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Informações de credibilidade
As notícias falsas, que agora ganharam o 

nome de fakes, sempre existiram, mas nos últi-
mos anos ganharam ainda mais forma com as 
modernas tecnologias. Daí a importância de as 
pessoas se atualizarem através de mídias com 
altíssimo conceito e credibilidade editorial. E é 
isso que temos feito desde nossa primeira edição 
há quase 17 anos.

E nessa edição mais uma vez você pode 
comprovar nosso altíssimo padrão de qualidade 
e credibilidade editorial. Veja o que está 
acontecendo na hotelaria de Salvador, que teve 
22 hotéis fechados nos últimos quatro anos, numa 
entrevista com o Presidente da ABIH/BA, Glicério 
Lemos.

A implantação do luxuoso hotel Four Seasons, 
na capital paulista e do Adagio Curitiba no bairro 
do Batel também merecem destaque. A todos, 
uma ótima leitura e até nosso próximo encontro 
em dezembro.
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Conteúdo relevante

“Estamos vivendo um tempo marcado por fortes transformações, com a disrupção re-
modelando os negócios e o mercado impactado por informações inconsistentes e até 
as fake News. Por isso, é importante contar com um parceiro como a Revista Hotéis, que 

há tantos anos traz um conteúdo altamente relevante e de credibilidade para nossos clientes”. 

Gerente Geral do hotel InterContinental São Paulo

Johannes Bayer 
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Hotelaria baiana passa por 
profundas mudanças, mas 

mantém o axé
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A Bahia era um dos estados que mais 
promovia o turismo no Brasil, mas em razão 
de uma política pública equivocada, de 
não priorizar o setor, e com o fechamento 
do centro de convenções, houve perdas 
irreparáveis, principalmente na capital. 
E para agravar a situação, o hub da 
companhia aérea Gol passou para 
Fortaleza e o da Azul foi para o Recife, 
a malha aérea diminuiu e isso teve um 
impacto. Nos últimos quatro anos, Salvador 
perdeu 22 meios de hospedagens. E um 
deles, um ícone de hospedagem, o Bahia 
Othon Palace fechou as portas no dia 18 
de novembro. 

Mesmo com essas dificuldades, o setor 
hoteleiro está reagindo, pois a taxa de 
ocupação média está em 61,29%, resul-
tado superior ao observado no mesmo 
período do ano anterior (54,44%), mas o 
valor médio da diária nesse período per-
maneceu estável em R$ 228,71. E, como a 
hotelaria baiana está superando essas 
adversidades, agravadas pelo atual mo-
mento da situação política econômica do 
País, você confere nessa entrevista exclu-
siva com o hoteleiro e Presidente da ABIH / 
BA – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis da Bahia, Glicério Lemos.

Revista Hotéis - A cidade de Salvador per-
deu 22 empreendimentos hoteleiros nos úl-
timos anos. Quais os motivos que levaram a 
essa situação?

Glicério Lemos - Os motivos são diversos, 
dentre eles, a falta do Centro de Convenções, 
crise econômica do País, aeroporto com pou-
ca malha aérea e em reforma há anos e fal-
ta de investimento em marketing publicitário 
para público final.  Isso ocasionou, nos últimos 
quatro anos, a perda de 22 empreendimentos 
hoteleiros na Bahia, sendo eles:  Hotel Jagua-
ribe Praia, Hotel Cores do Mar, Hotel Patama-
res (Patamares Praia Hotel), Pousada Bayona, 

Porto Farol Apart Hotel, Itapoan Praia Hotel,  
Hotel Atlântico, Belmar Hotel, Pestana Bahia 
Hotel,  Tulip Inn Centro de Convenções, Marina 
Riverside Hotel, Hotel Litorâneo, Pousada La-
goa Praia , Solar Diana, Hotel Pelourinho,  Ho-
tel Corsário, Salvador Praia Hotel, Hostel Patuá, 
Vila Giuliana, Pousada Red Fish, Albergue do 
Porto e Othon Palace Hotel. 

 
R.H - O hotel Bahia Othon Palace encerrou 

as operações no dia 18 de novembro. Como foi 
recebido essa notícia pela indústria hoteleira 
da Bahia? E quais os impactos que isso terá 
para Salvador?

G.L - O fechamento do Othon Palace foi uma 
decisão da rede, pontual em Belo Horizonte e 
Salvador, sendo uma surpresa desagradável 
não só para o turismo como para a ABIH / BA 
– Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
da Bahia, porque a taxa de ocupação hotelei-
ra vem crescendo desde de julho de 2017. Com 
o fechamento do Othon teremos um prejuízo 
grande para toda a cadeia do turismo, com a 
demissão de 240 funcionários. A ABIH /BA ten-
tará relocar todos estes funcionários em outros 
hotéis, para evitar um impacto ainda maior na 
economia do Estado e no número de desem-
pregados. 

R.H - O centro de convenções do Bahia 
Othon Palace tem capacidade para até três 
mil pessoas. Isso dificulta ainda mais atrair 
eventos para a capital baiana que não conta 
com o Centro de Convenções da Bahia?  

G.L - Realmente a cidade vai encontrar uma 
dificuldade de um espaço tão significativo, 
que tinha capacidade para receber três mil 
pessoas. Agora os congressistas vão se dirigir 
para outros hotéis que também possuem Cen-
tro de Convenções, no Farol da Barra, Ondina e 
Rio Vermelho. 

 
R.H - Qual a importância do turismo corpo-

rativo para Salvador e como vocês estão se 
mobilizando para a construção do novo centro 
de convenções? 

G.L - O prefeito de Salvador atendeu a um 
pedido da ABIH-BA para a construção do novo 
Centro de Convenções, no mesmo bairro onde 
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R.H - Alguns especialistas afirmam que os 
hotéis do Litoral Norte baiano são grandes con-
correntes para os turistas que viajam à Bahia, 
mas não permanecem em Salvador e isso im-
pacta na taxa de ocupação, o que faz com que 
alguns empreendimentos tenham que diminuir 
tarifas para serem competitivos. Isso realmente 
ocorre? Qual sua opinião a respeito? 

G.L - São dois segmentos diferentes de ho-
telaria, são públicos distintos na qual a concor-
rência é pouca.  Há alguns anos, Salvador per-
deu muito em função de não ter modernizado 
a sua infraestrutura e, hoje, Salvador é uma ci-
dade requalificada, com grande infraestrutura, 
temos o metrô, novas praças, novos museus, 
está em construção o BRT, enfim, uma cidade 
desenvolvida para os soteropolitanos e turis-
tas. A diminuição da tarifa se deve pela falta 
do Centro de Convenções e a diminuição da 
malha aérea, que culminou juntamente com a 
crise econômica que o Brasil atravessa, o que 
foi uma infeliz coincidência em reunir tantos 
aspectos negativos. Mas, hoje estamos reto-
mando o crescimento da taxa de ocupação 
hoteleira, que teve início em julho de 2017 e até 
hoje só tivemos um número crescente na taxa 
de ocupação e só faltando recuperar a diária 
média, que neste momento se encontra estável.  

 

R.H - Qual a taxa de ocupação acumulada nos 
últimos meses dos hotéis associados a ABIH/BA? 
A diária média está de acordo com a rentabili-
dade necessária ou falta melhorar muito?

G.L - De janeiro a setembro de 2018 tivemos 
uma taxa de ocupação média de 61,29%, resul-
tado superior ao observado no mesmo período 
do ano anterior (54,44%), com um crescimento 
neste período de 12,58%. O valor médio da diária 
no período permaneceu estável (R$ 228,71 em 
2018 e R$ 228,71 em 2017) enquanto o Revpar 
cresceu 12,59%, passando de R$ 140,18, em 2018, 
contra R$ 124,51, em 2017. Os resultados revelam 
que estamos mantendo a tendência de cres-
cimento. Contribuiu para esse desempenho a 

existia o antigo (Boca do Rio) e, prontamente, 
foi aceito. Foi feito o projeto, a escolha da área, 
os recursos estão garantidos, já alocados no 
orçamento do município de Salvador, não res-
tando mais nenhuma dúvida de que se tornará 
realidade. Acreditamos tanto que conseguimos 
trazer em 2020 para a capital baiana, o maior 
congresso da indústria hoteleira, o CONOTEL 
- Congresso Nacional de Hotelaria, que será 
realizado no novo Centro de Convenções de 
Salvador em conjunto com a comemoração 
dos 50 anos da ABIH.  Este equipamento é de 
alta relevância para a cidade de Salvador e 
não podemos abrir mão, o Centro de Conven-
ções é a cereja do bolo e a sua inauguração 
trará eventos nacionais e internacionais para 
a capital baiana, movimentando a economia e 
gerando emprego e renda. 

 

R.H - Antigamente, a Bahia era um estado 
modelo para atrair investimentos hoteleiros e, 
consequentemente, turistas, mas nos últimos 
anos a Bahia tem perdido espaço para outros 
estados. Na sua opinião, por que essa mudan-
ça está ocorrendo?

G.L - Foi uma política adotada pelo atual 
Governo do Estado da Bahia em não priorizar 
o turismo, por não ter olhos para enxergar a 
economia do turismo, que alavanca 53 setores 
da economia.  Desde que o Centro de Conven-
ções da Bahia teve suas atividades interrom-
pidas, Salvador perdeu muito com o turismo. 
Salvador perdeu a sua grande malha aérea 
porque o Governo não quis reduzir alíquota do 
querosene da aviação, causando a saída do 
hub da Gol, que foi para Fortaleza, onde está 
ocorrendo um grande aumento de voos na-
cionais e internacionais, como também per-
demos o hub da Azul para Recife, aumentando 
também o número de voos nacionais e inter-
nacionais, causando um grande prejuízo para 
a economia da Bahia. 

Alguns especialistas afirmam que 
os hotéis do Litoral Norte baiano são 
grandes concorrentes para os turis-
tas que viajam à Bahia

Agora os congressistas vão se di-
rigir para outros hotéis que tam-
bém possuem Centro de Conven-
ções, no Farol da Barra, Ondina e 
Rio Vermelho. 
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intensificação do trabalho que a ABIH/BA vem 
desenvolvendo desde 2016, em divulgar o Des-
tino Salvador, nos principais mercados emisso-
res da América Latina. Realizamos o Road Show 
promovendo capacitação, blitz e palestra com 
os principais agentes e operadores de viagens 
de diversas regiões. Realizamos também a Ro-
dada de Negócios que reuniu diversos empreen-
dimentos hoteleiros, empresas de receptivo, 
bares e restaurantes, operadores de turismo do 
Brasil e América Latina, para promover reuniões 
de negócios e alavancar o turismo local. O Fam 
Show para operadores de viagem e FAM Show de 
agentes de viagem, com o intuito de fortalecer 
ainda mais o turismo de Salvador, com passeios 
e visitas aos principais pontos turísticos da capi-
tal baiana. Todo este trabalho tem contribuído 
com este resultado expressivo.

Com o final do 3° trimestre, o ano de 2018 está 
se consolidando para ter as melhores taxas de 
ocupação dos últimos cinco anos. Para o verão, a 
tendência é a de termos uma taxa de ocupação 
de 90 a 92% e esperamos para o Réveillon uma 
taxa de ocupação de 100%. 

R.H - Na sua opinião, qual foi o legado 
que a Copa do Mundo de 2014 deixou para a 
hotelaria de Salvador? Quantos hotéis foram 
construídos? Isso teve impacto nos que 
fecharam ou na taxa de ocupação e diária 
média?

G.L - Salvador foi uma das cidades sedes 
dos jogos da Copa do Mundo, e isso resultou 
em um marketing do Destino Salvador com 
turistas estrangeiros e locais. 10 novos hotéis 
foram construídos na época e o pós Copa do 
Mundo não foi o motivo do fechamento hotéis, 
o que ocorreu foi o fechamento do Cento de 
Convenções e a falta de investimento do 
Governo do Estado em publicidade dirigida 
ao público final, juntamente com a crise 
econômica do país, resultando no fechamento 

de alguns hotéis.  
 
R.H - Quais são os principais gargalos exis-

tentes na hotelaria baiana? E como resolvê-los?
G.L - Os dois grandes gargalos da hotelaria 

baiana são: a falta do Centro de Convenções, 
do turismo de negócios para Salvador e a falta 
de investimento do Governo do Estado da Ba-
hia no setor do turismo para atrair hub de em-
presas aéreas baixando o querosene da avia-
ção e investimento em publicidade ao público 
final. O aeroporto que era o grande problema, 
foi privatizado e está com a obra em ritmo 
acelerado para a sua recuperação. 

 

R.H - Como você enxerga a hotelaria baiana 
nos próximos anos?

G.L - A ABIH/BA e a SECULT - Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo tem investido na 
capacitação de operadores e agentes de via-
gem e na divulgação do destino turístico Sal-
vador em diversos países da América Latina, 
com o projeto Road Show. Desde a sua imple-
mentação em 2016, o Road Show já capacitou 
mais de 3.500 operadores e agentes de via-
gem e percorreu 20 em cidades brasileiras e 
estrangeiras. O que tem ajudado na recupera-
ção do fluxo de turistas na capital baiana.  Este 
ano, já visitamos Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro, Santiago, no Chile, Montevideo, no Uruguai, 
Buenos Aires, Córdoba e Rosário, na Argenti-
na e Brasília e, até o fim do ano, vamos per-
correr mais oito cidades. Outro fato que tem 
contribuído com o turismo na capital baiana 
é a novela Segundo o Sol, da rede Globo, que 
se passa em Salvador. Acredito que para os 
próximos anos com a finalização da obra do 
novo Centro de Convenções, em setembro de 
2019, com a ampliação da requalificação dos 
pontos turísticos da cidade e também com a 
renovação do aeroporto com a nova operado-
ra Vinci, teremos uma recuperação de toda a 
cadeia do turismo. 

Salvador foi uma das cidades sedes 
dos jogos da Copa do Mundo, e 
isso resultou em um marketing do 
Destino Salvador com turistas es-
trangeiros e locais.

Os dois grandes gargalos da hotelaria 
baiana são: a falta do Centro de Con-
venções, do turismo de negócios para 
Salvador e a falta de investimento do 
Governo do Estado da Bahia
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Hotel & Food Nordeste comemora sucesso da primeira edição 
com 11 mil visitantes

O evento promovido pela empresa Insight 
Feiras & Negócios aconteceu nos dias 3 a 5 de 
outubro no Centro de Convenções de Pernam-
buco, em Olinda. A primeira edição da feira HFN 
recebeu mais de 11 mil pessoas com caravanas 
da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará 
e um impacto econômico de R$ 250 milhões. O 
objetivo do evento foi de promover um grande 
encontro entre expositores, especialistas e co-
merciantes dos ramos hoteleiro e alimentício de 
todo o Nordeste. A HFN teve apoio de mídia da 
Revista Hotéis e foi realizada em parceria com 
as entidades ABIH/PE — Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis em Pernambuco e ABRASEL — 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 
Contou com diversos projetos paralelos, como o 
primeiro Fórum de Hospedagem e Alimentação 

do Nordeste, e os espaços Gourmet Experience, 
HotelCor, Beer & Coffee Business e Workshop Ali-
mentação. “É um orgulho e uma honra tirar do 
papel um projeto tão importante para a hotelaria 
e restaurantes do Nordeste trazendo fornece-
dores de equipamentos do segmento e muito 
conteúdo para hoteleiros da nossa região. A fei-
ra e o Fórum de Hospedagem e Alimentação do 
Nordeste excederam as expectativas nesse pri-
meiro ano e a tendência é de crescimento para 
as próximas edições”, afirmou o Presidente da 
ABIH-PE, Artur Maroja.

Lacuna no setor
Ao todo, foram mais de 120 expositores que 

trouxeram as principais novidades e tendências 
para mercado dos bares, restaurantes e hotéis. 

Os promotores da HFN, Tatiana Menezes, Rodrigo da Fonte e Carol Baia ficaram satisfeitos pelo resultado alcançados nessa 
primeira edição da feira
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Com conteúdos voltados para todo o Nordeste, a 
HFN promoveu também o fomento ao turismo de 
eventos em Pernambuco. “Viemos de uma lacuna 
de dois anos sem feira dos segmentos de turismo e 
alimentação fora do lar. Um projeto que nasceu há 
um ano e meio e que conecta compradores de toda 
a região Nordeste aos fornecedores. Antes, os pro-
fissionais precisavam viajar até o Sudeste, então, 
estamos aproximando as duas pontas da cadeia 
produtiva”, acredita Tatiana Menezes, Sócia-Direto-
ra da Insight Feiras & Negócios.

Em sua programação, a HFN contou com 45 
palestras divididas em cinco espaços. O Gourmet 
Experience foi especialmente pensado para pro-
mover a educação em gestão e operação gas-
tronômica. Já o Fórum de Hospedagem e Alimen-
tação do Nordeste foi um espaço de diálogo entre 
tecnologia, hotelaria e gastronomia. O HotelCor 
trouxe debates sobre arquitetura e decoração. 

Troca de experiências
Idealizado pelas duas arquitetas Dani Figueroa e 

Roberta Borsoi, o espaço promoveu ao vivo soluções 

simples de repaginação com base no artesanato 
pernambucano, além de promover palestras e 
debates sobre o assunto. “O HotelCor foi um sucesso. 
A gente idealizou o espaço para ser um local de 
troca de experiências mesmo, desde a ideia de fazer 
a transformação ao vivo até o tema das palestras 
e debates. O público curtiu e participou bastante”, 
enfatizou a arquiteta, Dani Figueroa. 

O Beer & Coffee Business reuniu especialistas no 
empreendedorismo de cafés e cervejas artesanais 
e contou com dez estandes das principais marcas 
pernambucanas do ramo, como Debron, Capunga, 
Duvália, Manguezal, Babylon, Seis Punhos, Ekaut, 
Senhor Brasil Cafés, Cordel Cafés e Kaffe. “É a pri-
meira feira que nós participamos e a expectativa 
foi correspondida. Tivemos um fluxo bastante in-
tenso aqui, e as palestras também sempre muito 
pertinentes. O saldo foi muito positivo e já estamos 
animados para a próxima edição”, disse Lidiane 
Santos, barista ganhadora de importantes prêmios 
nacionais. 

Também chamou a atenção o concurso de piz-
zaiolos do Nordeste no Pizza Maker & Down. “Foi 
maravilhoso, o público participou muito, lotou a 

As palestras do Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste atraíram um bom público
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Palestras interativas
A programação do Workshop Alimentação 

trouxe 12 palestras voltadas para quem já trabalha 
nos setores de hospedagem e alimentação fora 
do lar, com dicas e estratégias para aperfeiçoar 
os conhecimentos. “Tivemos palestras com lota-
ção esgotada como a de riscos sanitários, assunto 
fundamental para todos os estabelecimentos, e a 
de tendências gastronômicas. Foram temas varia-
dos voltados para os empreendedores”, comenta 
Zelândia Galvão, responsável pelo espaço.

O Sebrae também participou do evento com uma 
ilha especialmente dedicada aos empreendedores. 
“A gente apostou no evento e foi uma oportunidade 
única para os micro e pequenos empreendedores 

participarem da feira. É hora de festejar e se pre-
parar para o próximo ano”, falou o gestor de pro-
jetos de alimentos e bebidas do Sebrae-PE, Emilio 
Honório.

No Espaço Startup HFN, foi realizada uma banca 
de investidores, sete palestras, workshops e venda 
de soluções. “Foi um link entre inovadores e ges-
tores do mercado tradicional que se encontraram e 
conseguiram dialogar para atender melhor às pes-
soas”, colocou Erick de Albuquerque, coordenador 
de conteúdo.

Carol Baía, Sócia-diretora da Insight Feiras & 
Negócios se diz muito satisfeita com o resultado da 
primeira edição da feira. “Tivemos uma visitação 
qualificada, um mix de expositores, além de um es-
tande exclusivo do Banco do Nordeste para facilitar 
linha de crédito para os compradores. Para 2019, 
além de conteúdo, inovação e tecnologia, traremos 
novos setores para continuar mostrando ao merca-
do o que há de mais novo”, enfatiza Carol oferecendo 
o convite para a segunda edição que deve acon-
tecer entre os dias 6 e 8 de novembro, com previsão 
para reunir mais de 150 expositores, novamente no 
Centro de Convenções de Pernambuco.

nossa arena. Tivemos a casa cheia nos três dias de 
competição, com um concurso muito transparente e 
justo, do jeito que a gente quer. E para o ano que vem 
queremos dobrar a quantidade de participantes 
com Síndrome de Down”, arrematou Erilene Monteiro, 
uma das melhores pizzaiolas do Brasil, premiada por 
três anos consecutivos com o prêmio Excelência e 
Qualidade Brasil.

