companho a Revista Hotéis desde os seus
primórdios, há 15 anos. Em um mundo cada
vez mais digital, ela prima pela excelência tanto na versão on-line quanto na impressa, levando
relevância e diversificação ao seu número crescente de
leitores. A cada mês aguardo ansiosamente a chegada da
revista impressa mantendo-me também permanentemente
conectado as notícias publicadas no site”.

“A

Dinamismo
e versatilidade
Maarten Van Sluys
Consultor e Executivo Hoteleiro

Novidades
e boicote

A

presentamos como matéria principal
desta edição a entrada em operação
do primeiro hotel da bandeira yoo2 no
mundo, e a cidade do Rio de Janeiro foi a escolhida. Este hotel-design leva a marca do renomado
arquiteto Philippe Starck foi implantado no bairro
de Botafogo com vista a vários cartões postais da
cidade e será administrado pela rede Intercity.
Nesta edição você também poderá ver o crescimento da WAM Brasil que iniciou as atividades
em 2013 comercializando cotas imobiliárias e hoje
a empresa possui 45% do market share do mercado. Confira na entrevista com o CEO da Empresa,
Sérgio Falquer os planos de expansão nos próximos
anos, diante das oportunidades mercadológicas.
Outra matéria de destaque é a alta na taxa de
comissionamento de reserva on line da Decolar
que chega aos 23% e hoteleiros de várias partes
do Brasil estão boicotando. A importância de uma
sobremesa bem preparada para ser servida após
as refeições é outro destaque, além de várias outras
matérias bem informativas. A todos uma ótima
leitura e até nosso próximo encontro em setembro.

A referência do setor
Redação, Administração e Publicidade

R. José Ferreira Rocha, 39
Liberdade - São Paulo - SP - CEP: 01508-040
(11) 3341-0476 | 3208-1186
www.revistahoteis.com.br | revista@revistahoteis.com.br
Diretoria Executiva:
Diretor Editorial: Edgar J. Oliveira
Diretora Administrativa Financeira:
Helena Ota de Oliveira
Editor e jornalista responsável:
Edgar J. Oliveira MTB/SP 23.628
Direção de arte e criação: Leandro C. Cardoso
Diagramação: João Victor Ota de Oliveira
Redação:
Yara Ferrari Pezeta MTB/SP 73.367
Raiza Santos MTB/SP 80.405
Atendimento ao cliente: Marcela Braga
Revisão: Maria Luiza Silva
Departamento Comercial: Neemias Oliveira , Jorge Yagi
Representante Comercial RJ:
TurisMatch - Antônio Accioly e Sigrid Schloemp
contato@revistahoteis.com.br
Departamento Jurídico: Dr. Jorge Luiz Alves
CTP e Impressão: Gráfica Referência
Fotos: Divulgação
Foto da capa: Divulgação
Filiada a:

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

Revista Hotéis e Editora EJOTA, são marcas registradas no INPI sob
números: 827.454.597 de 16/06/2005 e 824.560.345 de 29/05/2002
CNPJ: 04.994.772/0001-47

Diretor editorial

Matéria

de capa

42

Primeiro hotel yoo2 do mundo
abre as portas no Rio de Janeiro

Destaques

e especiais

33

Sobremesa:
o ponto alto da refeição

38

Hotelaria se une contra o

aumento abusivo da Decolar.com

Sérgio
Falquer

70

08
77
12

Implantação

49

Trade

52

Gastronomia

60

Modernização

Adminstração

Giro

78

Painel

80

Mercado

91

Responsbilidade

97

Vitrine

Entrevista

Cotas imobiliárias
o negócio do momento

A

WAM Brasil nasceu em 2013
da experiência de três renomados profissionais do setor
que sentiram a necessidade de
criar uma comercializadora especializada em cotas imobiliárias.
Hoje a empresa possui 45% do
market share do mercado atuando
nos estados de São Paulo, Goiás,
Bahia e Rio Grande do Sul com 12
salas de vendas muito bem estruturadas. Mesmo diante do atual
cenário político econômico que
atravessa o Brasil, a WAM deverá
crescer 25% em relação a 2015.
Diante das oportunidades mercadológicas, a empresa pretende atuar
em outros estados do Brasil e já
estuda uma expansão na America
do Sul e Europa. E quem comanda
o crescimento e expansão da WAM
Brasil é Sérgio Falquer, que possui
25 anos de carreira, sendo 20 deles
dedicados ao Turismo. Em seu curriculum consta passagem na Secretaria
de Turismo do Rio de Janeiro e de
grandes redes hoteleiras como Grupo
Pestana e Rio Quente Resorts.
Confira nesta entrevista exclusiva.
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Revista Hotéis — Quais os motivos que o levaram a assumir o cargo de CEO da Wam
Brasil, que é reconhecida como a maior
empresa comercializadora de cotas imobiliárias do Brasil?
Sérgio Falquer — Ser CEO da WAM Brasil é
o maior desafio da minha carreira, um dos
fatores é poder fazer parte de um grupo
vencedor formado pelo Waldo Palmerston,
André Ladeira e Marcos Freitas. Tenho
certeza que aprenderei muito estando perto
deles, além disso, os valores e pilares que praticam me encantaram muito. Outro fator que
me motivou é a velocidade de ação e decisão,
toda a empresa funciona em prol do negócio,
não há perda de foco, quando decidimos por
um caminho a execução é imediata.
Outro ponto importante a mencionar é o
fator inovação que faz parte do DNA da
WAM. Cito como exemplo duas ações que
colocamos em prática nesta temporada de
julho. Construímos em Caldas Novas a
Reserva Gastronômica, uma praça de alimentação com food trucks, shows, espaço
kids e muitas atrações voltadas para o turista e é claro, com uma sala de vendas.
Outro exemplo, foi a sala de vendas itinerante, onde transformamos um caminhão
numa linda sala de vendas.

Revista Hotéis — Qual a bagagem profissional
que trouxe e os desafios frente ao cargo?
Sérgio Falquer — Tenho 42 anos, sou formado em Direito pela Universidade Cândido

Entrevista
Mendes, com especialização em Gestão
Financeira e Controladoria pelo IBMEC RJ
e MBA em Gestão Empresarial pela FGV.
Tenho 25 anos de carreira, sendo 20 deles
dedicados ao Turismo, atuei 10 anos na
Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e
fiz parte de grandes redes hoteleiras como:
Grupo Pestana, sendo o Diretor do Pestana
Vacation Club e Rio Quente Resorts onde
atuei como Gerente Geral do Rio Quente
Vacation Club. Meu maior desafio será
consolidar e manter a WAM como a maior
empresa comercializadora de cotas do
Brasil e levá-la a uma expansão mundial.
Revista Hotéis — Como e quando surgiu a
Wam Brasil e como ela está posicionada
no mercado?
Sérgio Falquer — A W a m B r a s il n a s c e u d a
exper i ê n c i a d o s t r ê s s ó c i o s d a W A M ,
que e m 2 0 1 3 s e n t i r a m a n e c e s s i d a d e d e
cr i ar uma com erci a l i z a dora e s p e c i a l i zada em cotas imobiliárias. O objetivo é
que fosse uma comercializadora de cotas
imobiliárias e ao longo do seu trajeto desenvolveu um conceito que julgamos necessário para alicerçar o modelo no Brasil.
Chamamos esse conceito de cinco pilares
que são: Negócio, comercializadora, incorporador/empreendedor, estruturação
jurídica e administração hoteleira. Com
isso, a WAM passa a ser incorporadora
de empreendimentos de cotas imobiliárias. Desta maneira, a WAM encontra-se
atuante nos cinco pilares trazendo um
maior engajamento e compromisso com
o projeto como um todo.
Apesar da WAM ser incorporadora de loteamentos, possuir mineradora, prestar
serviços no relacionamento com clientes,
ela está realmente posicionada no mercado como a maior empresa comercializadora de Cotas Imobiliárias do Brasil. Hoje
possui 45% do market share do mercado
atuando nos estados de São Paulo, Goiás,
Bahia e Rio Grande do Sul com 12 salas
de vendas muito bem estruturadas.

