por conta própria. 

De acordo com o Vice-Presidente de vendas 
globais da IHG, Derek DeCross, havia a necessidade 
de um programa de compra de viagens projetado 
especificamente para as PMEs, um grupo de clien-
tes que, muitas vezes, pode ser mal atendido pela 
indústria. “Trabalhamos em conjunto com as PMEs 
para projetá-lo e eles nos disseram que um pro-
grama de descontos por si só não é atraente o su-
ficiente para impulsionar sua fidelidade e engaja-
mento. Eles não queriam negociações demoradas, 
mas sim contar com um bom desconto, relatórios 
confiáveis e insights sobre as informações mais 
recentes, além de acesso a uma rede corporativa 
diversa de outras organizações ‘semelhantes’”, fi-
naliza DeCross.  

ABG promoverá curso intensivo 
de Gestão de Governança Ho-
teleira no Rio

Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, a Associação 
Brasileira de Governantas e Profissionais da Ho-
telaria (ABG) vai realizar um curso intensivo so-
bre Gestão de Governança Hoteleira. A capaci-
tação ocorrerá no Centro Empresarial Mourisco 
(Praia de Botafogo, 501 – térreo) e o programa 
foi desenvolvido por Maria José Dantas, Presi-
dente da entidade.

As inscrições podem ser feitas por meio do 
e-mail credenciamento@governanca.com ou 
WhatsApp: (21) 99500-9726. Durante todo o 
evento, a secretaria ficará à disposição dos par-
ticipantes, com funcionamento a partir das 8h30 
nos dias 29, 30 e 31 até o encerramento às 18h00.

Fazem parte da programação temas como 
evolução do mercado e novas demandas na 
hospitalidade; a integração e comunicação das 
equipes de governança; estrutura operacional, 
gestão e ferramentas; materiais de uso 
profissional, dimensionamento dos estoques, 
redução de gastos e muito mais. Todo o conteúdo 
será dividido em cinco módulos, com aplicação 
de exercícios práticos.

Hotel & Golfe Clube dos 500 
apresentou crescimento no 1º 
semestre de 2018

Na contramão do mercado nacional de hotéis 
independentes, o Hotel & Golfe Clube dos 500, em 
Guaratinguetá, Vale do Paraíba Paulista, apresen-
tou números animadores no 1º semestre deste ano, 
aumentando o faturamento em 36% e mostrando 
novidades sobre a oferta de tarifas. 

De acordo com o Gerente Geral do empreendi-
mento, Rodrigo Alk, o Hotel & Golfe Clube dos 500 
recebeu clientes novos e os habitués mantiveram 
a frequência, devido à qualidade nos serviços, es-

Maria José Dantas, Presidente da ABG Nacional é 
quem ministrará o curso
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trutura e gastronomia. “Os dois períodos de férias de 2018 
(janeiro e julho) foram os melhores da história do hotel, 
reflexo das ações comerciais realizadas. Conseguimos um 
aumento de 36% no faturamento, considerando o mesmo 
período no ano anterior”, explica Alk. 

O cenário crescente foi um resultado de diversas cam-
panhas promocionais desenvolvidas objetivando a di-
vulgação de pacotes em feriados prolongados, além da 
flexibilidade na tabela de diárias com variações para hós-
pedes que solicitavam mais do que uma. Outros dois in-
dicadores positivos que registraram acréscimos em junho 
foram a taxa de ocupação (alta de +26%), e a Receita de 
Hospedagem por Unidade (RevPar), com +40%.

A demanda por eventos também tem aumentado em 
2018, se comparado a 2017. E de olho no segmento MICE, o 
Hotel & Golfe Clube dos 500 reformou uma sala de eventos e 
sua estrutura de ar-condicionado nos apartamentos, possi-
bilitando a captação de convenções, palestras, treinamen-
tos e meetings empresariais. Também foi desenvolvido um 
plano para reaproveitamento de algumas áreas de lazer do 
complexo de 600 mil m², como o playground.

Novidades ainda este ano
Para o segundo semestre de 2018, o hotel traçou uma 

estratégia para posicionar-se como uma referência 
no segmento de Destination Wedding, investindo mais 
em ações de relacionamento com organizadores de 
eventos. Outro destaque será o desenvolvimento de 
uma estratégia de marketing digital, a fim de fortalecer 
seu crescimento nas redes sociais. O Gerente Geral 
ressalta que, ainda em setembro, será reinaugurado 
oficialmente o restaurante Di-Cavalcanti. A assinatura 
do novo ambiente será do chef Alex Sander Lopes, que 
continuará estimulando os cinco sentidos diante da 
obra do artista.

“Além de manter os traços originais da construção, 
o espaço do restaurante foi todo reformado e recebeu 
uma cozinha industrial. Será um ambiente moderno, 
aconchegante e pronto para receber hóspedes, grupos 
e convidados externos”, finaliza Rodrigo.

Empreendimento mostrou resultados positivos no fatura-
mento (36%), taxa de ocupação (26%) e RevPar (40%) 
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A AccorHotels foi reconhecida como uma das 
melhores empresas para se trabalhar pelo Ranking 
2018 das Melhores Empresas para Trabalhar no Bra-
sil do Great Place to Work (GPTW). A cerimônia de 
premiação da 22ª edição foi realizada no dia 13 de 
agosto no Espaço das Américas, na capital paulis-
ta, ocasião em que a AccorHotels também foi pre-
miada com a 11ª colocação no ranking geral e pri-
meira na categoria “escutar”. No total, 150 empresas 
foram selecionadas como as melhores para se tra-
balhar no País, das quais 80 são grandes empresas, 
classificação em que a AccorHotels se encaixa, 35 
são médias empresas nacionais e 35 são médias 
empresas multinacionais.  É a 21ª vez que o Grupo 
recebe este reconhecimento no Brasil. 

Para o CEO da AccorHotels América do Sul, 
Patrick Mendes, receber o prêmio é um orgulho e um 
reconhecimento. “Hospitalidade é o nosso negócio e 
só teremos os melhores resultados se entregarmos 
o melhor atendimento e a melhor experiência. Para 
isso, é fundamental que todos estejam satisfeitos e 
comprometidos”, afirma. 

Mais de 1,5 milhão de funcionários de 2.300 em-
presas responderam diversas perguntas elabora-
das para a composição do ranking. O levantamento 
mostrou que 95% dos participantes sentem orgulho 
em dizer que trabalham em suas empresas e 92% 
consideram seus chefes honestos e éticos. Além 
disso, 81% das companhias têm um profissional 
responsável por combater a discriminação e pro-
mover a diversidade e 69% oferecem cursos para o 
desenvolvimento profissional. 

AccorHotels foi reconhecida 
como uma das melhores em-
presas para se trabalhar pelo 
Great Place to Work (GPTW)

Esta não foi a primeira vez que a AccorHotels foi 
premiada pelo ranking GPTW em 2018. A empresa 
foi eleita a melhor para se trabalhar na categoria 
Hotelaria, divulgada em 31 de julho, e ocupou a 2ª 
posição na categoria Mulher, divulgada em março.

Abicol lança campanha para 
combater propaganda en-
ganosa de colchões

A Associação Brasileira de Combate à Fraude 
e a ABICOL - Associação Brasileira da Indústria 
de Colchões -, por meio da sua Comissão Per-
manente de Combate à Fraude, lançaram no dia 
28 de agosto a operação “Sono Legal”. O objetivo 
da ação é defender os consumidores brasileiros 
de propaganda enganosa que possa surgir no 
mercado de colchões, além de encaminhar aos 
órgãos oficiais de fiscalização as eventuais evi-
dências de produtos irregulares comercializados 
por todo Brasil.

As Delegacia de Crimes Contra a Economia e 
Proteção ao Consumidor, Procons e Ipems rece-
berão da ABCF e da Abicol denúncias de crimes 
contra as relações de consumo (fatos concretos, 
provas e materialidade) para que possam, com 
agilidade ainda maior, instaurar inquérito policial 
para apurar os fatos.

O foco da Operação Sono Legal é coibir a ma-
nutenção e surgimento de empresas que produ-
zem colchões sem atender as normas vigentes, 
colchões que ostentam selos falsos de certifica-
ção da conformidade e/ou que prometem resul-
tados curativos e ou terapêuticos sem a devida 
comprovação científica.

O CEO da AccorHotels para a América do Sul, Patrick Mendes, 
comemorando a conquista com vários colaboradores

Campanha fiscaliza eventuais evidências de colchões irregu-
lares vendidos no Brasil
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A data de lançamento da Operação Sono Legal 
coincide com a comemoração de 7 anos de funda-
ção da Associação Brasileira da Indústria de Col-
chões, sendo uma forma que a Abicol encontrou em 
atuar em defesa do consumidor e reconhecer o tra-
balho sério, ético e responsável de seus associados.