O HotelDecor foi um dos diferenciais da feira HFN
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RCI Brasil promoveu com sucesso 6ª edição do Top Seller 
Event 2018

Esse é o principal evento da indústria de tempo compartilhado no Brasil

Esse evento foi promovido pela RCI - Resort 
Condominiums International, um das mais 
atuantes empresas de intercâmbio de férias no 
mundo, nos dias 24 e 25 de outubro, no Costão 
do Santinho Resort, em Florianópolis (SC). O 
evento que teve cobertura em tempo real no 
site e mídias sociais da Revista Hotéis reuniu 
cerca de 600 profissionais ligados a indústria 
do tempo compartilhado (timeshare) para um 
amplo debate de temas ligas ao setor. Para 

isso, contou com a participação de renomados 
palestrantes, como: Roberto Shinyashiki, 
palestrante e autor de diversos best-sellers, 
com mais de 7 milhões de exemplares 
vendidos, apresentou palestra “Revolução 
dos Campeões”. Chieko Aoki, Presidente e 
fundadora da rede hoteleira Blue Tree Hotels, 
fez uma palestra inspiradora contando sua 
experiência e ascensão profissional. Rodrigo 
Pimentel, autor do livro “Elite da Tropa”, que 

Cerca de 600 profissionais do setor de timeshare participaram do Top Seller Event 2018
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originou os premiados filmes “Tropa de Elite” e 
“Tropa de Elite II” e sua palestra motivacional 
teve como tema “Construindo Tropas de Elite”. 

O Diretor de Desenvolvimento de Negócios 
do cartão Elo, Marcelo Marques mostrou aos 
participantes a atuação e crescimento da 

Cristiano Lopes mostrou em sua palestra as principais qualidades que um profissional deve ter para ser com-
petitividade e vencedor

Equipe RCI Brasil que fez o evento acontecer na foto ao lado do palestrante Rodrigo Pimentel, autor do livro 
Tropas de Elite



Aconteceu

19

Debates de temas relevantes, com profis-
sionais que atuam no setor, atualizaram os par-
ticipantes. Entre os temas estavam: Cenário da 
Propriedade Compartilhada - desafios e opor-
tunidades; Onde a competição é grande, como 
manter o comportamento e o comprometi-
mento? ; Mais vendas, mais valores... melhores 
experiências; Como manter a satisfação de um 

Além das palestras e debates, o evento teve 
também a noite de premiação e reconhecimento. 
A tradicional festa “Red and White” fechou o Top 
Seller Event 2018 com a revelação dos melhores 
profissionais da indústria da propriedade 
compartilhada e que alcançaram os mais altos 
números de acordo com contratos reportados. 
Fabiana Leite, Diretora de Operações da 
RCI Brasil, destaca que: “O Top Seller Event 
disseminar o conhecimento e contribuir para 
o amadurecimento do setor é um dos grandes 
desafios que temos para esta edição. Além, é 
claro, de reconhecer e agradecer aos nossos 
parceiros afiliados a dedicação e as conquistas 
conjuntas”, enfatiza Fabiana. 

empresa que em apenas sete anos de atuação 
tem 12% de Market share. E o palestrante que 
encerrou o evento foi Cristiano Lopes que é 
turismólogo, professor do Senac /MG e já tem 
mais de 1000 palestras em seu curriculum. Com 
uma metodologia própria, práticas aplicadas 
no mercado e performance de palco, Lopes 
fechou as palestras com chave de ouro.

cliente que muda o tempo todo?  e a captação 
de hoje, atrai o cliente do amanhã?

Alguns dos ganhadores do prêmio Top Seller Event 2018
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Cidade de São Paulo atrai 
grandes marcas de hotéis de luxo

A capital paulista definitivamente entrou 
para o roteiro de grandes marcas hoteleiras 
de luxo no mundo. Após receber em junho do 
ano passado o Palácio Tangará, o primeiro ho-
tel masterpiece da grife Oetker Collection na 
América do Sul, e também, acaba de receber o 
Four Seasons com um investimento de cerca de 
R$ 700 milhões, outras bandeiras de luxo devem 
chegar em breve. Em 2020, entra em operação o 
primeiro hotel-palácio de seis estrelas da marca 
internacional Rosewood na América Latina. Ele 
está sendo construído junto à antiga materni-
dade tombada Filomena Matarazzo, construída 
em 1943. O edifício contará com 151 quartos de 
hóspede e 122 suítes residenciais, dois restau-
rantes, um bar e um caviar lounge. 

No dia 15 de outubro, a Hilton anunciou o pri-
meiro Canopy by Hilton na América Latina, pre-
visto para ser inaugurado em 2019. O empreen-
dimento será construído no bairro paulistano 
dos Jardins. De propriedade da Tati Construtora 
e Incorporadora e administrado pela Hilton, o 

hotel de 98 quartos oferecerá ao público local e 
aos viajantes o serviço orientado aos hóspedes, 
característica da marca. No espaço chamado 
Canopy Central, o hotel terá um restaurante e 
bar que servirão pratos da culinária local e con-
temporânea. Terá também um espaço flexível 
para reuniões, além de um lounge e um centro 
fitness. 

Outra bandeira de luxo que também tem os 
dias contados para chegar à capital paulista é 
a W Hotels Worldwide, bandeira da Marriott In-
ternational, que anunciou no dia 18 de outubro 
a inauguração do primeiro hotel da marca no 
Brasil. Com abertura planejada para 2021, o W 
São Paulo trará um novo agito ao coração da 
metrópole mais populosa do país. Com espa-
ços propícios para provar um drinque e petis-
cos, o W São Paulo está criando uma nova cena 
na cidade, sendo o primeiro hotel de luxo Mar-
riott International no País. “O Brasil é belíssimo 
em muitos aspectos, desde a diversidade no 
design e na arquitetura à enorme variedade de 
culinárias regionais e pessoas. Todos querem 
fazer parte disto e o W não é exceção”, afirma 
Anthony Ingham, Diretor Global de Marcas da W 
Hotels Worldwide. 

Projetado por Nini Andrade Silva e o time de 
design da marca W, o W São Paulo terá 179 quar-
tos de luxo, incluindo duas suítes WOW e uma 
suíte Extreme WOW (a suíte presidencial da mar-
ca). O hotel também terá dois restaurantes com 
espaço no topo do edifício e uma vista incrível da 
cidade, além do exclusivo lobby bar Living Room. 
O W São Paulo também convidará os seus hós-
pedes para recarregarem suas energias na aca-
demia de ponta FIT e na ampla piscina WET Deck. 
Espaços para eventos ultramodernos elevarão o 
nível de reuniões de negócios ou eventos sociais, 
com cerca de 1.500 m² de área útil.

Localizada no bairro financeiro da Vila 
Olímpia, em São Paulo, a propriedade ficará 
a dois quarteirões do JK Iguatemi, uma das 
áreas de compra mais importantes da cidade, 
com uma série de lojas de luxo e restaurantes. 
O W São Paulo estará rodeado de prédios 
residenciais e uma ampla seleção de espaços 
de entretenimento e vida noturna vibrante. 
Ficará a aproximadamente 5 Km do Aeroporto de 
Congonhas e a 25 Km do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos.

Perspectiva de como será a fachada do W São Paulo 
com abertura prevista para 2021
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São Paulo ganhou hotel padrão luxo superior da bandeira Four Seasons

O empreendimento foi implantado no bairro paulistano da Chácara Santo Antônio e estima-se 
que o negócio exigiu cerca de R$ 700 milhões em investimento

Vista da fachada do Four Seasons São Paulo à noite
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A rede canadense Four Seasons Hotels 
and Resorts,conhecida mundialmente pela 
excelência nos padrões e serviços, colocou em 
operação na capital paulista no dia 15 de outubro, 
sua 112ª unidade no mundo. Ela foi erguida na 
Chácara Santo Antônio, ao lado da Marginal do 
Rio Pinheiros, integrando o complexo imobiliário 
Parque da Cidade. Esse espaço, que ainda 
está sendo urbanizado, contempla nove torres 
corporativas e residenciais, além de um shopping 
homônimo, que deve ficar pronto em abril do 

próximo ano. Essa é a primeira filial brasileira 
e a quarta na América do Sul — Buenos Aires 
e Bogotá (duas unidades) saíram na frente—, 
dessa bandeira padrão luxo superior, mas muitos 
especialistas consideram seis estrelas. Estima-
se que houve um investimento de cerca de R$ 
700 milhões na construção e implantação desse 
empreendimento pertencente à Iron House Real 
Estate, do Grupo Brennand, em parceria com a 
Tamweelview European Holdings, subsidiária 
da Adia - Abu Dhabi Investment Authority. 

Os apartamentos são bem amplos, modernos e funcionais
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Empreendimento inovador de uso misto
Os 28 andares são distribuídos com 254 luxu-

osos quartos de hotel nos primeiros 15 pavimen-

A moderna edificação foi projetada pelo 
escritório norte-americano HKS Architects em 
parceria com os brasileiros do Aflalo e Gasperini 
Arquitetos. Já o projeto das acomodações, spa, 
lobby e outras áreas públicas é assinado pelos 
designers do Bamo, de São Francisco. A proposta 
dos designers para o primeiro Four Seasons 
no Brasil apresenta o melhor da estética de 
luxo internacional com inspiração nas linhas e 
nos estilos de grandes nomes da arquitetura 
e da arte brasileiras. É do artista plástico 

pernambucano Francisco Brennand a escultura 
que recepciona os hóspedes no lobby. Materiais 
tradicionalmente brasileiros estão presentes em 
diferentes partes do hotel e peças de designers 
brasileiros, como Burle Marx e Paulo Mendes da 
Rocha, unem luxo com o charme paulistano.



Implantação

26

Escada em caracol é uma das marcas da bandeira Four Seasons 
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tos e 84 private residences estrategicamente 
localizadas nos 12 andares mais altos da torre, 
com vistas para a região. Nessas residences os 
moradores podem usufruir de todos os serviços, 
infraestrutura e amenities disponíveis para os 
hóspedes do hotel, associados à infraestrutura e 
serviços exclusivos para os moradores. Os apar-
tamentos, que chegaram a ser comercializados 
por R$ 20 mil o m2, estão disponíveis com uma 
ou duas suítes de 92, 98, 181 ou 213 m², e os in-
teriores levam a assinatura do arquiteto Arthur 
Casas. O objetivo é possibilitar que moradores 
aproveitem a infraestrutura do hotel, como ser-
viço de quarto, mensageiros, manobristas e até 
mordomos.

Já os apartamentos do hotel são classifica-
dos em diversas categorias. A menor metragem 
é de 38 m2 chegando a 220 m2 na suíte presi-
dencial. Em ambos os apartamentos o conforto, 
requinte e sofisticação estão presentes em cada 
detalhe, pois muitos produtos foram desenvolvi-
dos de forma personalizada e exclusiva. Para as-
segurar que os ruídos externos não atrapalhem 
a tranquilidade dos hóspedes, as janelas con-
tam com vidros antirruído e as cortinas instala-

das em tecido black-out, controlam a lumino-
sidade do ambiente, assegurando ainda mais 
conforto. Os colchões da marca Simmons é um 
dos diferenciais e agradam celebridades que se 
hospedam em outras unidades mundo afora e, 
inclusive, podem ser comprados por clientes da 
rede de hotéis em alguns países. Os quase 300 
conjuntos implantados nesse empreendimento 
foram desenvolvidos de forma exclusiva, utili-
zando a mais alta tecnologia. 

O enxoval de cama leva o padrão de 
qualidade da Trussardi, assim como como 
a linha de mesa com toalhas de linho. Foi 
utilizado algodão egípcio confeccionado em 
medidas e acabamentos específicos para esse 
empreendimento. As toalhas 100% algodão 
foram detalhadamente confeccionadas de 
acordo com especificações da matriz da Four 
Seasons no Canadá.

Gastronomia internacional
O chef executivo Paolo Lavezzini é o respon-

sável por dar vida ao conceito gastronômico 
do restaurante Neto, cujo nome homenageia os 

A culinária do restaurante Neto homenageia os descendentes de imigrantes italianos em São Paulo
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descendentes de imigrantes italianos em 
São Paulo. Como diz o nome, o conceito 
surge da ideia de ser o neto de uma non-
na pilotanto a cozinha e se traduz num 
menu contemporâneo com a premissa 
“Italian by heart, Brazilian by soul”, assi-
nado pelo chef Paolo Lavezzini. O cardá-
pio apresenta pratos como Lagostins 
acompanhados de couve-flor, pistache 
siciliano, lardo de Colonnata e tucupi. O 
Tagliolini feito com farinha de feijão pre-
to, alho, azeite, pimenta de bode, couve 
manteiga e bottarga, personifica o que 
há de melhor na culinária das duas cul-
turas. O Bar Caju segue a mesma filosofia 
e combina acepipes dos clássicos bote-
quins com drinques desenvolvidos espe-
cialmente para reunir o que há de mais 
moderno na coquetelaria internacional 
com os insumos nacionais.

O restaurante apresenta um toque 
genuinamente brasileiro à tradicional 
cozinha italiana, em um ambiente 
criado pelo renomado estúdio norte-
americano EDG. O chef italiano também 
supervisionará os menus do serviço de 
quarto, dos eventos e do bar do lobby, 
o Caju SP, inspirado nos botequins 
paulistanos. Caju por ser uma fruta 
brasileira e porque o drinque Caju Amigo é 
conhecido por ser um drinque paulistano. 
Serão servidos pratos de boteco com 
uma pegada mais elaborada. 

A Schipper foi a empresa selecionada 
para fornecer diversos utensílios na área 
de alimentos e bebidas. Cada detalhe e 
escolha foi minuciosamente estudada 
para encantar os hóspedes. Os talheres, 
Rechauds e outros vários utensílios de 
apresentação são da renomada fabrican-
te Alemã WMF. As porcelanas trazem a for-
ça da qualidade e acabamento da tam-
bém Alemã Bauscher. A área de produção 
(cozinha e confeitaria) foi equipada com 
os melhores produtos da Francesa Matfer 
e com os utensílios nacionais de alto pa-
drão. Na área de Eventos as mesas são 
da Inglesa Burgess que a Schipper tam-
bém trouxe para atender as necessidades 
deste empreendimento diferenciado.

Moderna infraestrutura
O Fitness Center do novo hotel Four Sea-

sons proporciona uma experiência única aos 
hóspedes com os equipamentos Technogym. 
Além do design moderno e exclusivo, é possível 
manter o ritmo dos treinos durante a hospeda-
gem, com esteiras, bicicletas e equipamentos 
de cardio. Além da preocupação com o bem 
estar, a Technogym traz soluções atreladas 
à alta tecnologia, todos os aparelhos têm um 
sistema de programação dos treinos, que po-
dem ser conectados diretamente a aplicativos 
como Netflix, Youtube, Spotify. Por meio do apli-
cativo My Wellness, é possível acompanhar e 
registrar todas as atividades com uma ampla 
gama de programas de treinamento, rotinas 
para atender às mais variadas metas e testes 
de desempenho, a fim de avaliar seu poder de 
limite e escolher o treinamento mais adequado 
para o usuário.
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A área de eventos conta com um espaço 
de 1.409 m² com capacidade para receber 600 
pessoas e, as salas de convenções atendem 
confortavelmente diversos formatos de even-
tos. Esse espaço também foi criado pela EDG, 
incluindo um salão que pode ser dividido em 
ambientes menores, sete salas de tamanhos 
variados e dois terraços externos. Os espaços 
são adaptáveis a eventos sociais, como casa-
mentos ou pequenas celebrações em família, 
e também a diferentes formatos de compro-
missos de negócios.

A infraestrutura de serviços conta, ainda, 
com o Four Seasons Spa, um espaço desen-
volvido para recarregar corpo, mente e espírito 
num lugar inspirador e envolvente com ênfase 
em elementos e materiais naturais. O menu 
conta com 17 tratamentos corporais, todos com 
foco no bem-viver, sendo três de assinatura 
exclusiva: Experiência Four Seasons, Feminino 
Sagrado e Jornada Olfativa. A linha escolhida 

para esse espaço foi a Botanique e cerca de 
cinco novos produtos foram desenvolvidos ex-
clusivamente para o novo Spa e inclui: creme e 
óleo de massagem com ativador, gel esfoliante 
de maracujá, máscara corporal de argila da 
Amazônia e pomada capilar. A sauna com de-
sign celeste e a piscina indoor/outdoor coroam 
a experiência daqueles em busca de descanso, 
permitindo momentos ao sol e à sombra, como 
nenhuma outra na cidade.

Na área de lazer, um dos destaques é a 
piscina localizada na área do Spa, com 18m (é 
uma lap pool) e temperatura a 27°C com área 
interna e externa dividida por um vidro retrátil 
e parede lateral em vidro com vista para o 
horizonte paulistano.

Desafios da implantação
A Tétris, empresa de Design & Build do grupo 

JLL com atuação global em 16 países no mundo, 

O empreendimento conta com um moderno fitness center
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teve uma importância fundamental na obra do 
Four Seasons São Paulo. Ela foi responsável em 
ajudar a viabilizar os projetos de interiores, de-
senvolver e homologar os fornecedores, assim 
como realizar a implantação. “Mesmo com nos-
sa experiência em gerenciar vários projetos de 
obras hoteleiras no Brasil, esse empreendimento 
foi nosso primeiro e grande desafio no País, pois 
envolvia a implantação de uma das marcas de 
hotéis mais luxuosas no mundo e não havia ne-
nhuma experiência anterior no Brasil para se 
espelhar. Tivemos que homologar 165 fornece-
dores e especificar 2500 tipologias de produ-
tos. Houve uma flexibilidade da Four Seasons 
em valorizar a cultura local e a grande maio-
ria dos produtos adquiridos foram nacionais e 
muitos dos quais exclusivos e personalizados. 
Mesmo com essa tropicalização, manteve-se as 
exigências e padrões internacionais da marca 
afim de evitar descaracterizar o projeto. Houve 

uma sinergia muito grande com a contratante 
Iron House, que fazia conjuntamente visitas aos 
fornecedores, checava toda a documentação 
necessária para ter certeza que o produto ho-
mologado seria entregue no prazo e nos padrões 
exigidos. Foi necessário montar protótipos do 
apartamento modelo e de alguns outros produ-
tos e isso incluía: tecidos, marcenaria, carpete, 
mesas e cadeiras para restaurantes e diversos 
itens operacionais. Isso demandou nove me-
ses de intenso trabalho em que foi necessário 
planejar uma logística perfeita nos prazos de 
entrega dos produtos para que a medida que 
fossem chegando a obra, fossem implantados 
nos seus respectivos ambientes, pois não con-
távamos com espaço para depósito. Esse foi um 
projeto complexo que exigiu muita dedicação 
de nossos profissionais, mas o resultado ficou 
acima de nossa expectativa”, ressaltou Alessan-
dra Arnone, Diretora da Tétris.

Uma das salas de estar com tratamentos exclusivos
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Produtos foram desenvolvidos de forma exclusiva, como se nota nos corredores com os carpetes e o revestimento de 
folha de bananeira nas laterais das portas dos apartamentos
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Grande parte do sucesso desse empreendimento é graças 
aos fornecedores contratados, pois vários deles desenvolveram 
produtos e soluções exclusivas. Além dos fornecedores já citados, 
confira a seguir mais alguns que estiveram presentes no Four Sea-
sons São Paulo:

Assa Abloy: Fechadura eletrônica em RFID
Dometic: Forneceu o minibar de gaveta (DM 50 CF) e o cofre 

com abertura superior (MDT 400 XQ);
A Janela Cortinas: responsável pela confecção das cortinas 

dos quartos e áreas sociais, além de almofadas decorativas;
Almavera: ateliê responsável pelo fornecimento de grande 

parte das obras de arte dispostas no hotel;
Artefacto: responsável pelo fornecimento de diversas peças, 

merecendo destaque a poltrona redonda do quarto One Bedroom 
Suite e os sofás do Club Loung de desenho exclusivo para o hotel;

Emi Decorações: desenvolveu sob medidas diversos estofados, 
inclusive a chaise amarela dos quartos Standards e as cadeiras 
do Restaurante Neto;

Moveis Reeps: marcenaria responsável por parte dos móveis 
dos quartos e áreas sociais; em destaque a mesa de centro do 
quarto One Bedroom Suite, as mesas do Restaurante Neto, os 
aparadores das Salas de Reunião, e banco da Piscina;

Nani Chinellato: revestimentos especiais como a palha de 
bananeira dos corredores e a trama em couro natual das ca-
beceiras dos quartos Standards. Além de diversos acessórios de 
cerâmica italiana;

Punto e filo: responsável pelo fornecimento dos tapetes, desta-
cando o tapete do Lobby;

Dpot: entre outros mobiliários, forneceu a poltrona Esfera para 
a Suíte Presidencial e Two Bedroom Suite;

Empório Beraldin: desenvolveu a mesa de jantar da Suíte Presi-
dencial, as mesas do Spa – material osso natural, entre outras;

Alarwool: responsável pelo fornecimento dos carpetes de de-
senho totalmente exclusivo para o hotel; 

Bianca Barbatto: desenvolveu e forneceu todos os lustres do 
Ballroom;

Tidelli: Grande parte das peças de área externa, inclusive cus-
tomizou poltronas para a piscina;

Tora Brasil: Forneceu o banco de madeira do Lobby e a mesa 
de recepção do ballroom – desenho totalmente exclusivo para o 
Four Seasons;

Estudio Bola: responsável pelo fornecimento das cadeiras da 
sala privada do restaurante, além das mesas externas de mosaico;

Lumini: Forneceu diversas luminárias para o Hotel, inclusive o 
pendente da escada do Lobby;

La Bottega: amenities dos quartos;
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A piscina interna é uma das opções de lazer do Four Seasons São Paulo
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Atlantica Hotels chega a São 
Carlos (SP) com a bandeira 
Sleep Inn

A Atlantica Hotels inaugurou no dia 3 de 
outubro, o Sleep Inn São Carlos, localizado em São 
Carlos, no interior paulista. Com a abertura do 
empreendimento, que demandou investimentos 
superiores a R$ 10 milhões, o portfólio da marca 
Sleep Inn reúne agora nove hotéis no país. 