Revista Hotéis — O que difere a Wam Brasil
de outras empresas que atuam segmento de
comercialização de cotas imobiliárias?
Sérgio Falquer — Uma das nossas maiores
preocupações é com o retorno para com os
clientes, temos relatório semanal, aonde
acompanhamos o volume de vendas, velocidade das obras, enfim, todos os detalhes
pertinentes para dar ao investidor toda a segurança do retorno do investimento. Nosso
pós vendas foi premiado e reconhecido com
o selo RA 1000 do site Reclame Aqui, além
disso somos a única empresa do segmento
com certificado ISO 9001. Temos uma preocupação não somente com a sustentabilidade das vendas mas também com a satisfação
dos clientes, por isso hoje temos a menor
taxa de cancelamento do mercado.
Outro fator é a credibilidade, já entregamos mais de 3.000 cotas em Caldas
Novas: Marina Flat& Náutica com 1.600
cotas entregue em 2013 e Átrium Thermas
Residence Service entregue em 2015 com
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Revista Hotéis — Quais os produtos que a
Wam Brasil trabalha e as vantagens de se
investir neste segmento?

equipamentos e enxovais inclusos.
E tudo isso sem se preocupar com
nada, pois é um negócio imobiliário seguro, com escritura registrada em cartório, podendo ser
vendido,
emprestado,
alugado,
hipotecado, herdado, enfim todas
as garantias e vantagem que um
imóvel possui.
Temos também o Club Cia, um clube
especial de férias onde o c ot is t a v ia j a
m a i s p a ga n d o m u i t o m e n o s . São d e ze n a s d e d e s t i n o s , n a c i o n a i s e i nte rnacio n a i s c o m v a n t a ge n s e x c l u s i v as na co m p r a d e p a s s a g e n s , a l u g u e l de carros,
h o s p e d a g e m e m m a i s d e 2 5 0 mil hotéis
parceiros no mundo inteiro.

S érgio Fa l q u er — C o m e r c i a l i z a m o s a p a r tamentos com serviços hoteleiros de
primeiro mundo, mobílias premium,

Revista Hotéis — O que as famílias podem
esperar ao adquirirem cotas imobiliárias
junto a Wam Brasil?

1.460 cotas. Em 2017 teremos 12.000 cotas
entregues, sendo mais dois empreendimentos em Caldas Novas, Ilhas do Lago
Eco Resort e Alta Vista Thermas Resort.
Teremos também nosso primeiro empreendimento na cidade de Olímpia (SP) o
Olímpia Park Resort. Até o ano de 2020
entregaremos mais de 60.000 cotas em nove
empreendimentos nos estados de Goiás,
São Paulo e Bahia. Desta forma nos consolidaremos como a maior comercializadora do
Brasil e uma das maiores do mundo.

A WAM transformou uma carreta numa sala de vendas para comercializar
as cotas imobiliárias do Olimpia Park Resort
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Sérgio Falquer— Nós somos comercializadores de
sonhos. As famílias que desejam sua propriedade de férias terão um preço muito acessível
com parcelas que cabem no bolso.

Revista Hotéis — Como você analisa as oportunidades apresentadas pelo mercado hoteleiro através das cotas imobiliárias? É
este o caminho para alavancar recursos
para o setor?

Revista Hotéis — A fração compartilhada não
possui ainda um arcabouço legal no Brasil.
Isto de alguma maneira interfere na expansão desta modalidade de negócios?

Sérgio Falquer — Existem muitas possibilidades neste formato, uso como exemplo um
grupo hoteleiro de Portugal, onde a história
de crescimento foi devido a este formato de
venda. Com certeza o grupo hoteleiro que
partir para este formato não vai se arrepender. Lembro ainda, que acabamos de fechar
parceria com o grupo Laghetto de Hotéis
onde iremos comercializar cotas na cidade
de Gramado (RS).

Sérgio Falquer — É verdade que não existe
uma lei que regule especificamente cotas
imobiliárias. Porém, isso nem de longe significa que as quotas imobiliárias não são
regulamentadas. A Constituição Federal
autoriza este tipo de empreendimento em
seus artigos 1º Inciso IV e 170, incisos II e
III através da Função Social da Propriedade
e Proteção à Livre Iniciativa.
Não fosse suficiente, as cotas imobiliárias
são compostas basicamente por dois tipos
de condomínio: o condomínio edilício, previsto na Lei 4591 de 1964 e no Código Civil
(artigos 1331 a 1358)
e o voluntário previsto também no Código
Civil (arts. 1314 a
1326), o qual (que tem
origem tão antiga que
já era previsto no direito romano.
No Brasil, as cotas imobiliárias já estão
presentes desde 1970 e o condomínio
Paúba do Canto Sul (um dos primeiros
existentes no Brasil) já está na 3ª geração
de proprietários (numa época em que os
Brasileiros historicamente tinham mais filhos, segundo o IBGE).
A questão está tão regrada que no estado de São Paulo,
berço das cotas no Brasil, constam inúmeros julgados
tanto no já finado Tribunal de Alçada Cível quanto no
atual Tribunal de Justiça autorizando cobrança de
condomínio por quota em empreendimentos com
quotas imobiliárias. A própria Corregedoria de
Justiça do Estado de São Paulo, atualizou o Tomo II
do Provimento 58/89, que determina as normas de
serviço dos cartórios extrajudiciais e nos itens 229 e
229.1 regula como os cartórios de registro de imóveis devem levar o registro as quotas.

Revista Hotéis — O atual cenário político
econômico que vive o Brasil de alguma
maneira interfere no segmento que a Wam
Brasil atua?
Sérgio Falquer — A crise não chegou a este
mercado, pois neste formato de cota, onde o

“Devemos crescer 25% este ano em
relação ao mesmo periodo de 2015”
valor fica bem menor do que um imóvel
tradicional, o comprador tem uma parcela que encaixa perfeitamente no bolso.
Este ano, a WAM deverá crescer 25% em
relação a 2015.

Revista Hotéis — Como você avalia a atuação e posicionamento da Wam Brasil nos
próximos anos?
Sérgio Falquer — Iremos avançar para atuarmos em outros estados do Brasil e já
estudamos uma expansão na América do
Sul e Europa. Devemos até o final deste
ano, iniciar mais três projetos no Brasil,
nos estados de Goiás, São Paulo e Rio
Grande do Sul, especificadamente em
Gramado, na linda Serra Gaúcha.
11
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Zii Hotel Rio de Janeiro
entra em operação

O empreendimento exigiu R$ 40 milhões em
investimento e marca a entrada da doispontozero
Hotéis no estado do Rio de Janeiro

No lobby já se percebe
que a marca Zii Hotel é
um projeto diferenciado
12
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D

ando continuidade ao plano de
expansão que prevê mais duas
unidades para serem abertas ainda
neste ano (Alagoinhas (BA) e Maracanaú
(CE)), a doipontozero Hotéis acaba de colocar
em operação no bairro de Botafogo, na cidade
do Rio de Janeiro, o Zii Hotel Rio de Janeiro.
Com isto, a holding hoteleira que é controlada pela HSI – Hemisfério Sul Investimentos
consolida ainda mais presença no Brasil,
estando presente em nove estados e 17 municípios brasileiros, com 1,5 mil apartamentos
em operação. O empreendimento na capital
fluminense exigiu um aporte de recursos
próprios da HSI da ordem de R$ 40 milhões
e marca a entrada, não só da bandeira, mas
da administradora hoteleira doispontozero

13
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Nos apartamentos
o destaque é uma cama
grande e confortável
que parece ﬂutuar,
graças a luzes de leds
colocadas embaixo

14

Hotéis no estado carioca. “Em meio ao
desafiador cenário econômico, mantivemos nossos planos de desenvolvimento.
Graças à nossa estratégia de gestão,
conseguiremos praticar tarifas competitivas com um serviço e uma estrutura
de qualidade superior”, diz Maximo
Lima, CEO e sócio fundador da HSI.
Com área construída de mais de 5
mil m² e 130 apartamentos, o Zii Hotel
Rio de Janeiro reforça os diferenciais da
rede, pautados por serviços diferenciados e sustentabilidade. Os apartamentos, com média de 22 m², são atuais,
utilizam uma decoração na cor branca
para aumentar a sensação de conforto e graças a uma janela com vedação
acústica, torna o ambiente muito silencioso. O Zii proporciona uma mistura
do aconchego familiar e da liberdade
individual e possuem uma infraestrutura
completa e isto inclui: uma cama grande
e confortável da marca Americanflex.
A comodidade é bem vista e sentida
nos apartamentos em que o destaque é
uma cama grande e confortável que parece flutuar, graças a luzes de leds colocadas embaixo. Para garantir o bem estar e
qualidade dos clientes, a rede hoteleira
apostou nos colchões da Americanflex. A
experiência da empresa e sua forte atuação no segmento influenciaram na decisão, além disso, a parceria com a companhia garantiu a escolha dos produtos
corretos para as necessidades do hotel.