Nobile Inn Pampulha (MG) recebe 
Selo de Qualidade Nobile Hotéis

O primeiro hotel convertido pela Nobile Hotéis 
em Minas Gerais, Belo Horizonte, Nobile Inn Pam-
pulha comemora os bons índices deste primeiro se-
mestre, e a conquista do SQN - Selo de Qualidade 
Nobile Hotéis. A certificação é entregue aos em-
preendimentos da companhia que alcançam um 
patamar de excelência nos serviços prestados nas 
mais diversas áreas operacionais como: recepção, 

governança, manutenção, entre outros.
O hotel alcançou uma excelente pontuação, 

como enfatiza Emiria Bertino, Diretora de Qualidade 
e Processos da rede Nobile. “No Nobile Inn Pam-
pulha, a equipe foi um dos destaques para que o 

Augusto Ferreira, Diretor Regional de Operações, Nuno Je-
sus, Gerente Geral do Nobile Inn Pampulha, e Renata Ro-
cha, Gerente de Qualidade e Processos da Nobile Hotéis
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empreendimento conquistasse o Selo. Ressalto que 
para obter êxito na premiação, os empreendimen-
tos passam por 14 check lists, com avaliação supe-
rior a 85%”, completa Emiria.

Nuno Jesus, Gerente Geral, menciona que o ho-
tel passou por algumas reformulações nas áreas 
comuns, para pudessem alcançar a premiação. 
Além disso, comentou que estão comemorando 
os bons índices de ocupação deste primeiro se-
mestre. “A nossa média em dias semanais é de 40 
a 50%, e aos finais de semana 60%. Temos a pre-
tensão de fechar o ano com um aumento de 10% 
nesses índices. E o hotel, com apenas 1 ano e 5 me-
ses sob administração da Nobile, já está entre os 
empreendimentos com melhor cesta competitiva 
da região” comemora Nuno.

Renata Rocha, Gerente de Qualidade da Nobile 
Hotéis, esteve no empreendimento para entregar a 
placa comemorativa, e celebrou a conquista com 

Hotel Intercity Pátio Pinda (SP) 
recebe Selo de Acessibilidade

Um dos primeiros exemplares do Selo de Aces-
sibilidade foi entregue para o hotel Intercity Pá-
tio Pinda, localizado em Pindamonhangaba (SP) 
durante o evento de lançamento da Campanha 
Pinda Acessível realizado em julho. O projeto é 
uma parceria entre a prefeitura do município, o 
Senac e a empresa Biomob, e tem o objetivo de 
melhorar a acessibilidade para todos, seja em 
prédios públicos ou privados ou ainda em espa-

a equipe. “É muito prazeroso entregar ao Nobile Inn 
Pampulha o Selo de Qualidade, pois sabemos que, 
para um hotel certificar-se, é necessário que todos 
os processos sejam seguidos em conformidade e 
exigência aos padrões da rede” finaliza a executiva.
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ços de uso comum, como praças e calçadas.
Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, hotéis, 

pousadas e similares devem ser construídos 
dentro dos padrões do Desenho Universal e da 
acessibilidade. Por isso, a campanha quer tornar 
Pindamonhangaba uma cidade referência em 
acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Além disso, pretende focar suas ações no 
desenvolvimento de soluções capazes de ade-
quar os atrativos turísticos e os estabelecimen-
tos prestadores de serviços receptivos (hotéis, 
pousadas, restaurantes, transportes, dentre 
outros) às normas estabelecidas, equiparando 
o atendimento a todas as pessoas, principal-
mente aquelas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.

Composto por 126 quartos, duas salas de 
eventos, uma sala de reuniões, restaurante, 
além de um completo Fitness Center, o Intercity 

Pátio Pinda oferece acessibilidade, de acordo 
com a norma vigente, em todas as suas insta-
lações, inclusive em áreas comuns, corredores, 
toaletes, recepção, entrada, garagem e acesso 
ao shopping. 

Um dos quartos do Intercity Pátio Pinda construídos dentro 
dos padrões do Desenho Universal e da acessibilidade
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Actuall Convention Hotel (MG) de 
olho na alimentação dos hóspedes

Pensando na importância da higienização e da 
manipulação dos alimentos, o Actuall Convention 
Hotel, em Minas Gerais promove treinamento 
para os colaboradores da área de Alimentos e 
Bebidas. Com foco na manipulação adequada 
dos alimentos, a capacitação é ministrada em 
parceria com a Agência de Gestão Integrada em 
Segurança de Alimentos – AGISA. 

Segundo a especialista Walquiria de Souza, 
60% das doenças decorrentes da alimentação 
são causadas por microrganismos patogênicos 
e, na maioria das vezes, podem ser evitadas se 
os alimentos forem preparados da forma cor-
reta. Além da atenção na hora de lavar, preparar 
e armazenar os alimentos, os cuidados com a hi-
gienização do ambiente e com o corpo também 
são fundamentais.

O gerente do hotel, Thiago Luca, destaca “Até 
mesmo os pequenos detalhes são fundamentais 
e não podem ser esquecidos mesmo diante 
da rotina. Por isso, o reforço nos protocolos 
utilizados, como manter os cabelos presos, as 
unhas cortadas e higienizadas, usar o uniforme 
correto e a higienização das mãos antes de 
preparar um alimento, é algo que sempre precisa 
ser checado”.

A colaboradora da cozinha, Zeni Rodrigues da 
Fonseca, que há 8 anos trabalha no Actuall Con-
vention Hotel, ressalta que toda a qualificação é 
sempre bem-vinda. “Uma alimentação saudável 
vai muito além da qualidade dos alimentos, da 
boa aparência ou do controle de excesso de 
gorduras ou açúcares. É preciso saber manipu-
lar os alimentos para ficar livre dos causadores 
de doenças. Esses treinamentos e incentivos nos 
deixam mais motivados e demonstram o quan-

to nossa função pode impactar no atendimento 
oferecido aos clientes” conclui.

Missão 15’: projeto busca im-
plementar melhor atendimento 
nos hotéis ibis

O programa Missão 15’ pretende solucionar 
problemas e fazer os clientes sorrirem novamente 
em até 15 minutos. A rede Accorhotels lança 
a novidade com o intuito de oferecer melhor 
experiência ao hóspede, proporcionando ainda 
mais satisfação nos resultados dos serviços. 

O Super Time, como é chamado o grupo de 
colaboradores dos hotéis ibis, está preparado e 
tem autonomia para encontrar a melhor solução 
para um problema e fazer o cliente voltar a sorrir. 
A Missão 15’ substitui o “Contrato 15”, que já se pro-
punha a solucionar eventuais contratempos em 
até 15 minutos. Agora, o novo plano ganha maior 
abrangência ao cobrir todos os serviços presta-
dos pelo hotel, aderindo a uma abordagem mais 
leve e divertida. 

Alguns dos problemas que se pode encontrar 
na passagem pelo hotel são conexão de internet 
com lentidão, falta de produto no bar, demora 
para aquecer a água do chuveiro ou enxoval in-
completo no quarto. A Gerente de Marketing das 
marcas ibis, ibis Styles e ibis budget na AccorHo-
tels América do Sul, Fernanda Zupo, afirma “Não 
basta apenas resolver o problema, o importante 
é que o cliente fique satisfeito e se sinta em casa”.

Se o cliente não estiver presente no momento 
da solução de um problema, o Super Time tem 
a liberdade de deixar a ele um cartão “Missão 

Treinamento destaca a importância da hi-
gienização e da manipulação dos alimentos

ibis procura oferecer melhor resultado em atendimento com 
Missão 15’
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Cumprida” explicando que passou por ali. Além 
do recado, a equipe também pode oferecer um 
café ou trocar o cliente de quarto. “O importante é 
entregar um serviço excelente e acima do que as 
pessoas esperam”, conclui Fernanda.

Hotéis apostam em horários 
diferenciados para atrair hós-
pedes em agosto

Os hotéis do Nordeste registraram um crescimento 
de 9,6%, de acordo com o FOHB - Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil - em comparação entre os meses de 
agosto de 2016 e 2017. Para prosseguir com esse avanço 
no mesmo período este ano, os empreendimentos têm 
apostado em horários diferenciados de entrada e saída. 
O Tryp Pernambuco e Bugan, da Região Metropolitana 
do Recife estão entre eles.

O Tryp lança o Welcome Drink durante o mês de 

agosto: o cliente que fizer check in às sextas ou aos do-
mingos tem um drink de boas-vindas cortesia, podendo 
escolher entre caipirinha ou suco.

Já o Bugan, em Boa Viagem, a aposta nos feriados 
e finais de semana é o late check-out (saída tardia da 
hospedagem), com saída até 14h. E se o hóspede al-
moçar no hotel, o horário de saída é até 17h. Para quem 
quer saborear iguarias da cozinha regional e contem-
porânea, pode tomar o café da manhã preparado na 
hora, que é servido das 5h30 às 10h de segunda a sexta 
e das 6h às 10h30, nos finais de semana e feriados.

Tryp Pernambuco, localizado na Barra e Jangada, Jaboatão 
dos Guararapes (PE)
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Santa Teresa Rio MGallery by 
Sofitel entra para a Associação 
Roteiros de Charme

Instalado em uma histórica fazenda de café de 1850, 
o Hotel Santa Teresa Rio MGallery by Sofitel foi escolhido 
para fazer parte da Associação Roteiros de Charme, 
que conta atualmente com 71 hotéis em 64 destinos e 
16 estados brasileiros. A entrada para a Associação foi 
anunciada no dia 23 de agosto, em um café da manhã 
no Bar dos Descasados, no próprio hotel. 

