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Compromisso reforçado
Após fazer a mais ampla cobertura de todas 

as mídias da Equipotel 2018, com 83 entrevistas 
em tempo real em nosso site, 41 entrevistas para 
a TV Hotéis e várias postagens em nossas mídias 
sociais, apresentamos a cobertura desse even-
to. Com isso, reforçamos nosso compromisso de 
Mídia Oficial do maior evento de hospitalidade 
da América Latina.

 
Nossa entrevistada do mês é Maria Carolina 

Pinheiro, que assumiu recentemente o cargo de 
Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios 
da Wyndham Hotels & Resorts para América Latina 
e Caribe. Conheça os planos dela frente ao cargo.

E como matéria de capa, está a entrada em 
operação do hotel Sheraton na cidade de Santos 
(SP), cuja implantação foi realizada pela Hamam 
Developmen. Veja também a entrada em operação 
do Vila Galé em Touros (RN), que exigiu R$ 150 milhões 
em investimentos. A todos uma ótima leitura e até 
nosso encontro mensal no mês de novembro.

Diretor editorial

Redação,  Administração e Publicidade

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

(11) 3341-0476 | 3208-1186
www.revistahoteis.com.br | revista@revistahoteis.com.br

Diretoria Executiva:

Diretor Editorial: 
Edgar J. Oliveira

Diretora Administrativa Financeira:   
Helena Ota de Oliveira

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

Criação, Arte e Diagramação: 
João Victor Ota de Oliveira
Flávia Silveira - Estagiária

Redação: 
Luiza Domingues - MTB/86372/SP
Beatriz Trevizoli - Estagiária

Atendimento ao cliente: 
Marcela Braga

Departamento Comercial: 
Neemias Oliveira
Rogério Valala
Shirley Matheus 
Luiz Marcos Fernandes

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

CTP e Impressão: Gráfica Referência
Foto da capa: Karl Stenzel
Fotos: Divulgação e Renato Hazan

Os artigos assinados são de responsabilidade 
exclusiva de seus autores, não representando 
necessariamente a opinião da Revista Hotéis.

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

CNPJ: 04.994.772/0001-47

Filiada a:

 





Comprometimento e ética

“Somos gratos à Revista Hotéis pela seriedade, comprometimento e ética com que trata 
nosso segmento de turismo/hotelaria, mantendo sempre a qualidade de suas maté-
rias e estimulando a sinergia entre todos os players de nosso setor. É com muita alegria 

que vemos o crescimento e desenvolvimento desta importante revista a cada edição”.

Gerente Geral dos hotéis Pullman São Paulo Vila 
Olímpia & Grand Mercure São Paulo Vila Olímpia

Ronei Borba



7

90 Administração

12 Modernização 15 Investimentos

70 Gastronomia

92 Painel 94 Opinião

18 Mercado

74 Implantação

98 Vitrine

82 Matéria de Capa
Hamam Development implantou 
Sheraton Santos

28 Destaques e especiais
56ª edição da Equipotel aconteceu 
com sucesso

8 Entrevista
Maria Carolina Pinheiro

Fo
to

: K
ar

l S
te

nz
el



Entrevista

8

 O novo desafio profissional de 
Maria Carolina Pinheiro

Depois de 11 anos na RCI Brasil, 
Maria Carolina Pinheiro assumiu 
recentemente o cargo de Vice-Presidente 
de Desenvolvimento de Negócios da 
Wyndham Hotels & Resorts para América 
Latina e Caribe. Uma das responsáveis pela 
consolidação do modelo de timeshare e 
de multipropriedade no Brasil, junto com 
Alejandro Moreno, Maria Carolina volta 
a trabalhar com Moreno, Presidente da 
Wyndham Hotels & Resorts para AL e Caribe. 

O objetivo de ambos é crescer através 
das 14 marcas que a rede já tem na América 
Latina e Caribe, além de consolidar a 
Wyndham em todos os países onde estão 
presentes. Confira a entrevista exclusiva 
que Maria Carolina concedeu à Revista 
Hotéis, na qual falou, além das metas no 
novo cargo, de sua experiência na RCI, 
o posicionamento da Wyndham Hotels 
& Resorts no mercado mundial, marcas 
da rede que pretende trazer para o Brasil 
e como ela analisa o atual momento da 
hotelaria. 

Revista Hotéis - O que a motivou deixar a RCI 
Brasil, onde trabalhou por muitos anos, e ir para 
a Wyndham Hotels & Resorts? 

Maria Carolina Pinheiro - Há 11 anos deixei o 
mercado da hotelaria e fui para o mercado do 
timeshare, que era pouco conhecido e difun-
dido no Brasil. Naquele momento, eu não tinha 
conhecimento do que era o mercado de pro-
priedade compartilhada, mas depois de todos 
esses anos acabei me apaixonando pelo negó-
cio e, principalmente, pelo o que ele pode pro-
porcionar aos empreendedores. Depois desses 

11 anos, me sinto orgulhosa em ter colaborado 
com o crescimento desse negócio no Brasil, 
um segmento que se expande a cada ano com 
novos players e cada vez mais tem o conheci-
mento do consumidor. Com certeza é um seg-
mento com muito potencial de crescimento 
pela frente. 

Claro que quando estamos felizes e satisfei-
tos onde trabalhamos, a decisão de mudança 
é muito mais difícil. Mas confesso que quando 
o convite veio através do Alejandro Moreno 
(Presidente da Wyndham Hotels & Resorts para 
América Latina e Caribe), que foi quem me levou 
para a RCI há 11 anos e que juntos sempre tra-
balhamos muito bem, além de poder assumir a 
responsabilidade de expansão de Novos Negó-
cios de uma super rede de hotéis americana 
como a Wyndham Hotels, na América Latina e 
Caribe, a proposta ficou irresistível.

R.H - Como está seu trabalho sob o coman-
do do Alejandro Moreno, no qual também já es-
teve à frente da RCI Brasil? Quais as metas que 
pretendem alcançar? 

M.C.P - Nosso objetivo é crescer através 
das 14 marcas que a Wyndham já possui na 
América Latina e Caribe; no mundo são 20 
marcas que a empresa oferece. E tenho certe-
za que isso é apenas uma questão de tempo, 
porque hoje já existem 214 hotéis em operação 
na região e vamos a cada ano consolidar as 
marcas em nossa região da América Latina e 
Caribe.  Agora falando em voltar a trabalhar 
com o Alejandro é realmente algo incrível, um 
líder nato! Quem nos conhece sabe que somos 
uma “dupla dinâmica”, gostamos dos desafios 
e sempre acreditamos e lutamos por nossas 
conquistas. Com certeza, faremos a região ter 
a força que merece e vamos desbravar novos 
mercados. Com o time que temos para a toda 
a região em Desenvolvimento de Novos Negó-



Entrevista

9



Entrevista

10

desse mercado que não era conhecido no Brasil, 
ou seja, fizemos acontecer! 

R.H - Vocês fizeram reforços importantes 
no time corporativo. O que os investidores ho-
teleiros podem esperar da WHR? 

M.C.P - Existe uma demonstração clara do 
corporativo, nos Estados Unidos, que dese-
ja estar cada vez mais presente na região da 
América Latina e Caribe. Isso fica ainda mais 
evidente quando escolhem para região um 
Presidente como Alejandro Moreno (Mexicano/
Brasileiro), que conhece e vive na região e sabe 
exatamente a cultura de cada país.

Na região já temos escritório em Buenos Aires 
com 100 executivos. No Brasil, pela primeira vez, 
temos uma escritório muito bonito desde o inicio 
deste ano, com um time de apoio dedicado 
ao mercado e até o final do ano teremos 
outro escritório na Cidade do México. Uma 
demonstração clara que estamos acreditando 
e apostando na região. Nosso objetivo é crescer 
através de contratos de franquia, somos a maior 
empresa hoteleira em franquias, e também 
com contratos de administração hoteleira. Em 
breve divulgaremos as novidades! Queremos 
ser os melhores parceiros para os investidores 
hoteleiros, trabalhando em conjunto para o 
sucesso das operações.

R.H - A RCI é uma empresa que faz parte da 
Wyndham Hotels & Resorts e que vão operar no 
mesmo segmento de mercado. Como será essa 
concorrência? 

M.C.P - Realmente a Wyndham Hotels & Re-
sorts e a RCI (atualmente Wyndham Destina-
tion) faziam parte da grandiosa Wyndham 
Worldwide, mas em junho de 2018 essas em-
presas se separaram oficialmente na Bolsa de 
Valores dos Estados Unidos e se tornaram to-
talmente independentes. Nunca foram concor-
rentes porque a Wyndham Hotels é uma em-
presa especializada em marcas de franquia e 
gestão hoteleira e a RCI é uma empresa de in-
tercâmbio de férias. Não há concorrência, pelo 
contrário, há grandes sinergias. 

R.H - Como Wyndham Hotels & Resorts está 
posicionada no mercado mundial e quais mar-
cas hoteleiras possuem? 

cios e ainda em fase de crescimento da equi-
pe, as metas de expansão serão batidas!

 R.H - O que sua experiência na RCI está 
agregando ao seu trabalho na WHR e como 
enxerga esse novo desafio?

M.C.P - Claro que por todas as empresas 
que eu passei pude aprender e absorver ao 
máximo, e não deixo de citar a RCI, pois foram 
11 anos. Lá me dediquei muito, de corpo, alma 
e coração, e aproveitei tudo o que a empresa 
tinha a oferecer. Tive inúmeras conquistas no 
mercado, além de ter criado verdadeiras e sóli-
das relações com os clientes que para mim se-
ria meu maior sentimento de dever cumprido. 
Na RCI eu tive a oportunidade de liderar uma 
equipe muito dinâmica, com muita vontade de 
crescer e desenvolver um conceito novo, dife-
rente e inovador como o timeshare / fractional. 
Já na Wyndham tenho uma equipe com muito 
conhecimento de cada mercado entendendo 
bem as características de cada país, o que me 
facilita muito ao elaborar nossa estratégia de 
expansão. Tenho verdadeiro agradecimento a 
RCI, pois, enquanto estive lá, me tornei mãe de 
dois filhos, tive sempre muito apoio e me pro-
porcionaram um verdadeiro crescimento pro-
fissional, deixei amigos como meu ex-chefe 
Juan Ignacio e Fabiana Leite, além de toda a 
equipe que guardo um grande carinho por to-
dos, tenho inúmeras boas lembranças. 

R.H - Junto com Alejandro Moreno vocês 
fizeram o modelo de timeshare consolidar no 
Brasil, assim como ajudaram a criar o modelo 
da multipropriedade. Como você enxerga o de-
senvolvimento desses negócios no Brasil? 

M.C.P - Acredito que o Alejandro e eu sem-
pre tivemos um grande sonho: queríamos ver o 
mercado da propriedade compartilhada com 
credibilidade e consolidado com vários exem-
plos de sucesso, assim como é hoje! Mas foi 
com muita dedicação e muita persistência que 
conseguimos realizar e atingir os objetivos. Hoje, 
olhando para trás, sinto muito orgulho em saber 
que contribuímos para essa indústria que não 
para de crescer, acima de 2 dígitos ao ano, e 
ver que os empreendedores e desenvolvedores 
continuam avançando. É uma satisfação muito 
grande saber que você contribuiu e participou 
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M.C.P - Contamos com mais de 9 mil hotéis, 
em 80 países e de 20 marcas hoteleiras. Na 
região da América Latina e Caribe, possuímos 
214 hotéis em 14 países. Somos a maior com-
panhia independente da indústria hoteleira. As 
marcas são: Wyndham Grand, Dolce Hotels & 
Resorts, Esplendor Boutique Hotels, Dazzler Ho-
tels, Wyndham, La Quinta, Tryp by Wyndham, 
Trademark, Ramada Worlwide, Ramada En-
core, Wyndham Garden, Microtel by Wyndham 
AmericInn, Days Inn,  Super 8, Wingate by Wyn-
dham, Howard Johnson,  Baymont Inn & Suites, 
Travelodge, Hawthorn Suites by Wyndham. 
Nosso portfólio em bem vasto em relação as 
marcas que oferecemos.

 
R.H - Dentre esse grande portfólio de mar-

cas, muitas delas ainda não operam no Brasil.
Quais marcas pretendem trazer para o Brasil? 

M.C.P - Do portfólio de 20 marcas, acredita-
mos que iremos desenvolver 10 marcas local-
mente, que são as que se encaixam ao mer-
cado brasileiro, à nossa cultura: Wyndham 
Grand, Dazzler, yndham, LQ by La Quinta, Tryp, 
Wyndham Garden, Ramada, Ramada Encore, 
Days Inn e Super8.  

R.H - Vocês adquiriram recentemente a 
marca La Quinta. Quais são as características 
dessa marca de hotel? Pretendem implementar 
no Brasil? De que forma?

M.C.P - La Quinta é a vigésima marca a jun-
tar-se ao portfólio da Wyndham Hotels & Re-
sorts, que conta com mais de 900 hotéis, que 
representam aproximadamente 89 mil apar-
tamentos globalmente. Na América Latina, a 
presença se expande a 14 empreendimentos 
em importantes cidades como Medellín, na 
Colômbia, Juárez, Monterrey, Cancun e San Luis 
Potosí, no México, e também em Santiago, no 
Chile, entre outras. La Quinta é uma marca com 
muito potencial na região pelo crescimento de 
polos corporativos e confiamos que o êxito dos 
atuais hotéis LQ nos permitirá expandir a outras 
cidades do continente

R.H - Como você analisa o atual momento 
da hotelaria brasileira? O momento político 
econômico que passa o País pode interferir nos 
planos de crescimento da WHR? 

M.C.P - Acho que quem esta acostumado a 
trabalhar no mercado da hotelaria na Améri-
ca Latina e no Caribe tem que estar preparado 
para as adversidades que acontecem, os altos 
e baixos das economias. Somos sempre muito 
otimistas e buscamos pelas oportunidades que 
podem ser geradas nesse momento. Acredita-
mos nessas oportunidades e estamos prepara-
dos para crescer na região.

R.H - Em sua opinião, quais são os principais 
gargalos que enfrenta a hotelaria nacional e no 
que isso inibe seu crescimento? 

M.C.P - Acho que os principais fatores do 
ponto de vista de geração de novos negócios 
seria o apoio a créditos com juros mais baixos 
para facilitar o investimento, menor tributação, 
segurança em todos os sentidos, transporte e 
acessos aos destinos, mais investimentos em 
promoção de novos destinos. Precisamos en-
tender o turismo como um importante fator de 
desenvolvimento para o País.

R.H - A partir do último mês de abril, todas 
as marcas da Wyndham Hotels & Resorts pas-
saram a ter a assinatura by Wyndham. Por que 
adotaram essa medida e qual o resultado que 
já estão alcançando?

M.C.P - Em um mundo com milhares de mar-
cas de hotéis para escolher, os hóspedes bus-
cam nomes que conhecem e confiam para 
ótimas estadias, e a Wyndham representa 
qualidade e serviço excepcional. Os hóspedes 
querem saber que o hotel escolhido oferecerá 
uma estadia de qualidade com as experiências 
que tornam sua viagem memorável. Endos-
sar cada uma das marcas com “by Wyndham” 
proporciona tranquilidade aos clientes em suas 
decisões de reserva em mais de 9 mil oportuni-
dades globalmente, para se conectar com as 
marcas da WHR quando elas recebem “Wyn-
dham” nos respectivos letreiros. Além disso, o 
endosso “by Wyndham” fortalece a conexão 
das marcas com o premiado programa de fi-
delidade da WHR, o Wyndham Rewards.

“Do portfólio de 20 marcas que te-
mos, acreditamos que iremos de-
senvolver dez delas no Brasil”
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ibis apresenta quarto com 
experiência tecnológica: o 
Plug & Play

Os hotéis ibis SP Morumbi e ibis SP Ibirapuera, am-
bos na capital paulista, passam a oferecer uma nova 
opção de quarto para os apreciadores da tecnologia: 
o Plug & Play. “A fim de tornar a experiência do hós-
pede ainda mais confortável, lançamos o quarto Plug 
& Play, mais uma opção, dessa vez com ambiente 
inovador e com foco em tecnologia, para quem viaja 
a negócios ou a lazer”, comenta a Vice-Presidente 
de Marketing da AccorHotels América do Sul, Roberta 
Vernaglia. 

O Vice-Presidente de Tecnologia da Informação 
da AccorHotels América do Sul, Erwan LeGoff, afirma 
que esta iniciativa é a oportunidade de entregar aos 
clientes um dos atrativos tecnológicos que a empresa 
desenvolve. “Estes gadgets permitem desfrutar de 
mais interações com os dispositivos tecnológicos”, diz. 

O quarto Plug & Play já está disponível no ibis SP Mo-

Radisson Paulista inicia processo 
de retrofit das áreas de convívio

O empreendimento, localizado no bairro pau-
listano dos Jardins, dá início às reformas da área de 
convívio do hóspede, o que inclui lobby, pâtisserie, 
restaurante, bar e recepção. Em junho desse ano, o lo-
cal já havia concluído o processo de retrofit dos seus 
160 apartamentos de categoria luxo. A nova etapa 
da revitalização, com término previsto para dezem-
bro deste ano, contempla o refolhamento de todas as 
madeiras do lobby, troca de iluminação, aplicação de 
novas botoeiras de elevador, mudança de móveis da 
pâtisserie e a completa remodelação da recepção, 
cuja estrutura será em ilhas e não mais em banca-
da única, o que inclui também a colocação de nova 
mobília.

De acordo com Giuliana Milani, Gerente Geral 
do Radisson Paulista, o retrofit do hotel preserva 
o patrimônio arquitetônico do empreendimento, 
dando novos usos às áreas de convívio, passando 
a operar em um patamar que alia conforto, design, 
funcionalidade, beleza e sustentabilidade, com 
projeto assinado pelo escritório Michaelis Arquitetos. 
“Com a vinda da bandeira Radisson para o hotel,  
iremos posicioná-lo como um produto de categoria 
Luxo na região da Paulista e a modernização é 
essencial para atrairmos o perfil de hóspedes que 
queremos”, declara Giuliana.