Tudo foi avaliado nos mínimos detalhes.
“Pensamos em todas as etapas juntos,
desde o tecido do revestimento do colchão. O objetivo era buscar alternativas
sustentáveis, como as opções de fibras
naturais, com antiácaros e antifungos.
Até mesmo nos quartos de não fumantes
utilizamos produtos com tecnologia antichama, uma precaução a mais e garantia
de segurança”, explica Werter Uhdre,
Gerente de Hotelaria da Americanflex.

Completa infraestrutura

A infraestrutura dos apartamentos
conta também com cabideiro com espaço
para acomodar adequadamente as roupas
de pelo menos três dias de viagem, TV
LED de última geração com ampla opção
de canais de TV à cabo, dock station da
marca Kenby, Ihome, enxoval de cama
e banho das marcas Abdouni e Döhler,
cortinas da VAG Confecções, ar condicionado split, amenities da Harus, secador
de cabelo, cofre, fechadura eletrônica e
economizadores de energia e frigobar.
No lobby, existe um espaço para
o hóspede se desconectar do mundo
real através de diversos jogos para
dar um play e se concentrar apenas no
videogame, além de ter acesso a vários
televisores espalhados pelo local. Esta
tecnologia, aliada a internet, possibilita
que o hóspede realize apenas o primeiro checkin. Os dados ficam armazenados e na próxima estadia, basta fazer o

Implantação
checkin on line, o que assegura grande
comodidade e economia de tempo.
O café da manhã da Zii Hotel se
parece com o de uma padaria, onde o
hóspede pede, e o hotel faz, como pão na
chapa feito na hora. Agregado a isto está
frutas e iogurtes, produtos integrais, além
de uma diversidade de bebidas a escolha. Tudo isso servido em um ambiente
agradável, moderno e integrado. Para
evitar desperdícios e assegurar o frescor
dos alimentos, todos os pratos quentes do
café da manhã são feitos de acordo com
a demanda e isto inclui o pão na chapa,
ou mesmo os tradicionais omeletes, ovos
mexidos, misto quentes e pães de queijo.
O Zii Hotel possui espaço para pequenas reuniões e eventos que poderá
ser utilizado pelos hóspedes mediante
reserva e locação. Equipamentos de
última geração da marca Kikos instalados
no fitness center auxiliam os hóspedes a
manterem a forma física. O hotel pos-

sui uma forte preocupação com o meio
ambiente e toda a iluminação é feita
por led, que economiza uma grande
quantidade de energia. Somado a isto
está o aquecimento solar; estação de
tratamento de reuso de água; tratamento de efluentes e gerador próprio.

Uma grande mesa
convida os hóspedes a
tomarem café da manhã
sentados juntos como
se fosse um encontro
de família
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inaugura o Ramada Encore Ribalta Hotel,

no Rio de Janeiro
A moderna ediﬁcação
está localizada na
principal avenida do
bairro da Barra da Tijuca

16

O empreendimento está localizado na Barra da Tijuca
e receberá as delegações olímpicas dos árbitros
do Japão, Estados Unidos, Suíça e Cingapura

Implantação

A moderna ediﬁcação
foi erguida as margens
da rodovia do principal
acesso a cidade de
Sorocaba

No lobby já se nota o
conforto do
empreendimento

A

Vert Hotéis reforça o plano de desenvolvimento no
estado do Rio de Janeiro
e colocou em operação oficial no último mês de julho o Ramada Encore
Ribalta. O hotel contemporâneo, com
arquitetura cool, é ideal para pessoas a negócios, jovens profissionais,
esportistas ou até mesmo para quem
deseja curtir os atrativos culturais
e naturais da região da Barra da
Tijuca. Conta com uma localização
privilegiada na Barra da Tijuca, na
Av. das Américas, em uma das regiões mais cobiçadas do Rio de Janeiro,
famosa pelo número de centros de
convenções, shoppings, praias, parques e espaços esportivos. “Estamos
muito felizes por retornar ao destino
turístico brasileiro mais famoso internacionalmente. O Rio de Janeiro é
uma cidade de negócios e sua beleza
natural, formada por lindas praias,
além da região onde está localizado
o hotel, inspiram o turismo de lazer.
Além disso, esse é um ano em que
teremos a Olimpíada, uma vitrine
de exposição para o Brasil do qual o
hotel já faz parte. O Ramada Encore
Ribalta Hotel irá hospedar, em agos-

to, a Delegação Olímpica do Japão,
Estados Unidos, Suíça e Cingapura.
Esperamos ainda que o hotel
Ramada Recreio Shopping também
seja sinônimo de sucesso”, destaca a
CEO da Vert Hotéis, Érica Drumond.

Investimentos de R$ 38,7 milhões

O Ramada Encore Ribalta é fruto
da parceria da Vert Hotéis com o
Centro de Convenções Ribalta, responsável pela construção do prédio
de sete andares que abriga o hotel.
Com investimentos de R$ 38,7 milhões e 50 empregos diretos gerados,
a abertura do hotel faz parte do projeto de expansão da Vert Hotéis, que
tem como meta inaugurar, até o final
deste ano, mais 10 hotéis em diversas cidades brasileiras. “O Ramada
Encore Ribalta integra o Centro de
Convenções Ribalta, espaço de eventos tradicional do Rio de Janeiro,
com mais de 15 anos de funcionamento e capacidade para até quatro
mil pessoas, o que potencializará
ainda mais sua ocupação”, destaca
o Gerente geral, Amauri Morais.
Este é o terceiro hotel da marca
Ramada Encore inaugurado pela
17
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Os apartamentos
possuem um boa
infraestrutura e serviços

Vert Hotéis no Brasil, parceira do
maior grupo hoteleiro do mundo, o Wyndham Hotel Group, ao
representar a marca. Outros dois
hotéis da mesma categoria já estão
em operação em Belo Horizonte,
o Ramada Encore Luxemburgo e
o Ramada Encore Minascasa.