Distribuídos em sete andares, os 119 aparta-
mentos do Sleep Inn São Carlos estão adequa-
dos à categoria Standard, cujas metragens são 
de 18 m².  Preparado para receber portadores de 
necessidades especiais, o hotel conta com sete 
apartamentos adaptados, com espaço para cir-
culação de cadeirantes e equipamentos para 
auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção 
e visão.

Sua área de eventos é composta por três salas 
de reunião, cuja capacidade máxima atende até 
12 pessoas em mesa de reunião, adequada para a 
realização de eventos corporativos e treinamen-
tos de pequeno porte. O ambiente é equipado 
com instalações multimídia, mobiliário moderno, 
assistido por uma equipe especializada.

O hotel conta com o restaurante Eat’s – Rápido 

& Saudável, com capacidade para recepcionar 
até 110 pessoas, simultaneamente. Em sua área de 
lazer, encontra-se um fitness center, aberto todos 
os dias das 06h00 às 22h00. Os hóspedes podem 
realizar exercícios em aparelhos como estação de 
musculação, esteiras e elípticos. O hotel possui 
serviço de estacionamento terceirizado, com 98 
vagas cobertas. Entre os serviços cortesia, o hós-
pede encontra conexão para internet Wi-Fi nos 
apartamentos e em todas as outras dependên-
cias do hotel, café da manhã e fitness center.

O Sleep Inn São Carlos está a pouco mais de 
2,5 km do Shopping Iguatemi; a 1,9 Km do Parque 
Municipal de São Carlos; a 1 km do Centro Cul-
tural da Universidade de São Carlos; a 6,6 km 
do Parque Ecológico de São Carlos; a 3 km dos 
campi da USP; a 5,5 km da UFSCAR e a 6,4 km do 
Centro de Convenções.

De acordo com Guilherme Martini, VP de 
Operações da Atlantica Hotels, São Carlos é 
um município estratégico para o crescimento 
da companhia. “Vários segmentos do setor 
industrial com unidades de produção, como a da 
Volkswagen, Faber Castell, Electrolux, entre outras 
multinacionais, e a agroindústria tornam São 
Carlos importante polo de turismo e negócios”, 
conclui.

Sleep Inn São Carlos, localizado no interior paulista
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Adagio Curitiba Batel entrou em operação

Essa é o 10° hotel da marca Adagio Aparthotel no Brasil que é voltado a longa estadia

A capital paranaense acaba de ganhar um 
empreendimento modelo long stay (longa esta-
dia), padrão internacional, e o bairro não pode-
ria ser melhor. O Apart Hotel Adagio Curitiba foi 

implantando no bairro do Batel, uma área nobre, 
próximo de bares, restaurantes, centros comer-
ciais e de compras, como o Shopping Curitiba e 
o Pátio Batel. Além disso, proporciona fácil aces-
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A boa acolhida na recepção dos hóspedes e animais de estimação reflete os 
serviços diferenciados do hotel
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so ao Centro, aos pontos turísticos de Curitiba 
e ao aeroporto. O empreendimento é ideal para 
quem busca os serviços de um hotel e quer se 
sentir em casa. “A marca Adagio Aparthotel tem 
como proposta oferecer serviços de hotel com 
a privacidade de uma casa. Por esse motivo, 
os apartamentos são equipados com cozinha, 
quarto, sala e banheiro. Além disso, os hóspedes 
podem receber visitas em seu apartamento, ter 
animais de estimação – o hotel é pet friendly – e 
ainda contam com a praticidade de alguns ser-
viços de hotéis, como café da manhã, almoço, 
jantar e lavanderia self-service”, revela Olivier 
Hick, Vice-Presidente Executivo de Operações 
Midscale & Economy AccorHotels Brasil.

Segundo ele, a escolha por Curitiba levou em 
consideração estudos e análises do potencial 
da cidade para este tipo de hospedagem. “O 
município é um polo regional, é sede de grandes 
empresas brasileiras e sua região metropolita-
na reúne polos industriais como o automotivo, 

o que gera uma demanda por hospedagens de 
longa permanência. O público principal será 
formado por moradores de outras cidades que 
irão à região metropolitana de Curitiba para 
trabalhar ou estudar, durante um período su-
perior a 20 dias, e que precisam de instalações 
similares a uma residência. Executivos, recém-
divorciados e estudantes são alguns dos per-
fis que Adagio Aparthotel recebe e que deverá 
hospedar em Curitiba. Estamos com uma boa 
expectativa em relação a performance desse 
empreendimento que é o 10° da marca Adagio 
Aparthotel no Brasil”, destaca Hick.

Para isso, ele aponta os principais atribu-
tos da marca Adágio. Praticidade e autonomia: 
o grande diferencial da marca é oferecer ser-
viços de hotel com a privacidade de uma casa. 
Os hóspedes podem receber visitas no aparta-
mento, que conta com a estrutura necessária 

Oliver Hick: “Esse é o produto hoteleiro que faltava em Curitiba”



Implantação

43

para manter a privacidade mesmo em reuniões 
de amigos ou de trabalho. Os apartamentos da 
marca possuem uma cozinha completa com 
geladeira, micro-ondas, pia, máquina de lavar 
louças e forno de indução. As unidades dis-
ponibilizam também a limpeza geral do apar-
tamento uma vez por semana. Para estadias 
acima de 9 diárias, o hóspede recebe um kit de 
boas-vindas com itens básicos para preparar 
as primeiras refeições. Além disso, existe a la-
vanderia self-service.

Segurança e praticidade
O apart-hotel conta com profissionais atuan-

do 24 horas para manter a segurança e o con-
forto dos hóspedes. Oferece serviço de TV a cabo 
e internet, o que facilita para quem precisa ficar 
por um longo período e não tem tempo para so-
licitar e aguardar a instalação destes serviços 
em um apartamento alugado, por exemplo. A 
localização privilegiada agiliza o deslocamento, 
tanto para reuniões de negócios como para en-
tretenimento. “Somado a essas vantagens, estão 
os descontos progressivos para hospedagens 
superiores a quatro dias. Quanto mais tempo a 
pessoa ficar em um Adagio Aparthotel, menor 
será a tarifa diária de sua estadia. Essa inicia-
tiva é interessante, por exemplo, para um execu-
tivo que, devido a um projeto longo, precisa ficar 

fora de sua residência por mais de uma semana”, 
concluiu Hick.

A Helbor, empresa dedicada à promoção de 
Incorporações Imobiliárias, foi a responsável 
pelo desenvolvimento desse produto e Car-
los Kehdi, Diretor de engenharia da empresa 
revela os desafios: “Eles estavam relacionados 
com o prazo para execução dos trabalhos e 
com o custo final da implantação. Como nos-
sas metas eram arrojadas, para conseguir-
mos viabilizar o orçamento inicial, a contrata-
ção da Padrão Argil acabou demorando para 
se concretizar, o que espremeu o cronograma 
de trabalho. Apesar da enorme quantidade de 
elementos de marcenaria que compuseram a 
implantação do Adagio Curitiba Batel, a exper-
tise da Padrão Argil garantiu o atingimento das 
metas, o que viabilizou a abertura do hotel den-
tro do prazo esperado. Esse trabalho em parce-
ria com a Padrão Argil passou por extensa e de-
talhada avaliação e negociação de propostas, 
padrões e valores. Confirmou nossa crença de 
que neste mercado, a experiência é fundamen-
tal. O trabalho de implantação hoteleira apre-
senta enormes desafios que, quando realizado 
sem o completo domínio dos processos e das 
soluções, demandará muito mais tempo para 
ser desenvolvido, e custará muito mais caro. 
Os custos ainda não estão completamente 
fechados, mas já apontam para uma economia 
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global, o que, se confirmado, irá superar nossas 
expectativas”, acredita Kehdi.

Desafios da implantação
O Diretor da Padrão Argil, Francisco Santos 

revela que implantar esse empreendimento 
não foi tarefa fácil, pois o prazo era bastante 
apertado e no início dos trabalhos houve a 
greve dos caminhoneiros e os jogos da Copa 
do Mundo de 2018. “Tivemos que fazer um 
planejamento bem detalhado para vencer essas 
dificuldades dentro de um apertado cronograma. 
Dividimos nossas equipes operacionais, para 
que trabalhássemos em até três turnos diários 
focados no planejamento, produção, transporte e 
execução. Planejamos junto as transportadoras, 
para que todas as entregas em grandes volumes 
fossem realizadas no período do meio da tarde 
em diante. Devido ao transito de funcionários 
optamos por customizar o tempo de transporte 
vertical trabalhando nestes horários de baixa 

circulação. Além deste fator, planejamos para que 
neste empreendimento não houvesse descarga 
e armazenagem de material, pois praticamente 
todo material que chegava já era posto em 
seu local de montagem. A sinergia com nossos 
parceiros foi de fundamental importância. Eles 
entenderam nossas necessidades para alcançar 
os prazos de produção, entrega e posteriormente 
montagem. Trabalhamos no limite, porém 
estávamos seguros quanto a confiança que 
temos em nossos fornecedores. Superamos as 
adversidades e conseguimos atender o prazo 
de entrega com um projeto de alta tecnologia 
e eficiência de implantação, trazendo para o 
mercado um extraordinário empreendimento 
hoteleiro”, ressaltou Santos.

A sinergia com a equipe de implantação da 
AccorHotels foi de fundamental importância 
para assegurar os padrões e serviços da marca 
Adagio. “Em todos os nossos novos projetos, nós 
da equipe de Design & Technical Services, somos 
os responsáveis por desenvolver a Assessoria 

Os apartamentos são amplos e contam com uma cozinha bem equipada
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Técnica Hoteleira, de maneira a promover a 
otimização e eficiência de nossos hotéis, com 
soluções inovadoras e sustentáveis. Dentro 
da nossa assessoria, todo o planejamento é 
realizado desde a fase de projetos até a abertura 
do empreendimento, onde temos uma atenção 
permanente às tendências de mercado e o que 
de fato nossos clientes desejam. A implantação 
hoteleira tem seu papel fundamental de 
contribuir com toda a atmosfera dos espaços. 
Através do Design, somado às características 
de cada uma de nossas marcas, customizamos 
cada projeto e criamos toda a ambientação, 
com a intenção de proporcionar experiências 
memoráveis aos nossos clientes. Assim foi feito 
no Adagio Curitiba Batel, que também por ser 
uma marca com perfil de atender público long-
stay, trazer a sensação de homefeeling é muito 
importante para que todos os nossos clientes se 
sintam muito bem acolhidos”, destaca Carlos 
Eduardo Rodriguez, Gerente de implantação da 
AccorHotels.

Moderna infraestrutura
A moderna edificação do hotel 100% não fu-

mante, conta com 117 apartamentos, sendo 22 
apartamentos para pessoas com mobilidade 
reduzida e 34 dos apartamentos são para quatro 
pessoas ou mais. Para maximizar o conforto dos 
hóspedes, serviços adicionais são oferecidos, 
como cama adicional no quarto para criança 
e cama para bebê. Os apartamentos possuem 
metragem que vão desde 24 a 36 m2 e sua in-
fraestrutura compreende: TV Smart 42’, com uma 
variada opção de canais a cabo. Dependendo 
da categoria do apartamento, ele possui sofá, 
cozinha completa com microondas, frigobar, 
cooktop, lava-louças, panelas e talheres. Mas 
independente da categoria, os apartamentos 
oferecem wi-fi gratuito, mesa de trabalho, co-
fre e fechadura eletrônica, ar condicionado com 
controle automático do ar, minibar, tábua e ferro 
de passar roupa e cortinas da marca VAG com 
tecido em black-out para controla a iluminação 
do ambiente. Nos banheiros podem ser encon-

O restaurante é bem amplo e equipado
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A Unicasa, uma das principais indústrias de móveis 
planejados da América Latina, teve uma importante 
participação na implantação desse empreendimen-
to, pois forneceu todo o mobiliário. “Graças a nossa 
estrutura própria de projetos/arquitetura, equipe de 
montagem especializada e altíssima capacidade in-
dustrial conseguimos produzir e entregar todo o mo-
biliário em apenas dez dias e a montagem deman-
dou 60 dias. Esse resultado só foi alcançado graças 

a nossa sinergia com a Padrão Argil que demonstrou 
muita especialização e profissionalismo, sendo capaz 
de cumprir o cronograma com o nível de excelência 
esperado pelo cliente. Nesse empreendimento inova-
mos com o lançamento de um produto único que 
eleva o segmento de mobiliário no Brasil, a tecno-
logia da borda a laser. O resultado é um excelente 
padrão de acabamento que valorizou o produto 
e estamos aptos para implantar em outros hotéis 
no Brasil”, revelou Daniel Zanonato, Diretor da di-
visão Corporate & Export da Unicasa.

Na área de gastronomia, o Adagio Curitiba Batel 
conta com um restaurante com administração 
própria servindo café da manhã continental, serviços 
de almoço e jantar com cardápio diversificado entre 
culinária brasileira e internacional. A Schipper foi a 
escolhida para o fornecimento dos utensílios e equi-
pamentos. As Taças e Copos são da Italiana Bormioli 
Rocco, os Pratos da Arcoroc (França), as Máquinas de 
Café da fabricante Americana Bunn e a cozinha equi-
pada com um mix dos melhores utensílios nacionais 
e internacionais. A infraestrutura do empreendimento 
inclui também lavanderia, um lounge externo muito 
aconchegante como área de lazer, academia com 
modernos equipamentos da marca Life Fitness e um 
Spa terceirizado. Existem três salas de reuniões com 

trados secadores de cabelo da marca Kenby e 
vários acessórios fornecidos pela Crismoe.

A noite de sono ou mesmo o simples des-
canso dos hóspedes é assegurado pela cama 
box modelo Mercure Well b. O produto possui 
espumas de alto padrão garantindo um maior 
conforto. Conta com o molejo Posture One, um 
molejo que possui molas que se flexionam de 
forma independente e com menor atrito, pro-
porcionando maior durabilidade. Somado a isso, 
está o tratamento retardante a chama e antimi-
crobiano, que inibi a ação de bactérias e fungos. 
O enxoval de cama e banho é da linha Profiline 
da Teka e isso inclui: toalhas, lençóis, fronhas, 
duvets, capas duvets e protetores.

O empreendimento conta com um moderno fitness
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tamanho máximo de 32 m² e capacidade máxima 
para 10 dez pessoas cada, o que permite peque-
nas reuniões.  Essas salas de reuniões receberam 
mobiliário personalizado de tendência moderna e 

resistência adequada ao uso intenso de ambiente 
hotel da empresa Le Design. Esse mobiliário agregou 
design, praticidade e conceito para outros ambien-
tes como os apartamentos, restaurante e lobby.

As salas de eventos são muito funcionais e contam com uma boa infraestrutura
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Grand Hotel Rayon anunciou nova Con-
cierge e Guest Relations

Buscando resgatar a tradição do serviço excepcional na 
hotelaria, o Grand Hotel Rayon, localizado em Curitiba (PR), 
apresentou sua nova Guest Relations. Com experiência em 
hotelaria, qualidade e fidelização, Michelle Bento assumiu o posto 
de Concierge e Guest Relations do Rayon, fortalecendo o vínculo do 
hóspede com o hotel e garantindo a entrega de todos os serviços, 
como abertura de cama, de bagagem, atendimento VIP, reservas 
de serviços especiais, entre outros. 

Com especialização em Administração Hoteleira, Luxo & Eventos chancelada pela Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Paraná e pela IHTTI - School of Hotel & Design Management, Michelle já atuou no Palá-
cio Tangará, na Rede Accor Hotels e na Rede Slaviero. Na nova função, a profissional tem o compromisso de 
consolidar a marca Rayon como sinônimo de sofisticação, requinte, conforto e exclusividade em hospedagem. 

Holiday Inn Goiânia tem novo Ge-
rente Geral

Às vésperas de completar um ano em operação 
o Holiday Inn Goiânia, em Goiás (GO) apresenta José 
Luis Martins, como o novo Gerente Geral do hotel. São 
30 anos dedicados ao setor hoteleiro, com formação 
internacional pela George Brown College, Toronto, Ontario 
e Canadá. Somado a isso está o ensino superior completo 
em administração hoteleira com especialização em 
gerência de alimentos e bebidas, possui experiência em 
gerenciamento geral hoteleiro e gestão de alimentos 
e bebidas em hotéis, resorts e empreendimentos tipo 
condomínio (Flats), no Brasil e Canadá.

Rodrigo Lovatti é promovido a Diretor de 
Brand, Marketing e PR da Belmond América 
do Sul

Na Belmond há mais de 20 anos, Rodrigo Lovatti foi promovido, no 
começo de outubro, ao cargo de Diretor de Brand, Marketing e PR da Bel-
mond América do Sul, sendo o responsável pelos sete hotéis da divisão e 
também pelos trens de luxo no Peru, Belmond Hiram Bingham e Belmond 
Andean Explorer.

Com carreira iniciada em 1998 no Belmond Copacabana Palace, o 
Executivo, que gerenciou diferentes áreas operacionais, ingressou na área 
de vendas, onde ocupou a gerência e, posteriormente, o cargo de Diretor de 
Marketing & Vendas da Belmond Brasil. Nesta função desde 2012, Rodrigo 
teve papel fundamental na gestão e desenvolvimento da estratégia de 
vendas e marketing dos hotéis Belmond no Brasil – Belmond Copacabana 
Palace e Belmond Hotel das Cataratas – nos últimos seis anos. Ele possui 
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e profundo 
conhecimento em hotelaria e estratégia de mercado, está entusiasmado 
com o novo desafio.

Rodrigo Lovatti 

Michelle Bento

José Luis Martins
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Castelo Saint Andrews anuncia novo 
Gerente Geral

O Castelo Saint Andrews Gramado, da GJP Hotels & Re-
sorts e membro da seleta chancela de hotéis Relais Châ-
teaux, anunciou no começo de outubro a contratação do 
novo Gerente Geral da unidade, Ricardo Bedani. Formado 
em Administração de Empresas com MBA em Negócios In-
ternacionais e Comércio Exterior, o profissional tem mais de 
25 anos de experiência em gestão e hotelaria.  Com pas-
sagem em multinacionais e importantes empresas do setor 
de negócios, hotelaria de luxo, hospitalidade e operações 
de hospedagem, como Walmart, rede GJP Hotels & Resorts, 
Chocolates Caracol, Kur Cosméticos (Kurotel, famoso Spa 
localizado em Gramado), Bedani se junta ao grupo para 
agregar experiências e dividir conhecimentos.

Slaviero Hotéis nomeia Eraldo Santanna 
como novo Diretor de Operações

Há 15 anos na Slaviero Hotéis, Eraldo Santanna deixa a Dire-
toria de Expansão e assume o comando da área de Operações 
da rede. Depois de oito anos no setor de desenvolvimento, Eraldo 
dá o próximo passo e inicia a implantação de todos os proces-
sos e características da hospitalidade da Slaviero Hotéis. Nesses 
anos todos sendo o Gestor do Processo de Expansão da rede, 
Eraldo Santanna participou ativamente das negociações de oito 
novos empreendimentos e 12 conversões de bandeiras. Na nova 
posição, já será o responsável pela implementação de cinco no-
vos hotéis até o final do primeiro semestre de 2019, e terá cerca 
de 1200 colaboradores em sua equipe.

Fairmont Rio de Janeiro anuncia Gerente Geral
A marca Fairmont, que se prepara para abrir as portas de seu primeiro hotel no Brasil, onde era 

o Sofitel Copacabana, no Rio de Janeiro, anuncia Netto Moreira como Gerente Geral da unidade. Ele 
é um conhecedor do mercado de hospitalidade do Rio de Janeiro, e deixa suas funções à frente do 
Sofitel Rio de Janeiro Ipanema, onde está desde janeiro de 2017, para um novo desafio dentro da 
AccorHotels. O executivo faz parte do Grupo desde 2001, quando assumiu o cargo de Gerente de 
Serviços noturnos na unidade de Nova York. Dois anos depois mudou-se para Montreal, no Canadá, 
e permaneceu fiel à marca de luxo. Assim, no Sofitel Montreal, foi assistente da gerência e de RH, 
saindo, oito anos depois, como diretor de Alimentos & Bebidas. Em 2011 retornou ao Brasil e, no ano 
seguinte, voltou à AccorHotels, conquistando o cargo de Gerente Operacional no Sofitel Copaca-

bana, até galgar a nova posição no Sofitel Ipanema. Como Gerente Operacional na unidade de Copacabana, liderou toda a 
equipe do hotel (550 colaboradores) durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Netto é formado em Hotelaria pelo Lycée Hôtellerie 
Tourisme St. Quentin, em Yvelines Guyancourt, em Paris, tem cursos de especialização nos Estados Unidos e no Canadá e 
participou do International Hotel Management Program da Académie AccorHotels.