Segundo ela, na sequência, será realizado o retrofit 
das suítes, que tem previsão para ser iniciado no final 
deste ano. “Iremos reformar todo o empreendimento, 
num projeto que abrange ainda, área de eventos, fit-
ness center e apartamentos de categoria standard”, 
assegura Juliana. Quarto Plug & Play da rede ibis 

Os apartamentos na categoria luxo ficaram ainda mais aconchegantes 
após a reforma
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Zagaia Eco Resort Hotel 
(MS) investe em fonte de 
energia solar

Pensando em contribuir no combate 
à poluição ambiental, o Zagaia Eco Resort 
Hotel, localizado em Bonito (MS) acaba 
de investir em sistema solar fotovoltaica, 
energia obtida através da conversão direta 
da luz em eletricidade. Além de reduzir o 
impacto no meio ambiente, o sistema gera 
menos gastos.

Foram instaladas no resort 592 placas 
de 335 watts, um total de 1.185 m² de área 
ocupada, uma produção que poderá 
chegar, anualmente, a 288.000 quilowatts 
hora. Sistemas termelétricas, bastante 
comuns, emitem por ano cerca de 205 quilos 
de dióxido de enxofre (SO2), 258 quilos de 
óxido de nitrogênio (NOx) e 152 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2). Quem adquire o 
sistema de energia solar deixa de contribuir 
com toda essa poluição.

rumbi e no ibis SP Ibirapuera, ambos na capi-
tal paulista, e em breve estará em outros ho-
téis da marca. “O plano é expandir o conceito 
para outros hotéis ibis do Brasil e da América 
do Sul. Dessa forma, o cliente terá um leque 
maior de opções para se hospedar”, conclui 
Guilherme Kuntze, Gerente de Operações das 
marcas ibis América do Sul. Além disso, quem 
se hospedar nestes quartos terá como cor-
tesia um travesseiro extra para contar com 
ainda mais conforto.

Placas de energia solar instaladas no Zagaia Eco Resort 
Hotel (MS)
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Dall’Onder Grande Hotel terá 
seu quinto centro de eventos

Com 38 anos de história, o Dall’Onder 
Grande Hotel, localizado em Bento Gon-
çalves (RS), já passou por muitas ampli-
ações, tudo para atender a demanda da 
região da Serra Gaúcha. Integrando o pla-
no de expansão da rede, a unidade pas-
sa por mais uma transformação: o quinto 
centro de eventos, além de um novo res-
taurante, novo hall e uma recepção total-
mente revitalizada. A nova estrutura estará 
pronta em março de 2019 e o investimento 
é de R$ 5 milhões. 

A principal mudança é a ampliação 
do Salão Sauvignon, que passa de 461 m2 
para 1.100 m2. Com nova designação, o 
Centro de Eventos Sauvignon, vem para 
somar aos outros quatro já existentes: 
Malbec, Carmènere, Chardonnay e Pinot, 
que juntos terão uma capacidade de re-
unir 2.600 pessoas. Somente no novo es-
paço, a capacidade será para 870 pessoas 
num único evento. Assim como o Malbec, 
o Sauvignon também oferecerá a possi-
bilidade de compor salas com total isola-
mento acústico.

O Diretor Superintendente da rede, 
Tarcísio Michelon, destaca a versatilidade 
e a tradição em bem receber do Dall’Onder. 
“Toda nossa trajetória foi baseada nos va-
lores da nossa gente. Somos referência em 
hospedagem na Serra Gaúcha porque não 
fugimos da nossa essência. Cada hós-
pede, cada evento, percebe isso no nosso 
atendimento. E nossa estrutura é completa 

Outras novidades
A obra também projeta um novo restaurante, 

mais amplo e moderno, que atenderá tanto 
hóspedes quanto visitantes. Com capacidade 
para 500 pessoas, ele poderá ser dividido em 
ambientes menores, conforme a necessidade. No 
local, será servido o café da manhã, o almoço e o 
jantar. Anexo ao restaurante estará o coffee shop 
Café Casa da Ovelha.

O hall e a recepção serão ampliados, oferecendo 
uma melhor estrutura de atendimento. No fluxo dos 
hóspedes e do público de eventos estará a Agência 
de Turismo Dall’Onder, estrategicamente localizada 
no grande foyer da nova recepção. O projeto con-
templa, ainda, dois elevadores panorâmicos. Com a 
obra concluída, o Dall’Onder Grande Hotel já planeja 
a construção de mais 35 apartamentos, totalizando 
295 unidades.

para atender famílias e empresas, com serviços 
centralizados”, diz. 

Tarcísio Michelon no canteiro de obras do novo centro de eventos
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Boulevard Business lança em-
preendimento multifuncional 
em Holambra

Localizada na Região Metropolitana de Campi-
nas (SP), a Estância Turística de Holambra ganhará 
um empreendimento para alavancar a vocação 
turística da cidade, que recebe 1 milhão de turistas 
por ano. Com conceito multifuncional, o Boulevard 
Business Hotel, Convention Center & Housing Flats 
contemplará um complexo hoteleiro, um centro 
corporativo e flats.

O projeto foi desenvolvido para quem visita a ci-
dade a negócios ou lazer, além de ser uma opção 
diferenciada para quem quer morar com toda a co-
modidade dos serviços de um hotel. A construção 
ocupará um terreno de 30 mil m2 em um dos pontos 
mais altos, com direito a vista para diversos pontos 
turísticos de Holambra, como o Moinho Povos Uni-
dos, com mais de 38 metros de altura. 

O projeto vai reunir em 12 mil m² de área construída 
o Transamerica Prime Holambra, hotel com 100 suítes; 
o Boulevard Housing Flats, com 60 flats para moradia 
e o Boulevard Convention Center, centro de negócios 
com salas de reuniões e multimídias, auditórios e es-
paço para coworking. A categoria do hotel está pre-
sente em apenas seis unidades da rede Transamerica 
no Brasil, sendo o de Holambra o sétimo, e contará com 
a administração do Transamerica Hospitality Group. 

O projeto é assinado pelas arquitetas Peitra de 
Wit e Kátia Luisa da Silva e remete às construções e 
à arquitetura da Holanda do século XV, caracteriza-

das pelo acabamento das paredes e adornos, em 
harmonia com elementos contemporâneos. O ar-
quiteto paisagista Marcelo Novaes criou um jardim 
participativo, integrando todas as áreas externas do 
empreendimento com espelhos d´água, caraman-
chões com trepadeiras e uma cerca viva feita com 
árvores de café. 

O projeto de iluminação idealizado pela ar-
quiteta Taís Voigt foi desenvolvido para integrar os 
elementos da arquitetura do empreendimento. A 
concepção imprime leveza, elegância e personali-
dade; além de eficiência energética, incluindo o uso 
de comandos separados e sensores. 

O conceito de construção sustentável também 
estará presente no projeto.  O complexo hoteleiro 
(hotel e convention center) será o primeiro do interi-
or de São Paulo planejado para obter a certificação 
internacional AQUA-HQE. Trata-se de um processo 
desenvolvido a partir da certificação francesa Dé-
marche HQE (Haute Qualité Environnmentale) e 
aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação 
Vanzolini. 

João Pessoa (PB) terá bandeira 
Quality em 2019

A Atlantica Hotels anunciou a assinatura de con-
trato com a Marcolino Incorporações para a ad-
ministração do Quality Suites João Pessoa (PB), na 
capital paraibana. A expectativa é de que o em-

Ilustração do apartamento decorado
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preendimento já esteja aberto no primeiro semes-
tre de 2019. O hotel contará com 100 apartamentos, 
restaurante, área de lazer na cobertura com piscina 
de borda infinita, espaço gourmet com bangalôs e 
vista para o mar. O empreendimento também terá 
Wi-Fi nos quartos e áreas comuns e será equipado 
com uma sala para reuniões e eventos que com-
porta 80 pessoas.

Segundo Ricardo Bluvol, Vice-Presidente de 

Desenvolvimento da Atlantica, João Pessoa é 
parte fundamental na estratégia de expansão 
da rede no Nordeste do País. “Com este contrato, 
daremos mais um passo na consolidação da 
administradora na região”, declara o executivo. 
Além disso, destaca que o Quality Suites João 
Pessoa está apto a atender ao viajante de negócios 
e de lazer, oferecendo uma estrutura para famílias 
e atendimento especial aos pets.

Perspectiva de como será o apartamento do Quality Suites João Pessoa
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Mato Grosso do Sul é líder na-
cional em Hospitalidade

A hospitalidade sul-mato-grossense foi a mais 
bem avaliada do país por turistas estrangeiros que 
visitaram o Brasil em 2017. O estado, que tem o Pan-
tanal como principal atrativo, foi eleito o melhor, 
neste quesito, com aprovação de 99,8% dos visitan-
tes internacionais. O índice é o mais alto entre os 17 
estados pesquisados pelo Ministério do Turismo. Os 
turistas consultados no MS eram, em sua maioria, 
paraguaios, bolivianos e argentinos.

Em todo o País, os percentuais de avaliação 
positiva da hospitalidade nos estados pesquisados 
ficaram acima de 95,7%, confirmando a boa fama 
de hospitaleiro do povo brasileiro. Depois do Mato 
Grosso do Sul, as melhores avaliações ficaram com 
os estados da Região Sul: Santa Catarina (99,2%), 
Rio Grande do Sul (98,9%) e Paraná (98,5%). São 
Paulo e Rio Grande do Norte vieram na sequência, 
empatados com 98,4%.

Mercure São Paulo Moema é o 
novo ponto de encontro da Bike 
Tour SP

Com o intuito de proporcionar momentos de lazer 
e bem-estar aos clientes e visitantes, o Mercure São 
Paulo Moema realizou uma parceria com a ONG Bike 
Tour SP: o hotel será o novo ponto de saída para o 
passeio com destino ao Parque do Ibirapuera. Os 
encontros ocorrem todos os sábados pela manhã 
e à tarde com equipe especializada. Para participar 
da pedalada turística, basta se inscrever gratuita-
mente pelo site (www.biketoursp.com.br), escolher 
o horário de preferência, levar 2 quilos de alimento 
não perecível para doação e ir até o hotel para se 
encontrar com a equipe e demais participantes do 
passeio. As bikes são disponibilizadas pela ONG, que 
também disponibiliza capacete, colete, cadeirinhas 
para crianças de até 22 kg e bicicletas para crian-
ças a partir de cinco anos. São em torno de 15 bikes 
disponíveis por horário, com monitoramento e áudio 

As belas cachoeiras e os rios de águas cristalinas de Bonito atraem muitos visitantes
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cultural, que pode ser oferecido em inglês ou portu-
guês, e informa dados e curiosidades sobre os pon-

tos turísticos da região do Ibirapuera. O percurso to-
tal dura em torno de 1h30.

Recepção do Mercure São Paulo Moema
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Hotel Slaviero Slim Congonhas 
apresenta boa performance 
nesse ano

O empreendimento situado em frente ao aero-
porto de Congonhas, na capital paulista, acaba 
de divulgar os resultados obtidos nesse ano. Com 
alguns dos meses chegando a 75% de ocupação, 
média alta para a categoria econômica da ho-
telaria na cidade de São Paulo, o hotel registrou 
crescimento de 10% na diária média, chegando a 
ultrapassar R$ 220,00.

Segundo o Gerente Geral da unidade, Marco 
Aurélio Lopes da Costa, que assumiu o hotel de 
bandeira econômica da Slaviero Hotéis em outu-
bro de 2017, a meta da sua gestão é justamente 
o crescimento da diária média. “Nossa estratégia 
de crescimento funcionou muito bem com a im-
plantação de categoria superior nos apartamen-
tos, que depois de devidamente posicionada, já 
obteve em julho e agosto incremento de 12%”, 
conta.

Marco Aurélio explica que o reposiciona-
mento dos apartamentos deu-se em pequenos 
detalhes. “O enxoval, posição do quarto e ta-
manho do banheiro foram usados como critério, 
e alguns hóspedes optam por esses diferenci-
ais, trazendo mais lucratividade para os apar-
tamentos em questão”. Em agosto, a ocupação 
no hotel já cresceu 8%. A previsão é de 12% de 
aumento tanto na ocupação quanto na diária 
média para o segundo semestre, considerando 
eventos como o Salão do Automóvel, evento bi-
enal em novembro e tantos outros no são Paulo 
Expo e no Transamérica Expo Center, de fácil 
acesso a partir do hotel. Viajantes em visita aos 
consulados Americano e Canadense também 
são hóspedes frequentes.

Maksoud Plaza inaugurou, 
oficialmente, estrutura para 
eventos sociais

O Hotel Maksoud Plaza realizou no último 
dia 18 de setembro, um evento em seu salão 
nobre, no qual apresentou oficialmente a nova 
infraestrutura para casamentos, festas de 
debutante, formaturas e outros. “O Lançamento 
de Eventos Sociais do Maksoud Plaza chega para 
suprir uma demanda do mercado. Contamos com 
a estrutura necessária, uma equipe especializada 
na realização de eventos e parceiros confiáveis 
para garantir que cada detalhe da festa seja 
personalizado e atenda às necessidades e 
expectativas de nossos clientes. Oferecemos um 
pavilhão com 5.000 m² de espaços modulares, 
que permitem a realização de encontros que vão 
desde coquetéis para até mil pessoas a jantares 
para 500 convidados”, explica o Presidente do 
Hotel, Henry Maksoud Neto. 

Para o evento de lançamento, o Maksoud Plaza 
preparou um coquetel em seu salão nobre para 
receber assessores, organizadores, fornecedores 
e clientes finais, que tiveram a oportunidade de 
conhecer a gastronomia do hotel. “Hoje em dia, 
organizar um evento demanda tempo, trabalho e 
pesquisa. Realizá-lo em um dos mais tradicionais 
hotéis de São Paulo tem diversas comodidades. 
Além do apoio na organização, viabilizamos a 
hospedagem de convidados de fora da cidade, 
estamos situados ao lado da Avenida Paulista e, 

O Slaviero Slim Congonhas fica bem próximo ao aeroporto de 
Congonhas
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ainda, oferecemos pacotes especiais para casa-
mentos, como o Dia da Noiva, Dia do Noivo e Noite 
de Núpcias”, complementa Henry.

Clube Bourbon e Turma da 
Mônica completa quatro anos

O programa de relacionamento “Clube Bourbon 
e a Turma da Mônica” completou quatro anos de 
existência, com quase 35 mil crianças inscritas, no 
dia 5 de setembro. A parceria é voltada para crian-
ças residentes no Brasil, Argentina e Paraguai, de 3 
a 12 anos de idade, que se hospedam no Bourbon 
Atibaia Convention & Spa Resort (Atibaia-SP) e no 
Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort (Foz do 
Iguaçu-PR).

A Diretora de Marketing da Rede Bourbon, Adriana 
Cardoso, celebra: “Estamos alcançando constante-
mente o nosso objetivo principal que é o de prolon-
gar a experiência das crianças com os resorts Bour-
bon e os personagens da Turma da Mônica”.

Parceria
Os dois resorts possuem espaços exclusivos 

da Turma da Mônica com mais de 30 brinquedos 

inspirados nos trabalhos do desenhista Maurício 
de Sousa. A presença ocorre ao longo de todo ano 
para sessão de fotos, autógrafos e brincadeiras. Em 
algumas datas pré-estabelecidas, eles participam 
de atividades e brincadeiras com as crianças, 
tornando ainda mais especial a estadia.

Adriana enfatiza que, com o programa, os hós-
pedes podem vivenciar experiências únicas. “Es-
tamos ampliando, cada vez mais, a presença da 
Turma nos resorts, seja com a presença dos per-
sonagens ao vivo em espaços temáticos e/ou por 
meio do nosso programa de relacionamento” con-
clui Adriana. 

Novo espaço do Maksoud Plaza atende eventos de vários portes 

A presença da Turma da Mônica inclui sessão de fotos, autó-
grafos e brincadeira
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Windsor Florida (RJ) lança festa 
do pijama para as crianças

Sabendo que a criançada adora festa do pijama, 
o Windsor Florida, no Rio de Janeiro (RJ), lançou o ser-
viço exclusivo para comemorações infantis. O evento 
inclui espaço com tendas conforme o tema escolhido, 
iluminação e muitas outras surpresas. 

O cardápio completo tem opções de refeições que 
incluem massas, pizzas, lanches e pratos quentes. O 
serviço está disponível para contratação por meio do 
Departamento de Eventos do Windsor Florida Hotel. 

A Gerente de Eventos do Windsor Florida, Elisa-
beth Sampayo explica: “A garotada adora a festa do 
pijama e vínhamos sendo muito procurados para 
fazer o evento, então, decidimos lançar o serviço 
aqui, já que possuímos todas as facilidades. Quere-

Tauá Hotel & Convention Ati-
baia terá o primeiro Parque 
Aquático indoor do Brasil

O Tauá Hotel & Convention Atibaia, no inte-
rior de São Paulo ganhará, em julho de 2019, um 
parque aquático indoor com 4 mil m2. Ele será 
construído atrás da Jota City, e, além de hós-
pedes, também poderá receber excursões es-
colares e grupos, de segunda a sexta. Foram in-
vestidos R$ 20 milhões e a fundação do parque 
começa na próxima semana.

mos agradar a garotada e os pais também”. 

Além de cabanas, a festa conta com pizzas, lanches e pratos quentes

Da esquerda para a direita: Alican Bozkurt,  Especialista  de Vendas da Polin Water-
parks; Ahmet Sumer, Gerente Global de Vendas; Lizete Ribeiro, Diretora Comercial 
e de Marketing da Rede Tauá e Daniel Chequer Ribeiro, Diretor Financeiro da Rede
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Todo parque será climatizado e dividido em 
quatro diferentes áreas: baby, até 3 anos; a princi-
pal, que atenderá crianças a partir de quatro anos 
até adultos; um SPA com piscina a 40 graus; e um 
Bar temático. A Polin Waterparks será responsável 
pelos cinco grandes equipamentos, sendo que o 
maior deles possuiu oito toboáguas. 