Infraestrutura confortável

O restaurante
é bem acolhedor
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O hotel possui 190 unidades habitacionais nas categorias standard
casal e twin, sendo 38 apartamentos
por andar, todos com vista da região
dotados de uma moderna infraestrutura que inclui: telefone, TV de tela
plana com variada opção de canais
a cabo, cofre e fechadura eletrônica,
frigobar, ar-condicionado digital,

ferro e tábua de passar roupa e mesa
de trabalho com internet de alta
velocidade gratuito. Nos banheiros estão presentes os amenities de
alto padrão de qualidade da Harus
Soluções em Hospitalidade, assim
como secador de cabelo para proporcionar maior comodidade aos
hóspedes. O sistema de segurança
das áreas comuns e externa conta
com 64 câmeras de circuito interno.
Tendo como característica o
autosserviço e uma decoração temática, o Ramada Encore Ribalta tem
a cidade do Rio de Janeiro refletida
nos seus andares e nos ambientes
comuns. Pontos turísticos da cidade maravilhosa como o Corcovado,
a Praia de Copacabana, a Lapa e
o Maracanã são alguns dos ícones representados na decoração.
A área de eventos conta com
cinco salas para reuniões ou eventos
com capacidade de 10 à 100 lugares,
respectivamente. O Ramada Encore
Ribalta ainda oferece restaurante, sala
de ginástica 24 horas e estacionamento gratuito com 100 vagas. “Nosso
diferencial nos torna a melhor opção
de hospedagem e para a realização de
eventos na Barra da Tijuca. Prezamos
pela hotelaria essencial, ou seja,
mesmo em uma categoria econômica
o hóspede pode ter a certeza de que
encontrará uma cama confortável para
uma boa noite de sono, um excelente
chuveiro para um banho revigorante, iluminação e ambientação adequada, conectividade e uma equipe
especializada no prazer em servir”,
acrescenta Amauri Morais. Segundo
ele, o café da manhã segue também
a linha de todos os hotéis Ramada
espalhados pelo mundo. “Para um
maior conforto dos hóspedes, existe
o The Hub espaço com autosserviços
como café, cardápio fast, bebidas e
petiscos, propicia aos hóspedes uma
total autonomia” e em breve será
inaugurado o Rooftop para oferecer
diversão diurna e noturna com DJ´s,
festas temáticas, confraternizações
e muito mais, concluiu Amauri.

Implantação

O café da manhã
é bem farto e variado

The Hub espaço com autosserviços como café,
cardápio fast,
bebidas e petiscos
e diversão

O lobby possui
muita luz natural
19
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entrega dois novos
empreendimentos de alto nível
Intercity BH Expo e Promenade Itaguaí foram
implantados de acordo com projetos, primando pela excelência no acabamento, orçamento
estabelecido e cronograma previsto
No lobby já se nota o
padrão de conforto do
Intercity BH Expo

20
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Padrão Argil acaba de
entregar dois novos empreendimentos em regiões
distintas do Brasil, provando mais uma
vez porquê é uma das mais atuantes
implantadoras hoteleiras do Brasil.
A principal preocupação da Padrão
Argil foi respeitar o nível de excelência
dos empreendimentos, implantá-los
com qualidade no acabamento e dentro do cronograma previsto. O hotel
Promenade Itaguaí, localizado na cidade
homônima da região metropolitana do
Rio de Janeiro, foi executado dentro
das exigências e especificações da rede
Promenade. Entre os desafios do projeto
estavam a logística, pois deveria ser entregue no período pré-Olimpíadas, e uso
de tecnologia avançada a fim de manter
referência quanto ao valor aplicado por
investidores na época do lançamento. “Com nossa expertise oferecemos
a melhor solução e atendemos a todos
os requisitos. Além de atingir o valor
determinado, implantamos benefícios
importantes como economia de energia,
bem-estar para os hóspedes e sustentabilidade, gerando maior rentabilidade

aos investidores”, revela o gerente de
implantação da empresa, Luiz Caputo.
Entre as melhorias instituídas ele
destaca: alteração dos aparelhos de ar
condicionado Split convencional para
Split Inverter, gerando economia de
até 40%; substituição da iluminação
interna das unidades por sistema Led,
gerando economia de energia e manutenção e troca das TVs de 32 polegadas Led convencional para TVs de 40
polegadas Led com tecnologia Smart.
O outro empreendimento entregue
recentemente pela Padrão Argil é o
Intercity BH Expo, maior hotel da rede,
com 286 unidades. “Um dos desafios neste projeto era a criação de uma identidade
de modo a satisfazer as necessidades
da rede e manter um custo viável aos
investidores. Aliando qualidade e knowhow, a Padrão Argil conciliou o cronograma da obra com o da implantação e
manteve o prazo de entrega dentro do
estipulado. O grande diferencial de nosso
trabalho é que cumprimos as exigências
das operadoras e superamos as expectativas dos investidores com responsabilidade e excelência”, concluiu Caputo.

21

Implantação

Os apartamentos
possuem uma boa
infraestrutura para
maximizar o conforto
dos hóspedes
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Maior hotel da rede Intercity

O Intercity BH Expo, que entrou
em operação em 1º de julho na capital
mineira, é a 32ª unidade da Intercity
no Brasil e o segundo hotel em Belo
Horizonte. Recebeu investimentos na
ordem de R$ 70 milhões de um grupo
de investidores com a participação
da RCC Incorporação e Construção
e da Castelo Engenharia. Com 286
apartamentos, o Intercity BH Expo
torna-se o maior hotel da rede, e conta
com um grande desafio, como explica
Alexandre Gehlen, diretor geral da
Intercity. “Belo Horizonte vive um
momento difícil, com taxas médias
baixas, tanto de ocupação quanto de
tarifas, devido ao crescimento superior da oferta em relação a demanda
promovidos pela sanção de uma lei
de incentivo sem critérios razoáveis. Esta realidade já ocorreu antes
em Belo Horizonte como em outros
mercados e depois foi revertida. Além
disso, vivemos momentos de turbulência política, o que também ocasiona

uma retração econômica no País. Por
isso, temos um grande desafio, mas
estamos confiantes de que a localização deste empreendimento aliado a
competência e ao esforço de nossas
equipes, conseguirão vencer os desafios e proporcionar o retorno para os
investidores do empreendimento num
prazo aceitável”, avaliou Gehlen.
Maarten Van Sluys, asset manager
do empreendimento, considera que o
mercado reagirá bem ao novo lançamento. “Belo Horizonte é uma cidade
com geografia regionalizada. Este hotel está próximo a região industrial de
Contagem e Betim, onde se encontram
centenas de grandes empresas como
Fiat, Magnesita, refinaria Gabriel
Passos, entre outros. Além disto, está
mais próximo do ExpoMinas e do
Parque de Exposições da Gameleira,
principais locais de realização dos
grandes congressos e convenções
de Minas Gerais”, avalia Van Sluys.
Além de sua localização, na Avenida
Amazonas, 7702, principal via de

entrada na capital mineira,
um dos grandes diferenciais do Intercity BH Expo
está na área de recepção e
infraestrutura para a realização de eventos, como
explica Felipe Valle, diretor
da Castelo Engenharia, uma
das empresas responsáveis
pela obra. “O Intercity BH
Expo conta com uma sala
empresarial (que atende
até 20 pessoas) e quatro
salas modulares, todas com
tratamento acústico e possibilidade de receber até 600
pessoas nesta primeira fase.
Para a segunda fase, nossa
expectativa é criar um dos
maiores espaços para eventos da capital, com contingência para mais de duas
mil pessoas”, revela. O
hotel possui projeto arquitetônico assinado pelos profissionais Andréa Buratto e
Jedelson Rodrigues Lopes
que especificaram um
estacionamento com capacidade para até 400 veículos.

telefonia implantado pela
Leucotron. Esta Solução
Hoteleira Leucotron/
PABX Digital IP- modelo
ISION IP está integrada
com o sistema PMS CMNet
do hotel oferendo melhor
atendimento, garantia de
serviços e comodidades aos
hospedes com as facilidades hoteleiras: check-in/
out automático, baixa de
minibar, estado do quarto,
controle de gastos em telefonia e serviço despertador.
A empresa Paulo Ruas
Decoração Hoteleira foi
quem confeccionou as cortinas e os acessórios decorativos para os apartamentos,
como o xale para cama e as
saias para os boxes spring.
Nas áreas comuns como
lobby, salões de convenções
e áreas administrativas,
a empresa confeccionou
cortinas e rolos. Os banheiros contam com secador
de cabelo, kit amenities
da marca Harus e acessórios e metais da Roddex.
A Reilux foi quem
Moderna infraestrutura
A moderna edificação de forneceu as luminárias
16 andares compreende 286 dos apartamentos e áreas
comuns de acordo com
unidades, com metragens
o projeto especificado e,
a partir de 22 m² e uma
completa infraestrutura que para isto, utilizou materiais leves como alumíinclui: cofre e fechadura
nio, tecidos em algodão
eletrônica da marca Onity,
e tecnologia em Led.
TVs de LCD de 32” com
Isto visou economia e
opção de canais a cabo,
durabilidade, além de
camas queen size da Flex
sensação de conforto aos
do Brasil, enxoval de cama
e banho das marcas Sabie e hóspedes em razão das
lâmpadas possuírem toDöhler, mesa de trabalho,
internet de alta velocidade, nalidade branco quente.
A infraestrutura
ar-condicionado, frigobar
do hotel conta com
e um moderno sistema de
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Os apartamentos do
Promenade Itaguai
possuem tons claros
na decoração para
aumentar a sensação de
conforto aos hóspedes
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piscina de raia aquecida coberta, jacuzzi,
bar na cobertura, espaço fitness completo
e business center com wi-fi de alta performance grátis para todos os hóspedes.
O restaurante é comandado pela Rede
Gourmet, detentora dos estabelecimentos
Olegário Pizzaria, Santa Fé Restaurante e
Udon. Os equipamentos de cozinha são da
empresa MF Cozinhas e coube à Friominas
a fabricação e entrega de três câmaras
frigoríficas para o armazenamento dos
produtos congelados, laticínios e hortifruti.
Coube à empresa Visual Geac fabricar
e instalar toda a comunicação visual do
hotel com um projeto de design moderno
que utiliza materiais com acabamento
bem resolvido e de fácil manutenção.
Foram utilizadas chapas de ACM com