Ricardo Bedani

Eraldo Santanna

Netto Moreira
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Com a saída de Bruno Heleno, no dia 5 de outubro, que 
atuava como Gerente Geral Corporativo de Vendas e Mar-
keting, desde 2016, assume Anna Christina de Andrade, que 
ocupava o cargo de Gerente de Vendas Regional e Inter-
nacional. Há mais de 10 anos na empresa, a executiva pos-
sui ampla experiência no setor, tendo atuado em outras 
redes hoteleiras. Atualmente, a executiva cursa “Hospitality 
Digital Marketing” da Cornell University. Já Jorge Chaves é o 
novo Gerente Geral Corporativo de Operações, ocupando 

a posição após a saída de Paulo Michel, que ocupava o cargo de Diretor de Hotelaria. Formado em Administração, com 
pós-graduação em Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos, o executivo atua na empresa há mais de 10 anos, 
tendo iniciado a carreira no grupo em 2005, como integrante da equipe de Álvaro Bezerra de Mello. 

Rede de Hotéis Othon anuncia 
nova estrutura organizacional

São 30 anos dedicados à indústria hoteleira e comandará o 
empreendimento cinco estrelas na capital paulista. Iniciou sua 
carreira na Europa (Alemanha e França), antes de seguir sua 
jornada internacional de hospitalidade no Brasil, começando 
pelo Sofitel São Paulo. Com passagem de sucesso pelo Meliá 
International Hotels, que inclui o Meliá Mofarrej e, recentemente 
o Meliá Jardim Europa, onde atuou como Gerente Geral, o pro-
fissional acumula um profundo conhecimento do mercado 
hoteleiro paulistano.  Além de seu histórico em hospedagem e 
Alimentos & Bebidas, o executivo é impulsionado pelas vendas, 
complementado por uma forte orientação para o gerencia-
mento de receitas. Sua formação acadêmica inclui: Bacharel 
pela Faculdade de Administração de Hotéis e Restaurantes de 

Bad Wörishofen, na Alemanha, é fluente em alemão, português e inglês e possui nível avançado de espanhol.

Johannes Bayer é o novo Gerente 
Geral do InterContinental SP

Claudia Secioso é a nova Gerente de Vendas 
do Quality Resort Itupeva

O Quality Resort Itupeva, em São Paulo (SP) anuncia a chegada da 
nova Gerente de Vendas, Claudia Secioso. Graduada em marketing, a 
executiva tem grande experiência na área de hotelaria. Iniciou sua car-
reira como Gerente Regional de Vendas na rede Atlantica Hotel, e tem 
passagem por outras redes hoteleiras e hotéis independentes, sempre 
nos cargos de gerência e direção. De volta à rede, e com um novo de-
safio na bandeira Quality, Claudia Secioso é uma peça fundamental 
para incrementar as vendas, principalmente nessa época, onde os em-
preendimentos fecham muitas reservas para eventos e para hospeda-
gem de Natal e Réveillon.

Johannes Bayer

Anna Christina de Andrade Jorge Chaves

Claudia Secioso
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Samba Hotéis passa a operar 
unidade em Betim (MG)

Para complementar sua oferta em Minas Gerais, 
a rede Samba Hotéis passou a operar uma unidade 
em Betim (MG). O hotel passará em breve por refor-
mas para se adequar aos padrões da rede. Entre as 
mudanças está prevista uma nova sinalização para 
a área interna e externa.

O hotel conta com 56 apartamentos, duas sa-
las para eventos, que comportam até 160 pessoas, 
Scotch Bar, estacionamento, restaurante próprio, 
piscina e jacuzzi na área externa, sauna a vapor, 
salão de jogos e sala de ginástica. Segundo Fred 
Carvalho, CMO da Samba, o empreendimento está 
próximo às grandes empresas da cidade e possui 
logística adequada para executivos em trânsito, 
sem deixar de lado a completa estrutura de lazer. 

O Diretor de RH da Samba, Ramon Megale 
comenta sobre a importância da nova propriedade 
em Betim para a expansão da rede: “É um grande 
polo industrial que, além do setor automobilístico, 
há outras grandes empresas adjacentes que 
alicerçam a economia da cidade e apresentam 
uma rotatividade de pessoas para o aumento do 
fluxo de negócios”, diz.

Marriott International expande 
projeto para compartilhamento 
de acomodações 

A Marriott International anunciou no dia 9 de 
outubro a expansão do seu projeto piloto Tribute 

Portfolio Homes para compartilhamento de 
acomodações, que agora incluirá também Paris, 
Roma e Lisboa, além de Londres. Viajantes podem 
escolher entre 340 propriedades localizadas em 
quatro mercados europeus, com a possibilidade 
de ganhar e trocar pontos dentro da plataforma 
de fidelidade da Marriott, o Marriott Rewards e o 
Starwood Preferred Guest. 

A expansão foi impulsionada pelo sucesso do 
projeto piloto de cinco meses lançado esse ano em 
parceria com a Hostmaker, empresa com sede em 
Londres especializada na gestão do aluguel de aco-
modações compartilhadas em residências particu-
lares. “Com o sucesso do piloto em Londres, estamos 
animados para trazer a plataforma Tribute Portfolio 
Homes para novos mercados em parceria com a 
Hostmaker”, afirma Adam Malamut, Chief Customer 
Experience Officer da Marriott International. “Ino-
vamos constantemente para atender demandas 
dos nossos hóspedes mais fiéis, oferecendo a eles 
novas experiências criadas para refletir a maneira 
como viajam”. 

Ao aumentar o alcance da plataforma Tribute 
Portfolio Homes para Paris, Roma e Lisboa, a Marriott 
International está expandindo também sua colabo-
ração com a empresa Hostmaker, que já opera nes-
sas capitais europeias, para identificar e selecionar 
um portfólio de propriedades que se enquadram nos 
padrões de qualidade, estética e serviço da Marriott. 

As propriedades são selecionadas com base 
no seu design, funcionalidade e localização, além 
de atenderem a altos padrões de qualidade e se-
gurança. As propriedades escolhidas possuem um 
ou mais quartos, cozinha completa e área de ser-
viço dentro da própria unidade. Os hóspedes tam-

Sexto empreendimento da rede no estado conta com 56 apartamen-
tos e estrutura completa de lazer e eventos
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AccorHotels conclui aqui-
sição de 50% da SBE

A AccorHotels e a SBE Entertainment Group 
anunciaram a conclusão da aquisição de 
uma participação da AccorHotels de 50% da 
SBE. Por meio dessa parceria, a AccorHotels irá 
prosseguir com a sua estratégia de expandir 
suas ofertas no segmento de hospitalidade de 
lifestyle de luxo e sua presença em cidades na 
América do Norte. Esse investimento de longo 
prazo permitirá à SBE impulsionar a platafor-
ma de hospitalidade global da AccorHotels, 
permanecendo uma operadora independen-
te de lifestyle de luxo. A SBE continuará a ser 
liderada por Sam Nazarian, fundador e CEO, 
bem como pela sua equipe de especialistas, 
mantendo sua sede global em Nova Iorque. 

Os locais de entretenimento, gastronômi-
cos e os hotéis da SBE serão distribuídos na 
plataforma da AccorHotels, sendo destaque 
no Accorhotels.com e também farão parte do 
programa de fidelidade da empresa. Com a 
sua plataforma global de desenvolvimento 
de hotéis e a sua presença em 100 países, a 
AccorHotels desenvolverá um papel funda-
mental no crescimento dos hotéis icônicos de 

bém têm acesso à assistência em tempo 
integral, assim como experiência de boas-
vindas/check-in presencial organizada pela 
Hostmaker. 

luxo e lifestyle da SBE, de seus restaurantes e marcas 
globais de entretenimento, como SLS, Delano, Mondri-
an, Hyde e The Originals (Sanderson, St. Martin Lane, 10 
Karakoy, Shore Club e Redbury).

Depois do sucesso da iniciativa em Londres, a Marriott levará seu projeto piloto 
de compartilhamento de acomodações para Paris, Roma e Lisboa
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Pestana Hotel Group fecha parceria 
com Anhembi Morumbi para bus-
car novos talentos

O Pestana Hotel Group e a Universidade 
Anhembi Morumbi deram início a uma parceria 
visando transmitir aos alunos cases e situações 
corriqueiras do mercado de trabalho hoteleiro, 
além da experiência pessoal de executivos do 
grupo português por meio de palestras. O acordo 
também prevê o desenvolvimento de novos 
talentos junto ao Universo Pestana através de um 
programa de estágio, ainda a ser desenvolvido. 

“Planos e ações para atrair alunos dos cursos 
de Hotelaria & Turismo, Gastronomia, e demais 
áreas pertinentes ao setor, ainda estão sendo 
discutidos pelo PHG e a universidade. Mas há o 
interesse mútuo de que esses estudantes pos-
sam interagir com o mercado de trabalho den-
tro de uma marca tão forte como a nossa, para 
que possam adquirir conhecimentos práticos e 

insights tanto em áreas operacionais como ge-
renciais”, explicou Gustavo Jarussi, o Diretor de 
Operações para Brasil, Argentina e Cuba do Pes-
tana Hotel Group. 

Além da busca por novos talentos, o Pesta-
na Hotel Group também se vê interessado em 
compartilhar toda a sua expertise com os estu-
dantes. Por esse motivo, no começo de outubro, 
Gustavo Jarussi participou da 3ª Semana de 
Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi 
palestrando sobre “Alimentos e Bebidas no con-
texto da Hotelaria”. 

Na ocasião, o Executivo, formado no primeiro 
curso de gastronomia da universidade, há 20 
anos, transmitiu aos alunos como é o funciona-
mento do setor de A&B dentro de hotel, apre-
sentou-lhes a complexidade destas operações 
e utilizou os próprios hotéis Pestana para exem-
plificar diferentes formas de se gerir um restau-
rante numa unidade hoteleira.

Gustavo Jarussi, Diretor de Operações para Brasil, Argentina e 
Cuba do Pestana Hotel Group
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Rede Travel Inn promoveu Pet 
Day at Work no Dia de São 
Francisco de Assis

No dia 4 de outubro, a Rede Travel Inn promoveu, 
em sua sede, o Pet Day at Work, iniciativa que per-
mitiu aos funcionários da Central de Reservas leva-
rem seu animal de estimação ao trabalho. O evento 
aconteceu simultaneamente ao Dia de São Francis-
co de Assis, padroeiro dos animais, cuja igreja fica 
ao lado do Travel Inn Ibirapuera, em São Paulo (SP). 

Tradicionalmente, nesse dia, a Paróquia recebe 
centenas de animais e realiza diversas missas com 
a participação dos pets, que podem entrar na igreja 
com seus donos, comentou Caroline Pereira, Head 
Marketing da Travel Inn. “Acredito que a iniciativa foi 
uma forma de reduzir o estresse e promover a inte-
ração no ambiente de trabalho. Além disso, os fun-
cionários também puderam levar seus mascotes 
para receber uma bênção na igreja”, acrescentou 
a Executiva.

O evento também marcou a implantação do 
Pet Friendly em algumas unidades da rede que 
hospedam bichos de estimação na companhia 
dos donos. “Oferecer o serviço Pet Friendly contri-
bui muito com quem viaja de férias e, sobretudo, 
com a maioria de nossos hóspedes, executivos que 
se deslocam a trabalho e sofrem o dilema comum 
de não ter o que fazer com seu animal durante sua 
ausência”, explica. 

Ao se hospedar com um cão ou gato, é ne-
cessário seguir algumas regras para que o ani-
mal fique seguro e confortável, convivendo com 
outros hóspedes.  “O Travel Inn Wise Indaiatuba, 
por exemplo, aceita animais com até dez quilos e 
a hospedagem é limitada a dois pets por aparta-
mento na companhia dos donos”, conta ela. Nessa 
unidade, o hotel dispõe de um andar exclusivo para 
hospedagem de clientes acompanhados de pets. 

Holiday Inn Manaus organiza 
ação de plantio de mudas de 
árvores 

O Holiday Inn Manaus, empreendimento da IHG 
– InterContinental Hotels Group, mobilizou seus co-
laboradores para uma ação de plantio de mudas 
de árvores com o objetivo de conscientizar e refor-
çar a importância das questões ambientais. 

Engajados pela campanha Giving for Good da 
IHG, os colaboradores do Holiday Inn Manaus fizeram 
o plantio de mais de 200 pés de mudas, sendo 160 
Ixoras, 40 alamandas e quatro paus pretinhos no 
jardim em frente ao hotel. As mudas representam 
um importante gesto em prol da natureza, trazem 

Caroline Pereira, Head Marketing da Travel Inn

Colaboradores do Holiday Inn Manaus fizeram o plantio 
de mais de 200 pés de mudas
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incontáveis benefícios ao solo e ao ar, além de 
embelezarem o ambiente.

No ano passado, outra ação parecida foi realizada 
no Jardim Central da Avenida Rodrigo Otávio, 
onde fica o Holiday Inn Manaus. Após o plantio das 
mudas, a equipe do hotel faz o acompanhamento 
do crescimento e manutenção semanal, para 
garantirem a preservação e conservação das áreas. 

Com isso, os colaboradores envolvidos puderam 
contribuir para a campanha Giving for Good, que 
durante todo o mês de setembro incentivou o en-
gajamento em ações sociais, de bem-estar e de 
saúde. Cada ação sob esta temática pode reverter 
até 4 dólares por colaborador para a IHG Founda-
tion, organização sem fins lucrativos que trabalha a 
fim de obter benefícios para comunidades em todo 
o mundo. A IHG Foundation foi estabelecida em 2016 
e visa mostrar o poder da hospitalidade em trans-
formar e melhorar vidas.

Atlantica Hotels realizou cam-
panha de proteção a crianças 
e adolescentes

Dando continuidade às ações protetivas de cri-
anças e adolescentes contra violência sexual em 
hotéis, a Atlantica Hotels promoveu a Campanha 
Mês das Crianças, cujo tema foi “a informação e o 
conhecimento protegem”, por meio da divulgação 
da série de animação “Que Corpo é Esse?”, produção 
do Canal Futura em parceria com a Childhood Brasil 
e a UNICEF.

“A série de animação ‘Que Corpo é Esse?’ conta 
com 12 episódios animados, com duração de pou-
co mais de três minutos cada, que ajudam crian-
ças, adolescentes e adultos a dialogar sobre corpo, 
sexualidade e proteção da violência sexual”, afir-

ma Eva Dengler, Gerente de Programas e Relações 
Empresariais da Childhood Brasil.

“Temos o compromisso de informar e engajar 
para a proteção de crianças e adolescentes da vi-
olência sexual, causa que compartilhamos com a 
Childhood Brasil, por meio de ações que impactem 
positivamente, de modo amplo, os nossos hós-
pedes, investidores e colaboradores”, afirma Ana 
Paula Nunes, Diretora-Executiva de Gestão de Pes-
soas & Cultura da Atlantica.

Para intensificar os esforços de comunicação 
com o público que circula pelos hotéis da rede, es-
tiveram expostos, até o dia 31 de outubro, cartazes 
divulgando a série ‘Que corpo é esse?’. Segundo Ana 
Paula Nunes, todos os colaboradores dos hotéis são 
agentes de disseminação da causa e, nessa cam-
panha, a equipe de recepção dos empreendimen-
tos também estimularam os hóspedes a conhecer 
a série ‘Que Corpo é Esse?’, que apoia de forma edu-
cativa o diálogo sobre o tema. 

Além da campanha, houve uma mobilização 
ainda maior de arrecadação de recursos. “Os 
nossos hóspedes foram convidados a doar R$ 1,00 
no momento do check-out ou a depositar doações 
no cofrinho da recepção do hotel, que beneficiaram 
diretamente a Childhood Brasil”, declara a Diretora-
Executiva de Gestão de Pessoas & Cultura da Atlantica. 

Sofitel Guarujá Jequitimar pro-
moveu desfile de moda sustentável

A preocupação com o meio ambiente e ações 
sustentáveis estão sempre em pauta no Sofitel 
Guarujá Jequitimar, localizado no litoral de São Pau-
lo, um dos pioneiros em atos de sustentabilidade da 
rede AccorHotels. O hotel promove anualmente um 
evento de moda no qual o lixo reciclável é o pro-
tagonista. O desfile aconteceu na terça-feira, dia 16 
de outubro, e contou com embaixadores e filhos de 
colaboradores.

Looks confeccionados com materiais reciclados 
recolhidos no próprio resort, como copos, cápsu-
las de café expresso, toucas, lençóis, papelão, en-
tre outros itens foram desfilados durante o evento. 
Os primeiros lugares ainda ganharam prêmios, que 
foram de brinquedos a experiências. Os respon-
sáveis pelas crianças ganhadoras também tiveram 
direito à recompensa, como um almoço especial na 
pousada Guaiuba, por exemplo. Antes do desfile, as 

Série de animação conta com 12 episódios que ajudam crianças, 
adolescentes e adultos a dialogar sobre corpo, sexualidade e pro-

teção da violência sexual



Responsabilidade
Socioambiental

59

crianças conheceram a horta e fizeram um passeio 
pelas quadras.

Para a avaliação, foram levados em considera-
ção os materiais utilizados, o design e a originali-
dade dos modelos, a ficha técnica e a performance 
durante o desfile. O processo de triagem de lixo do 

hotel gera 1250 quilos mensais ou 15 toneladas anu-
ais de lixo, devidamente separados e encaminha-
dos para uma empresa local de reciclagem.

IHG retira canudos de plástico 
dos hotéis em todo o mundo

A IHG - InterContinental Hotels Group – anun-
ciou no dia 11 de outubro a retirada dos canudos de 
plástico das suas propriedades em todo o mundo, 
até o final de 2019, representando mais de 5.400 ho-
téis em quase 100 países. Os canudos plásticos já 
foram eliminados em quase 1.000 hotéis na região 
EMEAA - Europa, Meio Oriente, Ásia e África. Outra 
mudança é a introdução de produtos de banho em 
tamanho grande, para serem utilizados a granel em 
várias marcas de hotéis nas Américas, como parte 
de esforços mais amplos para reduzir o desperdício.

Keith Barr, CEO da IHG, comentou: “A IHG está em 

Na ocasião, colaboradores do resort e seus filhos desfila-
ram looks criados com materiais reciclados
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Beach Park conquista certifica-
ção ambiental em consequên-
cia de seu posicionamento

Pela terceira vez o Beach Park Entretenimento 
recebeu a certificação na norma ISO 14.001, e 
desta vez, de forma mais abrangente, atendendo 
aos requisitos contidos na versão 2015. A marca 
se compromete com o desenvolvimento de ações 
que contribuam para a preservação do meio 
ambiente e tem uma política ambiental que visa 
promover a preservação dos recursos naturais e a 
melhoria contínua dos processos de gestão.

A norma internacional especifica requisitos 
para implementação e operação do SGA - Siste-
ma de Gestão Ambiental nas organizações - es-
trutura desenvolvida para auxiliar as organiza-
ções a planejar consistentemente ações, prevenir 
e controlar impactos significativos sobre o meio 
ambiente, gerenciar riscos e melhorar continu-
amente o desempenho ambiental e a produtivi-
dade. Fazem parte da SGA do Beach Park, o Diretor 
Institucional, Ivon Levy, a Coordenadora de Meio 
Ambiente, Raíssa Bisol, técnicos em meio ambien-
tes e auxiliares de meio ambiente.

Essa nova versão de 2015, foca na necessidade de 
um equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade 
– meio ambiente, sociedade e economia – e 
evidencia a importância da participação dos 
colaboradores com a conscientização ambiental. “É 
uma honra, conquistar o certificado é, na verdade, 
uma demonstração do nosso comprometimento 
com práticas sustentáveis e padrões internacionais 
de gestão ambiental”, comenta Murilo Pascoal, 
Diretor e CEO do Beach Park Entretenimento.

quase 100 países, e isso nos traz a responsabilidade 
de proteger o meio ambiente. Há sempre mais ati-
tudes que podemos tomar a fim de minimizar o 
desperdício, mas o trabalho que estamos fazendo 
para reduzir o plástico de uso único é um exemplo 
poderoso de como podemos nos unir com os hós-
pedes, proprietários e colegas para gerar mudan-
ças positivas”. 

O trabalho já vem sendo reconhecido. Recente-
mente, a IHG foi nomeada líder do setor nos Índices 
de Sustentabilidade Dow Jones, pelo segundo ano 
consecutivo. Madhu Rajesh, Diretor da Associa-
ção Internacional de Turismo - ITP, disse. “A ação 
comprometida da IHG para reduzir o desperdício 
de plástico demonstra sua capacidade de ser uma 
força para o bem nas comunidades locais em todo 
o mundo. Com iniciativas como essas e por meio de 
estreita colaboração do setor, a indústria hoteleira 
e de turismo pode continuar a liderar o caminho no 
estabelecimento de compromissos claros e quan-
tificáveis que melhorem a sustentabilidade. Isso foi 
fundamental na Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável da ITP, que apoia os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU e permite 
que nossa indústria esteja na vanguarda do cres-
cimento sustentável”. 