O Diretor Financeiro da Rede Tauá, Daniel Che-
quer afirma: “O plano é inaugurar um parque 
aquático indoor em cada resort da Rede, manten-
do a parceria com a Polin. Em 2020, será no Tauá 
Caeté e em 2021, no Tauá Alexânia”.

Prodigy Santos Dumont (RJ) 
recebe festival de jazz em seu 
rooftop

A segunda edição do festival de música, Blue 
Orla Jazz Fest aconteceu no rooftop do Prodigy 
Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro (RJ), 
no dia 8 de setembro. O evento celebra os 60 anos 
bossa nova e a noite comemorativa teve como 
atração principal os violonistas Marcel Powell & 
Victor Biglione, a participação do percussionista 
Robertinho Silva e da cantora Thaís Motta, além 
da apresentação de Mauricio Sahady Trio e do DJ 
Gustavo MM. 

Marcel Powell já carrega o título de “jovem mes-
tre da mais relevante escola violinística da MPB”. Já 
Victor Biglione, considerado um dos melhores gui-
tarristas do país na atualidade, mostrou seu estilo 
musical eclético, que mistura bossa nova, rock, jazz 
e blues. Para acompanhar a apresentação da du-
pla, Robertinho Silva subiu ao palco na bateria e 
percussão. Thaís Motta ficou responsável pela so-
noridade vocal apresentando o seu carisma e mu-
sicalidade no Blue Orla Jazz Fest. 

Quem abriu a noite foi o cantor e guitarrista, 
Mauricio Sahady, que apresentou um repertório 
clássico com temas do blues americano e músicas 
de própria autoria. Já o DJ Gustavo MM, residente da 
Festa Jazz Ahead, aqueceu a pista com mistura de 
soul e groove em todas as suas formas. Entre elas 
o Nu Jazz, misturando elementos do jazz tradicional 
com texturas da música eletrônica e improvisos, in-
cluindo ritmos quebrados e harmonias jazzísticas.

O Blue Orla Jazz Fest é realizado através da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, da Pre-
feitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria 

Municipal de Cultura. O festival aconteceu no dia 6 
de outubro e a próxima apresentação está agen-
dada para 3 de novembro.

Blue Orla Jazz Fest celebra os 60 anos da bossa nova

TOP Seller Event 2018 acon-
tecerá no Costão do Santinho 
Resort Golf & Spa

Nos dias 24 e 25 de outubro, acontece o Top Seller 
Event, o evento anual de vendas da RCI Brasil, que re-
conhece profissionais de todo o país que atuam na in-
dústria da propriedade compartilhada. Esta edição do 
evento acontece no Costão do Santinho Resort Golf & 
Spa, localizado em Florianópolis (SC) e são esperados 
mais de 600 profissionais da indústria da propriedade 
compartilhada. A programação é intensa e inclui 
desde painéis, até debates e workshops que discutem 
tendências e novidades do setor.

A 6ª edição já está com as inscrições abertas e é 
possível acessar toda a programação, informações 
gerais sobre o evento e de speakers no hotsite do evento 
www.topsellerevent.com.br. A página do Facebook do 
Top Seller Event (facebook.com/topsellerevent) tam-
bém traz as principais novidades e ações especiais do 
evento, como sorteios e promoções. Se ainda não cur-
tiu, vale a pena curtir e acompanhar. O conteúdo do 
Top Seller Event é voltado para uma ampla discussão 
sobre os rumos e as boas práticas do setor. 

Sempre realizado em um empreendimento afiliado 
e com periodicidade anual, o Top Seller Event reúne os 
principais autores da indústria, Diretores de Projeto, Ge-
rentes de Vendas, Gerentes de Marketing, Supervisores, 
Consultores, Promotores de Marketing e a área de Re-
lacionamento com o Cliente.  É durante a festa Red and 
White, que são reconhecidos os melhores profissionais 
da indústria da propriedade compartilhada no Brasil 
em 2017, entre as áreas de vendas e relacionamento 
com o cliente. A edição de 2017 premiou 80 pessoas 
que mais se destacaram entre 2016 e 2017. A previsão 
é que a 6ª edição reconheça o mesmo número profis-
sionais este ano.
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56ª edição da Equipotel aconteceu com sucesso

Abertura da Equipotel 2018, maior feira de hospitalidade da América Latina
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Café do Saber
O espaço foi dedicado à capacitação téc-

nica e aperfeiçoamento profissional, trazendo 

O maior evento de hospitalidade da América Latina foi realizado 
de 18 a 21 de setembro no São Paulo Expo, na capital paulista

A 56ª edição da Equipotel foi um ambiente 
propício para proprietários e gestores de ho-
téis, motéis, pousadas, resorts, hostels, flats, 
acampamentos e demais estabelecimentos 
que buscam soluções inovadoras para apri-
morar seu negócio e atender ainda melhor seu 
cliente. O evento aconteceu entre os dias 18 e 21 
de setembro no São Paulo Expo, ocupando uma 
área total de 25 mil m². Gustavo Binardi, Dire-
tor da Equipotel destaca a importância de en-
tender o comportamento do setor hoteleiro de 
uma forma mais abrangente, enfatizando o po-
tencial do mercado para as empresas fazerem 
bons negócios e a setorização da feira. 

Procurando facilitar a visitação, a 
Equipotel 2018 foi dividida em sete setores: 
Cozinhar & Servir, Décor & Conforto, Gestão 
& Conectividade, Lazer & Entretenimento, 

Cuidados & Limpeza, Relax & Bem-Estar e 
Serviços & Facilidades. “Esses setores foram 
escolhidos após um extenso estudo do perfil 
do público visitante nas últimas edições. Isso 
norteou a concepção e as experiências foram 
segmentadas em quatro pilares: conteúdo, 
negócios, relacionamento e inovação. Dentro 
do pilar experiências conteúdo, a Equipotel 
apresentou o Café do Saber, o Guia de Motéis 
Talk, o Congresso Hospitalidade, o Hostel Hour, 
o ABG Seminário e o Fórum Brasileiro de Hotéis 
Independentes 2018”, revelou Binardi. 

Café do Saber, espaço na feira dedicado à capacitação técnica e aperfeiçoamento profissional
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renomados nomes do setor de hospitalidade, 
gestão e tecnologia, que abordaram temas 
como “Hotéis em aeroportos: uma parceria 
de sucesso”; “Estratégias de marketing digi-
tal para hotelaria: como atrair o cliente dire-
to”; “Controle da contaminação nos meios de 
hospedagem: a higienização como forte ali-
ada”; “Gestão estratégica de pessoas na hote-
laria”, “Experiências com café na gastronomia 
e hotelaria”, “Controle da contaminação nos 
meios de hospedagem” e “Como a inteligência 
artificial está transformando o atendimento 
online na hotelaria”.

Guia Motéis Talk
O espaço, instalado dentro do Motel Design, 

promoveu uma verdadeira imersão em assun-
tos importantes para o setor moteleiro. Com 

especialistas escolhidos pelo Guia de Mo-
téis, ministrando palestras e compartilhando 
tendências e cases de sucesso, o público teve 
uma oportunidade única de se inspirar e ad-
quirir conhecimento técnico.

Congresso Hospitalidade
O 1º Congresso de Hospitalidade foi uma ex-

celente oportunidade de capacitação, qualifi-
cação e atualização profissional tanto para os 
expositores quanto para os visitantes da Equi-
potel 2018. Com uma programação repleta de 
palestrantes nacionais e internacionais, a con-
ferência foi composta por sessões do “Fórum 
de Hospitalidade para o Mercado Sênior” e do 
workshop “O jeito Disney de encantar clientes 
aplicado ao setor de hospitalidade”. O objetivo 
foi o de levar conteúdo de qualidade aos con-
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gressistas da feira, que foram para a casa com 
um certificado de participação, além de um 
plano de ação para colocar o conhecimento 
adquirido em prática.

Hostel Hour
Com um ciclo de palestras voltado para 

o nicho de meio de hospedagens, a Equipo-
tel apresentou a Hostel Hour, com temas que 
abordaram questões importantes para o de-
senvolvimento do setor, além de compartilha-
mento de novas estratégias para expansão de 
seus negócios.

ABG Seminário
Seminário exclusivo com Maria José Dantas, 

Presidente da ABG – Associação Brasileira de 
Governantas e Profissionais da Hotelaria. Com 

mais de 20 anos de experiência no setor ho-
teleiro e liderando grandes equipes em reno-
mados hotéis de quatro e cinco estrelas, em 
seu painel “Produtividade – Redução de cus-
tos na governança” foram apresentadas alter-
nativas, melhores práticas e estratégias para 
redução de custos operacionais dentro dos 
meios de hospedagens.

Fórum Brasileiro de Hotéis In-
dependentes 2018

O II Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes 
aconteceu no dia 19 de setembro na feira. Foi 
uma oportunidade única para representantes 
dos hotéis independentes conhecerem soluções 
para promover vantagens competitivas a fim 
de enfrentar a crescente concorrência. 

Abrindo e apresentando o Fórum, partici-
pou Roberto Bertino, Fundador e Presidente 

Roberto Bertino, Fundador e Presidente do Grupo Nobile, abrindo o Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes 2018
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do Grupo Nobile. Temas como “Mudanças na 
hotelaria que nos desafiam”, com Roland Bo-
nadona (CEO da Bonadona Hotel Consulting) e 
convidados; “Como criar vantagens competi-
tivas para o seu hotel”, com Roberto Bertino; 
“Vendas e Distribuição”, com Tatiana Valvezor 
(Diretora da Sabre) e Ricardo Pompeu (Diretor 
Sênior de Vendas e Marketing do Grupo Nobi-
le); e o “Panorama futuro da hotelaria brasilei-
ra”, com Bruno Omori (Presidente da ABIH-SP), 
Rafael Guaspari (Diretor Sênior de desenvolvi-
mento do Grupo Nobile) e Caio Calafat (Con-
sultor da Caio Calfat Real Estate Consulting), 
fizeram parte do conteúdo do Fórum. 

No pilar “experiências inovação”, a 56ª 
edição da Equipotel apresentou o Hotel Design, 
o Bar & Restaurante Evolution, o Spa Conceito, 

Hotel Design
Com curadoria do arquiteto Sérgio de 

Oliveira, o Hotel Design foi um espaço dedica-
do à hospitalidade e suas variáveis, trazendo 
uma mostra de lançamentos, tendências, for-
necedores, serviços e players do mercado. Os 
projetos, assinados por grandes nomes da ar-
quitetura como Fernanda Hoffman, Cristiane 
Vassoler, Ana Bartira, Ricardo Rossi e o próprio 
Sérgio de Oliveira, foram o Apartamento Praia, o 
Business Center, o Café, a Suíte Master, o Apar-
tamento Urbano, a Sala de Banho e o Aparta-

O Selo Hospitalidade Equipotel 2018, O Motel 
Design e o Espaço Fitness by Rentv.

Entrada do Hotel Design na Equipotel deste ano
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mento Montanha, que evidenciaram soluções 
práticas, menor custo e melhor aproveitamen-
to de materiais. “A arquitetura hoteleira tem o 
papel de atrair o hóspede pela criatividade, e 
os pequenos e médios empreendimentos tam-
bém precisam se preocupar e investir em de-
sign. Mesmo com orçamentos mais apertados, 
é possível desenvolver projetos de qualidade 
que transmitam o conceito do hotel”, disse 
Sérgio.

Bar & Restaurante Evolution
O Bar & Restaurante Evolution foi o novo 

modelo de experiência para profissionais do 
setor de bares e restaurantes, sendo a com-
pilação de quatro atrações em uma só: con-
teúdo de qualidade, conhecimento técnico, 
soluções inovadoras e oportunidades de rela-
cionamento no mesmo lugar.

Spa Conceito
Repleto de peças originais com design 

moderno e dentro de um alto padrão de 
ergonomia da Roca, o Spa Conceito mostrou aos 
visitantes como aplicar fragrâncias diferenciadas 
para cada tipo de banho. O objetivo foi dar ao 
usuário as melhores sensações de perfume e 
bem-estar e apresentar algumas tendências, 
produtos e objetos que remetem à natureza.

Selo Hospitalidade
As principais soluções e novidades dos ex-

positores fizeram parte do Selo Hospitalidade. 
Com curadoria da Revista Hotéis, mídia ofi-
cial da Equipotel deste ano, a ação destacou 
produtos lançados na feira que traziam al-
gum tipo de inovação nos setores de tecno-
logia, design, qualidade ou funcionalidade. Os 

O Spa Conceito mostrou aos visitantes como aplicar fragrâncias diferenciadas para cada tipo de banho
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produtos ganharam destaque diferenciado no 
evento: era possível identificá-los através dos 
selos nos estandes e na sinalização das plan-
tas, pavilhão e mapa de bolso.

Motel Design
O Motel Design contou com uma suíte-

modelo de 250m² e um espaço exclusivo 
para conteúdo. Uma fonte de conhecimento, 

As principais soluções e novidades dos expositores fizeram parte do Selo Hospitalidade

O Motel Design foi uma fonte de conhecimento, tendências, inspiração e relacionamento para profissionais do 
setor moteleiro
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tendências, inspiração e relacionamento para 
os profissionais do setor moteleiro, que bus-
cam atualização e qualificação neste setor, 
que segue em mudança. “O público mudou e 
os motéis precisam acompanhar essa tendên-
cia. As pessoas estão mais exigentes e buscam 
espaços que envolvam questões conceituais, 
como arquitetura, design e gastronomia, não 
só a erotização por si só”, enfatizou Leonardo 
Dib, Diretor da ABMotéis – Associação Brasilei-
ra de Motéis.

Espaço Fitness by RenTV
O espaço foi dedicado aos hoteleiros de 

pequeno, médio e grande porte. O objetivo era 
mostrar que existem opções de academia que 
podem ser aplicadas nos estabelecimentos 

de acordo com seu tamanho e necessidade. 
Por lá, os visitantes puderam não só ver, como 
testar uma academia com os melhores equi-
pamentos de ginástica do País. Além disso, o 
espaço também promoveu palestras e apre-
sentações, que falaram sobre montagem de 
academia ideal para hotéis, além de dicas e 
opiniões sobre lifestyle, necessidade e viabili-
dade de todo empreendimento hoteleiro con-
tar com uma academia, mesmo que pequena. 

Para Julio Concentino, Diretor Executivo da 
Rentv, empresa de aluguel de produtos ele-
troeletrônicos no Brasil, “a linha fitness pode 
proporcionar ao setor hoteleiro equipamen-
tos iguais aos da academia, fazendo com que 
o local disponibilize uma experiência real ao 
hóspede”, comentou. 

Nos pilares “negócios e relacionamento”, 
a 56ª edição da Equipotel trouxe o Conecta 
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Club by Elo, o Encontro de Negócios, o Ameris 
by Nobile, o Preview e Brunch com Imprensa, a 
Rodada de Negócios e o Estúdio Equipotel. 

Conecta Club by Elo
O Conecta Club é o novo clube de compra-

dores da Equipotel, com conexões assertivas, 
diretas e de longo prazo. Esta é a proposta do 
Conecta Club, o clube Premium de compra-
dores, criado para proporcionar as melhores 
oportunidades de negócios por meio de rela-
cionamento entre decisores de compra e ex-
positores de maneira personalizada.

Encontro de Negócios
O Encontro de Negócios promoveu reuniões 

individuais entre expositores da Equipotel e 

convidados em um ambiente diferenciado, no 
qual puderam realizar negócios, além de tro-
car informações sobre produtos, mercado e 
serviços.

Ameris by Nobile
Na Rodada de Negócios Ameris foi apresen-

tada aos hoteleiros independentes a oportuni-
dade de trazer aos seus estabelecimentos a 
soft brand Ameris by Nobile, juntamente com 
a Hotel Shop, para que possam ter o poder de 
compra, vendas, tecnologia, fidelização e uma 
série de facilidades e vantagens exclusivas 
que somente os associados podem usufruir. 

O conceito do estande foi o de proporcionar 
um espaço aberto, sem paredes ou divisórias, 
mas, com limites virtuais. Dessa forma, os cli-
entes puderam circular entre as três empresas. 

Espaço Fitness by RenTV
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O Diretor de Projetos e Implantações do grupo 
Nobile, Michel Otero, afirmou que o estande 

contou com uma quantidade satisfatória de 
visitas. “Marcamos nosso território na Equipo-

Michel Otero, Diretor de Projetos e Implantações do grupo Nobile
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Rodada de Negócios
A Rodada de Negócios teve como objetivo 

fomentar o mercado de food service, entre a 
indústria de alimentos e bebidas e o grupo 
DIEFS, para melhor atender a estabelecimento 
de Food Service. Atualmente, o grupo contem-
pla 15 distribuidoras no Brasil e atende cerca de 
90.000 clientes por mês em 2.500 municípios, 
além de contar com uma distribuidora na Ar-
gentina e no Chile.

Estúdio Equipotel
O Estúdio Equipotel foi um espaço exclusivo 

para gravações e entrevistas dentro do evento. 

Comandado pela Revista Hotéis, durante 
os quatro dias de feira foram realizadas 41 
entrevistas com renomados profissionais 
do setor de hospedagem, que abordaram 
visão de negócios, novidades presentes na 
Equipotel, além de perspectivas para o futuro 
da indústria.

ABIH Nacional e ABIH GO 
anunciaram Conotel 2019 
na Equipotel

No segundo dia de feira, dia 19 de setembro, 
a ABIH Nacional — Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis e ABIH/GO lançaram a próxi-
ma edição do CONOTEL — Congresso Nacional 
de Hotéis, que acontecerá junto à Equipotel 
Regional. Os eventos serão realizados de 8 a 10 
de maio, no Centro de Convenções de Goiânia. 

tel 2018 com o conceito do nosso estande sus-
tentável”, afirmou. 

Estúdio Equipotel - Orlando de Souza, Presidente do FOHB e Edgar J. Oliveira, Diretor Editorial da Revista Hotéis, mídia oficial da 
Equipotel neste ano
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Será o segundo ano, depois de dez, que o 
CONOTEL acontecerá de forma itinerante. O 
congresso tem como objetivo fomentar toda a 
cadeia do turismo dos destinos sede e estender 
a participação no evento ao maior número de 
profissionais possível. Para os pequenos em-
preendedores é uma ótima oportunidade para 
obterem informações, além de estar perto das 
novidades do setor. 