pintura alto brilho e acrílico translúcido
de cores vivas nas peças internas, revestimentos e estruturas em alumínio pintado pelo processo PU e iluminação por
leds nos luminosos externos. Com este
processo, elevou-se a qualidade visual
e durabilidade na sinalização indicativa e local de todo o empreendimento.

19ª unidade da rede Promenade

Em 15 de julho, a Promenade Hotéis
& Aparts inaugurou sua 19ª unidade, o
Promenade Itaguaí. O empreendimento oferece aos hóspedes uma infraestrutura completa para atender não só
os clientes de perfil corporativo, mas
também o público que busca lazer e
entretenimento. Com fácil acesso ao Arco

Implantação
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A piscina na cobertura
do Promenade Itaguaí
proporciona uma ampla
vista da Região
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Metropolitano e ao Porto de Itaguaí, o
empreendimento está próximo a grandes
indústrias e a muitas atrações turísticas da Costa Verde, como as praias da
Coroa Grande e Ilhas Tropicais (rota
das Cachoeiras, Vale do Mazomba e
da Independência) e Ilha da Madeira.
O empreendimento conta com 164
acomodações de 37 m² da categoria
luxo casal ou solteiro. Os apartamentos
dispõem de amenities, internet wi-fi, arcondicionado, cofre individual, secador
de cabelos profissional, televisão LCD de
32 polegadas com opção de canais a cabo,
mini copa e varanda com ampla vista.
Além das confortáveis acomodações,
os serviços e opções de lazer oferecidas
pelo empreendimento incluem um acon-

chegante jardim externo, jacuzzi e spa,
piscina ao ar livre na cobertura, área de
descanso, fitness center, sauna, restaurante, coffee shop, estacionamento próprio
e sala de reuniões com toda a infraestrutura necessária para a realização de
reuniões de até 20 pessoas. “Estamos
muito felizes com a abertura de nossa 19ª
unidade. Itaguaí tem apresentado um
grande crescimento econômico por causa
do porto que deu um caráter estratégico
à região, sobretudo para exportação.
Nossa presença em Itaguaí visa suprir
a necessidade de empresas que vêm se
instalando na região, além dos turistas que buscam as belezas da Costa
Verde”, comemora Diogo Affonso,
diretor da rede Promenade.

Implantação
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O empreendimento foi implantado a apenas dois quilômetros do aeroporto internacional de Curitiba

Bourbon inaugura primeira
bandeira Rio Hotel by Bourbon
A cidade paranaense de São José dos Pinhais foi a
escolhida para receber este empreendimento que ﬁca a
apenas dois quilômetros do aeroporto de Curitiba
28
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sta bandeira categoria midscale possui serviços reduzidos,
mas tem como prioridades o
bem estar dos hóspedes e funcionários,
além do respeito ao meio ambiente. Em
sua essência a bandeira tem a alegria, a
diversidade, a inovação e a descontração,
características do life style carioca. A ideia
de trazer estes conceitos para a marca
foi para proporcionar o estilo carioca
para os hóspedes de todos os lugares do
Brasil e do mundo. A cidade de São José
dos Pinhais, região de Curitiba foi escolhida para implantar o empreendimento
que fica a apenas dois quilômetros do
Aeroporto Internacional Afonso Pena.
O Rio Hotel by Bourbon Curitiba
Aeroporto tem a assinatura Bourbon e
o investimento do empresário Ricardo
Massuchin, antigo parceiro da Rede
com o Bourbon Dom Ricardo Aeroporto
Curitiba Business Hotel que fica bem
próximo. “A Rio Hotel by Bourbon é uma
grande aposta e certamente irá agradar
aos turistas business e lazer que buscam a
melhor relação custobenefício em hospedagem. Como primeira unidade a ser
inaugurada, temos a missão de apresentar ao mercado todas as características e
vantagens da marca em uma estrutura
impecável”, explica Massuchin, que será
também o administrador do hotel. A
sustentabilidade é uma das principais
características do empreendimento que
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Os apartamentos possuem metragem de
22m² e um banheiro
bem espaçoso

foi construído pensando em cada necessidade que hóspedes e funcionários terão
no dia a dia. Para isto, o hotel priorizou
o conforto baseado na sustentabilidade. Janelas e vitrais tanto nos quartos
e corredores como em áreas comuns,
permitirão que a iluminação do hotel
seja natural por quase todo o dia, gerando enorme economia de energia, além
de trazer mais leveza aos ambientes.

Preocupação ambiental

A preocupação com o meio ambiente permeou todas as etapas da concepção do hotel, que dispõe também
de um complexo sistema de aproveitamento de águas, usando nascentes,
poços artesianos e captação de água
de chuva. “Todos os equipamentos
elétricos do hotel têm a melhor classificação no quesito aproveitamento, e a iluminação é 100% feita com
lâmpadas de LED”, diz Massuchin.

30

Outro destaque deste novo empreendimento é a preocupação com clientes
portadores de necessidades especiais:
foram projetados cinco espaçosos
apartamentos e amplos banheiros
nas áreas comuns com todos os itens
necessários para proporcionar total
conforto. Os 153 apartamentos são bem
confortáveis (metragem de 22 m²), com
decoração moderna e funcional e com
cores claras para aumentar ainda mais
a sensação de conforto aos hóspedes.
Possuem uma boa infraestrutura e isto
inclui: TV de LCD 32″ da marca LG com
uma variada opção de canais a cabo,
mesa de trabalho, internet wi-fi de alta
velocidade gratuita, ar-condicionado
Samsung com controle individual,
minibar Brastemp, cofres e fechaduras
eletrônicas, enxoval de cama de primeira linha e colchões da marca Mannes.
Os banheiros são bem amplos e foram
projetados para o melhor aproveita-

Implantação
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O restaurante ﬁca na entrada do hotel, formando uma integração com o lobby
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mento do espaço, gerando
ainda mais conforto aos
hóspedes. Nele, os clientes
podem encontrar espelho
de aumento e secador da
marca Breeze, além de
amenities de alto padrão
de qualidade da Harus.
Completando a infraestrutura, o hotel conta
com restaurante e serviço de room service com
cardápio descomplicado
e opções como no lobby
bar. Conta com uma sala
para eventos para até 70
pessoas em auditório,
fitness center, lavanderia
própria e estacionamento
coberto cortesia também
estão à disposição.