Os canudos plásticos já foram elimi-
nados em quase 1.000 hotéis

O Beach Park está localizado no município de Aquiraz (CE)
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Rede Othon anuncia fechamento 
das unidades em Belo Horizonte 
(MG) e Salvador (BA)

Nem mesmo a Othon, a mais antiga rede hoteleira 
no Brasil, com 75 anos de existência, conseguiu manter 
posicionada de maneira competitiva suas unidades nas 
cidades de Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). No dia 
18 de novembro, o Bahia Othon Palace e o Belo Horizonte 
Othon Palace encerraram as atividades. Essas duas uni-
dades estavam apresentando receitas abaixo do míni-
mo esperado para viabilizar a operação em duas pra-
ças, que colhem o legado da Copa do Mundo de 2014, ou 
seja, uma superoferta.

Com isso, a Othon passa a ter somente o Rio Othon 
Palace como unidade de recursos próprios, pois as de-
mais unidades são administração de recursos de inves-
tidores. Elas estão na cidade do Rio de Janeiro, Macaé 
(RJ), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife 
(PE) e Interior do Estado de São Paulo, com unidades em 
São Carlos, Araraquara e Matão.

Porto Seguro Praia filia-se à ABR - 
Associação Brasileira de Resorts

O Porto Seguro Praia Resort é o mais novo filiado à ABR 
- Associação Brasileira de Resorts. Para os gestores do PSP 
Resort, a certificação abre um novo capítulo na história 
do hotel, localizado na praia de Curuípe, em Porto Seguro 

O Bahia Othon Palace está localizado em Ondina, um dos principais 
pontos turísticos da capital baiana
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(BA). Criada pelos líderes dos melhores resorts do 
Brasil, a ABR conta, hoje, com 48 associados.

“O fato de ser certificado por uma entidade de 
credibilidade nacional e internacional reafirma nos-
sas qualidades como resort, que se apresenta ago-
ra em uma vitrine maior, abrindo portas para con-
quistarmos novos mercados, como o de pessoas 
que buscam resorts pelo país. É um novo momento”, 
resume o Gerente Operacional do PSP Resort, Fran-
cisco Henriques.

Segundo o Gerente, foram cumpridos 171 requi-
sitos para garantir a certificação. Entre os fatores 
determinantes, as piscinas, que após a construção 
do novo complexo, ganharam um espelho d’água, 
que soma 950 m². Outro atrativo é o Parque de 
Aventuras, que também incorporou o Aventura 
Kids, construído com madeira reciclada. 

Compromisso social
Como sustentabilidade é um assunto atual e im-

portante, o PSP Resort relatou, ainda, sua experiên-
cia na utilização de vassouras de garrafas pet, 
produzidas pelos internos de uma instituição local, 
atuante na recuperação de dependentes químicos. 
Todos os setores do resort passaram pela avaliação 
dos auditores e, entre os requisitos, trabalhar a co-
municação com os hóspedes em três línguas, além 
de se atentar a detalhes como a disponibilização de 
adaptadores de tomadas na recepção.

Dall’Onder lança programa foca-
do no público da terceira idade

Pessoas com mais de 60 anos de idade ganham 
a atenção do Dall’Onder Grande Hotel, de Bento 
Gonçalves (RS), que aproveitou o mês do idoso, 
outubro, para fazer o pré-lançamento do Programa 
Vivências. Criado especialmente para este público, 
o projeto prevê atendimento especializado com 
a oferta de um cronograma de atividades que 
incluem hidroginástica, sauna, caminhadas, 
cinema, carteado, tecnologia, bingo, além de 
passeios turísticos pela região.

“O público da terceira idade, normalmente, tem 
disponibilidade para viajar, e exige atendimento 
de qualidade. Além de conhecer bem o segmen-
to, treinamos nossa equipe para melhor atender. 
Apostamos nesse público, pois sabemos que temos 
a oferecer o que procura, principalmente atrativos 
culturais”, comenta o Diretor Superintendente da 
rede, Tarcísio Michelon.

Além de um cronograma de atividades com aten-
dimento especializado para idosos, o hotel também 
oferece descontos exclusivos para os que desejam 
se hospedar de domingo a quinta-feira. O objetivo é 
ser referência no atendimento ao público da terceira 
idade, sendo hóspedes ou não, com o propósito de 
aumentar a ocupação hoteleira nestes dias.

Para dar início à ação, foi entregue uma camise-
ta personalizada do Vivências em cada check-in 

O Diretor Geral do PSP Resort, Carlos Augusto de Paula e o Gerente Operacional, Francisco Henriques
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feito durante o mês de outubro. O programa entra 
vigor em sua totalidade no mês de novembro. Em 
dezembro, o hotel realizará um evento que marcará 

o lançamento oficial, reunindo profissionais do trade 
a fim de promover a novidade com o propósito de 
atrair a atenção deste público.

Piscina térmica do Dall’Onder Grande Hotel, onde acontecem as aulas de hidroginástica
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Hotel Actuall, de Contagem 
(MG), investe no bem-estar de 
seus colaboradores

Iniciar as atividades do dia com mais dis-
posição. Esse é o objetivo da equipe de gover-
nança do hotel Actuall Convention, em Contagem 
(MG), que realiza todas as manhãs, no jardim do 
empreendimento, exercícios físicos para alonga-
mento corporal. A iniciativa foi idealizada pela Ge-
rente de Atendimento ao cliente do Actuall Con-
vention, Deliane Braga, visando aliviar possíveis 
queixas associadas a dores musculares. “Resolvi 
colocar em prática o alongamento matinal todos 
os dias, durante 15 minutos, antes de os profis-
sionais da equipe de governança darem início às 

Conceito de hospedagem The 
Level, da Meliá, está presente 
em dois hotéis no Brasil

Já difundido em outros países, o The Level, 
conceito de hospedagem da marca Meliá Ho-

suas atividades. Desde então, percebi uma maior 
disposição deles e as queixas foram reduzidas, o 
que também se reflete diretamente na qualidade 
dos serviços prestados aos clientes”, detalha. 

Além do alongamento, uma palestra sobre 
ergonomia foi realizada para todos os colaboradores 
do Actuall, também com foco no bem-estar. 
Segundo o professor Thiago Rodrigues Ferreira, por 
meio da observação do ambiente de trabalho e da 
postura dos colaboradores, é possível minimizar 
o impacto que os riscos ergonômicos trazem ao 
ambiente corporativo como, por exemplo, a alta 
incidência de doenças ocupacionais, acidentes de 
trabalho, afastamentos e queda de produtividade. 
“A conscientização e educação dos colaboradores 
contribuem efetivamente para a redução de 
doenças e de acidentes de trabalho aumentando, 
consequentemente, a produtividade”, comenta o 
especialista. 

Além de realizar alongamento todas as manhãs, foi apresentada uma 
palestra sobre ergonomia para conscientização dos profissionais

Parte da Suíte Presidencial do Meliá Brasil 21, em Brasília (DF)
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Holiday Inn Manaus (AM) ga-
rante Prêmio de Melhor Desem-
penho na convenção do IHG

O Holiday Inn Manaus (AM) foi o único repre-
sentante do Brasil a participar do jantar de pre-
miação IHG - InterContinental Hotels Group, no 

tels & Resorts, pode ser também desfrutado por 
hóspedes no Brasil. Os hotéis Meliá Jardim Eu-
ropa, no bairro do Itaim, em São Paulo (SP), e 
Meliá Brasil 21, em Brasília (DF), são, atualmente, 
os empreendimentos que operam o exclusivo 
serviço no país. O The Level é uma opção de re-
quinte para quem busca maior comodidade na 
hospedagem. Oferecendo uma experiência per-
sonalizada completa, as regalias vão desde re-
cepção VIP com check-in e check-out, em área 
privativa, até happy hour para hóspedes dessa 
categoria.

Nos dois hotéis há um espaço exclusivo que só 
pode ser acessado por hóspedes The Level, onde 
é possível realizar pequenas reuniões, tomar um 
café da manhã premium de forma reservada, 
fora da movimentação do restaurante do hotel 
e, ainda, aproveitar um happy hour com bebidas 
e snacks inclusos, das 17h às 20h.

No Meliá Jardim Europa, este lounge possui 
uma área externa com jardim, poltronas e per-
golado, além de um sofisticado ambiente inter-
no com material para leitura, acesso à internet, 
TV 50” e consoles de videogame como Atari e 
Xbox. No Meliá Brasil 21, o espaço de convivência 
está localizado no 2º andar, ao lado do restau-
rante Norton Grill. É um ambiente com material 
para leitura, acesso a computadores, internet, 

TV a cabo, jogos de mesa e ampla varanda.
No hotel do Itaim, na capital paulista, a 

hospedagem The Level está disponível para 15 
apartamentos da categoria Grand Premium, 
situados nos andares mais elevados. Esses 
apartamentos contam com piso frio e tecnolo-
gia de TV Interativa, menu de travesseiros, mesa 
de trabalho com poltronas Aeron, máquina de 
café Nespresso, uma passadoria por estada, 
roupão e enxoval diferenciados, amenities da 
marca italiana Etro, internet Wi-Fi e guarda-
chuva, além de uma vista privilegiada da região. 
Já em Brasília, o serviço personalizado também 
está nas acomodações premium do hotel. Os 
quartos também têm piso frio, são bem deco-
rados e confortáveis, e contam com serviço de 
Shoe Shine, amenities Etro, ferro e tábua de pas-
sar roupa e umidificador de ar.

Jean-Marc Janot, VP regional MLAC de hotéis e Franquias do IHG, Patricia Perrone, Gerente Geral do Holi-
day Inn Manaus e Michael Hermman, Diretor Regional de Operações América latina do IHG
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hotel InterContinental São Paulo (SP). Algumas 
propriedades receberam prêmios de qualidade, 
entre elas o Holiday Inn Manaus, que garantiu o 
Prêmio de Melhor Desempenho dos hotéis IHG 
da América Latina. O destaque foi para a Ge-
rente Geral, Patrícia Perrone pela importância 
na liderança. 

Segundo Patricia, o ano passado foi muito de-
safiador. A realidade das empresas de Manaus 
era de dispensa de centenas de pessoas, e no 
hotel os esforços foram no sentido de manter os 
colaboradores. “Minha ideia foi a união e con-
seguimos passar com sucesso esse período. 
Receber este prêmio pelo reconhecimento dos 
colaboradores reafirma que fizemos a escolha 
certa”, ressalta a Gerente.

O evento contou com as presenças de alguns 
COO, Vice-Presidentes e Gerentes Gerais do 
México, América Latina e Caribe.

Sob nova direção, o Hotel 
Caminho Real (RJ) investe em 
novidades

Desde o início do ano, o Hotel Caminho Real, 
localizado em Araras, na Região Serrana do Rio 
(RJ) conta com novos sócios e foi repaginado. 
Para inovar, o hotel está investindo em uma di-
versificada programação de gastronomia e lazer.

Entre as novidades, o setor de alimentos e 
bebidas foi incrementado com uma consultoria 
da chef Ana Salles -  que já passou pelas cozinhas 
do Carême Bistrô, Zuka e Gula Gula no Rio de 
Janeiro, além do prestigiado Mugaritz do chef 
Adoni Luis Adoriz em San Sebastian, na Espanha. 
Um dos destaques do novo cardápio é a lasanha 
de massa de limão siciliano com salmão e bife 
de chorizo servido com chimichurri e risoto de 
Grana Padano. 

Além disso, o hotel ganhou um cardápio de 
aperitivos, com opções de petiscos para acom-
panhar os vinhos, além de pizzas e calzones com 
recheios gourmets. “Estamos apostando em uma 
gastronomia mais autoral, com massas e pães 
feitos na casa e pratos com toques de bistrô”, 
conclui a chef.

O hotel conta com dois restaurantes. O café 
da manhã é servido na beira da piscina e os al-
moços e jantares têm um toque de cozinha ca-

seira, podendo ser temático ou à la carte. Para 
pequenas recepções há também a opção do 
Pub, equipado com mesas de carteado, poker e 
duas mesas de bilhar oficiais, seguindo o concei-
to de bar underground.  

MGallery Art Project: hotel exibe 
obras do artista Carlos Vergara

O MGallery Art Project apresenta no Hotel Santa 
Teresa Rio MGallery by Sofitel (RJ), exposições de 
diferentes artistas que moram no bairro com a in-
tenção de celebrar o local.  A mostra transforma 
os jardins e outras áreas do hotel em uma verda-
deira galeria de arte a céu aberto, com o bônus 
da vista para a Baía de Guanabara e para o Cristo 
Redentor.

Para a terceira apresentação do projeto, o 
hotel trouxe as obras de Carlos Vergara, artista 
plástico brasileiro, conhecido como um dos prin-
cipais representantes do movimento artístico da 
Nova Figuração no Brasil. Até o início de 2019, es-

Chef gourmet e professora de gastronomia, Ana Salles

Fo
to

: A
nd

ré
a 

Te
st

on
i



Mercado

68

tão previstas intervenções dos artistas Deborah 
Engel e Arjan Martins.

A ação possui parceria com o Jacarandá, uma 
plataforma de difusão da arte brasileira, e sua 
curadoria de obras de arte contemporâneas para 
compor o ambiente arquitetônico do hotel. A ex-
posição é aberta ao público e ficará no hotel até 
fevereiro de 2019.

Hotéis ibis abrem suas portas para 
quem curte trabalhar “out of office”

A marca ibis, categoria de hospedagem 
econômica da AccorHotels, apresenta uma 

grande novidade que irá oferecer aos seus cli-
entes nos mais de 120 hotéis: o ibisPRO. Com 
esse programa, o lobby dos hotéis poderá ser 
usado como um espaço para quem busca um 
local para trabalhar, desenvolver projetos, estu-
dar ou fazer reuniões. O serviço funciona todos 
os dias, durante 24h com acesso livre ao wi-fi.

A VP de Marketing da AccorHotels América do 
Sul, Roberta Vernaglia, afirma: “O ibisPRO é mais 
um serviço diferenciado que os hotéis ibis apre-
sentam para atender a seus clientes em todas as 
suas necessidades. Agora também será possível 
usufruir da infraestrutura do lobby do hotel, um 
espaço moderno, para tornar o dia de trabalho 
diferenciado e ainda mais produtivo”.

O projeto do Hotel Santa Teresa Rio MGallery by Sofitel tem como objetivo 
celebrar as obras de artistas que atuam no bairro - Obra de Carlos Vergara

Com o serviço ibisPRO, a marca disponibilizará o lobby de seus ho-
téis para um novo modelo de escritório compartilhado
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Villa Blue Tree foi eleito melhor es-
paço para eventos corporativos

O Villa Blue Tree, localizado na Chácara Santo 
Antônio, na capital paulista, foi reconhecido, 
no final de outubro, com o Top of Mind de RH na 
categoria Espaço para Eventos Corporativos. O 
prêmio, realizado pela Editora Fênix e já em sua 21ª 
edição, homenageia anualmente profissionais, as 
principais empresas fornecedoras para Recursos 
Humanos, além das melhores práticas do setor 
escolhidos por meio de votação realizada por 
profissionais da área. “Estou muito feliz com este 
prêmio conquistado pelo Villa Blue Tree, que 
concorreu com outros espaços de eventos que são 
referências na capital e Grande São Paulo. A nossa 
busca por soluções criativas e que encantem 
em atendimento, gastronomia e em efeitos para 
o sucesso dos eventos nos deixa ainda mais 
motivados para realizar entregas com excelência e 
inovação, seja em eventos corporativos ou sociais”, 
comemorou Chieko Aoki, Presidente do Grupo. “O 
Villa Blue Tree acumula crescimento na receita, 
até setembro, de 70% em comparação ao mesmo 
período de 2017. A projeção é faturar mais de R$ 12 
milhões em 2018”, completou a empresária.

Deville Prime Salvador investe 
R$ 6 milhões e tem faturamen-
to 18% superior a 2017

Localizado na praia de Itapuã, o Deville Prime 
Salvador (BA) chega ao final de 2018 com ex-
celentes resultados, conquistados graças aos in-
vestimentos realizados na modernização de suas 
instalações e ao seu moderno Centro de Eventos. 
A Deville está à frente do hotel desde 2009, sendo 

a primeira unidade da Rede no Nordeste. Desde 
então, já é a terceira fase de investimentos para 
modernização do empreendimento. Só em 2018, 
foram R$ 6 milhões, focados principalmente na 
reforma dos 206 apartamentos e restaurante. 

Sobre o desempenho do hotel, o faturamento 
até outubro de 2018 cresceu 18% em compara-
ção ao mesmo período do ano passado. A taxa 
de ocupação também cresceu 13%, contribuindo 
para o alcance dos melhores resultados. Para 
completar, no quadro funcional, foram contrata-
dos só este ano 15 novos colaboradores.  

Um dos pontos que mais contribuiu para os 
bons resultados foi o Centro de Eventos, inaugu-
rado em 2015, que tem capacidade máxima de 
1.300 pessoas, distribuídas nas 13 salas modu-
ladas. “Com equipamentos modernos, nossa 
unidade oferece as melhores condições para a 
realização de eventos de médio e grande porte 
na cidade de Salvador. Recebemos importantes 
congressos de entidades e empresas nos mais 
variados segmentos, como medicina, tecnologia, 
farmácia e montadoras. O segmento corporativo 
e de eventos também é responsável por grande 
parte de nossos hóspedes, representando 80% 
deles”, afirma Cícero Vilela, Diretor de Vendas e 
Marketing da Rede Deville. 

O restante da ocupação é formado por turis-
tas (de 15 a 20%), cuja predominância é entre os 
meses de dezembro e fevereiro, aproveitando as 
férias e o período de Carnaval. Vale lembrar que 
o Deville Prime Salvador está localizado em uma 
área verde a apenas dez minutos do Aeroporto e 
com fácil acesso aos polos industriais e às praias 
do Litoral Norte. 

Criado em 2005, o espaço atende eventos corporativos 
e sociais

Fachada do Centro de Eventos, inaugurado em 2015



Mercado

70

Pullman São Paulo Vila Olímpia 
lançou quarto tematizado do 
filme Pé Pequeno

Desde o dia 20 de outubro, o hotel Pullman São 
Paulo Vila Olímpia, na capital paulista, disponibi-
liza uma suíte decorada com o tema do filme Pé 
Pequeno e oferece aos hóspedes mirins quitutes 
tematizados criados pelo Chef Willian Carvalho. 
Devido ao sucesso do Disturb Room Jovens Titãs 
em Ação, no hotel Pullman São Paulo Guarulhos 
Airport, a direção de marcas upscale da AccorHo-
tels decidiu ampliar sua oferta de experiências e 
criou o quarto.  

Para Sébastien de Courtivron, Gerente de Ope-
rações das marcas upscale AccorHotels no Brasil, 
“este tipo de ação reforça três pilares importantes 
da marca Pullman Hotels&Resorts: entreteni-
mento, emoção e globalização. Não importa qual 
a nacionalidade do pequeno hóspede, o quar-
to oferece uma experiência mágica e divertida, 
que o cinema por si só já garante, gerando uma 
memória afetiva única durante a estada”. 

A ação inédita é resultado da parceria com a 
Warner Bros. Pictures Brasil, aproveitando o lança-
mento do filme, em setembro, que se passa no Hi-
malaia e traz como protagonista o yeti, conhecido 
como o Abominável Homem das Neves. A diária 
do Disturb Room Pé Pequeno inclui café da manhã 
servido no restaurante Hub Food Art & Lounge. 

InterContinental São Paulo re-
aliza evento dedicado ao shoyu

Para encerrar a celebração referente aos 110 anos 
da imigração japonesa no Brasil, o InterContinental 
São Paulo (SP) realizou, no dia 19 de outubro, evento 
sobre o tradicional molho japonês, . O encontro foi 
sediado na recém-renovada sala Giorgi, com um 
coquetel de boas-vindas seguido de palestra sobre 
a história do molho, acompanhada da degustação 
de Shoyu aplicado a diversos tipos de receitas. Além 
disso, o hotel reuniu clientes que conferiram como 
harmonizar e degustar diversos tipos de alimentos 
com Shoyu.

A programação iniciou durante o mês de junho e 
o InterContinental São Paulo destacou o Sakê e o Chá 
Verde em realizações distintas, além da exposição 
intitulada “Templos e Monumentos históricos do 
Japão” - com obras exclusivas do acervo cultural do 
Consulado Geral do Japão em São Paulo. A harmoni-
zação foi apresentada por profissionais da Kukkiman, 
tradicional empresa alimentícia do Japão. A Kukki-
man mantém o processo quase artesanal de fabri-
cação com fermentação 100% natural.

Entre as opções apresentadas, o shoyu com 
limão com sabor cítrico é ideal para frutos do mar, 
carnes grelhadas e vegetais. O equilíbrio perfeito en-
tre o salgado, picante e doce o Taré. Há mais de 45 
anos, a Kikkoman introduziu o sabor de teriyaki em 
uma garrafa. Uma mistura simples de molho shoyu e 
mirin que agrega sabor a carnes, aves, frutos do mar 
ou vegetais.