A proposta do Santa Teresa Rio MGallery by Sofitel 
está alinhada aos princípios da Associação Roteiros 
de Charme. Para ganhar o selo da grife, os hotéis de-
vem estar estabelecidos em uma localização privile-
giada pela beleza natural ou pela importância históri-
ca. O cuidado na decoração e no serviço também são 
exigências da Associação. Além disso, devem seguir 
princípios sustentáveis, ter responsabilidade social e 
cuidar da valorização da cultura local. 

“Este é o primeiro hotel da Associação na cidade 
do Rio de Janeiro e o segundo em uma capital do 
País. Nossos hotéis estão localizados em destinos 
mais distantes dos centros urbanos por conta das 
características que são exigidas pela Associação, 
mas o Hotel Santa Teresa Rio MGallery by Sofitel é 
muito autêntico: um verdadeiro refúgio urbano com 
ambiente original e inspirador”, comenta o Presidente 
da Roteiros de Charme, Helenio Waddington.

A seleção dos hotéis que integram a Associação é 
feita anualmente por uma comissão formada por ho-
teleiros da Roteiros de Charme. Único cinco estrelas do 
bairro de Santa Teresa, o Santa Teresa Rio MGallery by 
Sofitel foi premiado pela Forbes Travel Guide, The Tele-
graph e Gold List 2017 da Condé Nast Traveler. 

Outra característica do Hotel Santa Teresa Rio 
MGallery by Sofitel é o design: a decoração e os móveis 
são originais e feitos por artistas do bairro. O piso, por 

exemplo, é de madeira reciclada e os móveis são de 
madeira de demolição. O jardim é composto de plan-
tas que não precisam ser regadas e existe um sistema 
de reúso de água da chuva nos jardins e na piscina. 

Esses detalhes também se estendem ao restauran-
te Térèze, onde o chef de cozinha, Esteban Mateu, utiliza 
PANCS (plantas alimentícias não-convencionais) da 
região e louças feitas por artesãos locais.

Porto Seguro Praia Resort ga-
rante 90% de ocupação para o 
final de 2018

A poucos meses da temporada de verão, o Porto 
Seguro Praia Resort, localizado na Costa do Descobri-
mento (BA), atingiu a taxa de ocupação de 90% dos 
seus 172 apartamentos para o final de dezembro e pri-
meira semana de janeiro de 2019. 

De acordo com o Gerente de Vendas do empreen-
dimento, Guto Jones, os resultados expressivos se dão 
por causa da antecipação das estratégias de vendas, 
ações no mercado internacional e investimentos nas 
redes sociais e plataformas online, fatores que ele-
varam os índices de vendas diretas. 

As vendas online do PSP Resort saltaram de 1% para 
10% do volume de faturamento da empresa, com uma 
projeção de atingir cerca de 20% do total até dezembro. 
Já o mercado internacional responde, hoje, por 30% 
das vendas, especialmente na Argentina, Paraguai, 
Chile e Uruguai, sendo os argentinos responsáveis 
pela maior fatia. “Mesmo com o dólar valorizado, 
os argentinos têm respondido muito bem ao nosso 
trabalho, demonstrando o potencial de crescimento 
desse mercado”, avalia a Executiva de Contas do Porto 
Seguro Praia Resort, Sônia Nunes. 

O hotel foi premiado pela Forbes Travel Guide, The Tele-
graph e Gold List 2017 da Condé Nast Traveler

Vendas online do empreendimento saltaram de 1% 
para 10% do volume de faturamento da empresa 
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Mabu Thermas Grand Resort 
(PR) prepara inauguração do 
Blue Park

Situado em Foz do Iguaçu (PR), o Mabu Thermas 
Grand Resort está fazendo os últimos ajustes para inau-
gurar, em dezembro, sua grande atração: o Blue Park. O 
empreendimento será o maior parque aquático termal 

do Sul do Brasil, que chega para completar a 
estrutura de lazer do resort e para fomentar o 
turismo na cidade e região.

O resort também tem SPA, diversas opções de 
entretenimento ao ar livre ou indoor, quadra de 
esportes, sala de jogos, Copa do Bebê – disponível 
24h e equipe de recreação das 8h30 às 22h30.

Para potencializar sua campanha de 
divulgação, o Mabu Thermas criou um pacote 
para agentes de viagem, a fim de que conheçam 
os detalhes do Blue Park. “Entendemos que 
os agentes são o início, o meio e o fim de uma 
boa experiência de viagem. São realizadores 
de sonhos. Aproximando-os do nosso produto, 
mostrando as novidades e fazendo com que 
eles vivam essa experiência, multiplicamos 
as oportunidades de promoção dos novos 
produtos”, comenta o Diretor de Vendas do Mabu 
Thermas, Jeferson Munhoz.

Serra Gaúcha terá hotel da 
Rede Plaza e um grande 
centro de eventos

O complexo de R$ 85 milhões vai integrar 
hotel, centro de convenções, área gastronômi-
ca, loja de vinhos, bosque, capela para casa-
mentos e um grande boulevard, atendendo o 
turismo de lazer, de eventos e o corporativo. O 
projeto é inspirado na Toscana italiana, num 
modelo que exigiu dois anos de estudo. O resul-
tado é um complexo único, capaz de atender 
ao mesmo tempo e no mesmo lugar visitors 
(turistas de lazer) e MICE — Meeting, Incentive, 
Congress, Exibitions. Com um investimento es-
timado em R$ 85 milhões, o Boulevard Conven-
tion Vale dos Vinhedos terá 23.600 m2 de área 
construída, sendo o maior centro de eventos da 
Região Sul do Brasil a integrar eventos, hospitali-
dade, enogastronomia e compras. 

O empreendimento é resultado da parce-
ria entre a Incorporadora VJ&J e o empresário 
Romeo Paludo. O hotel terá 211 apartamentos 
com a bandeira da Rede Plaza de Hotéis, 
Resorts & SPAs. A estrutura de entorno con-
templa 2.300 m2 de lojas, 1.200 m2 de área 
gastronômica com três restaurantes, varejo 
de vinhos com mais de três mil rótulos, um 
bosque, uma capela ecumênica e 342 va-

Perspectiva da piscina de ondas do Blue Park
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gas de estacionamento, sendo 242 cobertas, tudo 
isso integrado por um grande boulevard.

O Centro de Convenções, com 3.400 m2 de 
plenárias e foyers e um pé direito de seis metros, per-
mite realizar até nove eventos ao mesmo tempo, cada 

um com acessos de serviços e social independentes. 
Projetado com salas componíveis que podem abrigar 
desde eventos para 60 pessoas até coquetéis para 
5.800 convidados, o centro é todo no mesmo nível com 
100% de acessibilidade.

Perspectiva de como será o complexo
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AccorHotels assina contrato 
para abrir ibis em Ijuí (RS)

Em 2020, entrará em operação o mais novo empreen-
dimento da AccorHotels, o ibis Ijuí, localizado no noroeste 
do Rio Grande do Sul (RS). A rede, juntamente com a WRA 
Incorporadora, assinou um contrato de franquia para 
construção e operação do ibis Ijuí, primeiro hotel de 
categoria internacional, que já deu início às obras.

O hotel terá 120 apartamentos com isolamento 
acústico, estacionamento, poderá receber cães de até 15 
quilos e contará com Wi-Fi de alta velocidade nos quar-
tos e áreas comuns. Esta unidade também será equi-
pada com uma sala para reuniões e eventos que com-
porta 50 pessoas. A estimativa é de que serão gerados 80 
postos de trabalho diretos durante as obras e 30 vagas 
indiretas quando o hotel estiver em operação, além de 50 
empregos indiretos a partir de 2021.

Em breve, turistas, executivos e os moradores da ci-
dade poderão usufruir do hotel que ficará localizado a 
395 quilômetros de Porto Alegre. Os turistas que frequen-
tam os eventos da cidade geram um fluxo anual de 120 
mil pessoas, superior à sua população. Ijuí também é um 
Centro Regional de referência Médico Hospitalar, contan-
do com um Centro de Oncologia e com um Instituto do 
Coração.

O VP sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios 
AccorHotels América do Sul, Abel Castro, afirma que “esta 
unidade é parte do nosso processo de expansão e in-
tegra o objetivo de estar nas cidades secundárias e ter-
ciárias do Brasil e da América do Sul, além das capitais e 
grandes centros urbanos. Estamos abertos para abrir no-
vas franquias da marca ibis pelo país com investidores”.

O ibis Ijuí irá oferecer o melhor da culinária em seus 
estabelecimentos. O restaurante, que será aberto para 
hóspedes e moradores locais, servirá café da manhã, al-

moço e jantar. Além do restaurante, o hotel também con-
tará com um bar.

Rede Selina abrirá nova uni-
dade na Praia do Mole, em 
Florianópolis (SC)

A rede de hospitalidade Selina anuncia sua primeira 
unidade em Florianópolis (SC) prevista para o início de 
2019. Além disso, a companhia espera anunciar outras 
unidades nos próximos meses - incluindo Rio de Janeiro 
e São Paulo. Selina tem como alvo chegar a 40 locações 
nos próximos cinco anos, com investimentos de US$ 60 
milhões revertidos entre 10 mil a 15 mil acomodações.