Especial

Sobremesa:

o ponto alto da refeição
A sobremesa pode ser considerada por muitos a estrela de uma
refeição. A escolha correta dos produtos e o preparo adequado
tornam a experiência do hóspede mais agradável, por isso,
investir nesse setor pode trazer bons resultados nos hotéis

Q

uando o hóspede recebe sua
sobremesa logo após almoçar
ou jantar, ele não consegue
imaginar quantos fatores estiveram por
trás da refeição para que sua experiência fosse agradável. A sobremesa pode
ser considerada por muitos a estrela de
uma refeição. É ela quem irá encerrar
um ciclo dentro do restaurante e tem
a missão de deixar o hóspede com um

“gostinho de quero mais”. Com a disseminação de informações e compartilhamento de experiências e sensações, o
hóspede tem se tornado cada dia mais
exigente no momento de degustar um
prato em um restaurante. Por conta disso
tudo, é essencial que os hotéis invistam
em uma boa estrutura em sua cozinha,
principalmente no setor de confeitaria.
Por ser um país com uma mistura de

No setor de confeitaria,
todos os detalhes fazem
a diferença na experiência gastronômica do
hóspede
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povos e culturas muito rica, é comum vermos doces com influências da culinária de
nossos imigrantes como os portugueses,
espanhóis, italianos, entre outros. Porém,
por mais que as influências de outros
países sejam muito marcantes em nossa
culinária, o setor de confeitaria tem um
grande trunfo, que é a liberdade de inovar
com ingredientes encontrados em diferentes regiões brasileiras, como o cupuaçu,
açaí, entre outros, mostrando assim aos
hóspedes estrangeiros nossa capacidade
de apresentar nossa própria marca.
Saber mesclar e equilibrar sabores,
aproveitar os ingredientes de maneira
sustentável, apresentar um prato esteticamente impecável, entre outros são
alguns dos desafios do setor de confeitaria dentro do hotel, e, o profissional
que não executa todas essas tarefas com
primor, poderá comprometer a experiência do hóspede e o faturamento do hotel.

Qualidade em
primeiro lugar

Técnica, matéria prima e paixão. Esses
são os três pilares do sucesso para os
profissionais desse setor na visão do chef
responsável pela equipe de confeitaria
do hotel Renaissance São Paulo, situado
na capital paulista, Thiago Frare. Além

Thiago Frare – “Possuir
um setor exclusivo para
a confeitaria resulta
em uma experiência
muito melhor para os
hóspedes”
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desses fatores, o chef acredita que primeiramente é importante que haja a correta
escolha dos ingredientes da sobremesa,
bem como a aplicação da técnica necessária para que o resultado seja um sucesso.
De acordo com ele, a escolha correta
de um produto de qualidade impacta
diretamente no resultado final de um
prato. “A sobremesa começa pela escolha do produto, ou seja, a qualidade do
ingrediente a ser utilizado é determinante
para o resultado final do prato, pois de
nada adianta possuir as melhores técnicas
e a matéria-prima ser de baixa qualidade.
Arrisco dizer que a escolha de um produto de qualidade representa 60% de um
prato. Além disso, seguir todos os passos
de uma sobremesa é primordial como,
por exemplo, pesar todos os ingredientes
e respeitar as temperaturas, processos e
tempo. Uma sobremesa ruim pode acabar
totalmente com uma refeição”, avalia.
A valorização do setor de confeitaria
em um hotel também é um dos fatores
que Frare acredita serem importantes nesse segmento. De acordo com ele, quando
um hotel investe em uma boa equipe
de confeitaria a experiência do hóspede é positivamente impactada. Muitos
dos profissionais que atuam nessa área
buscam sempre ampliar conhecimento

Especial
quanto às técnicas de preparo existentes
no mercado. “Acredito ser de extrema
importância e valorização um hotel ter
um setor específico para a confeitaria.
O trabalho do chef também é de gerir e
desenvolver estes profissionais. Estamos
falando de alta gastronomia, produtos
de qualidade, pensando de acordo com
as necessidades dos clientes. Nossos
produtos são feitos por profissionais
da confeitaria que estudam, conhecem,
valorizam e, o mais importante, acreditam no que servem. Possuir um setor
exclusivo para a confeitaria valoriza estes
conceitos, valoriza estes profissionais,
resultando em uma experiência muito
melhor para os nossos clientes”, defende.
O hotel aposta na produção de
sobremesas sem produtos industrializados ou pré-preparados, fazendo
cada doce de maneira artesanal, pois,
na visão de Frare garantem qualidade no resultado final do preparo do
prato. De acordo com ele, esse segmento de confeitarias não possui limites,
onde grandes nomes surgem a cada
instante no mercado e em diferentes
áreas como de chocolate, cake designers, entremets e outros. A cada dia
alguém aprimora uma técnica e dá
um passo seguinte nas inovações. “A
confeitaria está se firmando cada dia
mais como algo precioso e inovador,
buscando novas formas e texturas. Já
não basta saber fazer uma mousse ou
macarrons. É preciso compreender
que não há limites quando falamos
de chocolate e suas formas ou açúcar
e suas temperaturas. Fazer o produto
do zero, traz a sensação de domínio
sobre a matéria-prima. Acredito ser a
alma e essência da nossa profissão”.
Thiago Frare foi contratado recentemente pelo hotel, onde ele foi o
profissional responsável por lançar
um novo menu de sobremesas. O
cardápio conta com uma nova versão
do Romeu e Julieta, apresentado com
sorvete de queijo com calda de goiaba e farofa doce, a Panacota cítrica
com baunilha do serrado e cachaça
e o famoso pingado transformouse em Tartelete café com leite, sorvete de nata e espuma de leite.

Chef Guma Dal’Acqua
– “Na confeitaria tudo
tem que ser pesado
perfeitamente e seguir
corretamente tempos
e temperaturas, senão
tudo dá errado e sem
chance de correções”

Precisão

Diferente do preparo de pratos salgados, onde o chef lida com a sensibilidade
e acrescenta os ingredientes com o paladar que vai alcançando ao longo do preparo, a confeitaria é uma área de extrema
precisão, onde tudo deve ser pesado antes
do preparo. Gramas a mais de um determinado ingrediente podem comprometer
totalmente o resultado final da receita.
Na visão do chef Patissiêr da empresa Emulzint, Guma Dal’Acqua, ter uma
receita bem balanceada é ter uma excelente combinação de sabores e texturas.
Para ele é essencial que o chef respeite
todas etapas de preparo, tempos e temperaturas e pesos e medidas corretos.
Para ele, um dos principais desafios
da confeitaria é conquistar os diferentes
paladares e conhecer as exigências do
público-alvo do restaurante. O essencial,
segundo Guma, é buscar inovações na
forma de preparo, novos ingredientes,
não deixar de oferecer as sobremesas
clássicas dos cardápios, mas oferecê-las
de formas mais modernas e inovadoras.
“O passo a passo para o sucesso de uma
sobremesa bem elaborada consiste em
seguir corretamente as etapas do preparo.
Normalmente dizemos que um cozinheiro nunca será um bom confeiteiro e um
35
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confeiteiro nunca será um bom cozinheiro. Preparar um prato e preparar uma
sobremesa são disciplinas diferentes, o
cozinheiro cozinha com a sensibilidade e
não precisa de balança para pesar os ingredientes da sua receita. Já para o preparo de uma sobremesa o confeiteiro necessita de precisão exata, tudo tem que estar
pesado corretamente e seguir corretamente tempos e temperaturas, senão tudo
dá errado e sem chance de correções”.