Para quem busca realizar negócios, ampliar 
as possibilidades, fazer network e até fazer 
amigos, o CONOTEL é o local ideal. Para o 
Presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, 
o CONOTEL /Equipotel Regional tem a intenção 
não só de facilitar a propagação deste saber, 
mas de integrar a cadeia do turismo e de 
outros setores, com as tendências mundiais 

que moldam um novo perfil de destinos e 
turistas. “Após votação realizada este ano, 
ficou definido o primeiro evento em Fortaleza 
(CE), e em Goiânia (GO) será o próximo. Acho 
que foi uma escolha assertiva. Os estados têm 
uma estrutura coesa no ramo da hotelaria e 
estão no coração do Brasil, o que converge 
para que o evento consiga receber um número 
expressivo, como foi no primeiro CONOTEL. 
A nossa expectativa é de receber até cinco 
mil pessoas”, disse o Presidente da FBHA 
- Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação e do CNC - Conselho Empresarial 
de Turismo e Hospitalidade, Alexandre 
Sampaio. Até maio do ano que vem, Manoel 
Linhares percorrerá as capitais brasileiras, 
bem como os municípios de Goiás. 

Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA e da CNC; Manoel Linhares, Presidente da ABIH Nacional; Luciano Carneiro, VP da 
ABIH; Gustavo Binardi, Diretor da feira e Osmar José Vailatti, Presidente da ABIH/SC
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A Influência do Design na 
Experiência do Cliente foi 
tema de palestra no último 
dia da Equipotel

Comandada por Paulo Mancio, SVP de De-
sign e Construção da AccorHotels América do 
Sul, a palestra “A Influência do Design na Ex-
periência do Cliente” aconteceu no Café do 
Saber no dia 21, último dia de feira. Ele apon-
tou diversos aspectos importantes que andam 
lado a lado com o design e tornam as experiên-
cias no segmento ainda mais surpreendentes.

Entender os novos comportamentos da so-
ciedade é a chave principal para Mancio, com 
isso é possível trazer aspectos que agreguem 
valor para diferentes tipos de público durante 
a hospedagem. Captar as inovações também 
é fundamental na experiência, dessa forma a 
empresa consegue conectar o design com o 

comportamento de cada estilo. “O design não 
é popular, ele deve ser popularizado. É preciso 
entender o cliente e saber o que ele gosta para 
poder surpreendê-lo” afirmou. 

O setor de A&B também tem grande im-
portância nesse quesito. Restaurantes propor-
cionam diversas experiências, não só falando 
sobre gastronomia, mas em como tudo está 
situado no ambiente. Cada detalhe é respon-
sável por trazer uma sensação diferente e 
fazer com que o cliente viva uma experiência 
diferente e impactante.

Por fim, Mancio falou sobre o Hotel do Futuro 
e apontou os cinco principais pilares que a rede 
AccorHotels vem trabalhando: a experiência, o 
design em A&B, tecnologia, sustentabilidade e 
entretenimento digital. “Trabalho e disciplina 
são muito importantes. É preciso se arriscar 
para crescer, mas sempre com inteligência”, 
completou. 

Paulo Mancio em palestra no Café do Saber
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Confira a seguir a partici-
pação de alguns exposi-

tores na Equipotel 2018:

Schipper

A Schipper, empresa de utensílios, 
equipamentos e consultoria, apresentou em seu 
catálogo na Equipotel deste ano, um pouco da 
evolução da gastronomia através da história dos 
utensílios. O catálogo conceitual, desenvolvido 
pela própria Schipper, sob a coordenação do 
Diretor da empresa, Sérgio Pimenta, contou 
com mais de 700 itens, entre eles talheres, 
porcelanas, taças e apresentações de Buffet.

O destaque ficou por conta dos itens em 
melamina premium, que substitui a porcelana 
e o vidro. Com tecnologia alemã, a melamina 
inquebrável pode imitar cerâmica, madeira, 
granito, mármore, concreto e cobre, entre 
outras. 

Participando pela 22ª vez da Equipotel, a 
Schipper busca tendências ao redor do mundo 
para apresentar no Brasil. Com mais de 200 
páginas, é possível conhecer, além da ampla 
gama de produtos, histórias curiosas como a 
origem do uso do casco de tartaruga como um 
dos primeiros utensílios usados para cozinhar. 

Aluminas

Colortel

A Aluminas tem 25 anos de experiência na 
fabricação de móveis e foi eleita como melhor 
fornecedora para hotelaria no Brasil na cate-
goria “Móvel para a Área Externa”, pela 5ª vez 
consecutiva, pela Revista Hotéis, além de ser 
destaque por ser a primeira e única empresa 
de móveis de alumínio no Brasil a obter a cer-
tificação ISO 9001.

Com inspiração em Milão, na Itália, a Alu-
minas trouxe à feira, móveis diferenciados e 
com requinte para se destacar entre a mes-
mice que predomina no mercado de áreas ex-
ternas. Em sua 16ª participação na Equipotel, a 
empresa espera obter ainda mais sucesso na 
consolidação da marca.

Este ano, o destaque do estande foi o am-
biente com o sofá em L sob um pergolado, 
produzido no Brasil pela empresa. A tendência 
trazida de Milão é hoje muito usada em hote-
laria, e não é comum no País. Outra novidade 
foi o desenvolvimento de um novo conceito de 
usabilidade de bistrô em hotelaria, com mesa 
alta e banquetas.  

A Colortel, empresa de aluguel de aparelhos 
eletroeletrônicos do Brasil, completa 45 anos 
em 2018 e, para comemorar a data, apostou 
em um novo logo, que faz referência ao símbo-
lo do botão ligar dos aparelhos eletrônicos. O 
slogan agora é “sempre ligada no melhor para 
sua empresa”. 

A companhia de aluguel de equipamentos 
quer reforçar ainda mais na compensadora re-
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lação custo-benefício de se alugar equipamen-
tos para os hotéis, visto que a manutenção e a 
renovação dos aparelhos tendem a ser caras. 

Os benefícios de se trabalhar com a Color-
tel são a disponibilidade 24h por dia, com as-
sistência técnica gratuita, além de contar sem-
pre com o que há de mais moderno no mercado 
quando se trata de aparelhos eletrônicos, de ar-
condicionado e equipamentos de academia.  

Dormakaba
Com participação há mais de dez anos na 

maior feira de hospitalidade do Brasil e da 
América Latina, a Equipotel, a Dormakaba, 
empresa do mercado de segurança, controle 
de acesso e identificação, trouxe dois 
lançamentos direcionados para a linha de 

fechaduras eletrônicas que, além de um design 
moderno e minimalista, oferecem praticidade 
funcional e beleza estética.

A fechadura eletrônica Safire LX tem um 
sistema de acesso por identificação feita por 
meio de radiofrequência habilitada pela tec-
nológica BLE Bluetooth, que traz para o ho-
teleiro a possibilidade de contar com um 
produto de alta qualidade e tecnologia. Já a 
fechadura Quantun Pixel oferece também uma 
tecnologia com sistema Bluetooth, permitindo 
acesso por dispositivos móveis, além de um 
design minimalista, uma vez que a estrutura 
mecânica é interna, o que garante um efeito 
mais discreto e funcional para o hóspede. 

Hansgrohe

Especializada na linha de soluções para 
banhos e equipamentos para banheiros, a 
Hansgrohe inovou em sua terceira participação 
na Equipotel, maior feira de hospitalidade, que 
aconteceu de 18 a 21 de setembro, em São 
Paulo (SP). Um dos destaques apresentados foi 
a linha de torneiras Novus, com tecnologia de 
ponta, idealizada pela Phoenix Design, produto 
com aerodinâmica moderna e beleza estética. 

São tamanhos variados e com diferentes 
modelos, que atendem a quem busca 
modernidade e praticidade. Outro lançamento 
que atraiu interesse do público foi o Axor 
Shower, um chuveiro que conta com jatos 
de intensidade diferenciada, com 15 tipos de 
acabamentos e diferentes cores. 
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Husqvarna
Depois de fazer sucesso na Europa e nos 

Estados Unidos, agora é a vez do Brasil. O novo 
robô cortador de grama foi a grande novidade 
apresentada pela Husqvarna, de origem 
sueca, com 40 anos no País, fabricante de 
equipamentos de manejo para áreas verdes, 

que fez sua estreia na Equipotel. O produto é 
apresentado em três versões, que variam de 
acordo com o tipo de gramado e sua extensão. 
O equipamento tem autossuficiência para 
duas horas e recarrega automaticamente, 
além de vir com um kit de lâminas. A empresa 
oferece suporte técnico para atendimento aos 
clientes em diversas localidades do País. 

No estande da Husqvarna, os visitantes 
também tiveram a oportunidade de conhecer 
as novidades da linha de equipamentos 
de manejo sustentável para manutenção e 
preservação de áreas verdes.

Kenby
A Kenby Hotelaria, empresa que há mais de 

15 anos fabrica acessórios especializados para 
hospitalidade, apostou em sua linha inédita, 
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para a Equipotel deste ano, de acessórios para 
banheiros, exibindo um item de luxo: a bande-
ja retrátil para banheira. Com braços retráteis 
e design elegante, ela é capaz de acomodar 
produtos diversos, como uma taça, uma mini-
garrafa de bebida e até um livro.

Apostando também em tecnologia, a marca 
destacou o tecnológico telefone para aparta-
mento Mid-Scale. Nele é possível pedir os ser-
viços por meio de uma única tecla. 

Zoox Smart Data
Com o objetivo de revolucionar o check-in 

na hotelaria, a Zoox Smart Data, empresa de 
alta tecnologia e pioneira na aplicação de 
soluções integradas de inteligência artificial, 
machine learning e big data, anunciou oficial-
mente na Equipotel 2018 o Zoox Smart Pass. A 

nova ferramenta permite ao hóspede realizar 
o pré check-in com os benefícios da tecnolo-
gia de reconhecimento facial e do enriqueci-
mento de dados. 

O Zoox Smart Pass é uma evolução do an-
tigo check-in inteligente (Zoox Smart Check-
in), que já possibilitava fazer o check-in ante-
cipado, adiantando o processo para evitar as 
filas na chegada a um hotel. Os visitantes que 
passaram pelo estande da empresa puderam 
vivenciar uma experiência total do produto 
durante a jornada de um hóspede. 

Altenburg

A participação desde a primeira edição da 
Equipotel e uma tradição de 92 anos faz da 
Altenburg uma referência na linha dormitório. 
E nesta edição da feira não faltaram também 
novidades como a nova linha de travesseiros 
tecnológicos como o Startrip, que tem 
possibilidade de ser ao mesmo tempo um 
travesseiro alto e baixo, com regulação por 
meio de um zíper. 

As outras novidades são a linha de cama 
com edredons e uma nova linha de toalhas 
com maior poder de absorção. Os travesseiros 
são dois em um e tem a vantagem de ter uma 
capa lavável, que pode ser retirada. 

Girbau
Presente em mais de 100 países, a Girbau 

participa da Equipotel desde 1997, quando veio 
para o Brasil. Nesta edição, a empresa apresen-
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tou entre suas novidades, a Secadora Independente 
ST1302. Além de reduzir a secagem de 40 minutos, em 
média, para 18 minutos, o custo de energia é de até 
40% em relação às tradicionais, sem esquecer que a 
carga é por aspiração e a descarga automática. 

Outro equipamento que chamou a atenção do 
público foi a Calandra de Lavanderia 5 em 1, que tem 
capacidade de introduzir, passar, secar, dobrar e 
empilhar. Isso representa redução no custo da mão 
de obra e agilidade nos serviços. O sistema pode ser 
a gás, elétrico ou vapor. Ainda no estande da Girbau 
foi apresentado o novo software Safira, que permite 
o gerenciamento e acompanhamento dos serviços 
de lavanderia a distância com serviços conectados.

Leucotron
Especialista no desenvolvimento de soluções in-

tegradas em comunicação e telefonia, a Leucotron 
participou da 56º edição da feira Equipotel, e apre-
sentou novos produtos e serviços voltados ao seg-
mento. Entre os destaques estão o Leucobot, chat 
para hotéis e o Cloudphone, comunicação através 
do sistema QRCODE. 

Com o objetivo de oferecer interação e facili-
dade na comunicação dos clientes, os dois podem 
ser usados do celular para atender as necessidades 
dos hóspedes, que tem a comodidade de se comu-
nicarem com o hotel de onde estiverem. É possível 
fazer solicitações de pedidos ao restaurante, rece-
ber diversas informações sobre os serviços, opções 
de lazer, entre outros. No Leucobot, o cliente con-
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versa com o hotel por meio de mensagem, já 
no cloudphone através de ligação.

Este ano, a Leucotron também apresen-
tou algumas já consagradas soluções para 
o setor, como: a central telefônica Flux IP e o 
sistema To.Do Hotel. Para atender as novas de-
mandas da era digital a empresa acredita que 
inovações como as apresentadas na feira são 
opções adequadas para captar cada vez mais 
clientes e reforçar o compromisso de oferecer 
serviços relevantes para o mercado.

Lufamar
Tradicional fabricante de toalhas profis-

sionais, a Lufamar vem se destacando há pelo 
menos 20 anos no segmento e, apresentou 
este ano na Equipotel 2018, toalhas de praia/
piscina coloridas e fabricadas em fio retorcido, 
além do piso antiderrapante.

As toalhas são elaboradas com 90% de fios 
de algodão retorcidos e, sua base com 10% 
de fios de poliéster, confere resistência à la-
vagem industrial e ao uso contínuo. Todas as 
cores aplicadas oferecem solidez à lavagem 
industrial. A Lufamar está presente em hotéis, 
motéis e hospitais de todo o Brasil, nas mais 
diversas categorias. 

Masterline
A Masterline apresentou na Equipotel 2018, 

a maior feira de hospitalidade do Brasil e 
da América Latina, realizada no São Paulo 
Expo entre os dias 18 e 21 de setembro, todo 
mobiliário para eventos, como cadeiras, 
mesas e acessórios para salões, apostando 
em novas tendências para cores de salões de 
convenções.

Mult-Grill Express
Desde sua fundação, há 16 anos, a Mult-

Grill Express do Brasil participa da Equipotel. 
Apresentando equipamentos do segmento de 
grills, chapas e grelhas, a empresa, sediada 
em Londrina (PR), trouxe duas novidades: a 
Linha Glass de vitrocerâmicos que, apesar de 
ser produzido no Brasil, usa tecnologia alemã, 
e é resistente a choques térmicos e impactos. 
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Já o Charbroiler é um equipamento multifuncio-
nal que grelha, assa e defuma. Em sua produção são 
usados componentes italianos e, as pedras vulcâni-
cas, importadas da Turquia, são responsáveis por 
manter a temperatura da grelha.

Com exclusividade para a Revista Hotéis, a Mult-
Grill divulgou que está em fase final de produção de 
um novo equipamento, um grill com aquecimento 
por sistema de indução que será no ano que vem. 

Office Collection Moda Profissional
A Office Collection Moda Profissional mostrou na 

Equipotel deste ano seus uniformes profissionais a 
pronta-entrega para pousadas e pequenos hotéis, 
que podem já levar consigo as peças escolhidas, in-
dependente da quantidade. A marca tem show room 
em São Paulo (SP), no bairro dos Jardins, e passa a 
oferecer essa comodidade aos clientes. 

Outra novidade é a coleção específica para as 
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regiões norte e nordeste, focada em resorts e 
hotéis de luxo, com tecnologia de tecido que 
permite maior respiração da pele. A alfaiataria 
com estampas, por exemplo, e a junção do 
jeans e do couro em peças também faz parte 
das novidades. 

A Office Collection tem sede em Porto Alegre 
(RS) e conta com escritório também na cidade 
de São Paulo. A marca iniciou suas atividades 
em 1997, produzindo moda de alfaiataria femi-
nina para multimarcas e, em 1987, nasceu seu 
braço de vestuário empresarial, a Office Col-
lection Moda Profissional. O trabalho de de-
senvolvimento de uniformes para as redes ho-
teleiras brasileiras começou em 1989, iniciando 
pelos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Saga Systems
Mais uma vez a Saga Systems marcou pre-

sença na feira de hospitalidade, com produ-
tos que visam cada vez mais a segurança 
dos hóspedes, bem como do hoteleiro. A tec-
nologia de fechaduras por aproximação foi o 
grande destaque. E a Diretora Administrativa, 
Priscilla Bastos, trouxe à tona o fato de que os 
hotéis vêm aderindo cada vez mais às pulsei-
ras com chips, usadas para abrir esse tipo de 
fechadura, para seus funcionários. Dessa for-
ma, eles conseguem transitar com conforto e 
segurança nos diferentes ambientes do hotel. 

E se entre os hoteleiros esse artifício 
tecnológico já ajuda a facilitar o dia a dia da 

operação, para os viajantes adeptos a resorts, 
o uso das pulseiras se transformou em hábito 
para algumas marcas desses hotéis de luxo. 
O hóspede não precisa mais se preocupar em 
andar com o cartão e isso facilita até na hora 
de diferenciar as opções de all inclusive ou 
meia pensão, por exemplo. 

Para os hotéis que desejam modernizar as 
fechaduras de seus quartos e ambientes co-
muns para hóspedes e funcionários, a Diretora 
explica que o modelo Estilo é o mais adequa-
do, pois consegue esconder com facilidade 
os furos e marcas da fechadura anterior. Sua 
tecnologia de aproximação permite o uso de 
chips em pulseiras, cartões e até chaveiros.

Serta Colchões

Se a Serta e Well B são marcas de referên-
cia no setor hoteleiro e sinônimo de conforto e 
bem-estar, a empresa, ainda assim, continua 
a investir em linhas novas de produtos. 

Nesta Equipotel, a Serta deu ênfase à Linha 
B de colchões, que conta com um molejo dife-
renciado e fio contínuo, garantindo maior 
durabilidade e conforto ao usuário. A marca 
realizou inúmeros testes em laboratórios, re-
sultando em um padrão de qualidade e alta 
tecnologia. 