O hotel mantém estreita relação com a comuni-
dade japonesa, devido ao exclusivo serviço dedicado 
a este público. Katia Myada é responsável pelo aten-

dimento ao segmento asiático, destacando o tradi-
cional café da manhã japonês, servido diariamente 
no restaurante Tarsila.

Ação é resultado da parceria do hotel com a Warner Bros. 
Pictures Brasil

O hotel homenageou a imigração japonesa
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Marriott São Paulo Airport amplia 
opções do cardápio vegetariano

A busca por uma alimentação saudável, po-
tencializada pela preocupação com o meio am-
biente e com a exploração animal, tem levado 
várias pessoas a se tornarem vegetarianas. E 
para atender a essa necessidade crescente dos 
hóspedes, o Marriott São Paulo Airport, localizado 
em Guarulhos (SP), aumentou sua opção gas-
tronômica. De acordo com a nutricionista respon-
sável pelo cardápio saudável do empreendimen-
to, Glenda Cristina de Souza, o hotel verificou, nos 
últimos anos, um aumento na procura por pratos 
que não levam carne. “Nós já tínhamos algumas 
opções, mas, com a demanda cada vez maior, 
desenvolvemos desde sanduíches a pratos prin-
cipais sem carne”, relata. 

Ela revela ainda que a preocupação não é 
somente com opções vegetarianas, mas tam-
bém com a origem dos alimentos: “Normalmente, 
quem opta por excluir alimentos de origem ani-
mal também está mais preocupado com a saúde. 
Por isso, trabalhamos com frutas, verduras e le-
gumes frescos, dando preferência aos alimentos 

orgânicos e sem agrotóxicos”, complementa.
Dentre as escolhas disponíveis, o hotel destaca o 

sanduíche vegetariano, composto por pão integral, 
berinjela, abobrinha grelhada e tomate; o palmito 
grelhado com aspargos frescos ao molho Holan-
dês e o risoto de legumes com queijo brie. “Como 
também temos clientes veganos, aqueles que não 
consomem nenhum derivado de origem animal, 
adaptamos cada um dos pratos disponíveis con-
forme a necessidade, retirando itens como queijo 
e manteiga, por exemplo. Esse cuidado também 
é tomado com hóspedes com restrições alimen-
tares, como intolerância à lactose e ao glúten”, fi-
naliza Glenda.

Festival Gastronômico aconte-
ceu no Sheraton Grand Rio com 
pratos criados em Noronha

O Festival Gastronômico do Zé Maria, aconteceu 
em Fernando de Noronha no dia 21 de outubro, 
chegou ao Rio de Janeiro (RJ). O evento aconteceu 
no Sheraton Grand Rio, no Leblon, com convidados 

Vários produtos foram incluídos no cardápio vegetariano do Marriott São Paulo Airport
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e amigos do anfitrião e estrutura à beira-mar.
Zé idealizou para a ocasião pratos inspirados 

nos 130 já criados por ele, como o arroz de jaca, 
a feijoada de frutos do mar e a farofa de pão 
velho. Todos os ingredientes cultivados na ilha 
de Fernando de Noronha garantiram a qualidade 
dos alimentos preparados, como temperos e 
especiarias, além dos pescados frescos como 
atum, cavala, dentão e outros frutos do mar. 
Houve ainda a Paella, inspirada na espanhola, 
mas adaptada para o público carioca, com 
toque ilhéu. 

Outro destaque do menu foi o atum branco, 
pouco consumido no Brasil e muito exportado 
para o Japão, no qual Zé leva cerca de 12 horas 
de barco até encontrar o local ideal para a pesca, 
localizado entre a África e Noronha.

Para fazer o evento sair do Arquipélago com 
a mesma qualidade, Zé Maria, seu filho Tuca 
Noronha, o empresário carioca André Barros e a 
promoter Val Lastres uniram a vontade de res-
gatar a energia de Noronha, a fim de proporcionar 
aos cariocas e turistas uma experiência inédita na 
cidade. O quarteto ofereceu um intercâmbio cul-
tural com música ao vivo, shows, karaokês, DJs e, 
claro, a culinária típica da ilha. 

Sabores milenares da culinária 
mexicana no Transamerica Mundi

A gastronomia do México apresenta a tradição 
e os costumes de mais de três mil anos. Por isso, 
em 2010, tornou-se patrimônio imaterial da hu-

manidade pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco. 
A fim de prestigiar essa culinária, nos dias 13, 14, 20 
e 21 de outubro, o Hotel Transamerica São Paulo 
apresentou o festival Mundi.

Sob o comando dos chefs Danilo Brasil 
e Acácio Santiago, a equipe do restaurante 
Anturius preparou almoços especiais nos dias 
13 e 20. No cardápio, pratos como o tradicional 
mole poblano, que leva peru, chocolate, pimenta 
caiena e coentro. O buffet trouxe ainda outras 
iguarias milenares da culinária mexicana como 
o pozole de milho, ajiaco, chilaquiles, além das 
famosas tortillas, tacos e burritos acompanhados 
de guacamole. Uma estação tex-mex, completou 
o menu. Nos domingos, dias 14 e 21, a atração 
ficou por conta do brunch do Hotel Transamerica, 
com variadas opções de saladas, mesa de pães 
e antepastos, pratos quentes, sobremesas e 
estação de matinais.

Durante o evento, o mixologista Rafael Oliveira 
preparou coquetéis temáticos em parceria com 
uma das mais antigas destilarias mexicanas, a 
Patrón. No cardápio, destaque para a Margarita 
Mule, produzida com tequila Patrón Silver, suco de 
limão, xarope de gengibre e espuma cítrica. Outro 
coquetel foi a Maria Sangrenta, versão do chefe 
do bar do Hotel Transamerica para o Bloody Mary, 
que leva tequila e suco de tomate. 

Para todas as idades
A programação do Transamerica Mundi México 

também contou com a animação da equipe do 
Transamerica Kids, promovendo atividades para as 

Tradicional feijoada de frutos do mar do Zé Maria fez parte do menu do evento
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Transamerica Mundi
Lançado em abril, o primeiro destino do 

Transamerica Mundi foi o Peru. Para ensinar receitas 
especiais e falar sobre a culinária e os temperos 
do país andino estiveram presentes a chef Marcela 
Calegari, do La Mar Cebicheria e o chef Marcos 
Espinoza, do Lima Cocina Peruana. Em maio, os 
sabores característicos dos biomas brasileiros foram 
aproveitados pela chef Bel Coelho, proprietária do 
restaurante Clandestino. Em agosto, foi a vez de New 
Orleans apresentar sua gastronomia, como o prato 
jambalaya. Em setembro, o Chile trouxe sua culinária 
e vinhos aos viajantes que escolhem como destino 
os parques nacionais da Patagônia e as belezas da 
ponta mais austral do planeta.

crianças durante o período do almoço, aos sába-
dos, e no horário do brunch, aos domingos.

Restaurante do Cullinan Hplus 
Premium lança noites temáticas

O hotel Cullinan Hplus Premium, localizado em 
Brasília (DF), conta sempre com variedade de 
bolos, pães, frios, frutas e sucos em seu café da 
manhã, além de opções quentes e regionais, como 
canjica, feijão de corda e curau de milho. Entre os 
alimentos saudáveis, o Cantinho Saudável, que 
oferece opções de iogurtes, cereais, castanhas e 
leite sem lactose, e a Ilha do Chef, com tapiocas 
e omeletes feitas na hora.

Desde o mês de outubro, as noites são temáti-
cas com o lançamento da Noite Italiana e Portu-
guesa, disponível para hóspedes e o público em 
geral. Pratos como Crostata de alecrim e ante-
pasto, Arancini de queijos, Bruschetta de tomate, 
Risoto de filé com funghi e Pizza margherita são 
algumas delícias do cardápio italiano. Para fechar 
a noite, Panna cotta com calda de manga e crum-
ble de nozes como sobremesa. Tudo isso acom-
panhado por uma taça de vinho tinto da casa.

Já na Noite Portuguesa, a experiência começa 
com um Pão caseiro com azeitonas mergulhadas 
no azeite. Marinada de bacalhau, Moelas à por-
tuense, Bacalhau no forno à lagareiro e Carne 
de porco à Alentejana trazem os sabores portu-
gueses. Para adoçar, a sobremesa de leite creme 
queimado, acompanhada de uma taça de vinho 
tinto. As novidades foram idealizadas pela Gerente 
Executiva, Marli Aquino, e são de responsabilidade 
do Gerente de Alimentos e Bebidas do hotel, Paulo 
Braga, e pelo chef de cozinha Francisco Valdemir. 

Paulo é de origem portuguesa, formado 
em Gestão Hoteleira pela Escola de Hotelaria 
e Turismo do Porto, em Portugal. Fez curso de 
Food&Beverage, Gestão de Banquetes e Eventos, 
Sommelier e Gestão Empresarial.  Atua na hote-
laria desde 1998, mas desde pequeno vivenciou 
com seus pais o universo de um hotel. Veio para 
o Brasil em 2014, quando trabalhou no Vila Galé 
Resorts em Fortaleza. Em 2016, chegou a Brasília e 
ingressou no restaurante do hotel Cullinan Hplus 
Premium, como Gerente de A&B. Para ele, “ser ho-
teleiro, por natureza, é ser acolhedor, e ter o dom 
da hospitalidade e do bem receber, fazendo com 
que todos se sintam em casa”.

O chef de cozinha, Francisco, tem 28 anos de 
experiência na área. Traz vivência em restauran-
tes com especialidade em gastronomia italiana, 
francesa, árabe e regional, como o Dom Francis-

No cardápio, destaque para a Margarita Mule, produzida com tequila 
Patrón Silver, suco de limão, xarope de gengibre e espuma cítrica
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co e Toretto Cucina Italiana. Atua no restaurante 
do hotel Cullinan Hplus Premium desde março de 
2018. Para o chef, “cozinhar é fazer poesia para 
ser degustada”.

Restaurante Guató do Hotel 
Maui Maresias, participou do 
festival ‘Experimenta Litoral’

Entre 15 de outubro e 4 de novembro, o restau-
rante Guató Gastronomia, do Hotel Maui Maresias, 
em São Sebastião (SP) realizou a primeira edição do 
festival gastronômico ‘Experimenta Litoral’ que reu-
niu 14 restaurantes das praias de Maresias, Boiçu-
canga, Camburi, Barra do Sahy e Juquehy. O em-

preendimento participou do evento com receitas 
especialmente criadas pelo chef Murilo de Oliveira.

Ele desenvolveu um menu especial – compos-
to de entrada, prato principal e sobremesa – que 
privilegiava a utilização de ingredientes frescos e 
sazonais. Para entrada, o chef sugeriu ceviche de 
banana da terra, espuma de coentro e crocante 
de arroz ou beterrabas assadas com pirão de leite 
e granola salgada. Como prato principal, peixe do 
dia grelhado com vegetais ao curry verde ou massa 
azul de jenipapo verde com pesto e creme de pu-
punha. Para encerrar, as sobremesas: gelado de 
amendoim, doce de leite, chantilly de cumaru e ba-
nana brulée ou uma seleção das frutas mais frescas 
do dia.

Feijoada do Stream Palace Ho-
tel oferece salada preparada 
na hora

A tradicional feijoada do Stream Palace Hotel, 
de Ribeirão Preto (SP), servida todos os sábados no 
restaurante Athenas, passou a oferecer, no mês de 
outubro, uma novidade no cardápio. Durante a pri-
mavera e o verão, além da feijoada com todos os 
ingredientes separados, os clientes poderão degus-

Desde outubro, as noites são temáticas com o lançamento da Noite Italiana e Portuguesa, disponível 
para hóspedes e o público em geral

Peixe do dia grelhado com vegetais ao curry 
verde: receita do chef para evento
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tar da salada ao vivo, preparada na hora, com mais 
de 20 ingredientes e vários tipos de molhos.

A Feijoada do Stream oferece monitoria infantil, 
música ao vivo, além de mesa de aperitivos como 
acarajé, torresmo, mandioca, caldo de feijão e ba-
tidas. O almoço inclui, ainda, vários tipos de so-
bremesa, tudo à vontade. Além da salada prepara-
da na hora, o cliente pode escolher alguns itens 
tradicionais do buffet, como quiches, cuscuz, frutas 
grelhadas e tábuas de queijos e frios.

Master Series de outubro no 
Belmond Hotel das Cataratas 
recebeu o chef Diego Sorni

O chef internacional Diego Sorni, à frente do Ca-
bos Restaurante del Puerto, localizado em Lima, no 
Peru, foi o convidado especial do Master Series de 
outubro no Belmond Hotel das Cataratas (PR), único 
hotel localizado dentro do Parque Nacional do Igua-
çu. O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de outubro 
e, no domingo, dia 14, hóspedes e clientes puderam 

Tradicional feijoada é servida todos os sábados no restaurante Athenas

Restaurante Ipê, no Belmond Hotel das Cataratas (PR)
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saborear no restaurante Ipê um brunch, incluindo es-
tações de ceviche, tiradito e sobremesas peruanas. 

O menu especial do jantar foi feito a quatro mãos 
por Sorni e o chef executivo do Hotel das Cataratas, 
Jean-Paul Barbier, que também elaboraram o buf-
fet do brunch no domingo.

O menu de cinco etapas contou com pratos 
baseados na gastronomia peruana. Para começar, 
as entradas “Tiradito de vieiras frescas com maracu-
já e pitanga” (Sorni) e “ceviche de atum fresco com 
avocado defumado, pepino, nabo e geleia de man-
ga” (Barbier). O primeiro prato principal foi o “Arroz 
com ouriço do mar e mascarpone” (Sorni), seguido 
do “Filé no carvão comestível, moela, tutano acom-
panhado de batata com grana padano e ‘pó de aji 
mirasol’” (Barbier). Fechando o jantar, a sobremesa 
foi o “Toblerone descontruído” (Sorni).

O Altto Ristorante & Lounge Bar, restaurante 
do hotel Vila d´este, em Búzios, no Rio de Janeiro 

Hotel Vila d’este renova cardá-
pio de seu restaurante Altto

(RJ) passou por repaginação em seu cardápio. 
Agora, os clientes encontrarão opções italianas 
genuínas, além dos preparos que mesclam 
sabores brasileiros aos toques buzianos, que já 
são a prata da casa. 

O conceito por trás da nova carta é o resgate 
das raízes italianas dos proprietários com uma 
seleção focada na alta gastronomia tradicional 
do país. “As mudanças estavam sendo plane-
jadas desde o ano passado e o resultado foi 
uma reformulação quase que total”, revela Ga-
briel Angelo, Coordenador de Marketing do Vila 
d´este. Ele ainda enfatiza que, no Altto, o clás-
sico tiramissu é feito com mascarpone trazido 
da Itália.    

Alguns destaques da novidade são o fettuccine 
com tinta de lula e lagostim, o cordeiro braseado 
ao vinho tinto com polenta - para o qual o molho 
é cozinhado por mais de 12 horas - e o cherne al 
cartoccio, feito com peixes frescos da região. Os 
hits do cardápio anterior foram mantidos (leia-
se a ‘Sessão Brasil’ da carta), todos eles criados 
pelo chef Abílio Baker, que comanda a cozinha do 
restaurante. Continuam ali: o ceviche de camarão 

O cordeiro braseado ao vinho tinto com polenta é uma das atrações do novo cardápio
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Gastronômico Coreano. As receitas servidas 
no Canvas Restaurante foram assinadas por 
quatro renomados chefs coreanos, levados 
especialmente para o festival.

Os chefs Min Sub Kang, Jong Hwan Jeon, Hee 
Don Park e Kim Yong Gyeorn, que juntos coman-
dam a cozinha do famoso Ramada Plaza Suwon 
Hotel, em Seul, elaboraram pratos com os prin-
cipais ingredientes da cozinha coreana, como 
vegetais frescos e condimentos fermentados, 
entre eles o Ganjang (molho de soja) e o Gochu-
jang (um condimento coreano feito com pasta 
fermentada de pimenta malagueta).

O restaurante Canvas disponibilizou Menu 
Degustação que contou com entrada, prato 
principal e sobremesa. O cardápio exclusivo 
do festival teve entre seus pratos o típico ca-
marão ao molho de castanhas, tartare de carne 
e wrapp de vegetais e camarão, entre outras re-
ceitas tradicionais da culinária coreana. 

Hilton São Paulo Morumbi (SP) 
realiza seu 1º Festival Gas-
tronômico Coreano

Em parceria com o Centro Cultural Coreano 
no Brasil e o Consulado Geral da República 
da Coreia, o Hilton São Paulo Morumbi (SP) 
realizou entre 16 e 20 de outubro, seu 1º Festival 

na papaia, a moqueca com farofa, a manteiga de 
maracujá no antipasto e a banana flambada com 
acúcar e canela. 

O chef ressalta que mesmo com uma carta 
que já estava segura, ele sentiu a necessidade 
de oferecer algo novo. “Trazer a proposta de 
um cardápio italiano é um desafio magnífico no 
qual eu apresento aos meus clientes sabores ri-
cos aliados a sofisticação de belos pratos. Um 
verdadeiro convite à mesa”, instiga Baker. 

Camarão foi um dos pratos do festival
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Restaurante Térèze lança menu 
degustação com ingredientes 
do Brasil e América Latina

Localizado no hotel Santa Teresa Rio MGallery by 
Sofitel, no Rio de Janeiro (RJ), o restaurante Térèze 
apresenta o menu degustação com cinco receitas 
que exploram diversos ingredientes do Brasil e da 
América Latina. O chef Esteban Mateu é o respon-

Restaurante Verbena promoveu 
a Settimana Regionale Veneto

O restaurante Verbena, localizado no Hotel 
Transamerica São Paulo (SP), realizou a Settima-
na Regionale Veneto, nos dias 24 a 29 de outu-
bro. O responsável pelos pratos foi o chef Luciano 
Boseggia. No cardápio exclusivo, Boseggia ofe-
receu como entrada uma insalatina di granchio, 
uma seleção de folhas verdes com centolla, tem-
peradas com azeite extravirgem e limão sicilia-
no. Acompanhou a entrada a polenta bianca al 
nero di seppia. Na versão do chef, um dos pratos 
mais consumidos na região, é banhado na tinta 
de lula. No primeiro prato, Luciano preparou um 
pappardelle com molho de pato. O segundo prato 
do menu foi composto de cabrito ao forno, acom-
panhado de risoto de aspargos. Para a sobreme-
sa, houve duas opções: crema fritta ala venezia e 
torta de prugne (ameixa) com calda de baunilha.

sável pela elaboração dos pratos do restaurante 
que funciona das 11h30 às 23h00, no almoço e no 
jantar, e está aberto para clientes e visitantes.

Milho, cupuaçu, cacau e plantas alimentícias 
não convencionais, as pancs, deixam de ser co-
adjuvantes e assumem o protagonismo nas novas 
criações de Mateu. A entrada, feita com pamonha 
crocante, tomate, raízes, azedinha e alho assado é 
um dos exemplos do novo menu. Polvo, creme de 
castanha e tomate, cracker de arroz e tinta e panc 
são outras estrelas do Térèze. 

Mateu já trabalhou em diversas cozinhas no 
Chile, no México e em São Paulo antes de chegar 
ao Térèze, em agosto do ano passado. “O Brasil tem 
um leque riquíssimo de plantas, carnes, raízes, tem-
peros, frutos e legumes. Esta variedade nos permite 
colocar toda a criatividade e a combinação de sa-
bores em prática para entregar aos nossos clien-
tes pratos saborosos e surpreendentes. Foi o que 
buscamos fazer neste novo menu degustação: com 
ingredientes brasileiros, promover uma viagem de 
sabores no paladar”, afirma Esteban.

Restaurante Verbena, localizado no Hotel Transamerica São Paulo (SP) 

Restaurante Térèze, localizado no Santa Teresa Rio MGallery 
by Sofitel (RJ)
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Aeroporto de Foz do Iguaçu 
terá capacidade para quatro 
milhões de passageiros

A Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária – apresentou, no dia 25 de outubro, ao Comtur 
– Conselho Municipal de Turismo – o projeto de ampliação 
e revitalização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu 
(PR) e o andamento dos trabalhos e benefícios das obras 
para passageiros e operadores turísticos que atuam no 
terminal. Dentre as melhorias, a ampliação das áreas de 
check-in, das salas de embarque e do saguão, instalação 
de quatro pontes de embarque e desembarque e reforma 
do pátio de aeronaves. A exposição foi conduzida pelo su-
perintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Joacir Araujo 
dos Santos.

O valor do investimento é de R$ 32,7 milhões e o prazo 
final para execução é setembro de 2019. Após a conclusão 
da ampliação e revitalização, o Aeroporto de Foz Iguaçu 
poderá movimentar mais de quatro milhões de pas-
sageiros, frente aos 2,5 milhões atuais. 

Em maio deste ano, também foi assinado acordo entre 
a Infraero e a Itaipu Binacional para ampliação da pista de 
pousos e decolagens do terminal na fronteira trinacional e 
para a duplicação da pista de acesso aeroporto. A ação 
tem investimento de R$ 70 milhões a ser aplicados pela 
empresa binacional.