A Praia Mole é um dos lugares mais procurados 
por turistas na ilha catarinense. “Pretendemos crescer 
em todo o Brasil, entre grandes cidades urbanas e 
cidades de praia, montanhas e florestas. Começando 
por Florianópolis, atingimos nosso objetivo de estar 
nos lugares mais desejados pelos viajantes de todo o 
mundo”, diz Steven O’Hayon, VP de desenvolvimento de 
negócios de Selina.

Selina tem uma estratégia de crescimento rápido, 
onde os espaços escolhidos são, em geral, hotéis an-
tigos e alugados por longo tempo, que passam a ser 
adaptados ao estilo da rede contemplando arte e de-
sign. Assim, num curto período e com um investimento 
relativamente baixo, os locais da Selina podem ser 
abertos e passar a funcionar. 

Steven O’Hayon explica: “Nosso modelo cria opor-
tunidades para nossos parceiros investirem no cresci-
mento de nossa marca e para adquirir imóveis, o que 
acaba resultando em um maior investimento para o 
País”. Outro diferencial são os espaços de coworking de 
cada hotel, direcionado às pessoas que trabalham de 
forma remota e que por isso podem morar por alguns 
meses em um Selina.

 ibis Ijuí: turistas poderão se hospedar em hotel 
econômico com qualidade internacional

A unidade estará localizada em uma área bastante procu-
rada por turistas
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AccorHotels adquire 85% da 21c 
Museum Hotels por 51 milhões 
de dólares

A AccorHotels assinou um acordo para          
adquirir 85% da 21c Museum Hotels, empresa de 
gerenciamento de hospitalidade, que combina 
museus de arte contemporânea, hotéis boutique 
e restaurantes dirigidos por chefs. Atualmente, a 
empresa conta com 11 propriedades abertas e 
em desenvolvimento nos Estados Unidos.

O 21c Museum Hotels foi fundado em 2006 
em Louisville pelos colecionadores de arte con-
temporânea Laura Lee Brown e Steve Wilson.   
Inspirados pela ideia de que a arte pode incitar 
a revitalização urbana e catalisar a conexão 
cívica, Brown e Wilson revitalizaram uma série 
de armazéns do século XIX no distrito de artes 
e teatros de Louisville, para abrir o primeiro 21c 
Museum Hotel.

O sucesso do carro-chefe de Louisville criou 
oportunidades de expansão. Hoje, a empresa 
opera oito propriedades em Bentonville, Cincin-
nati, Durham, Kansas City, Lexington, Louisville, 
Nashville e Oklahoma City, com mais três em 
desenvolvimento em Des Moines, Miami e Chi-
cago. O 21c Museum é um dos maiores museus 
de arte contemporânea dos Estados Unidos e o 
único museu colecionador da América do Norte 
dedicado exclusivamente à arte do século XXI. 
O valor de aquisição de 85% de participação é 
de US$ 51 milhões, incluindo um possível paga-
mento a receber. Nenhum imóvel está incluído 
nesta aquisição. A transação deve ser concluí-
da durante o terceiro trimestre de 2018.

IHG fecha 1º semestre com alta 
de 4% no número de quartos no 
mundo

O IHG – InterContinental Hotels Group – apre-
sentou em agosto os resultados obtidos no primeiro 
semestre deste ano em âmbito mundial. O grupo 
registrou RevPAR global de +3,7%. No período, o IHG 
avançou na assinatura de novos contratos e aber-
turas de novos hotéis, inaugurando as marcas Avid, 
voco Hotels (upscale, focada em conversões) e Re-
gent Hotels e Resorts.

O crescimento do sistema permanece consis-
tente em 4,1% ao ano, totalizando mais de 810.000 
quartos (5.431 hotéis). No continente Americano, o 
grupo abriu 91 hotéis (9.000 quartos) - sendo mais 
de dois terços da marca Holiday Inn. Foram assina-
dos contratos para desenvolvimento de 195 hotéis 
(20 mil quartos) em todo continente Americano.

Os empreendimentos da 21c Museum Hotels farão parte da coleção 
MGallery da AccorHotels
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Keith Barr, CEO da IHG
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Com a nova marca avid hotels, até o momento 
são 130 contratos firmados desde o lançamento 
da bandeira nos EUA, Canadá e México; sendo 82 
contratos em estágio avançado. A primeira pro-
priedade avid hotels em Oklahoma City deve abrir 
ainda no terceiro trimestre deste ano.

Atrio Hotéis confirma investi-
mentos de R$ 100 milhões em 
2018

A administradora independente Atrio Ho-
téis está completando 30 anos de atividades 
e acaba de passar por um amplo processo de 
rebranding que altera a marca para Atrio Ho-
tel Management. Aproveita o momento para 
comemorar uma grande conquista. Anuncia 
que o mês de julho foi o melhor de sua história, 
confirmando investimentos de R$ 100 milhões 

até o final do ano. Cinco hotéis foram abertos no 
segundo semestre do ano, incluindo o Novotel 
Curitiba Batel, previsto para ser inaugurado em 
setembro.

Com um portfólio que conta com 54 hotéis 

Paulo Roberto Caputo: “Estamos aproveitando as oportunidades 
mercadológicas para consolidar ainda mais nossa presença”
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administrados em 41 cidades presentes em 12 
estados, a empresa soma 6,8 mil quartos, 1,4 mil 
funcionários e um faturamento de R$ 146 milhões 
em 2017. Entre os meses de janeiro e junho, a 
empresa registrou incremento de mais de 20% 
na ocupação, considerando a base de hotéis em 
operação nos anos de 2017 e 2018, subindo dos 
50% registrados no ano passado para 61% neste 
ano. Considerando a inclusão de novos hotéis, o 
crescimento foi de 13%. 

O Presidente da empresa, Paulo Roberto Ca-
puto, avalia “Vivemos um 2017 de muita insta-
bilidade. Foi um ano que performou melhor no 
último trimestre. E seguimos com uma curva as-
cendente este ano, até maio”.  A Átrio enxerga 
como uma das estratégias de crescimento a 
inauguração de empreendimentos novos e a 
conversão de hotéis, considerando grandes 
capitais e cidades secundárias de todo o Brasil. 
Até o final deste ano dois já estão previstos: o 
ibis Itatiba, no interior de São Paulo, e o ibis Car-
los Barbosa, no Rio Grande do Sul. 

Em um prazo maior, até 2020, já estão con-
firmados outros oito hotéis em Itajaí, Criciúma 
e Joinville (SC), Ponta Grossa (PR), Farroupilha, 
Santa Maria e Santa Cruz do Sul (RS) e Vinhedo 
(SP). Além disso, a empresa também estuda sua 
internacionalização para a América do Sul. 

Bourbon Hotéis & Resorts anun-
cia novo empreendimento no 
litoral paulista

A Rede Bourbon acrescentará mais um ho-
tel em seu portfólio a partir do dia 1° de dezem-
bro. O empreendimento, que terá parceria com o 
Mendes Plaza Hotel, uma das empresas do Grupo 
Silamar, está localizado em Santos, litoral paulis-
ta. A construção possui duas torres conectadas e 
conta, além do hotel, com o Miramar Shopping e 
um complexo empresarial. 

O empreendimento, futuro Bourbon Santos 
Convention Hotel, está localizado no coração 
do Gonzaga, bairro mais tradicional de Santos e 
a uma quadra da praia. São 242 apartamentos, 
3 opções gastronômicas, piscina, sala de sinu-
ca, espaço kids, fitness, sauna e business cen-
ter. Outro diferencial do hotel, e que fará dele um 
Convention, é o espaço para eventos. São 41 salas 

preparadas para receber diversos tipos de even-
tos corporativos e sociais. Ao todo são mais de 
3.700m² de área.

Ao longo dos próximos cinco anos serão inves-
tidos cerca de R$ 6 milhões em reformas no em-
preendimento, revela Francisco Calvo, Diretor de 
Operações e Implantação da Rede.

Intercity Hotels cresce quase o 
dobro do mercado no primeiro 
semestre de 2018

O primeiro semestre de 2018 foi de crescimento 
para a ICH Administração de Hotéis, que detém as 
marcas Intercity Hotels (mid-scale), YOO2 (design/
luxo) e Hi! (design/econômico). Os números da em-
presa, referentes aos seis primeiros meses do ano, 
apresentam um crescimento de 15,2% em receita 
produzida por quarto (REVPAR), enquanto o merca-
do midscale nacional, de acordo com dados divul-
gados pelo FOHB — Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil, mostrou um aumento de 8,2% no mesmo 
indicador.

A rede hoteleira também apresentou no período 
um crescimento de ocupação de 15,2%, enquanto o 
mercado cresceu 7,8%, segundo o FOHB, Os números 
positivos do mercado são resultados da retoma-
da da demanda hoteleira, acompanhada de um 

Francisco Calvo: “Ao longo dos próximos 
cinco anos serão investidos cerca de R$ 6 
milhões em reformas no empreendimento”
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aquecimento econômico. Segundo o Diretor Geral 
da ICH e Presidente no FOHB, Alexandre Gehlen, o 
expressivo crescimento da rede deve-se ao fato 
da empresa apoiar suas estratégias em uma visão 

moderna de distribuição chamada ICDS – que se 
apoia 100% em conectividade e traz um alinhamen-
to meticuloso entre as áreas de Vendas, Marketing e 
RM. “Nosso setor mudou bastante nos últimos anos. 
Não vendemos mais hotéis como vendíamos antes. 
Tecnologia e relacionamento andam lado a lado”, 
complementa ele. A ICH também apostou em um 
novo modelo de negócio para hotéis independen-
tes, anunciou parceria com uma rede internacional 
e segue seu projeto de expansão com a inaugura-
ção de novas unidades.