TEKA
Em 56 edições de Equipotel, apenas em um 

ano a Teka não participou da feira. E, neste 
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ano, a empresa trouxe cinco novos produtos 
da linha Confort Dry, que garantem maior im-
permeabilização e proteção aos travesseiros e 
colchões, além da nova linha de toalhas Milão, 
mais felpudas. 

No estande da Teka os visitantes também 
puderam conhecer a nova linha da coleção 

Alure de almofadas decorativas, a linha de 
colchas Boulevard, que garante qualidade e 
preços mais competitivos, além do estampado 
Madri Print, para decoração de ambientes.

Castor
O nome já é uma referência no mercado de 

colchões e, desta vez, a Castor trouxe para seu 
estande da Equipotel 2018 a nova linha de col-
chões Castor com tratamento Skin, que garan-
te um verdadeiro “spa” no quarto. O colchão 
é enrijecido com probióticos que têm efeito 
positivo para o corpo no processo de rejuve-
nescimento, pelo fato de contar com produtos 
antioxidantes que ajudam na proteção e repa-
ração da pele. 

As molas do colchão são fabricadas com 
o modelo Technology System, com alto teor 
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de temperas eletronicamente controladas 
por sistemas de tecnologia suíça, tornando o 
molejo mais firme e resistente. Um resultado 
que garantiu aos modelos da nova linha dois 
Selos de Hospitalidade Equipotel 2018. 

Gazin
Mais do que nunca, a Gazin justificou o slo-

gan criado pela empresa: “aqui você recar-
rega suas energias”. A proposta não é apenas 
oferecer conforto na nova linha de colchões, 
como também ter a possibilidade de plugar 
seu carregador de celular no próprio colchão. 

Além do estande na Equipotel 2018, ainda 
criou dois espaços exclusivos no Hotel Design, 
direcionados a oferecer aos visitantes ex-
periências únicas. Já no lounge Gazin, o cliente 
pôde realizar a experiência stop charge, com 
dois espaços, onde foi possível conectar seu 
cabo usb na base do colchão e desfrutar de 

momentos de relaxamento com direito à más-
cara para a visão. 

Harus

Assim como no ano passado, a Harus 
Soluções em Hospitalidade apresentou lança-
mentos em um dos maiores estandes da Equi-
potel. A linha 4 All, toda em braille, foi o grande 
lançamento da marca. O Boticário é o novo 
parceiro da Harus e, juntos, lançaram a linha 
Cuide-se Bem – Castanhita e a Nativa Spa – 
Verbena. 

Além de uma variedade de amenities es-
peciais, presentes na maioria dos hotéis 
brasileiros, estavam também expostos produ-
tos de cama e banho, alimentos e eletrônicos. 
Outra novidade foi o espaço exclusivo reser-
vado para atendimento aos estudantes. A 
empresa preparou o Manual do Estudante de 
Hotelaria, como forma de incentivar e aproxi-
mar-se daqueles que serão o futuro do ramo 
hoteleiro. No manual, informações sobre a 
empresa, conhecimentos técnicos, alguns dos 
produtos e a estrutura comercial. 

A Harus ainda apresentou os cabos USB, 
o carregador de celular da Seven Box, além 
dos os sapatos de segurança da Marluvas, 
oferecendo conforto, aderência, segurança e 
limpeza para camareiras. 

Preocupada com a preservação e a 
conservação da natureza, a Harus conta com 
um centro de desenvolvimento e qualidade que 
busca constantemente novidades e soluções 
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para estar sempre à frente no mercado. Há 
23 anos em atuação, tem como premissa o 
investimento em infraestrutura, tecnologia 
cosmética de alto desempenho, logística e 
pessoas, resultando em benefícios exclusivos 
para todos os clientes.

Aços Macom
A Aços Macom apresentou suas máquinas 

de gelo modernas com funções para otimizar 
a experiência dos hóspedes. A máquina, da sé-
rie IM Cuber, faz o cubo extragrande [58mmx-
48mmx48mm], ideal pra uísques. O gelo, por 
ser maior, demora mais para derreter. Outro 
modelo mais compacto, da série Cubelet, cria 
cubos de gelo menores e pode ser colocada 
até mesmo sobre uma bancada. 

Há, ainda, a máquina que produz gelos es-
féricos, que, por manterem menos contato com 
o líquido do copo, tornam a experiência de 
beber mais prazerosa. Além de demorar mais 
para derreter, eles não diluem tanto a bebida. 
Entre os destaques, esteve também a geladeira 
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para canecas de chopp, que comporta até 100 
delas e as gela em uma temperatura de -30º C.

Outra novidade da Aços Macom na Equipo-
tel 2018 foi o forno de pizza com duas portas, 
que facilita a preparação de pizzas de diferen-
tes sabores ao mesmo tempo. Na base interna 
há uma pedra de quartzo, que faz com que a 
temperatura seja uniforme. Presente em todo 
o Brasil, a Aços Macom já conta com mais de 
400 mil produtos fabricados, com mais de oito 
mil clientes. 

Newhotel Check-in
A junção da Check-In com a Newhotel se 

deu justamente para disponibilizar o que há de 
mais antenado com o mercado: softwares de 
ponta, com integração inteligente o suficiente 
para atender desde os pequenos hotéis com 
pouquíssimos quartos, até os resorts luxuosos, 
com milhares deles. 

A Check-in está há 22 anos no mercado 
brasileiro e a Newhotel atua há 34 anos em 
diferentes países do mundo e, oficialmente, há 
dois anos no Brasil. 

Um dos grandes benefícios da junção das 
forças da Check-in com a Newhotel é o fato 
de que a primeira não atendia resorts e, hoje, 
além de ter essa abrangência, pode aliar suas 
soluções tradicionais já bastante utilizadas no 
mercado hoteleiro. As soluções da Newhotel 
Check-in são de fácil implantação e, até 2019, 
a empresa pretende ter 350 novos clientes na 
carteira. 

Pilot Pen do Brasil 
Com mais de 60 anos dedicados ao merca-

do brasileiro, a Pilot Pen do Brasil, empresa que 
produz canetas, participou pela primeira vez 
da Equipotel e trouxe diversos modelos de seus 
produtos. Desde 2017, a companhia conta com 
um setor exclusivo direcionado a esse mercado 
de itens personalizados, o que chama a atenção 
de muitos empreendimentos.

A marca possui canetas esferográficas nas 
cores padrão (azul, preto e vermelho), cores 
despojadas, cores neon, marca texto de di-
versos estilos e lapiseiras. Além disso, a Pilot 
também conta com a Linha Eco, produtos eco-
logicamente corretos, desenvolvidos com mate-
rial reciclado. Assim, empresas e marcas com o 
propósito voltado à responsabilidade ambiental 
podem usufruí-los. 

Realgem’s
A Realgem’s, empresa do setor de ame-

nities, trouxe à feira os produtos da parceria 
com a Natura que, este ano, recebeu o selo 
UEBT pelo abastecimento ético de ingredientes 
da biodiversidade, com uma proposta que alia 
qualidade e custo benefício.

Entre elas, a Natura Ekos, que une produ-
tos altamente vegetalizados e com benefícios 
comprovados, desenvolvidos a partir de ativos 
da biodiversidade do Brasil. O portfólio conta 
com os produtos de Castanha, que carregam 
os benefícios de seu óleo em itens como sabo-
nete em barra, sabonete líquido e hidratante 
corporal, estimulando a produção de proteí-
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nas estruturantes até mesmo nas camadas 
mais profundas da pele. Para os cabelos, o 
shampoo e condicionador de Murumuru, com 
alta afinidade com a fibra capilar, recuperan-
do sua elasticidade natural. 

Ainda, o shampoo e o condicionador de 
Plant Nutrição e Brilho, feitos com um complexo 

de óleos nutritivos de noz pecã, macadâmia e 
gergelim, que proporcionam nutrição, restau-
ração profunda e brilho aos fios, sem pesar. 
Complementando o portfólio, esta linha inclui 
os produtos de Tododia Algodão: o sabonete 
em barra e o desodorante hidratante corporal, 
que atuam na pele deixando-a mais protegida 
e nutrida por mais tempo.

TOTVS
A empresa de soluções tecnológicas, há três 

anos, ingressou no setor hoteleiro. Desde então, uti-
liza a Equipotel como vitrine para seus lançamentos. 
Trazendo soluções de negócios para as empresas, 
a TOTVS, que está presente em 41 países, além de 
softwares, oferece plataformas de produtividade e 
colaboração, hardwares e consultoria.  

A TOTVS lançou esse ano o seu novo PMS - 
Property Management System, um programa de 
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gestão de propriedade na hotelaria. Essa nova 
ferramenta foi desenvolvida para ser estruturada 
em nuvem, sem que seja preciso servidor ou gastos 
com infraestrutura. Com uma boa conexão de 
internet será possível extrair o melhor do dispositivo. 
Com melhor usabilidade e funcionalidades, o hotel 
que dispor do sistema poderá, entre outras coisas, 
fazer a gestão tarifária e usar a base de informações 
para personalizar o atendimento ao cliente. 

Outra novidade é o PDV Mobile, semelhante a 
uma máquina de passar cartões, mas que, além 
de tirar os pedidos, permite receber o pagamento e 
emitir a nota fiscal. 

Americanflex
A empresa de colchões, acessórios para o 

sono e enxovais, Americanflex, esteve na Equi-
potel pela 8ª vez. Há 60 anos no mercado, a 
indústria, que produz e monta seus colchões, 
repaginou os produtos recentemente com o 

objetivo de proporcionar qualidade e conforto 
aos seus clientes.

Os produtos repaginados agora contam 
com uma nova qualidade de tecidos mais re-
sistentes ao calor e ao desgaste dos colchões, 
o que acontece bastante em hotéis, principal-
mente na superfície do tecido. 

APP Sistemas
O novo produto oferecido ao mercado pela 

empresa é o HITS, que traz ao setor hoteleiro 
uma solução totalmente na nuvem, com uso 
que reforça a mobilidade. Os hotéis não pre-
cisam instalar nada nos servidores, tudo é feito 
por meio de um acesso pelo próprio navegador. 

Para o HITS foi desenvolvida uma tecnologia 
nova que resulta nessa usabilidade otimizada. 
A ferramenta, além de gestão, permite uma 
análise estratégica, auxiliando na operação do 
hotel como um todo e integração com outras 
soluções que são essenciais para o empreen-
dimento, como motor de reservas e CRM. 

Assa Abloy
A Assa Abloy destacou na Equipotel deste 

ano suas fechaduras online, que monitoram 
seu uso em tempo real, além de melhorar a 
gestão das normas preventivas. Por meio dela, 
toda a movimentação dos quartos, bem como 
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o controle da limpeza e da manutenção, pode 
ser controlada remotamente. A camareira pode 
avisar usando seu cartão e a própria fechadu-
ra caso encontre alguma lâmpada queimada, 
por exemplo. O monitoramento facilita não só 
na estadia do hóspede, como também no con-
trole por parte do hotel de quem entra e quem 
sai dos quartos. Outro destaque da empresa 
para a feira foram as fechaduras com aber-
tura através do celular, o que garante maior 
comodidade e mobilidade aos hóspedes.

Doka
A principal missão da Doka é fazer com que 

as pessoas se reconectem com sua verda-
deira essência durante o ritual do banho. Esse 
compromisso acontece através do design, 
inovação, ergonomia e conforto. O interesse 
principal da empresa é em pousadas e ho-

téis boutique, trabalhando com um nicho bem 
segmentado. 

A Doka destacou na Equipotel 2018 os Ra-
los Doka Cores com válvulas automáticas e a 
Banheira Air Massage Geneve, que ganharam 
o Selo Hospitalidade. Os Ralos Doka são pro-
duzidos em aço inox 304 que não oxidam e 
possuem um exclusivo sistema de abertura ao 
contato com a água. Esse sistema é acionado 
pela simples ação da gravidade, que impede a 
passagem de insetos e mau odores.

Já a banheira, por seu tamanho compacto, 
é ideal para relaxamento mesmo em peque-
nos espaços. Possui inovadora tecnologia Air 
Massage, que através de jato de ar estimula 
a circulação sanguínea do corpo e propor-
ciona maior relaxamento. Fabricada em acrí-
lico sem emendas e no modelo freestanding, 
não necessita de alvenaria para ser instalada. 
Higiênica, não possui tubulação interna para 
passagem de água e não acumula resíduos. 
Mais silenciosa e com controle touch para ati-
vação de todos os sistemas tem certificação 
do INMETRO.

Multform
Uma linha inovadora de cadeiras de 

alumínio foi a novidade da empresa Multform - 
MTF Chairs na Equipotel 2018.  Antes o material 
só era encontrado nos Estados Unidos e a 
marca está sendo a pioneira em trazer para 
o Brasil. A durabilidade e funcionalidade 
dos seus móveis, aliados a uma completa 
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linha de produtos e serviços, faz da Multform 
referência para milhares de clientes no Brasil e 
demais países da América do Sul. As cadeiras 
empilháveis e mesas com pés dobráveis são a 
marca registrada desde 1977.

A Multform oferece soluções práticas que 
alinham beleza e otimização de espaço para 
ambientes de hotéis, pousadas, restaurantes, 
fast foods, praças de alimentação, refeitórios 
e qualquer empreendimento ou evento que 
necessite de funcionalidade. Além disso, 
há diversos modelos e padronagens, com 
entrega rápida sem limite de quantidade para 
encomendas.

Nobile Hotéis
A Nobile Hotéis esteve presente pela 1ª 

vez na Equipotel juntamente com a empresa 
Ameris by Nobile, soft brand da Nobile Hotéis 
e com a Hotel Shop, que buscou divulgar 
sua plataforma de compras com produtos 
hoteleiros, como por exemplo: operações, 
governança, Alimentos e Bebidas, manutenção, 
entre outros. Eles puderam atender hoteleiros 
independentes e diversos outros visitantes no 
estande voltado para a sustentabilidade.

O conceito do estande foi proporcionar um 
espaço aberto, sem paredes e divisórias, mas 
com limites virtuais, dessa forma, os clientes 
puderam circular entre as três empresas, que 
foram divididas em três partes. Além disso, ao 
centro foi criado um bar como um elemento 
integrador dos espaços.

Foram destacados dois apartamentos 
modelos das bandeiras Nobile Inn e da 

Bandeira Nobile Hotel & Suítes um ambiente 
virtual, que puderam ser vistos com óculos 
especiais de 3D ou Virtual Reality. O projeto é 
do escritório de arquitetura de Paulo Lúcio de 
Brito Arquitetura de Hotéis.

Orbita

A Orbita Brasil, empresa de fechaduras ele-
trônicas, levou uma novidade que se tornou 
destaque da marca no evento, uma fechadura 
completamente selada e à prova d’água. Ela 
evita qualquer tipo de danificação ou corrosão 
e é possível aliar ao aplicativo do hotel para 
funcionar com a tecnologia de Bluetooth dos 
celulares que sincronizam com a fechadura.

Roddex
A Roddex Brasil é especializada na fabricação 

de peças e acessórios para torneiras, registros, 
metais sanitários, utensílios decorativos para 
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banheiros e ferragens. A empresa fundada em 
2004, possui mais de 1,2 mil itens em catálogo 
desenvolvidos especialmente para hotéis, e para 
a Equipotel destacaram seus produtos para Pes-
soas com Necessidades Especiais – PNE.

Após a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência - LBI ter sido regulamentada em 
março deste ano, a Roddex resolveu trazer como 
foco principal à Equipotel seus podutos volta-
dos a essa linha. Além disso, diversos produtos 
hidráulicos também estiveram expostos no es-
tande da empresa.

Soft Works

A novidade que a Soft Works trouxe em sua 
primeira participação na feira de hospitalidade 
foi o primeiro calçado em EVA com biqueira 
fabricado no Brasil. A linha é unissex e foi criada 
para proteger contra queda de objetos. 

Toda a linha da Soft Works é confeccionada 
em EVA (super leve), possui bactericida (nano-
tecnologia antibacteriana), atenua o odor nos 
pés, material que proporciona conforto e alta 
absorção de impacto. Possui solado antider-
rapante SRC, borracha especial com tecnolo-
gia Super Grip, adequado para pisos molhados 
com detergente, sabão, superfícies gorduro-
sas e resistentes a óleo combustível. É imper-
meável, facilmente lavável e permite higieni-
zação diariamente.

Speed Kids
Especializada em fabricar playgrounds 

e parques ao ar livre, a Speed Kids oferece 

Desbravador
A empresa atua no sistema de gerencia-

mento hoteleiro desde 1988, e levou como 
novidade à feira de hospitalidade o Desbrava-
dor 4.5 Gestão Hoteleira. O produto está sendo 
desenvolvido há 5 anos e contempla todas as 
funcionalidades necessárias para facilitar o 
fluxo de operações e contribuir na execução 
de tarefas diárias do hoteleiro.

A inovação vem com a promessa de atu-
alizar padrões de gestão hoteleira, pois todo 
seu desenvolvimento é focado na experiência 
intuitiva do usuário. Além de tudo, o serviço 
otimiza todo o fluxo de operações e a rotina 
dos processos hoteleiros.

produtos inovadores com preços acessíveis, 
mantendo os níveis de qualidade e segurança. 
A empresa destacou o Aloha, um novo con-
ceito de playground aquático, que vai além de 
simples toboáguas. 

São estruturas lúdicas sofisticadas e espe-
cialmente projetadas para crianças de todas 
as idades. Com diversos toboáguas e um bal-
de de tombamento com 2000 litros de água, 
o brinquedo totalmente interativo permite que 
várias pessoas se divirtam ao mesmo tempo.
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Faitec

A solução da empresa para o mercado ho-
teleiro é o sistema FTC Cloud Hotelaria, um 
ambiente de unificação, 100% na nuvem e 
que proporciona não só comodidade aos ho-
teleiros, como também segurança. O sistema 
oferece praticidade, além de melhorar produ-
tividade e reduzir custos.