Segurança alimentar

Uma das principais preocupações
em todas as cozinhas de hotéis é quanto ao risco de contaminação cruzada.
Na visão do chef do Hotel Villa Rossa,
situado no município de São Roque (SP),
a preocupação com este assunto deve
fazer parte do DNA do cozinheiro.
Demonstrando a preocupação do hotel
na segurança alimentar dos hóspedes, o
empreendimento dispõe de uma nutricionista que orienta toda a equipe para atender as restrições de cada hóspede. Assim
como oferecer um cardápio com opções
de sobremesas diet e light nas temporadas. O hotel também oferece opções
personalizadas para os hóspedes celíacos.
Para Luiz Jacob, é essencial que o
estabelecimento conte com um setor de
confeitaria, além de um espaço físico na
cozinha com condições adequadas para

Chef Luiz Jacob –
“Contaminação cruzada
já é algo que deve estar
no DNA do cozinheiro.
De nada adianta uma
sobremesa saborosa e
bonita se estiver contaminada e trazer danos
à saúde”
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que o confeiteiro e sua equipe possa trabalhar com ingredientes delicados como
pasta americana e chocolate, e possa
trabalhar com maior atenção na decoração e apresentação das sobremesas. “Ter
um chefe de confeitaria neste setor traz
grandes vantagens, apesar de todo Chefe
de Cozinha ter experiência e ser capaz de
criar cardápios e conduzir uma equipe de
confeitaria, o Chefe de Confeitaria tem
toda a sua carreira voltada para confecção de doces e sobremesas, então agrega
bastante valor ao produto final ofertado”.
O hotel também tem grande preocupação no quesito ‘sustentabilidade’
quando realiza suas ações da cozinha.
Para Jacob, ao levar em consideração a
sustentabilidade, é necessário pensar
de forma diferente, tendo os conceitos
bem definidos, onde a sustentabilidade
se expande em todas as áreas do hotel.
De acordo com o chef, no momento
o hotel está buscando firmar parcerias
com fornecedores locais e empresas da
região para a aquisição de produtos e
serviços. O sorvete servido no Hotel é um
bom exemplo: ele vem de uma empresa familiar da cidade de São Roque.
A escolha dos produtos servidos em
seu restaurante é sempre realizada de
maneira muito criteriosa. Segundo Jacob,
todos os produtos são testados na cozinha
antes mesmo de serem utilizados no car-
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dápio, onde, se a qualidade não é aprovada, o fornecedor não é selecionado.
“Sempre evitamos utilizar produtos prontos e semi-prontos, a menos nos casos
em que esses produtos garantem melhor
qualidade e durabilidade das sobremesas
como por exemplo, gema de ovo pasteurizada, alguns recheios forneáveis e
geleias diversas, sempre tendo em vista
a melhor qualidade do produto final”.

Queridinho dos
brasileiros

O chocolate pode ser considerado
por muitos uma paixão nacional, onde
dificilmente ele deixa de ser encontrado
em um cardápio de sobremesas em forma
de um petit gateau, bolo, torta, mousse,
entre outros. Na visão da Chocolatier da
Emulzint, Juliana Badaró, um dos fatores
principais para se trabalhar com esse ingrediente é a temperatura adequada durante o preparo e no momento de servir.
Segundo ela, para a execução da
sobremesa é primordial respeitar as
quantidades indicadas na receita e caso
a sobremesa tenha uma etapa de forno
é importante garantir a temperatura
correta pois esse é outro fator que altera
a textura final do produto. A seleção de
ingredientes e a qualidade dos mesmos
é fator primordial na construção dos
sabores, textura e qualidade do produto também devem ser ressaltados.
Por ser considerando por muitos,
o doce favorito dos brasileiros, inovar
utilizando o chocolate pode ser desafiador. “Uma sobremesa que leve esse
ingrediente tem uma grande chance de
ser unânime entre os paladares. Outro
ponto relevante é a versatilidade desse
ingrediente, pode-se preparar qualquer
sobremesa com chocolate e brincar com
nuances, texturas. Tem que escolher
sempre um chocolate de qualidade; um
ponto importante é observar a procedência do cacau, chocolates feito a partir de
cacau fino de aroma (criollo e trinitário)
serão produtos de melhor qualidade,
pois derivam de excelente matéria-prima.
Temos no mercado chocolates de alta
qualidade, com diferentes percentuais
de cacau, chocolate de origem, produtos especiais e que agregam valor e

Juliana Badaró –
“Uma sobremesa que
leve chocolate tem
uma grande chance de
ser unânime entre os
paladares”

sabor a qualquer sobremesa”, afirma.
De acordo com Juliana, existem alguns
cuidados que devem ser tomados no
momento de se elaborar uma sobremesa
com este ingrediente como manipular o
chocolate de maneira adequada, respeitando as instruções do fabricante, assim como
evitar contato com odores e umidade e ter
atenção à temperatura de derretimento e
cristalização do produto. “Para algumas
preparações é ideal ter um ambiente climatizado. É essencial que o setor de confeitaria
utilize ingredientes de qualidade, conheça
a procedência dos ingredientes e sempre
que possível substitua-os por versões mais
saudáveis. Quando se trata de alergias
e restrições alimentares, é preciso muita
cautela, utilizar ingredientes adequados
e ter um ambiente de trabalho separado e
utensílios exclusivos, pois contaminação
cruzada é um fator de risco. Para atender
esse mercado é preciso se especializar no
assunto, conhecer as restrições e utilizar
matéria-prima de indústrias respeitadas.
No mercado existem algumas opções de
produtos sem glúten e açúcar e são confiáveis. Para os chocolates sem açúcar uma
boa escolha são os feitos com maltitol, que
não deixam um sabor desagradável após
a degustação e têm excelente sabor”.
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Além de reservas on line hoteleiras, o site da
Decolar também faz reservas aéreas

Hotelaria se une
contra aumento abusivo da Decolar.com
Alta na taxa de comissionamento de reserva on line chega
aos 23% e prejudica hoteleiros de todo País

A

lém de algumas quedas acentuadas na taxa de ocupação
em razão do atual momento
político econômico que vive o Brasil, os hoteleiros estão com mais um motivo para se
preocupar: o aumento da taxa de comissionamento da Decolar.com de 19% para 23%.
Os meios de hospedagens discordam deste
aumento, pois no ponto de vista deles, isto
afetará a saúde financeira do negócio e
se mobilizam em diversas ações para não
perder a rentabilidade. A agência online
de viagens Decolar tem sido reticente em
relação a fazer acordo para reduzir este aumento. Com isto, hotéis de diversos estados
e cidades brasileiras estão se unindo contra
essa alta, promovendo um boicote a empresa, logo após a ABIH Nacional – Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis sugerir
que todas as regionais agissem dessa forma. Recentemente, o presidente da FBHA
– Federação Brasileira de Hospedagem
e Alimentação Alexandre Sampaio e
seu Vice-presidente, Manoel Cardoso
Linhares, estiveram em Brasília (DF), em
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reunião com a Decolar para tratar sobre o
aumento da taxa de comissionamento.
A proposta apresentada pela Decolar
era de um fracionamento no aumento do
comissionamento, até da diminuição das
taxas. Isso se daria em duas etapas de três
meses cada, de modo que no final de seis
meses o aumento já teria sido repassado
aos hoteleiros. “Não aceitamos esta negociação que no nosso ponto de vista é uma
imposição. Propusemos então a suspensão
do aumento com a posterior retomada da
negociação em janeiro. Também propusemos a diminuição das taxas para o patamar
de 10%, e o consequente aumento das taxas
dos usuários de economia compartilhada.
Fomos incisivos quanto ao atual momento
econômico e quanto a impossibilidade de
repassarmos esses aumentos para o consumidor, reiterando a eles que o conceito de
parceria precisa prevalecer nos momentos
de crise e esperamos deles essa reciprocidade. Invocamos a palavra razoabilidade para
deixar claro que a hotelaria não aceitará imposições que aumentem nossos custos”, des-
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tacou o Vice-presidente da FBHA, Manoel
Cardoso Linhares que também é Vicepresidente da ABIH Nacional – Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis.
Segundo Linhares, a posição da entidade é de uma negociação que seja razoável
para não afeitar ainda mais os negócios
hoteleiros. Para o presidente da FBHA,
Alexandre Sampaio, o cenário atual impõe
cautela nas decisões empresariais, principalmente quando relacionadas a um aumento
tão expressivo no custo de operação. “A
Decolar.com é um importante elo entre o
turista e a cadeia hoteleira, mas a saúde
financeira dos hotéis também interessa
diretamente à Decolar. Os meios de hospedagem não podem aceitar este aumento
imposto de forma unilateral, sob pena de
afastarem seus hóspedes e agravarem ainda
mais a crise no setor”, salienta Sampaio.
Segundo ele, a alta representará a
redução dos resultados dos empreendimentos, já afetados pela queda das taxas de
ocupação, aumento de custos fixos, reajustes das tarifas públicas e alta da inflação
e do desemprego. E afetará também os
consumidores, já que a impossibilidade de
absorção dos novos percentuais levará ou
à saída dos hotéis da parceria, diminuindo
a quantidade de opções aos clientes, ou
ao repasse do aumento, com consequente elevação de preços ao consumidor.