Alexandre Gehlen: “Não vendemos mais hotéis como vendíamos 
antes. Tecnologia e relacionamento andam lado a lado”

Rede de hotéis Plaza recebe ho-
menagem pelos seus 60 anos

Na noite do dia 14 de agosto, A Câmara Municipal 
de Porto Alegre homenageou os 60 anos de história da 
rede de hóteis Plaza, valorizando sua contribuição para 
o desenvolvimento do turismo gaúcho. 
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Presidida pela vereadora Mônica Leal, presidente em 
exercício da Casa Legislativa da capital do Rio Grande 
do Sul, o evento contou com a presença de autoridades, 
empresários, hoteleiros, dirigentes, integrantes de en-
tidades turísticas, jornalistas e do seu corpo executivo e 
colaboradores.

Durante a sessão, O CEO da Rede Plaza, Roberto 
Rotter, reforçou que o grupo está sempre buscando se 
modernizar, a fim de oferecer a melhor comodidade 
para seus clientes. “Daqui pra frente, a meta é ampliar 
nossa atuação. Temos projetos para instalar ou admin-
istrar unidades em Canela, Garibaldi e Vale dos Vinhe-
dos, e também em outras regiões do país e do exterior”, 
detalha Rotter. 

Actuall Convention e BHB Hotel 
anunciam parceria comercial

Idealizado pelos diretores Jair Aguiar (Actu-
all) e Diogo Alves da Paixão (BHB), o compartilha-
mento da gestão da área comercial, que vai além 
do processo de comercialização dos dois hotéis, foi 
marcado pelo anúncio da empresa Nossos Hotéis. 
Segundo Diogo, finalizado o período de adaptação, 
após ser analisada todas as vantagens de se co-
mercializar hotéis independentes para potencializar 
e compartilhar experiências e soluções para a área 
comercial, os resultados iniciais já demonstram o 
quanto essa nova parceria pode trazer benefícios e 
soluções para os hotéis independentes. “Para que 
pudéssemos buscar as melhores soluções e fer-
ramentas de gestão comercial colocamos nossos 
hotéis como pioneiros deste novo projeto. De forma 
estratégica e por meio do compartilhamento de in-
formações e experiências, chegamos a conclusão 
de que era preciso reposicionar o BHB perante o 
mercado hoteleiro como um midscale devido aos 
diferenciais oferecidos e ainda destacamos toda 

Sessão solene homenageou a contribuição da rede Plaza 
para o turismo do Rio Grande do Sul
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a infraestrutura oferecida como academia, piscina 
externa climatizada, room service. Uma decisão  
acertada e que foi coroada com o aumento de 15% 
na receita total e de 25% no valor da diária média no 
BHB”, comemora Diogo.

Segundo Jair, a empresa Nossos Hotéis já se ini-
cia com um case de sucesso e ainda se destaca de 
forma inovadora pelo perfil dos gestores que já pos-
suem know how no mercado hoteleiro e que não tem 
a preocupação em realizar a troca de bandeiras ou a 
padronização das marcas. “Recentemente, o núme-
ro de parcerias estratégicas no mundo hoteleiro tem 
aumentado de forma surpreendente, no entanto, 
em sua maioria comandadas por pessoas que não 
possuem a expertise da prática e que estão focadas 
em aumentar seu portfólio colocando suas mar-
cas nos empreendimentos já em operação. Quere-
mos demonstrar que soluções conjuntas propostas 
por quem já entende desse mercado e respeitando 
identidade dos empreendimentos já em operação 
podem ser muito mais saudáveis”, explica.

Entre outras vantagens da gestão comercial, Jair 
destaca os canais de vendas, como atendimentos 
telefônicos, e-mails de reservas, equipe comercial, 
o atendimento realizado em cada unidade apta a 
comercializar ambos os empreendimentos e, ainda, 
um maior alcance nas micro regiões e o fortaleci-
mento da hotelaria independente. 

Na foto os diretores Jair Aguiar e Alessandra 
Medeiros (Actuall) e Diogo Alves da Paixão e 

Priscila Paixão (BHB).
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Linx Galeão (RJ) passa por 
modernização e apresenta 
novo layout

Prestes a comemorar cinco anos de fundação 
no próximo mês de outubro, o hotel Linx Galeão, 
no Rio de Janeiro (RJ), passou por um retrofit 
e           inaugura novos espaços funcionais. Com 
projeto da PKB Arquitetura, o lobby traz design 
contemporâneo e o novo Mercato, espaço de 
autosserviço 100% renovado.

Toda a reformulação foi inspirada no conceito 
urbano, seguindo a missão corporativa do hotel 
e inspirado na capital fluminense com o colorido 
dos mobiliários escolhidos. Além disso, há peças 
assinadas pelos designers Fernando Jaeger, Pau-
lo Alves e Guilherme Wentz, presentes em cadei-
ras e móveis. 

O escritório escolheu ainda detalhes e 
acessórios que incrementassem o novo layout do 
hotel. O painel de fundo do lobby, por exemplo, foi 
desenvolvido pelo artista carioca Alberto Pereira. 
Trata-se de uma peça de aproximadamente 35m² 
conectando à paleta de cores do principal cartão 
postal do Rio: o Cristo Redentor.

Além do lobby, as áreas da recepção, restau-
rante e bar da piscina também foram reformu-
ladas. O objetivo principal do projeto, de acordo 
com os arquitetos, é garantir a integração total 
dos ambientes, gerando maior amplitude e fluxos 
de acesso às diferentes áreas.

Espaço de autosserviço
Outra grande novidade da reformulação 

do hotel é o Mercato, espaço de autosserviço 
que oferece apoio e autonomia aos hóspedes, 
inspirado no conceito ‘Grab and Go’ (Pegue e Leve) 
dos grandes hotéis smart pelo mundo. Com mais 
de 100 diferentes itens, o Mercato disponibiliza 
saladas, pratos prontos congelados, sanduíches 
naturais, salada de frutas, salada verde, snacks, 
sucos naturais, água de coco, cafés diversos, 
entre outros alimentos e bebidas. 

A ideia é expandir a ideia a outras unidades de 
mesma bandeira e até mesmo para outros hotéis 
da rede. O projeto Mercato chega ao Linx Galeão 
seguindo a tendência de agilidade de hotéis cor-
porativos, com produtos de alta qualidade e rá-
pido preparo.

Novo lobby do Linx Galeão (RJ)
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Hotel Villa Rossa (SP) tro-
ca marca de seu enxoval

Pensando no conforto e qualidade ofer-
ecido aos hóspedes, o Hotel Villa Rossa, lo-
calizado na cidade de São Roque (SP) tro-
cou toda sua linha de roupas de cama 
e banho pelos sofisticados produtos 
oferecidos pela marca Trosseau. Ligado 
diretamente à imagem do empreendi-
mento, esse tipo de serviço é considerado 
um dos cartões de visita dos hotéis. 

O Gerente Geral, Eduardo Santana, foi o 
responsável por trazer esta novidade. “Não 
abrimos mão da qualidade para oferecer 
aos nossos hóspedes o máximo de confor-
to durante sua passagem pelo nosso hotel. 
Este e outros investimentos que estão por 
vir são reflexo dos resultados gerados no 
último ano, e que com certeza já são sen-
tidas e aprovadas por nossos clientes”, co-
menta o Gerente.

Deville Prime Porto Alegre 
(RS) investe quase R$ 600 
mil em área de eventos

O Hotel Deville Prime Porto Alegre (RS) 
atualizou todos os ambientes da área de 
eventos, dentro de uma proposta con-
temporânea. Segundo o arquiteto da Rede 
Deville, René Giuliani, foram investidos R$ 
586.119,59. A reforma teve início em 2017 
com a troca dos carpetes e toda a ilumi-
nação por led, além da automação da ilu-
minação. Agora, foram repaginadas todas 
as paredes e a marcenaria e mobiliários 

A Trosseau possui tecido em 100% algodão egípcio com 
mil fios e desenvolve uma parte de suas coleções na Itália, 

com bordados feitos à mão
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soltos foram substituídos, tudo dentro de um con-
ceito moderno e integrado. Com um total de 10 sa-
las e capacidade para até 900 pessoas, o Centro de 
Convenções do hotel oferece instalações comple-

tas e profissionais especializados para assessorar 
eventos. Com amplo foyer para montagem de es-
tandes e área externa com 250m² para exposições, 
conta com conexão wi-fi em todas as salas.

A área de eventos teve todos os ambientes atualizados
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Para o projeto da reforma, a rede contratou o 
escritório Michaelis Arquitetos, especializado em 
grandes redes hoteleiras nacionais e internacionais. 
O grande desafio era repaginar os ambientes, com 
um desenho mais contemporâneo, sem grandes in-
tervenções nas alvenarias, uma reforma econômi-
ca mas de grande impacto visual. Foram mantidas 
a iluminação nas salas de convenções e substituí-
dos os revestimentos de madeira nas paredes. Par-
te dos pisos de granito também foram preservados. 