O superintendente da Infraero em Foz destacou os 
benefícios econômicos que virão com os investimentos. 
“O aeroporto de Foz participará não só da integração na-
cional, mas também do desenvolvimento do turismo e da 
economia do país, promovendo geração de empregos e 
oferta de mais serviços”, apontou Joacir Araujo dos Santos.

Temporada de cruzeiros 2018/2019 
começou em outubro no Píer Mauá

Desde o dia 24 de outubro começou oficialmente a 
temporada de cruzeiros no Píer Mauá, seguindo até o final 
de abril de 2019. A previsão é ultrapassar 380 mil turistas, 
que desfrutarão o Rio de Janeiro em todo o período. No 
total serão 103 atracações, dez a mais do que na última 
temporada. Oito embarcações estarão pela primeira vez 
no Brasil, uma conquista para o turismo marítimo no país. 
Dentre os estreantes em águas brasileiras o AIDAaura, MSC 
Seaview, Celebrity Eclipse, World Explorer, Azamara Pursuit, 
Seven Seas Explorer, Viking Sun e o Scenic Eclipse. 

Além dos novatos, a temporada conta também com 
navios como MS Zaandam, MSC Fantasia, MSC Orchestra, 
MSC Poesia, Sovereing, Costa Favolosa, Costa Fascinosa, 
Hamburg, Oceania Marina, Crystal Symphony, Costa Lu-
minosa, Marco Polo, Ocean Dream, Royal Princess, Prinsen-
dam, Veedam, L´Austral, Seabourn Quest, Phoenix Artania e 
Oceania Sirena, fechando a temporada.

No período de outubro de 2018 a abril de 2019, os navios 
de longo curso também aumentaram para 20, três a mais 
do que no período passado, e o número de embarcações 
passou de 24 para 28. “Voltamos a ter uma temporada 
de três dígitos. Na última tivemos 95 escalas e nesta serão 
mais de 100”, comemora Alexandre Gomes, Gerente de 
Operações do Píer Mauá.

O Terminal Internacional de Cruzeiros terá seu funcio-
namento nos Armazéns quatro e cinco, sendo o embarque 
realizado no Armazém quatro e movimentação de baga-
gens no cinco. Vale ressaltar a facilidade de acesso: quem 
chega ou sai do terminal conta com estação de VLT em 
frente (Parada dos Navios) e estacionamento da própria 
concessionária, localizado também próximo ao terminal, 
entre a Avenida Barão de Tefé e a Rua Souza e Silva, com 
acesso de pedestre no Boulevard Olímpico. 

Neste ano, a concessionária Píer Mauá fez mais inves-
timentos em comunicação, lançando novo site disponível 
em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e francês, 
além do aplicativo Píer Mauá, já disponível em três idiomas: 
português, inglês e espanhol. Desenvolvido com o objetivo 
de orientar os turistas para explorarem da melhor forma o 
Rio de Janeiro, o aplicativo fornece sugestões de diversos 

pontos turísticos, os meios de transporte e seus respectivos 
tempos de trajeto até o destino desejado. Fora isso, tam-
bém permite acesso rápido aos principais telefones úteis 
para os visitantes. O aplicativo está disponível nas versões 
IOS e Android. 

Valor do investimento é de R$ 32,7 milhões e o 
prazo final para execução é setembro de 2019

No total serão 103 atrações, dez a mais 
do que na última temporada
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Skye Restaurante & Bar, do ho-
tel Unique, passa por retrofit

Reconhecido como um dos principais restau-
rantes e bares de São Paulo, o Skye, localizado 
no hotel Unique, passou por retrofit recente-
mente. “Cada móvel, peça, parede e ambiente 
foi pensado e repensado para que as relações 
entre as pessoas em cada espaço aconteces-
sem com conforto, integração e design”, co-
menta o arquiteto João Armentano que, junto 
com sua equipe, conduziu esse retrofit. “A pro-
posta era mudar o visual sem perder o concei-
to, aperfeiçoar e agregar novas tecnologias de 
sistemas e materiais”, conta ele. Todos os mo-
biliários e acessórios foram trocados. Obras do 
artista Gabriel Wickbold compõem o cenário.

O bar e o restaurante seguem distintos, cada 
um com seu respectivo clima preservado, fisica-
mente separados pelo espelho d’água. O deck 

da piscina também passou por mudanças. Um 
longo balcão, vindo de dentro para fora do bar, 
acomoda mais convidados. Os degraus foram 
substituídos por uma rampa de acesso. Na es-
cada que leva ao vestiário da piscina, um tra-
balho artístico de entrelace de cordas na cor 
cinza tem como objetivo preservar a área, tam-
bém usada como back, sem perder a vista de 
nenhum ângulo. 

O deck privativo, localizado no lado oposto 
da piscina, é um ambiente reservado e ideal 
para pequenos eventos. O espaço agora está 
climatizado e ganha ambientação própria, 
sendo o destaque a parede-monolítica em pe-
dra com rasgo marcante vermelho e iluminado, 
contrapondo o eixo ortogonal do próprio hotel. 
Outro detalhe é a parede de cordas, um ema-
ranhado de linhas retas que dão movimento ao 
que é estático. 

O arquiteto João Armentano, junto com sua equipe, conduziu o retrofit

Fo
to

: T
uc

a 
Re

in
és



Modernização

83

Intercity Hotels reformula con-
ceito de design

Pensando em um novo perfil de hóspede que, 
cada vez mais, busca não só comodidade como 
também ambientes customizados, a Intercity Ho-
tels apresenta um novo conceito de design de 
interior, assinado pelo escritório Melina Romano 
Interiores. Além de funcionais e contemporâneos, 
os projetos para os hotéis Intercity Cidade Baixa, 
Intercity Curitiba, Intercity Porto Alegre e Intercity 
Ibirapuera foram elaborados para proporcionar 
conforto, e contam com decoração moderna e 
acabamentos inovadores.  

Para os apartamentos reformados dos hotéis 
Intercity Porto Alegre, na capital gaúcha, e In-
tercity Ibirapuera, em São Paulo, a proposta foi 
utilizar cores neutras na pintura e no mobiliário, 
além de explorar tons fortes nos objetos decora-
tivos - uma mistura de quentes e amadeirados 
-, garantindo uma sensação agradável. Entre os 
destaques, o projeto de armários abertos, sem 

portas e com suportes, e a iluminação, que tra-
zem modernidade e leveza aos ambientes. 

A decoração ainda traz materiais como ma-
deira, que aquecem, e estruturas metálicas, para 
um toque industrial. Os quartos são diferentes en-
tre si, com paredes distintas, e têm bons exemplos 
de como aproveitar o espaço: o uso de arandelas 
ao lado da cama deixa espaço livre nas pequenas 
mesas de cabeceira. Outro truque é a cortina, que 
fica “embutida” na parede.

No Intercity Cidade Baixa, inaugurado recente-
mente em Porto Alegre, o novo layout também foi 
aplicado no restaurante do hotel. Seguindo uma 
proposta industrial, foram utilizadas diferentes 
composições de cadeiras, que permitem usufruir 
do espaço de forma descontraída ou através de 
uma refeição formal. O ponto alto do projeto fica 
com as duas ilhas centrais, compostas por ilumi-
nação e paisagismo diferenciados, com lustres 
pendentes e vegetação suspensa. 

Já no Intercity Curitiba, inaugurado em 2017 
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na capital do Paraná, destaca-se a área do lob-
by, inspirada nos lofts industriais de Nova York, 
apresentando um design moderno, confortável 
e descontraído, por conta dos diferentes tipos de 
mobiliário e decoração. 

Grand Hotel Rayon apresenta 
seu Lobby Bar

O Grand Hotel Rayon, em Curitiba (PR) inaugurou 
seu Lobby Bar. Ideal para encontros de negócios e 
happy hours, o espaço conta com decoração as-
sinada pelo arquiteto Eduardo Mourão, ampla carta 
de bebidas, além de um menu de petiscos assinado 
pelo chef Claude Bezerra.

No cardápio, são várias as opções de snacks, 

como Brusquetas (Brie com geleia de damasco, 
Presunto de parma com figos frescos ou Napoli-
tana), Mini-hambúrguer, Bolinho de bacalhau, Ca-
marão Crocante, Carne de onça e Tábua de frios e 
queijos. Já o bar serve drinques clássicos - Mojito, 
Bloody Mary, Kir Royal, Manhattan, dentre outros - e 
uma variada carta de vinhos e destilados. 

Diariamente, das 18h às 21h, o Lobby Bar conta 
com música acústica ao vivo, ao som de MPB, jazz e 
clássicos internacionais. “Pensamos em um espaço 
com uma atmosfera moderna e agradável, onde o 
público possa aproveitar bons momentos, dar uma 
passada antes ou depois de um compromisso, por 
exemplo”, revela Fernanda Assis, Gerente de Vendas 
e Marketing do Rayon. O Lobby Bar funciona todos 
os dias, das 15h às 23h, com valet no local e é aberto 
para hóspedes e público geral.
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Um dos quartos do Intercity Ibirapuera

Espaço serve drinques clássicos como Mojito, Bloody Mary, Kir Royal, Manhattan, dentre outros, 
além de carta de vinhos e destilados
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Serhs Natal Grand Hotel está 
investindo R$ 2,5 milhões em 
modernização

Até o final deste ano estará concluída a 
modernização do Serhs Natal Grand Hotel, resort 
cinco estrelas do grupo catalão Serhs, que está 
investindo R$ 2,5 milhões no projeto. A modernização 

inclui ampliação da área de convenções, substituição 
de equipamentos e nova decoração em várias áreas 
do empreendimento, localizado na Via Costeira, 
próximo à praia de Ponta Negra, a principal da cidade. 
De acordo com Willian Lass, Diretor Geral do resort, 
“os investimentos foram feitos, mesmo nesse período 
de crise econômica, para manter o hotel moderno, 

A localização privilegiada é um dos diferenciais do empreendimento
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Holiday Inn Porto Alegre (RS) 
moderniza apartamentos

O hotel Holiday Inn Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul (RS), propriedade independente e sob contrato 
de franquia da rede IHG –A InterContinental Hotels 
Group, iniciou há poucos meses a modernização 
nos apartamentos e áreas comuns do empreen-
dimento.  O hotel gaúcho já entregou as primeiras 
acomodações, todas localizadas no 10º andar, que 
receberam decoração moderna e mobiliários com 
design contemporâneo.

A mudança trouxe mais fluidez ao apartamen-
to com a nova disposição dos móveis. Além das 
bancadas de trabalho, os equipamentos e enxovais 
também foram atualizados e os banheiros rece-
beram novos revestimentos. Um projeto de ilumina-

confortável e com alto padrão de qualidade, visando 
a garantir sempre o melhor atendimento aos nossos 
hóspedes”.

O empreendimento iniciou o processo de renova-
ção em março, com a ampliação da área de conven-
ções para implantação de quatro novas salas. Assim, 
agora o espaço soma mais de 2 mil m2 com 13 salas 
que, juntas, podem atender até 1,3 mil pessoas. 

Troca de equipamentos
Várias áreas do Serhs Natal Grand Hotel tiveram 

parte de seus equipamentos substituídos e também 
foram redecoradas. Uma delas foi o Spa Kensho, 
onde o maior conforto das salas de terapias foi o 
que levou à troca dos equipamentos. Restaurantes, 
bares e cozinha do empreendimento cinco estrelas 
também foram modernizados, com aquisição de 
novas câmaras refrigeradas, louças e réchauds, en-
tre outros utensílios, além de nova decoração para 
facilitar a circulação de hóspedes e funcionários.

Todos os 396 apartamentos do hotel - com vista 
para o mar, televisão a cabo, frigobar, ar condicio-
nado, telefone, internet com wifi gratuito, secador 
de cabelos e cofre – terão suas cortinas trocadas. 
A modernização do Serhs Natal Grand Hotel será 
concluída com a troca no piso do Kids Club, espaço 
exclusivo para crianças, que passará a ser imper-
meável e mais macio, com tecnologia de absorção 
de impactos, o que garantirá mais segurança. 

Novidades sustentáveis
O resort está aproveitando o processo de renova-

ção para implantar algumas medidas para apri-
morar sua sustentabilidade. No banheiro das suítes 
serão instaladas lixeiras de reciclagem de lixo, com 
indicação do tipo de resíduo a ser descartado em 
cada uma delas. Além de colaborar com o manejo 
desses materiais, que já vem sendo feito pela equi-
pe do hotel, a ideia é conscientizar os hóspedes ou 
ajudá-los a manter o hábito de suas próprias casas.

Suites do 10º andar receberam decoração moderna e mobiliários com design contemporâneo
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ção foi pensado para oferecer uma ambientação 
mais propícia para uma boa qualidade de sono. 

De acordo com o cronograma, a modernização 
completa do Holiday Inn Porto Alegre será finaliza-
da no segundo semestre de 2019. O hotel dispõe de 
internet sem fio de alta velocidade, room service 
24 horas, restaurante, business center, fitness cen-
ter, estacionamento com manobrista, bar, salas 
de eventos e terraço ao ar livre com mini-pista de 
caminhada.

InterContinental São Paulo 
apresenta novo espaço de 
eventos para clientes

O InterContinental São Paulo, localizado nos 
Jardins (SP), apresentou oficialmente sua área de 
eventos renovada. Cerca de 150 pessoas, incluindo 
clientes e convidados estiveram no evento e partici-
param do jogo corporativo “Chicago” desenvolvido 
pelo GAR - Grupo Azevedo Ramirez -, com o com-

Convidados participaram do jogo Chicago



Modernização

88

Iberostar amplia centro de con-
venções na Bahia com investi-
mento de US$ 460 mil

A rede hoteleira espanhola Iberostar acaba 
de concluir um investimento de US$ 460 mil na 

ampliação do Centro de Convenções Castro 
Alves, localizado no Complexo Iberostar Praia do 
Forte, na Bahia (BA). A aplicação aposta no pú-
blico corporativo e na realização de eventos de 
todos os portes, realizando um maior número de 
eventos simultâneos.

Com um investimento, a expansão resultou 
no aumento de 35% do Espaço Garcia D’Ávila, 
contando com cinco salas moduláveis, podendo 
ser utilizadas de forma independente ou como 
salão único. O centro de convenções possui 
agora 19 salas e ocupa uma área de 2.025 m², 
com capacidade para receber eventos com até 
2.300 pessoas, em formato auditório. 

O Diretor Comercial da Iberostar, Orlando Gi-
glio explica: “A Iberostar sedia eventos corpora-
tivos a mais de 10 anos e este investimento con-
firma a nossa aposta no conceito de bleisure – a 
união de viagens corporativas e lazer – tendên-
cia essa que vem crescendo muito no Brasil nos 
últimos anos”.

promisso de liberar o potencial humano por meio 
da gamificação. Para celebrar os campeões, foi re-
alizado um happy hour, ao som de clássicos do jazz.

O espaço renovado, recém entregue, ganhou 
versatilidade propiciando novas formatações para 
a realização de eventos. O principal benefício é que 
três salas, agora com divisórias modulares, podem 
ser integradas entre si e ao foyer promovendo flexi-
bilidade e maior espaço para circulação do público. 
Seguindo este modelo, é possível comportar até 450 
pessoas para um coquetel ou coffee break no novo 
e amplo salão, que antecede a sala Di Cavalcanti. 

O novo Complexo Iberostar Praia do Forte ficou ainda mais moderno
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Hotel Intercity Nações Unidas in-
veste na modernização do lobby

O projeto iniciou no último mês de fevereiro 
e terminou em outubro, demandando cerca 
de R$ 300 mil em investimento. Com isso, 
a recepção se tornou mais enxuta, mas 
ganhou mais funcionalidade, pois foi criado 
um local de convivência e de trabalho, 
assim como a ampliação do business center. 
Entre as mudanças estão o piso, luminárias, 
revestimento da parede e balcão da recepção. 
“Essa reforma dará uma maior modernidade 
ao empreendimento que teve concluído 
recentemente a reforma dos apartamentos. O 
objetivo é manter nosso bom posicionamento 
mercadológico, pois estamos com 65% de 
taxa de ocupação acumulada com diária 
crescente”, revela Otavio Golin, Gerente Geral 
do empreendimento.  

Segundo Golin, a taxa de ocupação é 
garantida em sua maioria pelo público 

corporativo, mas ele está atento à crescente 
demanda em eventos. “No próximo ano, 
devemos investir na modernização dos 
espaços de eventos, principalmente agregando 
tecnologia. Devemos ampliar nossos acordos 
com grupos e organizadores de eventos e 
aumentar nossos clientes na região da Chácara 
Santo Antônio, que sedia várias empresas. 
Assim conseguiremos melhorar ainda mais 
nossa performance e apresentar soluções as 
necessidades de nossos clientes”, destacou.

Otavio Golin: “Estamos de olho nas 
oportunidades do Mercado”
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Shizen Day Spa no Deville Busi-
ness Maringá

O Deville Business Maringá, no Paraná (PR) 
ganhou um refúgio urbano dedicado à saúde e 
ao bem-estar dos hóspedes e clientes em geral, o 
Shizen Day Spa. O serviço busca oferecer conforto 
e foi desenvolvido especialmente para acalmar o 
corpo e a mente. A novidade conta com terapias 
relaxantes e terapeutas meticulosamente treina-
dos para criar experiências, com ampla variedade 
de massagens como o shiatsu, a massagem clás-
sica, a reflexologia nos pés, a drenagem linfática, 
massagem com pedras quentes, e ainda os ban-
hos de ofurô nas versões sais, vinho, rosas e duplo. 
E, ainda, a shizen express, também conhecida por 
quick massage, além de outras terapias.

ibis Indaiatuba Viracopos investe 
em modernização

O empreendimento próximo ao aeroporto, 
acaba de ser modernizado e incluiu nas opções de 
lazer uma academia de ginástica completa e um 
restaurante com pratos elaborados pela equipe 
do íbis kitchen, que oferece no almoço e no jan-
tar um buffet composto por saladas variadas, dois 
tipos de carne, diferentes guarnições, além dos 
pratos à la carte, como salmão ou bife a cavalo 
com filet mignon. O objetivo foi atender da melhor 
maneira possível os hóspedes, tanto corporati-
vos quanto turistas. O ibis kitchen oferece café da 
manhã com frutas, pães, bebidas quentes e frias. 
Durante a semana, o buffet de café é servido das 
6h30 às 10h00 e, aos finais de semana, das 06h30 
às 11h00. No período entre 04h00 e 06h30, o hotel 
oferece um café da manhã reduzido. Não apenas 
hóspedes, mas também moradores locais podem 
experimentar o buffet matinal e outros pratos pre-
parados no ibis Indaiatuba Viracopos. Em dias de 
semana, o restaurante aposta em buffet self ser-
vice no almoço e no jantar, além das opções à la 
carte. Aos finais de semana, as opções à la carte 

estão disponíveis no cardápio.
O hotel também conta com design diferen-

ciado e contemporâneo, tanto em suas áreas 
comuns quanto nos 120 quartos, oferecendo 
conforto e atendendo as necessidades de seus 
clientes em um ambiente agradável e moderno. 
Os corredores foram modernizados, o lobby e o 
restaurante ganharam outra arquitetura e novas 
áreas de lazer foram desenvolvidas. Na parte ex-
terna do hotel, por exemplo, há um contêiner no 
espaço do terraço, um ambiente descontraído e 
aconchegante. 

Apartamento do íbis Indaiatuba Viracopos

Deville Business Maringá (PR) passa a contar com Shizen Day Spa
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InterContinental Hotels & Re-
sorts abre novo hotel no cora-
ção de San Diego

A IHG — InterContinental Hotels Group, uma das 
principais empresas hoteleiras do mundo, anunciou a 
abertura do InterContinental San Diego, um novo edifício 
de 400 apartamentos com vista para a pitoresca baía 
de San Diego. O empreendimento redefine a orla de 
San Diego, criando um novo retiro urbano e epicentro 
social para os hóspedes e moradores locais. Localizado 
nos terrenos históricos de Lane Field - o antigo estádio 
de beisebol do time San Diego Padres de 1936 a 1957 - 
a localização relevante do InterContinental San Diego 
fica a poucos passos do Embarcadero, onde ficam 
tanto o famoso USS Midway como o Museu Marítimo de 
San Diego, além de vários portos de navios de cruzeiro. 
Com 19 andares, o hotel possui 400 apartamentos 
elegantes com 24 suítes panorâmicas espaçosas, 
cinco restaurantes, bares e cafeterias. São 95.000 m2 de 
espaço para reuniões e eventos.

Rocco Forte Hotels expande 
portfólio italiano 

A Rede de hotéis de luxo anglo-italiana Rocco 
Forte Hotels anunciou que assumirá as operações 
do Masseria Torre Maizza, um resort cinco estrelas 
localizado na Puglia, Itália. O hotel reabrirá como 
um hotel Rocco Forte, em maio de 2019, após uma 
reforma significativa estimada em 6 milhões de 
euros. Este será o primeiro hotel da Rocco Forte na 
Puglia e complementará o atual portfólio do grupo 
em Roma, Florença e na Sicília.