Entre as vantagens de se manter o hotel na 
nuvem, estão: o ganho de mobilidade; a melhoria 
nos indicadores de produtividade; o fato de 
os sistemas se manterem constantemente 
atualizados; ampliação da segurança dos 
usuários; proporcionar uma escalabilidade 
operacional muito mais otimizada e, ainda, a 
simplificação de todos os processos de gestão.

Com a solução FTC Cloud Hotels da Faitec, o 
processo de backup se torna simplificado e rá-
pido, uma vez que ele é automático na nuvem, 
por meio do espelhamento dos servidores usados 
por todos os hotéis da rede. O backup acontece 
diariamente, 24 horas por dia. O monitoramento e 
a assistência também são ininterruptos, além de 
o sistema poder ser acessado remotamente por 
meio do celular.  

Onity Brasil
A empresa levou como novidade à feira de 

hospitalidade o DirectKey, sistema no qual o 
hóspede pode usar o celular como chave. A 
tecnologia permite integração com o aplica-
tivo do hotel, onde o hóspede faz o check-in e 
recebe a chave do quarto diretamente no ce-
lular. O novo sistema já complementa a atual 
tecnologia de leitura de cartão da Onity e, com 
o DirectKey, existe a possibilidade de criar cre-

denciais para serem usadas no smartphone 
por meio da tecnologia Bluetooth. 

O hotel pode oferecer ao hóspede somente 
a chave virtual, sem a necessidade de usar 
cartão, ou até combinar as duas soluções. 
Os hoteleiros que usam a tecnologia Onity 
em suas fechaduras HT, agora têm a opção 
de modernizá-las facilmente para as novas 
fechaduras Trillium, que contam com design 
mais moderno, além de utilizar o módulo Blue-
tooth como opção. 

Colchão Onix
A empresa, que atua no mercado brasileiro 

há mais de 40 anos, destacou o colchão Sin-
tra durante a Equipotel 2018. Os colchões da 
linha são feitos de fios contínuos, o que deixa 
a peça mais leve e prática para limpeza e ma-
nutenção. Para quartos mais VIPs, a novidade 
é o modelo Luxor, também de fios contínuos.
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Panther

A Panther atua em todo o território nacio-
nal há quase 15 anos com produtos pensa-
dos especificamente para a hotelaria e suas 
particularidades, como secadores, chaleiras, 
aromatizadores, ferros de passar, entre outros. 
A empresa, um dos expositores da Equipotel 
2018, busca desenvolver soluções práticas e 
inovadores com design elegante.

RenTV
A RenTV, empresa de aluguel em produtos ele-

troeletrônicos no Brasil participou pela 21ª vez da 
Equipotel, feira de hospitalidade que traz diver-
sos produtos do segmento. Dessa vez, além dos 
produtos tradicionais, a empresa levou como 
novidade a linha fitness, que promete ser um dife-
rencial, e os computadores que são da parte de 
informática.

O Diretor Executivo, Julio Concentino, acredita 
que a linha fitness pode proporcionar à hotelaria 
equipamentos iguais aos que estão na academia, 

fazendo com que o hotel proporcione uma ex-
periência real ao cliente. Outro produto que a 
companhia está investindo são os computadores, 
que puderam ser testados durante a feira.

Rod-Car
A novidade da Rod-Car, empresa atuante 

no setor de armazenagem e movimentação de 
materiais, desde 1966, foi um carrinho com de-
sign clean e moderno, fugindo do tradicional 
com topo arredondado e deixando o formato 
quadrado. O modelo foi criado especialmente 
para a rede de hotéis Four Seasons. Outra novi-
dade, dessa vez mais utilitária, foi o saco para 
carrinho de limpeza, que agora vem com mais 
bolsos laterais, tornando-se mais utilitário na 
hora de ser usado.

Sofá-Cama Italiano by Perenze
A empresa apresentou um sofá-cama com 

100% de estrutura produzida na Itália e toda em 
verniz industrial. Os sofás abrem e fecham mais 
de 5.000 vezes. A empresa antes se chamava 
Casa Perenze e para Caroline Serrano, Adminis-
tradora da empresa, a mudança do nome e dos 
produtos ocorreu com o intuito de trazer ao mer-
cado um nicho que o consumidor procurasse e 
pudesse atender de forma diferenciada. 

Os aspectos ético e social estão presentes 
nos valores da empresa, que trabalha com for-
necedores que compartilham a mesma preocu-
pação de respeito ao meio ambiente. Por meio 
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desta colaboração, a Casa Perenze traz ao Brasil 
produtos com até 15 anos de garantia, baseados 
na dedicação não só dos sócios, mas de cada 
costureira, carpinteiro e trabalhador. 

Tomberlin

A Tomberlin, empresa de mobiliário para ho-
téis e grandes ambientes, levou para o evento 
as cadeiras com encosto flexível e assentos de 
espuma laminada, garantindo mais conforto ao 
usuário. Outro destaque foi a cadeira Jade, que 
agora conta com um assento mais largo, o que 
proporciona maior conforto. Além disso, o em-
pilhamento fica mais fácil e não causa danos 
para as outras cadeiras.

A mesa amadeirada com conjunto de ca-
deiras Dom também foi outra novidade. Com 
sede no Paraná, a Tomberlin está no mercado 
moveleiro há mais de 30 anos e tem um parque 
fabril de 9000 m². 

Topema
Empresa fabricante de soluções completas para 

cozinhas industriais, a Topema apresentou diversas 
novidades divididas em linhas: Eco, na qual apre-

VAG
A VAG levou à Equipotel deste ano seus blackouts 

decorativos com opções de tecido, o que não havia 
antes. A Diretora da marca, Vanessa Silva, reforça 
que essas possibilidades de tecidos diferentes para o 
blackout acabam tornando a peça parte da decoração 
do quarto, e não apenas um mero acessório.

senta a Ecobox, recicladora de resíduos orgâni-
cos residencial, além de uma novidade: a Ecole-
tas, produto inovador para reciclagem de latas de 
alumínio, que reduz rapidamente o tamanho das 
latas em até 75%. A Topema exibiu ainda outras 
linhas de produtos como as Linhas Refrigeração, 
Cocção e Distribuição. 

Outros produtos lançados na feira foram a 
Caixa de Gordura Inteligente, criada para atender 
a demanda nas cozinhas industriais, separando o 
óleo da água, a fim de evitar o entupimento, além 
de uma máquina que seca talheres e as geladeiras 
com gavetas que economizam 50% de energia. 
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Transamerica Chácara Santo 
Antônio promoveu ação para 
doação de sangue

A fim de impulsionar a doação de sangue, o 
Transamerica Executive Chácara Santo Antônio realiza, 
desde 2010, uma campanha de incentivo à prática por 
toda a imediação do hotel, sempre no mês de setembro. 
Neste ano, a ação aconteceu no dia 13 de setembro e 
mobilizou cerca de 70 doadores. Durante a manhã, 
o Transamerica recebeu em sua área de eventos a 
infraestrutura necessária para a doação, cedida pelo 
Hospital Oswaldo Cruz.

Segundo o Gerente Geral Heder Rossini, a ação 
tem o objetivo de agregar responsabilidade social e 
demonstrar a preocupação da rede Transamerica 
com o bem-estar coletivo. “Como a primeira edição foi 
um sucesso, ampliamos nosso leque de convites para 
além das empresas, envolvendo também moradores 
da região. Assim, acabamos recebendo um número de 
doadores maior que o Hospital Oswaldo Cruz costuma 
angariar. Hoje, além dos nichos locais, incentivamos os 
colaboradores de outras unidades de nossa rede”, ex-
plica. Na segunda semana de outubro será a vez do 
Transamerica Executive Faria Lima promover a ação, 
também em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz.

Horta orgânica ocupa espaço 
no Mercure Goiânia (GO)

As ervas aromáticas para chás, temperos e se-
mentes de plantas alimentares não convencionais 
(pancs), cultivadas em abril, no Mercure Goiânia (GO), 
hoje, já são cerca de 40 variedades espalhadas por 

uma área de 50 metros quadrados, no oitavo andar.  
Parte da produção começa a chegar à cozinha do 
hotel e proporcionar novas experiências para hós-
pedes que souberam da novidade.

O chef, incentivador e um dos responsáveis por 
grande parte das mudas do novo espaço, Humberto 
Marra conta que o projeto é um resgate à tradição 
dos quintais e diz que já teve hóspede que pegou ra-
mos de poejo para fazer chá para o neto. 

As primeiras a chegarem foram mudas e semen-
tes de manjericão, tomilho, alecrim, cebolinha, cidreira, 
melissa, poejo. Depois vieram as plantas alimentares 
não convencionais, entre elas, Ora Pro Nobis, taioba, 
beldroega e bertália. Parte, ainda na fase de muda, 
está em recipientes reaproveitados de embalagens de 
leite. Outras, já em estágio mais avançado, estão dis-
postas em vasos. 

Até os que antes só abrigavam palmeiras pas-
saram a dividir espaço com hortelã e outras varie-
dades da horta. “Também estamos salvando uma 
espécie nativa, a baunilha do Cerrado, com mudas 
delas aqui”, informa Humberto. A iniciativa no hotel 

Chef Humberto Marra e o Gerente Geraldo Oliveira 
na horta urbana do Mercure Goiânia (GO)
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Cana Brava All Inclusive Resort am-
plia participação em ações sociais

O Cana Brava All Inclusive Resort, localizado em 
Ilhéus (BA), vem aumentando sua participação nas 
causas sociais. No mês de agosto, o empreendi-
mento confirmou seu apoio à 2º Corrida em Prol da 

Em agosto o resort apoiou a 2º Corrida em Prol da 
Criança com Câncer

integra ações previstas no Planet 21, programa de de-
senvolvimento sustentável da AccorHotels. 

O Gerente Geral do Mercure Goiânia, Geraldo Olivei-
ra explica “A horta proporciona um espaço verde den-
tro de um centro urbano. Além disso, nossa intenção é 
que os produtos sejam utilizados para a alimentação 
dos nossos colaboradores e também na dos clien-
tes”. Atualmente, cerca de 149 hotéis da AccorHotels 
na América do Sul já implantaram uma horta urbana, 
incentivando o cultivo e consumo de alimentos orgâni-
cos, saudáveis e produzidos localmente. 

Criança com Câncer, ocorrida em Vitória da Con-
quista, município da Bahia.

Organizada pelo Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer, a corrida teve verba arrecadada integral-
mente revertida para a Casa de Apoio do GACC lo-
calizada na cidade de Itabuna, cujo atendimento, 
gratuito, inclui crianças de Conquista e toda região 
do Sul da Bahia. “Queremos ampliar nossa partici-
pação em ações tão importantes e que causam 
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InterContinental São Paulo pro-
moveu Pedal Voluntário

O tradicional Pedal Voluntário, ação social que en-
volve um grupo de ciclistas da capital com o apoio 
do InterContinental São Paulo, aconteceu no último 
dia 16 de setembro. O evento arrecadou três tonela-
das de alimentos e 11 caixas com enxovais recolhidas 
pela equipe de governança do hotel. Todas as doa-
ções foram encaminhadas para a Fraternidade Irmã 
Clara, entidade com sede na Barra Funda, zone oeste 
da capital paulista.

Com a participação de 60 ciclistas, incluindo 
colaboradores do InterContinental, o grupo partiu do 
hotel parceiro, ponto de arrecadação de alimentos 
e itens de bazar, até a instituição. A adesão dos 

colaboradores do hotel contribuiu para o IHG 
Foundation, organização sem fins lucrativos que 
trabalha para obter benefícios para comunidades 
em todo o mundo. A IHG Foundation foi estabelecida 
em 2016 para mostrar o poder da hospitalidade em 
transformar vidas. Nas redes sociais, os colaboradores 
do hotel foram orientados a usar as hashtags 
#lifeatIHG, #pedalvoluntario, #IHGgivingforgood. 

O Pedal Voluntário contou com a participação 
de 60 ciclistas

impacto positivo para a comunidade”, diz o Diretor 
Comercial do resort Rafael Espírito Santo.
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Infinity Blue promoveu terceira 
edição do Festival ‘Degusta-me’

Durante o mês de setembro, o Acqualina Bis-
trô, do Infinity Blue Resort & Spa, localizado no Bal-
neário Camboriú (SC), realizou a 3ª edição do Fes-
tival ‘Degusta-me’. Neste ano, o evento ofereceu 
aos hóspedes e visitantes externos vários pratos e 
sobremesas típicas da França. Como entrada, os 
clientes puderam degustar um Steak Tartare com 
gema de codorna defumada em baixa temperatura 
e crispy de alho poro, creme de cebola com cogu-
melos dourados em manteiga ‘em croûte’, além de 
um Blini com salmão marinado, creme de leite fres-
co batido com limão e caramelo salgado de cana 
de açúcar.  

Já os pratos principais foram o Papelote de 
linguado marinado em vinho branco guarnecido 
de chiffonade de legumes da horta, Magret de 
pato, molho de cerejas frescas aromatizado com 
tomilho, Aligot com queijo da serra da canastra e 
Boeuf Bourguignon (cogumelo Paris e mini cebo-

las confi). Finalizando, Eclair recheada com creme 
de baunilha Bourbon, banhada em chocolate 70% 
e salpicado com nibs de cacau, Macaron de ga-
nache branca aromatizada com flor de laranjeiras 
e zest de laranja e Entremet de framboesa frescas, 
massa de amêndoas e creme de favas de cumaru. 

Restaurante Ventanas, do hotel 
Deville Prime Campo Grande 
(MS) lançou Prime BBQ Deville

A partir do último dia 15 de setembro, o Restaurante 
Ventanas do Hotel Deville Prime Campo Grande pas-
sou a oferecer todos os sábados, das 12h00 às 15h00, o 
Prime BBQ Deville. Uma nova experiência gastronômi-
ca aos hóspedes e visitantes, com carnes seleciona-
das e apresentação dos pratos diferenciada. 

Segundo o Gerente Geral da unidade, Marcelo 
Mesquita, a proposta vem para atender aos eventos 
corporativos realizados no hotel. “Somos uma região 

O restaurante Acqualina Bistrô foi o local do evento
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conhecida pela pecuária, por isso a escolha do prato 
como carro-chefe dos sábados. Uma forma de aliar a 
carne gourmet com o serviço de qualidade do hotel”, 
comenta. 

O chef do Deville Prime Campo Grande, Alex Fiuza, 
destaca o conforto e comodidade dos clientes que, 
inicialmente, têm as entradas e acompanhamentos 
servidos à mesa, à vontade, enquanto a carne é 
preparada no ponto escolhido. “Como entradas, 
escolhemos salada de rúcula com bacon, linguiça 
pantaneira, mandioca cozida, farofa com ovos, queijo 
coalho à milanesa e mini batatas com bacon. Já os 
acompanhamentos são arroz campeiro, aipim frita, 
farofa com ovos, vinagrete, feijão mexido e couve 
refogada. 

Os cortes selecionados são: Picanha, Prime Rib, 
T-Bone, Picanha Baby, Ancho/Entrecôte, Assado de 
Tiras, Master Beef, Maminha, Bife do Vazio, Shoulder, 
Maminha Baby e Assado de Tiras Baby. Completando, 
sobremesas como cartola de banana com sorvete 

frito, cheesecake com frutas do bosque, sorvetes, pu-
dim de leite artesanal e assiete de frutas frescas. 

Carnes selecionadas compõem menu 
do Prime BBQ DeVille 
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Vila Galé Touros entra em operação com 
um investimento de R$ 150 milhões

Com a entrada em operação desse empreendimento, o grupo Vila Galé passa a ter oito unidades 
no Brasil e consolida ainda mais a presença

Com um investimento de R$ 150 milhões em 
recursos próprios, o grupo hoteleiro português 
Vila Galé inaugurou no último dia 1º de setembro 
o Vila Galé Touros Hotel Resort Conferece & Spa. 
Esse é o maior resort no Rio Grande do Norte e 
marca a criação de um novo polo turístico do 
estado. O resort ocupa uma área de 113 mil m2 
na região da Costa das Dunas e quando estiver 

em plena operação, deverá empregar cerca de 
300 colaboradores e gerar 1.200 empregos in-
diretos. Isso inclui os fornecedores contratados 
para abastecer a operação do hotel de frutas, 
verduras, legumes, bebidas, serviços de trans-
portes, entre outros.

Com a entrada em operação do centro de 
convenções, a previsão é de que mais serviços 

O empreendimento conta com uma moderna infraestrutura e ocupa uma área de 113 mil m2 na região da Costa das Dunas
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locais sejam contratados, pois o local tem 
capacidade para acomodar até 1.200 pessoas 
em auditório. “Mais do que nunca, temos a 
preocupação de criar algo diferente e inovador, 
valorizador da oferta turística hoteleira e 
turística do País. Acreditamos no poder do 
turismo de transformar a vida das pessoas 
ao nosso redor. Portanto, é com orgulho que 
iniciamos mais esse projeto, para diversificar 
ainda mais a oferta hoteleira da região”, revela 
Jorge Rebelo de Almeida, Presidente da rede 
Vila Galé.

Segundo ele, o investimento de R$ 150 
milhões que está fazendo em Touros é em médio 
prazo. “Apostamos nesse destino maravilhoso e 
estamos com uma expectativa otimista da boa 
performance, pois temos grandes operadoras 
e parceiros engajados nessa parceria”, revelou 
Almeida.

Para o Gerente geral do empreendimento, 

Alexandre Magno, contratar 300 pessoas para 
colocar esse empreendimento em operação 
não foi tarefa fácil. “Muitos dos candidatos não 
tinham sequer os documentos básicos, como 
carteira de identidade e de trabalho e a grande 
maioria não conhecia a essência da hotelaria. 
Após a contratação, tivemos que implantar a 
cultura da Vila Galé e fazer os colaboradores 
descobrirem nossas essências. Ter uma mão 
de obra local nos fortalece, pois passamos a 
nos interagir com a comunidade e estimula-
mos a economia”, destacou Magno.