Go Inn São Paulo Jaguaré con-
clui processo de retrofit dos 
apartamentos

O hotel Go Inn São Paulo Jaguaré, localizado 
na Av. Jaguaré, na zona Oeste da capital paulista, 
comemora sua nova fase de operações após o 
término do processo de retrofit dos seus 241 apar-

tamentos, iniciado em maio de 2016 e concluído 
neste mês. Com investimento de R$ 4 milhões, in-
cluindo a reforma de toda a estrutura de alimen-
tos e bebidas realizada anteriormente, esta etapa 
da revitalização das acomodações incluiu a sub-
stituição de móveis, instalação de piso vinílico e 
novos rodapés, além da pintura.

De acordo com Adrianna Clarim, Gerente geral 
do Go Inn São Paulo Jaguaré, o hotel ganhou um 
novo patamar em conforto para todos os hós-
pedes, sejam eles adultos, crianças e até mes-
mo pets. “Os apartamentos estão totalmente 
repaginados, proporcionando o máximo de 
conforto aos clientes que se constituem espe-
cialmente por funcionários e executivos com 
cargo de gerência”, afirma Adrianna.

A área de A&B recebeu a ampliação da sua es-
trutura, com a instalação de um lindo deck com 
vista para o jardim, “fazendo total diferença para 
os frequentadores do espaço em qualquer horário 
do dia ou da noite. Após esta obra, registramos in-
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cremento nos resultados do restaurante”, informa 
a gerente geral do hotel. Neste ano ainda, acon-
tecerá o retrofit da fachada e reforma da recep-
ção, cujos investimentos previstos ultrapassam R$ 
700 mil. Para o próximo ano, há previsão da re-
forma dos corredores, instalação de janelas antir-
ruídos e novas comunicações visuais. “Os projetos 
de revitalização do Go Inn São Paulo Jaguaré con-
tinuam a todo vapor, sem afetar a qualidade dos 
serviços prestados na estada”, declara Adrianna, 
que acrescenta ainda que “mesmo em meio às 
dificuldades econômicas do nosso país, particu-
larmente no setor de serviços, estamos muito 
entusiasmados com a sequência das reformas”, 
concluiu Adrianna.

Blue Tree Hotels implanta novo 
conceito de recepção

A rede hoteleira Blue Tree Hotels, comandada por 
Chieko Aoki, apresenta um conceito inovador de recep-
ção em suas unidades, que tem a intenção de fortalecer 
e aperfeiçoar a cultura Blue Tree. O projeto, que foi implan-
tado como projeto piloto nas unidades do Blue Tree Verbo 
Divino em São Paulo, quebra paradigmas: a rede não terá 
o tradicional “balcão de recepção” nem recepcionistas, e 
sim anfitriões do bem receber.

Modernizando o atendimento, os anfitriões do bem-
receber ficam livres para receber os hóspedes em sua 

chegada e não mais ficam aguardando no balcão. Eles 
permanecem na porta do hotel e também à disposição 
no lobby para antecipar e preventivamente solucionar 
eventuais necessidades. Ainda dentro do conceito, toda a 
equipe do hotel, independentemente de sua função, está 
de prontidão para atender o cliente.

Chieko Aoki explica “A rede implantou novos procedi-
mentos em atendimento que encantam os visitantes, por 
sentirem que todos os anfitriões dos hotéis Blue Tree são 
fraternos, acolhedores e espontâneos em bem-acolher 
e bem-servir, promovendo sempre o sentimento de con-
veniência e facilidade”.

Golden Tulip já está implantan-
do novo conceito nos hotéis do 
Brasil

Esse novo conceito da bandeira pertencente a BHG 
– Brazil Hospitality Group já está sendo implantado 
em várias unidades no mundo, assim como no Brasil, 
através do Playtime Anytime. No Brasil começou pe-
los uniformes de seus colaboradores e pelos sites de 
todos os hotéis, com visual mais modernos e em linha 
com a nova proposta. Os sites apresentam um layout 
mais moderno e intuitivo, permitido que os usuários 
tenham uma experiência melhor. Outra mudança que 
já está sendo implantada são os uniformes de todo o 
staff, da governança à recepção. A novidade pode ser 
vista nos hotéis Golden Tulip Natal Ponta Negra, Golden 
Tulip Porto Vitória e Golden Tulip Brasília Alvorada. “Com 
design mais contemporâneo e tom mais descontraído, 

Os apartamentos ficaram ainda mais aconchegantes após a reforma

Fachada do Blue Tree Verbo Divino
O Golden Tulip Vitória é um dos empreen-
dimentos que já estão adotando os uni-

formes do novo conceito
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os uniformes também priorizaram o conforto dos seus 
colaboradores. As mudanças foram pensadas na gera-
ção Millenial, que busca experiências a partir da integ-
ração de serviços e transforma as viagens de negócios 
em entretenimento”, explica Tomás Ramos, embaixador 
Golden Tulip para a América Latina e diretor de market-
ing e vendas da BHG. Até 2020, todos os 190 hotéis da 
marca Golden Tulip pelo mundo estarão totalmente 
renovados, como lobby, áreas de convivência, quartos 
e salas de reuniões e conferências. O projeto também 
prevê outras novidades focadas na experiência vivida 
pelos hóspedes, com a venda de produtos de beleza 
e corpo em um “Body Care Bar” no lobby, Tandemsa-
marelas, que são bicicletas com dois bancos, ficarão 
disponíveis para passeios em dupla e farão ainda 
parte da decoração.

Novo conceito de quarto no 
Grand Mercure Riocentro e Pull-
man Guarulhos Airport

O empreendimento localizado no Rio de Janeiro, ad-
ministrado pela AccorHotels lança com exclusividade, o 
quarto temático de Os Jovens Titãs em ação! Essa ação 
já aconteceu anteriormente no quarto temático da Mul-
her Maravilha e My Little Pony. O apartamento Luxo, que 
conta com duas camas twin e vista para a Lagoa de 
Jacarepaguá, será totalmente decorado com o tema 
da animação da DC Comics, sucesso mundialmente na 
tv. No filme, Robin e sua turma se mobilizam para terem 

O apartamento com a decoração dos Jovens Titãs em ação fi-
cará disponível para reservas por três meses

o mesmo espaço nas telonas que outros super-herois.
A diária dá direito a café da manhã para dois 

adultos e uma criança. Os hóspedes ainda receberão 
um par de ingressos para assistir ao longa, que es-
treia nos cinemas no dia 30, e um mimo surpresa pelo 
cinco estrelas e a agência Espaço/Z, agência de mar-
keting especializada no mercado cinematográfico e 
de entretenimento há mais de 30 anos.

Já em São Paulo, o Pullman Guarulhos Airport 
disponibiliza desde o dia 20 de agosto uma suíte 
decorada com o tema do filme e oferecerá aos 
pequenos hóspedes brinquedos da série e gulo-
seimas personalizadas pelo Chef Willian Carval-
ho. A ação inédita é resultado da parceria com a 
Warner Bros. Pictures Brasil, aproveitando o lança-
mento do filme que ocorreu nos cinemas em 30 
de agosto. O quarto, com café da manhã, ficará 
disponível para reservas por três meses. 
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Quem precisa de serviços de 
asset management hoteleiro?
Artigo de José Ernesto Marino Neto*

Artigo de Marcelo Fonseca Boaventura*

Quando introduzi no Brasil os serviços de 
Asset Management Hoteleiro em 2000, repre-
sentando 34 investidores, sendo 33 fundos de 
pensão, no hotel do World Trade Center de São 
Paulo, alertei o mercado que a atividade tinha 
relevância para investimentos hoteleiros com 
vários investidores ou para investidores profis-
sionais. Qual o motivo dessa recomendação?

O investimento hoteleiro tem suas especifi-
cidades que não especialistas desconhecem. 
Aliás, muitos reputam que a hotelaria é um 
negócio ruim, por desprezar seus riscos. Em 
países com economias estáveis e crescentes 
,o investimento hoteleiro é um dos preferidos 
por uma razão simples: pode-se subir tarifas 
todos os dias!

Em países com economias de ciclos senoi-
dais, como a brasileira, em movimentos de 
redução da atividade econômica, pode-se re-
duzir tarifas todos os dias. Então o neófito in-
veste quando o mercado está no pico. Se em 
economia crescente, vê seu investimento gan-
har valor. Se em economia em retração, vê seu 
investimento derreter.

O que isso tem a ver com o asset manager 
hoteleiro?

A função do asset manager, como especialista 
em investimento, é o de preparar o plano de 
negócios, convidar os investidores para se 
juntar a ele e trabalhar para executar o plano 
desenvolvido e entregar retornos projetados. É 
o vigia e executor do ciclo do investimento ou do 
“Hotel Asset Management Plan”. Mas há os que 
confundem o asset manager hoteleiro com um 
zelador, que checa se o ativo está sendo bem 
mantido, ou com um auditor, que verifica se a 
operação está sendo executada sem fraudes, 
ou com um consultor que recomenda budgets 
anuais e relata comparação do executado 
com o orçado.