Localizado perto da Costa do Adriático, o resort 
é uma “masseria” - uma casa de campo típica da 
região - original do século XVI.  O local passará por 
uma reforma que modernizará os espaços comuns 
e aumentará o número de suítes de 30 para 40. O 
hotel contará com um bar na cobertura, um restau-
rante com gastronomia típica da região, um campo 
de golfe executivo, além de acesso a um clube de 
praia privativo e espaço para reuniões e eventos.  

A localização privilegiada é um dos diferenciais do hotel

O resort passará por uma ampla reforma 
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Cristiano Ronaldo e Pestana Ho-
tel Group abrirão hotel em Paris

A capital francesa foi a escolhida por Cristiano 
Ronaldo para a inauguração do sexto hotel da marca 
Pestana CR7, em parceria com o Pestana Hotel Group, 
de Portugal. O empreendimento será construído na 
Rive Gauche, próximo do Rio Sena, entre as estações 
de metrô de Austerlitz e Lyon.

O hotel será a maior unidade hoteleira da marca 

Hotel Le Sereno St. Barth re-
abrirá em dezembro

O empreendimento localizado no Caribe será rea-
berto no próximo dia 1º de dezembro, 15 meses após 
ter sido em parte destruído pelo furacão Irma, em sua 
passagem pelo Caribe em setembro de 2017. A famí-
lia Contreras, proprietária do hotel, encontrou nos es-
tragos uma oportunidade para repaginar as áreas co-
muns, solário, jardins, restaurante, fitness center e o spa 
– agora ampliado, ostentando três salas de tratamen-
to, sendo uma uma delas à beira d’água. Foi também 
necessário refazer mais da metade das 39 acomoda-
ções – agora mais amplas, com novo design interior 
e turbinadas em tecnologia: com painel para conexão 
de gadgets e música via Bluetooth. Entre as novidades, 
o Le Sereno lança um restaurante pé-na-areia; uma 
butique com curadoria de marcas francesas de forte 
presença em St.Barth e apresenta ainda três novas 
acomodações Bungalow Piscine, que ganharam pé-
direito de três metros, piso de pedras climatizadas e 
confortáveis sofás. Já as suítes Grand Suite Plage Sud 
ganharam novos acabamentos, jardim privativo e 
banheiras ao ar livre. Duas destas acomodações abri-
gam piscinas privativas e podem ser conectadas para 
formar uma Family Suite.

Pestana CR7 até a data, com 210 quartos. O investi-
mento na construção do Pestana CR7 Paris Lifestyle 
Hotels será na ordem dos 60 milhões de euros, sendo 
igualmente dividido entre o jogador e o grupo ho-
teleiro. À exemplo das outras unidades, caberá ao 
Pestana Hotel Group a gestão do negócio, que será 
inaugurado em 2021 e ainda está em fase preliminar 
de licenciamento.

Sobre a nova unidade, Cristiando Ronaldo afirma: 
“Faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implemen-
tar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do 
mundo e um destino que faz o match perfeito com o 
conceito de elegância e sofisticação da marca”.

José Roquette, Chief Development Officer do Pes-
tana Hotel Group ressaltou ainda que “é um enorme 
orgulho ver a afirmação da marca Pestana CR7 Life-
style Hotels nos principais destinos turísticos mundiais. 
Com esta conquista rumamos à duplicação do port-
fólio da marca, com uma expansão maioritariamente 
internacional que reforça a sua visibilidade global”.

Cristiano Ronaldo no Pestana CR7 Funchal, na 
Ilha da Madeira

Vista do mar de uma das suítes do Hotel Le Sereno St. Barth
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Camareiras e o adicional de insalubridade

A hotelaria brasileira ficou apreensiva após 
decisão da Segunda Turma do TST – Tribunal 
Superior do Trabalho reconhecendo a obriga-
toriedade do hotel de pagar adicional de insa-
lubridade a uma camareira que trabalhou no 
empreendimento. Mas afinal, o adicional de 
insalubridade é realmente devido?

Artigo dos advogados *Murillo Akio Arakaki e 
*Antônio Carlos Bratefixe Júnior

No dia 29 de agosto de 2018, a Segunda Turma 
do TST – Tribunal Superior do Trabalho proferiu 
decisão colegiada condenando um empreen-
dimento hoteleiro a pagar o adicional de insa-
lubridade em grau máximo (40% sobre o salário 
mínimo) a uma ex-colaboradora que exercia a 
função de camareira. Tal entendimento jurídico 
foi proferido pelos Ministros nos autos da recla-
mação trabalhista nº 107600-91.2013.5.17.0013 e 
não admite mais recursos.

Como a notícia foi amplamente divulgada, 
muitos sindicatos laborais estão estudando 
tomar medidas coletivas para tentar garantir 
esse direito aos seus trabalhadores afiliados, 
de modo que já há relatos de ações civis públi-
cas na iminência de serem propostas.

Porém, os empreendimentos hoteleiros pre-
cisam se conscientizar de que a jurisprudência 
trabalhista é bastante divergente em relação a 
esse tema e que existem muitas variáveis que po-

dem determinar se o adicional de insalubridade é 
devido ou não.

Obviamente que será devido o adicional de 
insalubridade se o hotel não fornecer nenhum 
equipamento de proteção individual à cama-
reira, fazendo-a ter contato com produtos de 
limpeza nocivos à saúde e com materiais bi-
ológicos humanos. Nesse caso, qualquer juiz 
ou engenheiro da segurança do trabalho será 
unanime em dizer que a rotina da camareira é 
prejudicial à sua saúde.

Por outro lado, existem jurisprudências re-
conhecendo que quando a camareira utiliza 
equipamentos de proteção individual que eli-
minem ou neutralizem a insalubridade não será 
devido o respectivo adicional. Ressalta-se que 
não basta o empreendimento hoteleiro fornecer 
a proteção suficiente à sua colaboradora, mas 
também é necessário que ele tome todas as 
medidas que garantam que ela utilize o equipa-
mento e que este seja suficiente para eliminar 
ou neutralizar à nocividade.

A decisão judicial proferida pelo TST, por mais 
que seja um direcionamento importante para o 
tema, ainda não resolve a discussão central es-
tabelecida sobre o tema. Isso porque ao definir 
que as atividades de camareira se equiparam 
aos serviços de limpeza de locais públicos ou 
coletivo de grande circulação, desconsidera as 
particularidades existentes em cada negócio e, 
dessa forma, além das orientações e práticas 
preventivas aos olhos da legislação trabalhista, 
é necessária, ainda, um sistema de compliance 
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apto para documentar e orientar todas as práti-
cas internas relacionadas ao sistema de higieni-
zação dos quartos.

Primeiro porque é simplista a conclusão de-
cisória de que todo o serviço de higienização de 
quartos de hotéis se equiparam a um local de 
grande circulação urbana. O setor hoteleiro não é 
homogêneo, único, atuando sob um rígido sistema 
organizacional replicado para todo o mercado.

Cada estabelecimento hoteleiro possui suas 
particularidades, modelos de negócio e, equi-
para-los de maneira única, atribuindo-lhes a 
característica conforme a norma legal conces-
siva da insalubridade, fere a individualidade da 
análise judicial.

Ainda mais pelo simples motivo de que a 
grande circulação de pessoas, elemento nuclear 
caracterizador da insalubridade nesses casos, re-
quer, inevitavelmente, o trânsito indiscriminado 
de pessoas em locais de fácil e irrestrito acesso, 
o que não é o caso de um quarto de hotel ou da 
realidade de muitos estabelecimentos. 

Em outra análise, a insalubridade poderá ter os 
seus efeitos reduzidos ou eliminados conforme o 
uso de equipamentos de proteção individual ade-
quados, cabendo a empresa, mais uma vez dentro 
de suas rotinas internas de análise e prevenção 
de riscos, em compliance trabalhista, monitorar 
o seu uso, fornecer a troca regular dos equipa-
mentos bem como avaliar conforme os produtos 
utilizados e o local da prestação os utensílios e 
materiais mais adequados. Todas essas práticas 
devem ser observadas e documentadas para o 
controle de risco da atividade insalubre.

Ademais, é certo dizer que o adicional de in-
salubridade em grau máximo ocasiona outro 
reflexo pouco conhecido entre os hoteleiros: a 
obrigatoriedade de afastamento das atividades 
insalubres durante todo o período de gestação. 
Já quando a insalubridade é de grau mínimo 
ou médio, a obrigatoriedade de afastamento 
das atividades insalubres depende de atestado 
médico.

Diante do exposto, podemos concluir que a 
obrigatoriedade ou não de pagar adicional de in-
salubridade às camareiras depende de inúmeros 
fatores, tais como rotina de trabalho da colabora-
dora, produtos de limpeza utilizados, equipamen-
tos de proteção fornecidos, higiene dos hóspedes 
e dos banheiros das unidades hoteleiras, entre 

outros. Caso o hotel pretenda afastar esse adicio-
nal de forma justa e ética, torna-se imprescindível 
a realização de um trabalho jurídico e de segu-
rança do trabalho (ambos paralelos) para preve-
nir possíveis condenações judiciais. 

Trata-se de um tema de muita importância e 
impacto direto nas atividades desempenhadas 
dentro do setor hoteleiro, haja vista que é direcio-
nada não só para um dos grandes diferenciais de 
qualidade do negócio, mas um foco importantís-
simo de geração de empregos que pode ser im-
pactado pelo posicionamento rígido apresentado 
pelo TST.

Dessa forma, se faz necessário um trabalho 
de compliance trabalhista específico para essas 
atividades, analisando as rotinas de trabalho, 
as causas de redução e exclusão dos adicionais 
por meio dos utensílios de trabalho, e toda uma 
análise dos riscos envolvidos para a tomada de 
decisão sobre qual caminho seguir sobre o tema 
que ainda se mostra controverso quando há uma 
análise pontual sobre cada situação levada ao 
judiciário.

*Murillo Akio Arakaki é sócio do escritório Araka-
ki Advogados, é advogado militante em todo o Bra-
sil. Bacharel em Direito pela Universidade São Judas 
Tadeu em São Paulo e pós-graduado em Direito 
Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. É Presidente da Comissão de Direito apli-
cado à Hotelaria e ao Turismo na OAB/SP, membro 
efetivo da Comissão de Direito Tributário na OAB/
SP e membro efetivo da Comissão de Contencioso 
Administrativo Tributário na OAB/SP. Foi professor 
tutor da área Tributária do Complexo Educacional 
Damásio de Jesus em São Paulo. Autor de artigos 
jurídicos e palestrante.

*Antônio Carlos Bratefixe Júnior é sócio do es-
critório Có Crivelli Advogados. Especialista em Direito 
do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Especialista em Direito Processual Civil 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
MBA em Administração de Empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas.

Contatos:
E-mails:
murillo@arakakiadvogados.com.br
antonio.bratefixe@cocrivelli.com.br  
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O olhar da AccorHotels para o interior do Brasil
Artigo de Abel Castro*

Em busca de novas oportunidades de negó-
cios, a AccorHotels está olhando para o de-

senvolvimento regional. Mais de 80 cidades 
do interior de São Paulo, Paraná e Bahia, en-
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tre outros estados, estão no foco da empresa 
neste momento. Os municípios em questão 
apresentaram um bom desenvolvimento nos 
últimos anos e mostram grandes potenciais 
para investimentos, o que os coloca no radar 
do Grupo.

O plano de desenvolvimento da AccorHo-
tels para a América do Sul em 2020 é chegar a 
500 hotéis em operação. Na região já opera-
mos mais de 335 hotéis. Além de ampliar os 
contratos com parceiros que já têm dois, três 
ou mais unidades operadas pela AccorHotels, 
minha equipe está em busca de novos hotéis 
que estejam aptos a receber uma das nossas 
inúmeras marcas. Quem sabe o seu pode ser 
o próximo?

Estudos realizados pelas equipes de expan-
são do Grupo mostraram que há muitas opor-
tunidades para ampliar o modelo de negócio, 
seja por administração ou franquia. Quando se 
olha os Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de várias cidades, amplia-se o horizonte 
para longe das grandes capitais.

Os últimos estudos feitos pelo IPEA - Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada – Funda-
ção João Pinheiro e divulgado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 
Pnud - mostram, por exemplo, que o Estado de 
São Paulo apresenta um grupo seleto de mu-
nicípios com os melhores IDHs do Brasil. Mas 
não é só: cidades das regiões Centro-Oeste, 
Sul, Norte e Nordeste também apontam uma 
elevada projeção de crescimento e de desen-
volvimento socioeconômico e turístico.

Um estudo divulgado em 2017 pela consulto-
ria Macroplan analisou questões como renda, 
saúde, segurança, educação, sustentabilidade 
e gestão pública. No levantamento a cidade 
de Maringá, no Paraná, ficou em primeiro lugar, 
principalmente no item gestão pública. De olho 
nestes dados, a AccorHotels quer buscar no-
vos hotéis em áreas que contemplem também 
lazer, vida noturna, visibilidade para o turismo, 
eventos de negócios, localização e segurança.

Os proprietários de hotéis independentes 
que atendam os critérios acima podem ampliar 
o seu business junto com a AccorHotels. 

Hotéis administrados pelo Grupo apresentam 
desempenho acima daquele registrado pelo 
mercado graças às fortes marcas, registram 
resultados superiores aos da concorrência 
e obtêm uma valorização maior do seu ativo 
no curto e médio prazo, além de contar com 
a poderosa plataforma de distribuição da 
empresa.

O Grupo é líder no mercado hoteleiro no 
Brasil, com experiência de mais de 40 anos no 
País, desde a abertura da primeira unidade do 
Novotel no bairro do Morumbi, em São Paulo. 
Atuamos desde o segmento supereconômico 
até o segmento luxo com um diversificado 
portfólio de marcas como: ibis budget, ibis, 
ibis Styles (marcas do segmento econômico); 
Adagio Aparthotel, Novotel e Mercure (mid-
scale); e Grand Mercure, MGallery, Pullman e 
Sofitel (luxo).

A AccorHotels opera no mundo e no 
Brasil marcas consagradas e de elevado 
reconhecimento pelo público. ibis, por exemplo, 
é o hotel com maior reconhecimento entre 
todas as marcas e categorias que operam 
no Brasil. Sofitel é sinônimo de sofisticação e 
atendimento personalizado, enquanto Mercure, 
de categoria midscale, sempre traz para o 
hotel um toque regional. Marcas consagradas 
que trazem reconhecimento imediato ao hotel 
e, consequentemente, geram benefícios aos 
investidores.

Temos know-how de mais de 50 anos no 
setor de hospitalidade. Atuamos em 100 países 
em todos os continentes, o que garante visi-
bilidade global para o seu hotel, mesmo que 
fique em uma cidade pequena no interior do 
Brasil. Esse pode ser o seu momento de fazer 
parte dessa história de sucesso!

*Abel Castro é Vice-Presidente Sênior de De-
senvolvimento de Novos Negócios da AccorHo-
tels na América do Sul
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Plooma desenvolve produtos de cama fei-
tos sob medida para hotelaria

Presente no mercado brasileiro desde 1966, A Plooma trabalha na área 
de beneficiamento e enchimento de produtos em penas, plumas de ganso 
e poliéster com padrão europeu de qualidade, para abastecer redes hotelei-
ras e pousadas. Conta ainda com produtos em Visco Elástico e Látex, traves-
seiros, edredons, pillow tops, protetores de colchão e protetores de traves-
seiros, bem como linhas completas de jogos de cama e coordenados. Todos 
os produtos são hipoalergênicos, conferindo proteção contra a proliferação 

de ácaros, fungos e bactérias, principais causadores de problemas alérgicos e respiratórios. Mais de 2.000 hotéis e 
pousadas no Brasil e na América do Sul já utilizam os produtos Plooma, que disponibiliza uma equipe de profissionais 
especializados para atender o segmento hoteleiro. Contato: www.plooma.com.br

Montana Hydro apresenta nova linha de 
barras de apoio

Os produtos para acessibilidade da Montana Hydro são indicados para 
instalação em banheiros de hospitais, hotéis e residências. As barras podem 

ser fixas (nos formatos reta, em “U” ou em “L”), ou articuladas e seguem a norma 9050 da ABNT. Além disso, possuem diversas 
opções de comprimento, são todas em inox escovado ou polido e contam com desenho altamente funcional. As barras de 
apoio garantem a mobilidade e a realização de tarefas como tomar banho, escovar os dentes e usar o vaso sanitário. Nos 
banheiros exclusivos para portadores de necessidades especiais ou idosos, a instalação do produto reduz o risco de aci-
dentes mais graves, em torno de 45%, conferindo liberdade e segurança aos usuários. Contato: www.montanahydro.com.br  

Dometic fornece minibares e cofres para 
setor hoteleiro

A Dometic, grupo com 100 anos de história e de origem sueca, 
opera 28 fábricas próprias em 11 países e vende seus produtos 
em cerca de outros 100. A empresa conta com um número de 
8.716 colaboradores, e todos têm o mesmo trabalho: tornar a 
vida móvel mais fácil. Na divisão da hotelaria, a Dometic fornece 
minibares e cofres, que são referência de qualidade, tecnologia 
e design, e estão presentes nas principais redes hoteleiras pelo 
mundo. Contato: www.dometic.com.br

Linha de toalhas Safira, da Teka, propor-
cionam conforto e sofisticação

Oferecer um enxoval de qualidade é fundamental para conquistar os hós-
pedes e garantir uma experiência única de conforto e prazer. Com a coleção 
de toalhas Safira, a TEKA traz ao mercado o produto ideal para que toda rede 
hoteleira possa brindar seus convidados com sofisticação e elegância.

As toalhas Safira são confeccionadas em fio penteado e singelo nas opções 
de banho, rosto e piso. Os fios recebem tingimento especial, que proporciona 
solidez da cor mesmo após lavações extremas e constantes. As toalhas tam-

bém apresentam ligamento crepe, caracterizada por felpas mais presas à estrutura do tecido reduzindo a ocorrência de fios 
puxados. Contato: www.teka.com.br 
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Leucotron lança o Cloud Phone
A Leucotron Telecom, que desenvolve soluções avançadas em produtividade e 

comunicação para empresas, oferece ao mercado mais uma inovação, desta vez 
voltada ao segmento hoteleiro: o Cloud Phone Leucotron. A solução coloca o hóspede 
a um clique de distância da equipe do hotel por meio da tecnologia QR Code. Trata-
se de um serviço de voz que possibilita a realização de ligações para diversos setores 
do estabelecimento: restaurante, recepção, governança, a partir de qualquer parte 
do empreendimento. Isso acontece por meio de um simples smartphone, sem uso de 
aplicativos ou telefones tradicionais. 

Por não se tratar de um aplicativo, a vantagem do Cloud Phone é que não ocupa a memória do celular do 
usuário. Em contrapartida, garante mobilidade, praticidade, atendimento amplo e imediato nas mais diversas 
áreas dos hotéis. A solução está disponível na versão 100% cloud (em nuvem), mas há também a possibilidade 
de integração do serviço com o PABX do empreendimento. Contato: www.leucotron.com.br 

Grupo DNI – KEY WEST apresenta novos 
Refletores SLIM de LEDs

O Grupo DNI – KEY WEST lança os novos Refletores SLIM de LEDs 
com tecnologia SMD. O DNI 6072 Refletor de Super LED SMD SLIM 
200 W proporciona segurança e conforto a ambientes internos e 
externos. Sua caixa metálica é retangular com fino acabamento, 
sendo adequado para qualquer local. Apresenta iluminação su-
per potente, mas com baixíssimo consumo. A tensão é 127/220V 
(Bivolt), com potência máxima de 200W, medindo 35,5x 35,8x 8,0 
cm. Melhora a segurança pela iluminação potente em fachadas, 
entradas de garagens, jardins e portarias, em áreas externas e in-
ternas de lazer, escadarias, corredores, bancadas, iluminação de 
letreiros etc. Contato: www.dni.com.br

Vescom inova com coleção de revesti-
mentos murais têxteis

Desde 1971, a Vescom desenvolve, produz e distribui revestimen-
tos murais, revestimentos de móveis e tecidos para cortinas. A nova 
coleção 08 caracteriza-se pela interação entre a superfície e a luz, 
com apontamentos sutis de brilho, conferindo um aspeto mais luxu-
oso à paleta neutra. As combinações únicas de técnicas e tratamen-
tos – estampagem, tingimento, revestimento, prensagem, gofragem, 
laser e laminação – resultam numa rica tapeçaria de produtos sur-

preendentes. As linhas gofradas de Zagara fazem lembrar madeira japonesa pintada. O método de gofragem 
complexa de Kai é disfarçado por um design estético simples. Uma grelha de pontos tridimensionais confere 
poesia industrial a dez tons de uma aparência de couro manual, um material recorrente na série complemen-
tar Fenda.

Toda a coleção é classificada de acordo com a norma ASTM E84 Classe A e Euroclasse de reação ao fogo. 
Numa mistura entre luxo e tato, a coleção 08 é ideal para o setor residencial e espaços públicos, como hotéis, 
restaurantes ou lojas. Contato: www.vescom.com 