Com a entrada em operação desse resort, 
o grupo Vila Galé passa a ter 31 unidades no 
mundo, sendo 23 em Portugal e oito no Brasil. 
Com exceção das operações do Vila Galé em 
Cabo de Santo Agostinho (PE) e em Angra 
dos Reis (RJ), ambos pertencentes a FUNCEF, 
todas as demais 29 unidades são de recursos 
próprios. E o Vila Galé Touros é a oitava 

No lobby já se nota o conforto oferecido pelo empreendimento
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Moderna infraestrutura
A infraestrutura do Vila Galé Touros conta 

com 514 apartamentos bem amplos, modernos 
e funcionais e isso inclui uma vedação perfeita 
do black-out da cortina que controla a lumino-
sidade intensa. Essa peça foi confeccionada 
pela empresa VAG que fez também o enxoval 

decorativo das camas que tem enxoval com o 
padrão de qualidade da Teka. A Flex do Brasil 
foi quem forneceu 900 conjuntos box da mar-
ca Flex nas medidas solteiro, casal e king size 
para esse empreendimento. Os colchões têm 
tecido retardante de chama e molas LFK 2.2 
em aço carbono que oferecem um suporte 74% 
mais firme. “O resort buscava um modelo simi-
lar ao que já havia homologado em Portugal e 
realizamos adaptações no projeto, como o uso 
de uma espuma de maior densidade. Os col-
chões Flex são 100% certificados pelo Inmetro 
e estão presente em milhares de quartos de 
hotel em todo o Brasil”, revela Paulo Miazaki 
Jr., Gerente Comercial de Hotelaria / Regional 
Centro-Oeste e Norte.

A Assa Abloy forneceu os cofres eletrônicos 
dos apartamentos e as fechaduras por rádio 
frequência, ou seja, contém um chip que ape-

unidade no Brasil e impressiona pela extensão: 
Ocupa uma área de 113 mil m2 ao longo de um 
terreno de beleza exuberante a beira da praia 
de Touros, que fica a cerca de uma hora e meia 
de Natal. A região apresenta pontos turísticos 
bastante interessantes, como o Parrachos de 
Perobas, ideais para mergulho, uma visita à 
vila de São Miguel do Gostoso e até um passeio 
para conhecer o farol do Calcanhar, o segundo 
maior da América Latina.
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Várias opções gastronômicas
Na área gastronômica o Vila Galé Touros 

conta com seis restaurantes das mais diversas 
gastronomias e todas as refeições estão inclu-
sas no valor da diária, assim como as bebidas 
(alcoólicas e não alcoólicas) disponíveis nos 

nas aproximando o cartão a porta abre, sem 
a inconveniência dos cartões com tarja mag-
nética, que em algumas vezes costumam se 
magnetizar ficando próximo ao telefone celu-
lar. O frigobar é da marca Electrolux, a TV de 
última geração da marca LG possibilita uma 
variada opção de canais a cabo. Existe uma 
bancada de trabalho nos apartamentos, um 
eficiente wi-fi e aparelho de ar condicionado 
digital da marca Daikin. Os banheiros contam 
com secador de cabelo, espelho de aumento e 
amenities de alto padrão de qualidade.

bares do resort. O restaurante que compõem 
a área gastronômica do empreendimento são: 
Versátil: é o restaurante principal do resort 
onde são servidos café da manhã, almoço e 
jantar. No cardápio estão pratos da culinária 
regional, além de especialidades internaciona-
is que recebem destaque durante os jantares 
temáticos.

Potiguar: restaurante localizado próximo a 
piscina servindo ao longo do dia refeições leves 
e aperitivos. A noite este restaurante se “trans-
forma” em um à la carte especializado na cu-
linária regional.

Fado: restaurante à la carte especializado 
na culinária portuguesa, um dos pontos fortes 
dos resorts all inclusive Vila Galé.

Inevitável: restaurante à la carte com menu 
sofisticado composto por pratos da culinária 
asiática e mediterrânea.

Massa Fina: restaurante à la carte que reúne 
em seu cardápio pratos tradicionais da culinária 

Os apartamentos são bem amplos, modernos e funcionais
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italiana como massas e pizzas saborosas.
Nep Lounge: restaurante dedicado especial-

mente as crianças do resort que podem saborear 
refeições balanceadas e deliciosas.

A Osterno Móveis teve uma importante 
participação nesse empreendimento ao fornecer 
mobiliário de alto padrão de qualidade para 
as seguintes áreas: Apartamentos: roupeiros, 
cabeceiras, espelho corpo inteiro, criado mudo, 
mesa de apoio, cadeiras, consoles, porta de 
entrada e porta do banheiro. Nas áreas de acesso 
os móveis contemplou alçapão, shaft, rodameio 
e cantoneiras. Já no lobby foram implantados 
sofás, candeeiros, mesas de apoio, chaise long, 
molduras para quadros e estantes do bar. No 
restaurante Osterno forneceu todas cadeiras 
e mesas, candeeiros. Portas e móveis também 
foram implantadas no centro de convenções, 
assim como no clube da criança.

Área de eventos
Visando atrair eventos de pequeno e médio 

porte, o resort conta com um moderno Centro de 
Convenções de 2 mil m², composto de salas modu-
lares e salões ideais para convenções, simpósios, 
congressos e encontros empresariais. O salão prin-
cipal comporta confortavelmente 1.200 pessoas em 
auditório. Esse ambiente pode ser dividido graças as 
divisórias acústicas fornecidas pela empresa Dimo-
plac. Esta linha é composta por um conjunto de pai-
néis estruturais suspensos, constituídos por chas-
sis de aço e perfis com acoplamento em alumínio 
anodizado ou pintado. A remoção ou deslocamento 
dos painéis é feita conforme a necessidade de alte-
ração de layout, processa-se com extrema simpli-
cidade, prescindindo de mão de obra especializa-
da. Os painéis são submetidos a rigorosos ensaios 
e testes no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 
São Paulo (IPT), e Instituto Falcão Bauer, garantindo 

O parque aquático tem uma vista linda para o mar
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uma excelente performance acústica e mecânica, 
graças a composição interna dos painéis que é fei-
ta de acordo com as necessidades de atenuação 
acústica de cada projeto

A  área de lazer possui uma boa infraestrutura 
e os espaços garantem o entretenimento de 
hóspedes de todas as idades em ambientes como: 

piscinas externas, quadra poliesportiva, quadra 
de tênis; campo de futebol, sala de jogos, sala de 
televisão, biblioteca e uma moderna academia com 
equipamentos de última geração. Completando 
a infraestrutura de serviços está o Spa Satsanga 
que leva o padrão mundial da rede Vila Galé em 
massagem e bem estar.

O Versátil é o restaurante principal do resort
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Hamam Development implantou Sheraton Santos

O empreendimento faz parte de um grande complexo corporativo e fica a dois quarteirões da praia

A Marriott International e o Grupo Mendes 
apresentam ao mercado o Sheraton Santos Hotel, 
o mais novo cinco estrelas localizado no litoral de 
São Paulo. O hotel, que entrou em operação oficial 
no dia 13 de agosto, é o primeiro empreendimento 
da rede Marriott após a aquisição da Starwood 
no qual, entre as 31 bandeiras, está a Sheraton. 
O empreendimento está localizado no bairro 
Aparecida, a dois quarteirões da praia e com isso 
permite acesso rápido e fácil a diversos pontos de 
interesse da cidade, como a balsa Santos-Guarujá 
e o Porto de Santos. O hotel faz parte do complexo 

Praiamar Corporate, que inclui um shopping, salas 
comerciais e residencial e foi erguido num terreno 
de 8.335,96 m², pela Construtora Miramar do Grupo 
Mendes. “Essa é a maior obra que já realizamos até 
hoje e exigiu muita dedicação e superação, sendo 
a realização de um sonho do meu pai Armênio, que 
faleceu em outubro do ano passado sem poder vê-lo 
sendo realizado. Estamos muito felizes pela escolha 
da bandeira Sheraton, que sempre foi a preferida do 
meu pai nas várias viagens que fazia mundo afora. 
Estou convicto que esse empreendimento mudará 
o patamar de hospedagem da baixada Santista”, 

No lobby já se nota a preocupação com o conforto dos hóspedes
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destacou Paulo Mendes, Diretor Executivo do Grupo 
Mendes.

Gil Zanchi, Diretor Geral da Marriott no Brasil, 
também ressalta a importância de Santos ter uma 
bandeira internacional. “Seja por conta de uma 
viagem de trabalho ou lazer, o hotel proporciona 
serviços e acomodações que atendem aos nos-
sos altos padrões internacionais, para que os hós-
pedes tenham a melhor experiência possível. Essa 
unidade oferece à região alto padrão de qualidade, 
eficiência e excelência. Esse é também o primeiro 
hotel Sheraton no mundo a ser inaugurado após a 
aquisição da Starwood pela Marriott International”, 
lembrou Zanchi. 

Moderna edificação
A imponente edificação, que teve a Hamam 

International como a implantadora, conta com 
212 quartos, sendo 15 suítes executivas, uma 

suíte presidencial, club lounge e vista para o 
mar.  Os apartamentos possuem uma ótima 
infraestrutura de serviços e isso inclui uma 
eficiente vedação de cortina black-out, para 
controlar a luminosidade externa, cofres e 
fechaduras eletrônicas fornecidas pela Assa 
Abloy, frigobar, banca de trabalho com uma 
eficiente internet Wi-Fi, TV de última geração 
com variada opção de canais a cabo, incluindo 
vários internacionais, ferro e tábua de passar 
roupa e sistema de ar condicionado. Nos 
banheiros podem ser encontrados amenities 
de alto padrão da marca Harus, secador de 
cabelo, espelho de aumento da marca Kenby 
e diversos acessórios fornecidos pela empresa 
Crismoe.

Coube à Serta fornecer o colchão Marri-
ott, uma exclusividade da Rede Marriott, num 
produto padrão superior de qualidade. Esse 
colchão possui propriedades antimicrobianas, 
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oferece também tratamento retardante à 
chama, toque suave e o molejo Posture Spiral 

com um sistema de molas com fio con-
tínuo. Graças às amarrações internas, 
proporcionam bem-estar e segurança 
para uma noite de sono perfeita. Já a 
empresa Arte Própria, através de seu de-
partamento de hotelaria, foi quem de-
senvolveu e implantou todos os quadros 
e espelhos dos apartamentos e suítes. 
Eles foram impressos em canvas monta-
dos no chassi duplo e o espelho foi na 
moldura de madeira de reflorestamento. 

A L´Auberge Móveis teve uma im-
portante participação na implantação 
desse empreendimento, pois forneceu 
vários itens como: poltronas, mesa e 
cadeiras de jantar, mesa lateral, sofás 
e estofados para decoração de vári-
os ambientes. Já a Le Design forneceu 
mesas para as áreas comuns do hotel. 
Produzidas a partir de MDF as mesas ti-
veram acabamento em Laca Sayerlack 
tonalidade café e sobretampo em vidro 
com espessura de 06mm com pintura 
serigrafada da mesma tonalidade, para 
obter um produto homogêneo, resistente 
ao uso intenso e de estética,  de acordo 
com o conceito desenvolvido para o ho-
tel. Toda a Marcenaria, inclusive as áreas 
sociais em lâmina de madeira natural, 
foram fornecidas pela Miroo, uma em-
presa do grupo Bortolini, tradicional em-

Os apartamentos são bastante amplos e confortáveis
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Alto padrão de serviços
O empreendimento está gerando cerca de 

200 empregos diretos e comandado pela Ge-

O Lagar é um dos restaurantes do empreendimento

presa do Sul do País. Já a Vescom forneceu 
papeis especiais de revestimentos de paredes 
para diversos ambientes. 
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O hotel tem uma sofisticada estrutura de eventos 

A Hamam Development foi responsável pela 
implantação e projeto de Interiores do Shera-
ton Santos, juntamente com a equipe da Star-
wood e, depois da aquisição pela Marriott, com 

a equipe da rede. Diversas viagens foram feitas 
a Nova Iorque e Washington para a aprovação 
do projeto de Interiores e este foi o 1º Sheraton 
aberto no mundo sobre o comando da Marriot. A 
implantação movimentou uma equipe de 12 ar-
quitetos e cerca de 200 fornecedores distintos. 

Todo o hotel foi feito sob supervisão do pro-
prietário Alex Mendes e sua equipe. A arquiteta 
Adriana Avallone esclarece que o projeto segue 
as linhas modernas e tradicionais da bandei-
ra Sheraton, entretanto, inaugurando um novo 
conceito sob operação da Marriott. 

Segundo Leonardo Hamam, CEO da Hamam 
Development “nosso desafio foi superar 
as expectativas do nosso cliente, tanto no 
aspecto do projeto de interiores, criando um 
conceito diferenciando e moderno, quanto na 
implementação do hotel em todos os aspectos 
de concorrência de fornecedores, compra 
dos itens dentro da especificação Marriott, 
recebimento na obra, controle rigoroso diário 
de qualidade na instalação, até a entrega 
final a operadora hoteleira. Realmente foi uma 
satisfação trabalhar para o Grupo Mendes. 
Agradeço a oportunidade, especialmente ao Sr. 
Armênio e seu filho Alex Mendes”, disse. 

Desafio superado

rente Geral Solange Minassian. Opções de lazer 
não faltam dentro do hotel. Os hóspedes podem 
dar um mergulho e tomar um drinque na piscina 
indoor com lobby bar, aproveitar os momentos 
livres nos salões de jogos para jovens ou adultos, 
colocar as atividades físicas em dia na academia 
ou curtir uma massagem relaxante no Shine Spa. 
Para as crianças, o hotel oferece sala de recrea-
ção infantil.

Na área gastronômica, o destaque é o res-
taurante. O Lagar serve cozinha internacional 
com influência da culinária portuguesa ao longo 
do dia, incluindo um buffet de café da manhã. 
O local é comandado pelo renomado chef Erick 
Domenico e conta com uma área de cozinha es-
pecial, incluindo um forno napolitano e um es-
paço exclusivo para refeições, podendo acomo-
dar grupos de 12 pessoas. O restaurante possui, 
ainda, uma grande adega com mais de duas mil 
garrafas de vários países do mundo.
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GP Hotéis & Resorts assume 
administração do Makaira Beach 
Resort (BA)

Com o objetivo de gerar resultados positivos para 
os investidores e experiências autênticas para os 
hóspedes, a GP Hotéis & Resorts assume a adminis-
tração hoteleira do Makaira Beach Resort, localizado 
em Canavieiras, na Bahia (BA). O local possui paisa-
gem ainda primitiva, santuário ecológico cercado de 
ilhas por todos os lados, praias paradisíacas e rios, 
envolta por Mata Atlântica, vastos coqueirais e áreas 
de manguezal.

Atualmente o empreendimento conta com 31 
apartamentos e está finalizando a construção de 

A GP Investments vende sua par-
ticipação na rede hoteleira BHG

A GTIS Partners, companhia norte americana de 
investimentos, acaba de adquirir a participação 
da GP Investments na rede BHG — Brazil Hospitality 
Group.  Com isso, a GP receberá cerca de R$ 150 
milhões por 27,4% das ações pela transação, 
que foi baseada num enterprise value da BHG de 
aproximadamente R$ 900 milhões. O fechamento da 
transação irá ocorrer em até 60 dias. A GTIS já era 
a maior acionista da rede BHG desde 2015, quando 
adquiriu 70% da participação por R$ 400 milhões. No 
início do ano passado, a GP Investments vendeu por 
cerca de R$ 200 milhões a gestão de 26 hotéis para 
a AccorHotels, que inclui mudança de bandeira e 
renovações avaliadas em R$ 300 milhões, até o fim 
de 2019.

A BHG está entre as principais proprietárias 
de ativos hoteleiros do Brasil, com unidades em 
localizações privilegiadas e estratégicas nos 
segmentos econômico, mid-scale, up-scale e luxo. 
A empresa está conduzindo atualmente um amplo 
programa de revitalização e modernização do seu 
portfólio de hotéis.
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revela, também, inclinada para a atividade 
turística. Recentemente, conquistou junto ao 
governo paulista a disputada condição de MIT 
– Município de Interesse Turístico.

O Hotel Nacional Inn Araçatuba está 
localizado na Avenida Luiz Pereira Barreto, 129, 
no Centro, próximo da Agência dos Correios, 
bancos, restaurantes, padarias e farmácias. 
Oferece apartamentos equipados com ar-
condicionado, TV a cabo, mesa de trabalho, 
frigobar e telefone, com acesso por elevador.

Conforme é tradição da marca Nacional Inn 
Hotéis, o café da manhã e a internet Wi-Fi são 
cortesias para os visitantes. Para o lazer, uma 
piscina com prainha e cascata, American Bar 
e Espaço Fitness.  E para pequenos eventos, o 
Hotel Nacional Inn Araçatuba disponibiliza uma 
sala em formato auditório, que pode acomo-
dar até 60 pessoas. A unidade está preparada 
para oferecer coffee break e disponibiliza es-
tacionamento gratuito para os hóspedes, pro-
jetor de imagens, caixa de som e microfone, 
Wi-Fi e Business Center. 

Vista da cidade de Araçatuba, novo destino da rede Nacional Inn

Rede Nacional Inn Hotéis inau-
gurou unidade em Araçatuba 
(SP)

Originária de Poços de Caldas (MG), Rede 
Nacional Inn Hotéis está presente em mais 
de 50 endereços distribuídos em 24 cidades 
de sete estados brasileiros. No último dia 1º 
de outubro, a cidade de Araçatuba passou a 
contar com os serviços hoteleiros da marca 
Nacional Inn Hotéis. O empreendimento 
recebeu a bandeira Nacional Inn Araçatuba e 
vem para atender viajantes a lazer e a negócios. 
Araçatuba, que se encaminha para os 200 mil 
habitantes e 110 anos de fundação, constitui 
polo relevante do agronegócio brasileiro. E se 

22 apartamentos, para serem entregues até 
o final de 2018. A geografia única do Makaira 
Beach Resort permite que o hóspede escolha 
entre uma linda vista para o Oceano Atlântico 
ou a charmosa vista para o Rio Patipe.
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Cincinato Lui Cordeiro assume a Diretoria de 
Vendas e Marketing da Slaviero Hotéis

Compondo a equipe da Slaviero Hotéis desde janeiro do ano passado, Cincinato 
Lui Cordeiro acaba de ser nomeado Diretor de Vendas e Marketing da rede. Tendo 
atuado nesses quase dois anos como Gerente de Operações no Paraná e em Santa 
Catarina, o nome de  Cordeiro foi  sugerido por Gustavo Syllus, que nos últimos seis 
meses foi o responsável por uma mudança na área comercial e de marketing, 
focando no digital e no reposicionamento da marca como consultor especializado 
em hotelaria. Ele é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em 
Administração Estratégica, com cursos de Gerenciamento Hoteleiro e Revenue 

Management pela Cornell University, e Digital Marketing pela New York University.  Com mais de 20 anos atuando na hotelaria, 
já passou por redes como Deville e Intercity e nos últimos anos atuou como Diretor Superintendente de Hotelaria no grupo 
Habitasul (Hotéis em Jurerê Internacional e Serra Gaúcha), respondendo pela área de operações, comercial e marketing.