O asset manager hoteleiro é tudo isso e 
muito mais, por isso é quase impossível que 
um único profissional detenha domínio sobre 
todas as disciplinas envolvidas: finanças, direito, 
engenharia, administração, ... até hotelaria.

Portanto, não confie em um profissional que 
se auto denomina “asset manager hoteleiro”, 
confie em uma empresa, um grupo de profis-
sionais com domínio de todas essas disciplinas 
e que tenha experiência de vida.

*José Ernesto Marino Neto, Ph.D., ISHC, MRICS, é 
fundador e presidente da BSH International, bacha-
rel em direito pela USP, com especialização em 
administração de negócios de turismo pela USP, 
mestre em “administration” pela Florida Christian 
University (FCU), doutor em “business administra-
tion” pela FCU, professor associado de investimen-
tos hoteleiros na Fundação Getúlio Vargas, membro 
emérito do conselho consultivo do Centro de Turis-
mo e Hospitalidade da New York University e funda-
dor e 1º Vice Presidente da Innvestidor – Associação 
Brasileira de Investidores de Condo-Hotel.
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A obrigatoriedade das contribuições patro-
nais destinadas aos sindicatos era um tema 

Contribuições patronais são 
facultativas às empresas não 
associadas
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recorrente em nossos tribunais. Contudo, com 
o advento da reforma trabalhista e com as de-
cisões recentes do Supremo Tribunal Federal, 
esse conflito foi solucionado. Hoje é tranquilo o 
entendimento que as contribuições patronais 
são facultativas às empresas não associadas. 
Os sindicatos possuem como fonte de receita 
três tipos principais de contribuições para o 
custeio de suas atividades. Trata-se da contri-
buição sindical, também conhecida como im-
posto sindical, da contribuição confederativa e 
da chamada contribuição assistencial.

A contribuição sindical é a mais conhecida. 
Surgiu na década de 1940 com a implantação do 
tradicional sistema sindical. Inicialmente sob a 
denominação de imposto sindical, foi rebatizada 
com denominação mais eufemística, que per-
dura até hoje. O valor cobrado varia de acordo 
com o capital social da empresa. Para algumas 
empresas essa cobrança pode superar os R$ 100 
mil. O recolhimento anual do imposto sindical 
era obrigatório para todas as empresas até 2017. 
Com o advento da reforma trabalhista, em vigor 
desde novembro de 2017, a referida contribuição 
passou a ser facultativa e condicionada à autor-
ização expressa para sua cobrança.

A constitucionalidade dessa alteração foi 
levada ao Supremo Tribunal Federal, que ao 
analisar o tema declarou constitucional o ponto 
da reforma trabalhista que extinguiu a obriga-
toriedade da contribuição sindical. Assim, após 
mais de setenta anos de obrigatoriedade, o im-
posto sindical tornou-se facultativo.

A contribuição assistencial é estabelecida 
por meio de acordo ou convenção coletiva e 
destina-se a custear as atividades assisten-
ciais do sindicato, principalmente no curso de 
negociações coletivas. Recebe também outras 
denominações, como taxa assistencial, taxa de 
reforço sindical, contribuição de fortalecimento 
sindical, etc.

A contribuição confederativa surgiu por pre-
visão no próprio texto constitucional. Tem como 
finalidade custear o sistema confederativo de 
representação sindical e independe das con-
tribuições instituídas em lei ou em convenção 
coletiva. A discussão judicial sobre a obrigato-
riedade do pagamento das contribuições as-
sistenciais e confederativas aos não associados 
dos sindicatos remonta a décadas passadas.

No início desse ano, o Supremo Tribunal    
Federal - STF foi instado a se manifestar sobre 
a obrigatoriedade do pagamento dessas contri-
buições. O STF entendeu que referida imposição 
aos não sindicalizados fere o princípio da liber-
dade de associação. Enfatizou que a cláusula 
constante de acordo, convenção coletiva ou 
sentença normativa – que estabelece contri-
buição confederativa, assistencial ou outra de 
qualquer natureza, em favor de entidade sindi-
cal –, quando obriga não sindicalizados ao seu 
pagamento, ofende liberdade de associação 
constitucionalmente protegida.

A reforma trabalhista e as recentes decisões 
do STF trilharam um novo caminho ao tradicio-
nal sistema sindical brasileiro. Ao definirem que 
todas as contribuições sindicais são faculta-
tivas, direcionaram o foco para a liberdade de 
associação. Todos são convidados a contribuir, 
de forma livre, para o fortalecimento dos sindi-
catos. Com associados conscientes, os sindica-
tos serão muito mais representativos e poderão 
ajudar a construir um Brasil melhor.

*Marcelo Fonseca Boaventura, Advogado, Sócio 
do Escritório Fonseca Boaventura Advogados, Mestre 
em Direito Pela PUC/SP, Professor Universitário, Juiz 
Conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do 
Município de São Paulo 2010/2014, possui Trabalhos 
Publicados pela Editora Revista dos Tribunais 
e diversas matérias publicadas em revistas 
especializadas.
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PIS e Cofins na hotelaria e a re-
visão de sua base de cálculo
Após decisão do STF – Supremo Tribunal Federal 
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do 
PIS e da Cofins no RE nº 574.706, toda estrutura 
da base de cálculo dessas contribuições é 
questionada em prol da hotelaria
Artigo de Murillo Akio Arakaki*

Muito se discute sobre a alta carga tributária do setor 
hoteleiro e sobre a necessidade de uma reforma tribu-
tária, porém, muitas vezes o setor deixa de lado opor-
tunidades que podem reduzir o impacto desses encar-
gos no exercício da atividade. Uma delas nasceu com o 
julgamento do RE nº 574.706 no STF – Supremo Tribunal 
Federal, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e 
da Cofins. Como esse recurso possui repercussão geral 
reconhecida, a tese está sendo utilizada para revisão de 
toda a base de cálculo dessas contribuições.

A regra geral é que a base de cálculo do PIS e da 
Cofins é o faturamento/receita auferido pelo em-
preendimento hoteleiro no exercício de sua atividade. 
O debate se inicia no momento em que tentamos 
conceituar os termos “faturamento” e “receita” para 
a incidência dessas contribuições, pois, afinal, os va-
lores destinados ao pagamento de ICMS, ISS, taxas 
de administração de cartão de crédito, comissão das 
agências online e demais valores semelhantes são 
considerados “faturamento” ou “receita” para fins de 
incidência de PIS e Cofins?

Ao que diz respeito à não incidência dessas contri-
buições sobre os valores destacados de ICMS, tal di-
reito já está consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, 
porém, como fica essa incidência em relação às meras 
entradas e repasses do empreendimento hoteleiro?

A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da 
Cofins é tema do RE 592.616 e ainda não foi julgado de-

finitivamente, mas exprime o mesmo raciocínio mani-
festado pelo STF, no sentido favorável aos contribuintes.

Com isso, evoluímos o pensamento para out-
ros componentes da base de cálculo do PIS e da 
Cofins, como a comissão das OTA’s (Online Travel 
Agencies) ou das agências “off-line”, taxas das op-
eradoras de cartão de crédito, gorjetas, room tax 
destinadas aos conventions & visitors bureaus e 
demais entradas contábeis que estão fora do con-
ceito de faturamento ou receita.

Particularmente, entendo que todos esses itens 
devam sim ser excluídos da base de cálculo do PIS e da 
Cofins, o que já traria uma grande redução tributária aos 
hotéis que se enquadram no lucro presumido ou real.

Obviamente que a revisão da base de cálculo do 
PIS e da Cofins exigirá todas as providências para ga-
rantir segurança jurídica do empreendimento hoteleiro, 
haja vista que a redução da carga tributária deve ser            
realizada com a minimização dos riscos que, por sua 
vez, se dá com a atuação judicial e extrajudicial dos 
hotéis perante o Governo Federal.

Embora não seja fácil, com certeza vale a pena o 
esforço para a redução de custos e maximização de 
lucros na apuração do PIS e da Cofins sobre uma base 
de cálculo justa, haja vista que, a longo prazo, tais 
providências podem resultar em milhões de reais de 
economia ao estabelecimento hoteleiro, inclusive com 
os créditos do pago a maior nos últimos cinco anos.

Para os empreendimentos mais conservadores, 
ou seja, aqueles que preferem não ariscar eventuais 
represálias do Governo e que querem a justiça tribu-
tária para si, é possível buscar maior segurança ju-
rídica na propositura de uma ação judicial baseada no 
raciocínio já exprimido pelo STF.

Contato - E-mail: murillo@arakakiadvogados.com.
br - Site: http://www.arakakiadvogados.com.br 

*Murillo Akio Arakaki, é sócio do escritório Araka-
ki Advogados, é advogado militante em São Paulo. 
Bacharel em Direito pela Universidade São Judas 
Tadeu em São Paulo e pós-graduado em Direito 
Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. É Presidente da Comissão de Direito apli-
cado à Hotelaria 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 professor 
tutor da área Tributária do Complexo Educacional 
Damásio de Jesus em São Paulo. Autor de artigos 
jurídicos e palestrante
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Only One lança sistema de 
monitoramento a distância 
para abastecimento de água

Atuante no mercado de automação em condomínios, 
indústrias, residências, hotéis e escritórios com soluções 
para segurança e facilitadores diários, a Only One apre-
senta ao segmento hoteleiro seu Quadro Automatizado 
WiFi para bombas de caixa d’água. Esta solução permite 
o monitoramento remoto de diferentes motores do em-
preendimento, como caixas d’água, cisternas, piscinas e 
outros, via smartphone.