Hplus Hotelaria anuncia novo Diretor de Vendas e 
Marketing

A Rede Hplus Hotelaria anuncia Fernando Bellini como novo Diretor de Vendas e 
Marketing. Com 28 anos de experiência na área, Bellini atua na diretoria de desen-
volvimento da Rede Hplus desde 2011 e, em 2014, implantou a empresa HMD Marketing 
Hoteleiro, que hoje é responsável pelo setor de vendas e marketing da Hplus Hotelaria. 
Ele ocupa o lugar de Luiz Daniel Guijarro que foi para a Bourbon Hotéis & Resorts. Bellini 
é formado em Engenharia Mecânica pela Unifei, com especialização em Automação 
de Processos. Professor de pós-graduação do Instituto de Especialização em Ciências 
Administrativas e Tecnológicas (IECAT), tem 28 anos de experiência em marketing e 
vendas, além de especialização em Marketing Digital.

Daniel Guijarro é o mais novo Diretor de 
Vendas da Bourbon Hotéis

Formado em turismo com especialização em hotelaria na Escola de 
Comunicações e Artes da USP, Guijarro retorna à rede após oito anos, para 
cuidar das estratégias comerciais e de vendas, estabelecendo e execu-
tando as políticas adequadas a cada mercado. Guijarro iniciou sua car-
reira na década de 1970 e tem vasta experiência na área em diversos 
empreendimentos hoteleiros. Possui formação e liderança em equipes 
de vendas, implantação e execução de políticas e estratégias de vendas, 

planejamento de marketing, conhecimento e relacionamento com o mercado de turismo corporativo e de lazer no Brasil, 
Argentina, Chile, Portugal e Espanha.

Infinity Blue anuncia novo Gerente de 
Operações

Ricardo Meinberg é o novo Gerente de Operações do Infinity Blue 
Resort & Spa, localizado em Balneário Camboriú (SC). O executivo 
possui vasta experiência no setor de hotelaria, com passagens 
por importantes nomes, como Rede Atlantica, Rede BHG, durante 
seis anos, passando pelas unidades de Foz do Iguaçu, Salvador 
e Recife. Antes de chegar ao Infinity Blue, Meinberg teve ainda 
grande destaque na função de Gerente Geral na Rede Vila Galé, 
onde implementou um novo sistema de A&B.

Fernando Bellini

Daniel Guijarro

Ricardo Meinberg

Cincinato Lui Cordeiro
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A hotelaria e as questões relativas aos direitos 
autorais cobrados pelo ECAD

Essa cobrança é sobre execução de obras 
musicais em quartos de hotéis
Artigo de Huilder Magno de Souza*

São inúmeras as decisões judiciais oriundas dos 
mais diversos tribunais estaduais que firmam o en-
tendimento de que não são devidos direitos autorais 
sobre a execução de obras musicais no interior de 
quartos de hotéis e motéis. Serei objetivo e usarei uma 
linguagem clara sem o apego às expressões comu-
mente utilizadas no universo jurídico. 

A discussão se dá exclusivamente sobre a 
execução das obras musicais nos interiores dos 
quartos ou a mera disponibilização de aparelhos 
de televisão e rádio, portanto, não trataremos das 
áreas comuns ou de frequência coletiva (hall, 

piscina, recepção, etc), já que em tais ambientes 
entendemos que são devidos os direitos autorais. 

A lei geral do turismo, sancionada 10 anos após 
a lei de direitos autorais, conceituou os quartos de 
hotéis como de natureza privada, sendo um ambiente 
de frequência individual e de uso exclusivo do 
hóspede, portanto, especificou claramente que esses 
ambientes não se inserem no conceito de frequência 
coletiva tal qual previsto na lei de direitos autorais. 

Na mesma direção, e para aclarar qualquer dúvi-
da, caminha o projeto de Lei 7413/17, do poder execu-
tivo federal, que altera a política nacional de turismo 
estabelecida então pela lei nº 11.771/08.   

Enquanto não aprovado o projeto pelo parlamen-
to, a luta é travada na seara jurídica, afinal são devi-
dos ou não os direitos autorais sobre a execução de 
obras musicais em quartos de hotéis? E a mera dis-
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ponibilidade dos aparelhos nesses ambientes, já seria 
capaz de atrair a aplicação da lei de direitos autorais?

Brasil afora há diversas decisões que não dão 
guarida às associações de autores para fazerem a 
referida cobrança. Exemplo disso, podemos citar o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, que recentemente e 
através da 5ª Câmara de Direito Privado, negou provi-
mento a um recurso do ECAD e entendeu que não são 
devidos os direitos autorais sobre execução de obras 
musicais em quartos de hotéis e motéis. 

Para o TJSP — Tribunal de Justiça de São Paulo, o 
quarto é um ambiente privado e não pode ser equi-
parado a um local público ou de frequência coletiva, 
sendo inclusive comparado à casa do hóspede, con-
ceito esse abrangido pela carta política de 1988. 

Decisões desse quilate e na mesma linha argu-
mentativa brotam de diversos tribunais estaduais, a 
maioria deles tem posição favorável à tese hoteleira e 
contrária ao ECAD. 

Entretanto, o ECAD reiteradamente recorre ao STJ 
— Superior Tribunal de Justiça,  e tem sido provido a 
maioria de seus recursos que buscam a reforma das 
decisões de segunda instância. 

Apenas à título de exemplo,  podemos citar o 
Resp 1.719.477 – SP, Agravo Interno no Agravo em Resp 
802.891 – RJ,  e Agravo em Recurso Especial 1.129.443 
– PR, todos eles dão azo à tese do ECAD, entendendo 
que são devidos os direitos autorais pela mera dis-
ponibilidade dos aparelhos nos quartos, ora também 
porque a origem é distinta dos valores pagos pelas 
empresas de TV por assinatura, e portanto, não have-
ria um duplo recolhimento dos valores, como já de-
fendido por alguns estabelecimentos hoteleiros. 

Portanto, entendemos que se deve buscar uma 
mudança de entendimento nas instâncias superiores, 
para que sejam mantidos os acórdãos estaduais que 
consideram os quartos de hotéis como um local de 
ambiente de frequência individual e de uso exclusivo 
do hóspede, portanto, equiparado à sua residência, 
previsão essa de cunho constitucional. 

A exposição desses e outros argumentos deve 
começar na primeira instância, e o tema deve ser 
exaustivamente explorado nos tribunais superiores, 
inclusive com sustentação oral, entrega de memorial 
e despacho pessoal com os relatores, de forma a 
marcar posição sobre esse tema tão relevante. 

A jurisprudência não é imutável e os tribunais de-
vem se mover de acordo com a mudança da socie-
dade, pois hoje quem se hospedaria num hotel e iria 
ouvir música em um rádio no interior de seu quarto se 

os smartphones trazem as mais diversas opções de 
aplicativos musicais sem qualquer embaraço e em 
nossas mãos? 

Há inúmeros motivos que nos fazem ter es-
perança de que esse entendimento poderá ser 
revisto pelo STJ, pois a lei de direitos autorais foi 
sancionada numa época em que os aplicativos de 
música sequer existiam, quiçá os smartphones, o 
quarto de hotel era considerado um ambiente de 
frequência coletiva e, portanto, atraia a incidência 
desses direitos. Hoje não mais.  

Lado outro, a luta continua no cenário político, vez 
que a ABIH tem se empenhado no congresso na-
cional em busca de uma legislação atualizada que 
comtemple as mudanças ocorridas na sociedade 
brasileira nos últimos anos, dentre elas o já conhecido 
hábito de ouvir música nos nossos celulares, além da 
conceituação do quarto de hotel, situações que são 
mais que suficientes para uma mudança de rumo na 
atual jurisprudência do STJ. 

Tanto isso é claro que, já em 2016, o Ministério da 
Cultura expediu duas instruções normativas que visa-
vam garantir um maior controle sobre as execuções 
de obras musicais no ambiente digital. 

Uma dessas instruções já esclarecia os conceitos 
da legislação brasileira aplicáveis à internet, possi-
bilitando que entidades de gestão coletiva de direitos 
autorais atuassem nesse ambiente, assim como já 
ocorre em diversos países do mundo. 

Isso mudou a relação dos autores brasileiros, que 
já podem assim exigir informações e eventuais re-
cursos diretamente de plataformas estrangeiras que 
disponibilizam música por meio de streaming (uma 
forma de transmissão instantânea de dados de áudio 
e vídeo pela internet). 

Esse fato, por si só, já demonstra que, a não in-
cidência dos direitos autorais sobre execução de 
obras musicais em quartos de hotéis não necessari-
amente redundará em perda de receita das respec-
tivas associações de autores, pois estas poderão exi-
gir diretamente tais direitos dessas plataformas que 
disponibilizam as obras musicais. 

Destarte, lutemos nas searas política e judicial e 
mui breve colheremos os frutos da justiça, que será a 
não incidência dos direitos autorais sobre a execução 
de obras musicais executadas nos interiores de 
quartos de hotéis.  

*Huilder Magno de Souza é advogado atuante em 
Brasília (DF) e assessor jurídico da ABIH-Nacional
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A hotelaria brasileira com seus hotéis independentes
Artigo de Michael Schnürle*

Acredite! Cerca de 70% do total de quartos do 
país ainda pertence a hotelaria independente, de 
acordo com a JLL Consultoria. Quartos esses que 
têm atraído cada vez mais a atenção das grandes 
cadeias, pois se configuram como uma oportuni-
dade de crescimento através de conversões em 
um momento no qual projetos de hotéis novos 
(greenfield) são cada vez mais raros em fun-
ção das complexidades que envolvem o funding 

através do modelo de Condohotel e da falta de 
investidores institucionais.

Se, no começo desta década grandes redes 
criaram marcas específicas para tentar afiliar ho-
téis independentes (Curio, da Hilton; Tribute Port-
folio, da Marriott), prometendo mais visibilidade e 
mais distribuição, mas tendo como contrapartida 
contratos longos, fees pesados e a necessidade 
de investimentos por parte dos proprietários, nos 
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últimos anos esse movimento se intensificou e se 
diversificou, com a proliferação de novas marcas 
e novas modalidades de contratos - houve até a 
criação de um market place por parte de um gi-
gante hoteleiro europeu no qual hotéis indepen-
dentes podiam distribuir seus produtos sem a ne-
cessidade de afiliação.

Mas, afinal, por que o mercado independente 
ainda representa a grande maioria dos hotéis 
no País, mesmo com tantas opções de afilia-
ção? A resposta não é simples e envolve diversas 
variáveis, mas um ponto é quase unanimidade 
entre os proprietários: o risco. De modo geral, os 
contratos propostos pelas grandes redes aca-
bam por onerar a operação sem estipular uma 
contrapartida firme para o hotel. E isso incomoda 
os proprietários. 

Jorge Duarte, do CoHotel Consultoria Hoteleira, 
acredita que a maioria dos hotéis independen-
tes são empresas com investimentos familiares. 
Neste caminho, seus proprietários, via de regra, 
não dependem direta e exclusivamente dos ren-
dimentos dos mesmos. Além disso, existe o risco 
da operação com uma administradora, que caso 
tenha baixos resultados ou prejuízos, os proprie-
tários não poderão interferir, por força do contrato 
de administração.

Na opinião de Cristiano Vasques, diretor da 
HVS, a hotelaria brasileira é formada historica-
mente por hotéis independentes. Entrar para uma 
rede foi uma tendência que começou a ganhar 
força nos anos 2000, o que vem contribuindo para 
mudar de forma bastante clara o novo percentual 
de hotéis dentro de redes, com a abertura de no-
vas unidades. 

Navegando nestas águas percebemos que 
uma forma de reduzir este risco é oferecer aos 
proprietários um mínimo garantido, seja através 
da operação ou de um contrato de aluguel - e 
são poucas as redes que oferecem essas possi-
bilidades. Dentre as empresas que operam com 
mínimo garantido estão a B&B, Slaviero e Laghet-
to. Dessas três, apenas a primeira é especializada 
neste tipo de contrato. 

A francesa B&B, que chegou recentemente ao 
Brasil, opera mais de 460 hotéis na Europa, que 
foram desenvolvidos através de contratos de lo-
cação, no qual é estipulado um aluguel variável 
baseado na performance com um mínimo fixo, de 
forma que o proprietário irá receber sempre o que 

for maior entre os dois - mas nunca menos do que 
o mínimo garantido em contrato. 

Especialista neste modelo de negócio, a B&B 
Hotels tem muito apetite para conversões em ter-
ras brasileiras. A empresa estruturou um processo 
interno de auditoria técnica prévia dos empreen-
dimentos, para que os principais ajustes físicos 
necessários nos processos de entrada de ban-
deira sejam previamente identificados, orçados e 
constem no processo de negociação do contrato. 

Se num contrato de administração o proprie-
tário fica sujeito às variações do mercado, o con-
trato de locação com mínimo garantido oferece 
uma previsibilidade maior de recebíveis ao longo 
do tempo, melhorando a liquidez do ativo, facili-
tando o acesso a funding para retrofits e tornan-
do-o uma opção atrativa para casos de sucessão 
familiar. 

Neste caso, ter em seu core-business assumir o 
risco da operação hoteleira é um grande diferencial 
para a B&B Hotels, que reduz consideravelmente a 
participação do locador neste risco. Essa situação 
leva a outro questionamento importante dos pro-
prietários de hotéis independentes: qual a garantia 
de que a rede vai arcar com o mínimo garantido 
pelo período estipulado em contrato? Este modelo 
de negócio da B&B para o Brasil é semelhante ao 
utilizado pelo grupo na Europa e bastante diferente 
do padrão aplicado no mercado brasileiro. Além de 
fazer um investimento considerável nos empreen-
dimentos, entrando com CNPJ próprio, todo o FF&E 
e despesas pré-operacionais, a B&B oferece aos lo-
cadores uma garantia corporate de sua matriz. 

Tudo isso demonstra o compromisso e a visão 
de longo prazo da B&B com o mercado brasileiro, 
que já tem um hotel em operação em São José 
dos Campos e outros hotéis em fazes diversas de 
desenvolvimento em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Ponta Grossa, entre outros mercados. 

*Michael Schnürle é Executivo de Negócios es-
pecializado no segmento de Hotelaria, graduado 
pelo SENAC com MBA pela USP-FEA. Com 20 anos de 
carreira na indústria hoteleira, atuou em operado-
ras e consultorias, em projetos em todas as regiões 
do Brasil. Fluente em alemão, inglês e português, é o 
diretor de desenvolvimento da B&B Hotels no Brasil 
desde 2016.
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Móveis Delucci inova com Chaise Longue Flag 
Wood e Poltrona Lapa

Localizada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a Móveis Delucci tra-
balha com móveis e componentes em madeira, produzindo mesas, ca-
deiras, banquetas e similares para bares, restaurantes, cafés e hotéis. E, 
durante a Equipotel 2018, a Móveis Delucci foi agraciada com o Selo de 
Hospitalidade em dois de seus lançamentos: a Chaise Longue Flag Wood, 
assinada pelo Studio Marta Manente, e a Poltrona Lapa, idealizada pela Ye 
Design. Este selo visa contemplar produtos de expositores considerados 
inovadores para o cenário em que atuam. Ambas as peças têm a tecnolo-
gia e características da Móveis Delucci, assegurando um nível de excelên-
cia em seus produtos. Contato: www.moveisdelucci.com.br

DNI Condutores Elétricos lança alarme audiovisual 
eletrônico para idoso e PNEs

Fundada em 1990, a DNI é uma consolidada indústria brasileira de produ-
tos eletrônicos automotivos e condutores elétricos e, lançou na Equipotel deste 
ano, o DNI 4240, um alarme audiovisual eletrônico para idosos e PNEs - Pessoas 
com Necessidades Especiais. O equipamento dá ao idoso ou à pessoa com ne-
cessidades especiais mobilidade, autonomia e independência, já que permite 
solicitar auxílio sempre que necessário. É bivolt, contém 1 (um) acionador, é de 
fácil instalação (basta plugar na tomada) e acende Leds quando acionado. 
Mais informações em www.dni.com.br

Fundada em 1981, A Belo Mobiliário Corporativo conta com a expertise em 
ajudar hoteleiros, arquitetos e especificadores a criar e desenvolver soluções 
para as áreas privativas (quartos) e comuns (salas de reuniões, conferências, 
convenções, auditórios, coworking, restaurantes, lounges e recepção). A em-
presa oferece móveis com conforto, ergonomia e funcionalidade, que atendam 
as mais variadas necessidades do hóspede. Contato: www.moveisbelo.com.br

Belo Mobiliário Corporativo é especializada 
em soluções para áreas privativas

Geo Luz & Cerâmica lança arandela Moana
O lançamento da Geo Luz & Cerâmica, empresa do segmento de iluminação 

no Brasil, é a arandela Moana, assinada pelo designer Maurício D’Ávila. Feita 
em cerâmica e aço com pintura eletrostática, a concepção foi a de criar uma 
peça de fácil aplicação e que trouxesse versatilidade e beleza ao ambiente. 
O designer afirma que hoje em dia os espaços precisam ser cada vez mais 
otimizados, priorizando as passagens e os movimentos dentro dele, e a Moana foi 
criada pensando nesta ideia: ocupar menos espaço sendo altamente funcional. 
Contato: www.geoceramica.com.br
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