Através de um aplicativo, o sistema Only One monitora 
se todas as bombas  estão em condições perfeitas de fun-
cionamento,  se estão no modo manual ou automático, se 
tem água nos reservatórios e se está em nível crítico ou de 
extravasão, informando a todos os usuários cadastrados 
através de seus smartphones, a situação em tempo real.

Todo sistema é operado através do aplicativo no celu-
lar ou diretamente no painel de controle e, sempre que for 
dado algum comando, o sistema emitirá uma notificação 
a todos os celulares cadastrados avisando da mudança 
realizada no sistema. 

Conheça mais do sistema Only One acessando o 
site  www.onlyone.ind.br ou peça uma demonstração 
pelo e-mail  contato@onlyone.ind.br ou pelos telefones 
(11)3903- 1017 ou (11) 3903-1032.

Controle das bombas d’água da Only One po-
dem ser feitos por um aplicativo no celular

Quadro Automatizado para bombas de 
caixa d’água funciona com WiFi para 

monitoramento remoto
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Artigos de iluminação com fabri-
cação exclusiva e personalizada

A E. Lumier Artigos para Decoração é a realização do 
sonho de uma criança de uma tradicional família que 
trabalhava no ramo de iluminação. Desde os 10 anos 
de idade, ela sonhava poder desenvolver produtos de 
decoração em iluminação, e assim poder colocar em 
todas as casas e classes médias. E assim, nasceu em 
2015 a empresa que na tradução do francês seria algo 
como luz da estrela, fundada pelo design de lustres 
Leonardo Mathias (foto) com participação de sua sócia, 
Crislaine, que já não faz mais parte da empresa.

Hoje, a E. Lumier, além de criar peças exclusivas para 
atender aos mais variados tipos de projetos, também 
importa leds com altíssimo padrão de qualidade e 
segurança, para atender pessoas físicas e jurídicas 
em todo o Brasil. No portfólio da empresa existem mais 
de 70 projetos entregue para construtoras e hotéis, 
entre eles o Studio Pinheiros, o Nobile Curitiba, Maringá 
e da Barra da Tijuca e mais de 400 arquitetos que 
especificam seus produtos para decoração interna. 
“Todos os produtos implantados nas unidades da Nobile 
Hotéis são exclusivos e fabricados sob encomenda. 
Desenvolvemos produtos para hotéis de todas as 
categorias de forma personalizada”, destaca o Diretor 
geral da empresa, Leonardo Mathias. 

Contato pelo site www.elumier.com.br  ou pelo 
e-mail leonardo.mathias@elumier.com.br
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Club Med anuncia mudanças 
em sua estrutura comercial

O Club Med passou a contar com uma nova es-
trutura em sua diretoria comercial no Brasil desde 
1º de agosto. Ela será dividida em dois segmentos: 
Meeting & Events (setor de Grupos, Grupos de Lazer 
e Eventos Sociais) e Individual. Com o desafio de re-
crutar novos clientes, aumentar a conversão de ven-
das e coordenar as atividades do setor, Tiago Varalli 
assumirá a vaga de Diretor de Meeting & Events. Já 
no Individual, Marco Oliva assume a diretoria, com 
objetivos de dinamizar e desenvolver a rede de 
agentes de viagens, o mercado de esqui e acelerar o 
recrutamento de novos clientes.

Palácio Tangará apresenta novos 
membros da equipe comercial

Após um ano de operação, o Palácio Tangará 
promove mudanças em sua estrutura comercial. A 
área passou por uma reorganização de estrutura e 
atribuições neste período, de acordo com o Diretor 
de Vendas & Marketing, Silvio Araújo, que assumiu 
o departamento em janeiro de 2018.

Parte da reestruturação se fez com a contratação de Simone Okamoto, nova Diretora Adjunta de Grupos e 
Eventos que estará à frente da área. O hotel conta com nove salas de eventos equipadas com aparelhos da 
mais alta tecnologia, recebendo reuniões corporativas, conferências e exibições. Ele afirmou ainda que o hotel 
sentiu a necessidade de uma diretoria exclusiva para essa área. Sendo assim, Simone fica à frente dos eventos 
e grupos e Cibeli Marques, que já estava na equipe desde antes da abertura do hotel como Diretora Adjunta de 
Vendas, agora será focada no segmento corporativo para reservas individuais.

Windsor Hoteis apresenta nova Gerente de 
Vendas em São Paulo

Com o objetivo de potencializar o setor comercial em São Paulo, a 
Windsor Hoteis promoveu Fernanda Martins para o cargo de Gerente 
de Vendas. Fernanda é administradora por formação, com ênfase em 
Hotelaria, e está na rede desde 2013. Ivan Bomfim, Gerente Geral Cor-
porativo de Vendas da Windsor Hoteis, afirmou que o escritório de São 
Paulo é muito estratégico para a atuação comercial da Rede Wind-
sor, pois é responsável pela maior parcela do segmento corporativo e 
M.I.C.E. 

Fernanda tem 18 anos de experiência, vivenciados especialmente 
no segmento de vendas e eventos. Anteriormente, a executiva ocupou 
os cargos de coordenação de vendas e M.I.C.E na Rede Windsor e tam-
bém passou por companhias como Rede Plaza de Hotéis, Enotel, Su-
perClubs, Trade Hotelaria e NH Hoteles.

Tiago Varalli

Fernanda Martins

Simone, Silvio e Cibeli

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



Painel

113



Painel

114

Royal Palm Hotels & Resorts (SP) 
conta com dois novos nomes na 
área de vendas

Milena Martins e João Paulo Floriano são promovidos, 
respectivamente, para Gerente de Vendas Internas e Ge-
rente de Vendas Business Travel e MICE do Grupo Royal 
Palm Hotels & Resorts, no interior de São Paulo (SP).  

Formada em Turismo pela PUC-Campinas e com Pós-
graduação em Gestão Estratégica de Empresas e Negócios, 

atuou em diversas frentes no comercial do grupo desde 2005. Iniciou como estagiária de Banquetes Sociais, foi efetivada à 
Assistente Comercial Junior, se desenvolvendo a Pleno, depois Sênior, até assumir a Coordenação de Vendas internas, em 
2014. Milena será responsável pela gestão e performance da Equipe Interna de Vendas e será importante apoio nas negocia-
ções de grupos e eventos para todos os hotéis do grupo, acompanhando a captação e taxa de conversão de leads. 

João Paulo Floriano agora é responsável pela gestão de toda a equipe de Executivos de Contas, com exceção de Con-
gressos, cuja gerente é a Anna Paula Cesário. Ele terá importante papel no desenvolvimento da equipe, acompanhamento, 
apoio à captação e conversão de negócios para todos os hotéis do grupo e atuará de forma estratégica para melhoria 
contínua da performance comercial. 

Formado em Turismo pela PUC-Campinas e cursando pós-graduação em Gestão de Negócios na FIA, João Paulo in-
gressou no Royal Palm Hotels & Resorts há 16 anos, como estagiário de eventos do Royal Palm Residence & Royal Palm Tower 
Carlos Gomes. Efetivado um ano depois, continuou trajetória sempre ligado à área de eventos e grupos e atuando na opera-
ção e no comercial, passando por Atendimento de Eventos do Royal Palm Plaza, Comercial Banquetes Sociais, Assistente de 
Vendas Corporativo, chegando a Executivo de Contas, posição que ocupou nos últimos 8 anos.

Willian Carvalho é o novo Chef do 
Pullman SP Vila Olímpia

O Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia anuncia a chegada do Chef 
Willian Carvalho para comandar o Hub Food Art Lounge e as cozinhas 
das áreas de eventos. Membro da Académie Culinaire de France desde 
2013, iniciou sua carreira na gastronomia em 1998, com passagens por 
diversos hotéis como Holliday Inn Parque Anhembi e Hilton São Paulo 
Morumbi. Nesse período, também foi professor Chef na FMU, no curso 
de Gestão Executiva em Gastronomia. Em 2015 disputou a Copa do 
Mundo de Catering em Lyon, na França, organizado pelo Bocuse d´Or.

Mabu Thermas Grand Resort contrata Jefer-
son Munhoz

O Resort localizado em Foz do Iguaçu (PR) contratou Jeferson 
Munhoz, que assume a posição de Silvia Machado na rede Mabu. 
Munhoz conta com experiência em vendas que somam mais de 25 
anos no segmento hoteleiro e passagens por grandes redes inter-
nacionais, como AccorHotels e Club Med e mais recentemente na 
Bourbon Hotéis & Resorts. Com formação em Turismo, o executivo 
tem cursos de especialização em Marketing no Varejo e Planeja-
mento Estratégico no currículo. Além disso, concluiu mestrado em 
Hospitalidade.

João Paulo Floriano e Milena Martins

Willian Carvalho

Jeferson Munhoz