Hotelaria Carioca

Logo após uma longa reunião da ABIHRJ – Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Rio de Janeiro, que contou com
a participação de diretores e gestores de 80
grupos hoteleiros que operam na capital fluminense, os empresários decidiram por unanimidade romper com a Decolar.com. Com
esta decisão, mais de 90% da oferta de leitos
da cidade do Rio de Janeiro (RJ) deixou de
ser comercializada pela agência online.
O boicote à Decolar teve início no dia 6
de julho, quando dezenas de hotéis fecharam seus canais de vendas com a Decolar
após a empresa aumentar o comissionamento para margens que ultrapassam 20%.
Houve algumas tentativas lideradas pela
ABIH/RJ com o objetivo de negociar alternativas ao reajuste imposto unilateralmente. Como não houve posição favorável a

redução do aumento por parte da Decolar,
o rompimento foi a alternativa encontrada.
De acordo com Alfredo Lopes,
Presidente da entidade, o momento é mais
do que impróprio para o setor, que batalha
para manter os índices de ocupação num
cenário pós-Olímpico de crise econômica.
“Lamentamos que a Decolar, já ciente desta
posição, continue a insistir de forma agressiva para que os hotéis assinem o termo de
concordância do reajuste. É importante ficar
claro o papel de cada um nesta relação, que
deveria ser parceira. O cliente, quando efetua uma reserva, busca facilidade ao navegar pelas OTAs (agência travel on line), mas
o compromisso com o produto, a estrutura
e os serviços prestados é assumido pelo
hotel, a custos altíssimos. Não podemos
ficar reféns de taxas elevadas que inviabilizam esta relação comercial”, declarou.

Balneário Camboriú

Empresários da hotelaria de Balneário
Camboriú (SC) também decidiram se
unir contra a alta imposta pela agência. Em reunião realizada no Sindicato
Patronal dos Hotéis, Bares e Restaurantes
de Balneário Camboriú e Região, entre
os Hoteleiros com os representantes da
Decolar.com, em junho, não se chegou a
nenhum acordo e a empresa se mostrou
irredutível em qualquer negociação.
Para o empresário e associado do
Balneário Camboriú Convention Bureau,
Rodrigo Vieira, do Hotel Vieira, os hotéis
não podem mais absorver este aumento

Alexandre Sampaio:
“Os meios de hospedagem não podem aceitar
este aumento imposto de
forma unilateral”
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importante essa união entre o trade hoteleiro. “Essas ações em conjunto sempre
trazem vantagens e esse questionamento é
extremamente benéfico, não só por conta
do aumento em si da Decolar, mas pelos
valores também, que estão se tornando
acima da capacidade de muitos”, finaliza.

Bloqueio parcial
Página inicial do
site de reservas da
decolar.com

Patrícia Coutinho:
“A postura da Decolar
demonstra total
descompasso com a atual
situação da hotelaria”
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no custo. “Se aceitarmos estes aumentos,
a Decolar.com estaria lucrando muito
mais do que os próprios hotéis nas vendas, tendo em vista que os hotéis oferecem os produtos e serviços e pagam
os custos dos mesmos. Para a Decolar é
somente a venda na internet, não tendo
nenhuma diferenciação dos outros canais em relação a serviços prestados. É
muito diferente do serviço prestado por
uma agência de viagem e operadoras,
por exemplo, que dão um suporte muito
maior ao cliente e não possuem estes altos
índices de comissionamento”, diz Vieira.
Como resposta ao que eles consideram
abusivo, os hoteleiros da cidade estão
zerando as disponibilidades dos hotéis no
site, como forma de boicote. “O estopim
da nossa manifestação foi esse aumento.
Esse valor é abusivo e não podemos ceder”,
diz. Para Dirce Fistarol, Vice- Presidente
de Hotelaria do Balneário Camboriú
Convention & Visitors Bureau, é muito

A Presidente da ABIH/MG —
Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis de Minas Gerais, Patrícia Coutinho,
está sugerindo aos associados da entidade
que comanda, o fechamento da disponibilidade da comercialização dos hotéis por
meio do site Decolar. Segundo Patrícia,
existe uma negativa da Decolar.com em
rever o reajuste, realizado sem nenhum
diálogo com os hotéis. “Estamos vivendo
um momento delicado da economia associado a uma superoferta hoteleira com a
queda real da diária média. O aumento da
porcentagem de comissionamento - de 19
para 23% - nas vendas pós-pagas inviabilizará a comercialização de hospedagens dos
hotéis por meio do site. As OTAS deveriam
ser parceiras dos hotéis na comercialização
de hospedagens, afinal quem disponibiliza
o produto somos nós. No entanto, a postura
da Decolar demonstra total descompasso
com a atual situação da hotelaria e com a
grave situação econômica que passamos no
Brasil. Trata-se de uma postura indelicada
e inoportuna que demonstra total desacerto
com a situação da hotelaria”, afirma.
A hotelaria da cidade de Salvador
(BA) também resolveu impor boicote a
Decolar e a decisão saiu de uma reunião
dos associados da ABIH/BA - Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis da
Bahia. De acordo com o presidente da
entidade, Glicério Lemos, o mercado
hoteleiro de Salvador está vivendo
momentos muito difíceis com baixa
ocupação o que já levou muitos meios
de hospedagens a fecharem as portas em
definitivo. Ele considera 23% de taxa de
comissionamento para uma reserva num
site um absurdo e entende que o boicote é
a única solução para resolver o impasse.
Procurada para se posicionar a
respeito deste aumento no comissionamento, a Decolar.com preferiu não
se manifestar sobre o assunto.

Implantação

Primeiro hotel yoo2 do mundo
abre as portas no Rio de Janeiro

O hotel-design que leva a marca do renomado arquiteto
Philippe Starck foi implantado no bairro de Botafogo
com vista para os principais cartões postais da cidade e
é administrado pela rede Intercity

O hotel possui vários
ambientes bem
acolhedores
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A

cidade do Rio de Janeiro
tem mais um bom motivo
para se orgulhar: acaba de
ganhar a primeira bandeira hoteleira
padrão upscale yoo2 no mundo. Esta
marca é do escritório de design Yoo,
fundado pelo arquiteto Philippe
Starck e John Hitchcox e está sendo operada com exclusividade no
Brasil pela rede hoteleira Intercity.
Em parceria com a belga Pylos, o
investimento na unidade carioca
foi de R$ 130 milhões e o objetivo é
que esta bandeira chegue também
em Porto Alegre e Hong Kong na
China. Segundo o diretor de marketing e operações da Intercity Marcelo
Marinho, a abertura do primeiro
hotel design no Rio de Janeiro é um

divisor de águas: “O mercado hoteleiro na Cidade Maravilhosa estava
precisando de um hotel diferente que
priorizasse a alma local” comentou.
O objetivo do hotel-design é
proporcionar uma experiência única
para os viajantes que procuram
vivenciar a autenticidade carioca
com luxo democrático e descolado.
Os elementos chave incluem o bar,
o rooftop, o restaurante, os quartos
estilizados com elementos locais e o
serviço intuitivo ao hóspede. O projeto criado pelo escritório de design
Yoo Design Studio, foi adaptado e
tropicalizado pela arquiteta paulista
Melina Romano “Minha preocupação, desde o início, era trazer para
os ambientes, contemporaneidade
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e sofisticação, além de um toque de
brasilidade” afirma a designer.
A profissional realizou uma
curadoria especial e privilegiou o
mobiliário de design nacional, escolheu peças de jovens e consagrados
talentos como Ana Nuete, que desenvolveu um lustre exclusivamente
para a recepção do hotel. Completa
o time de artistas brasileiros: Leo
Romano, Marcus Ferreira, Rodrigo
Ferreira e Marcelo Rosenbaum.
Para este projeto, Melina usou cores fortes, uma das características de
seu portfólio, assim como modernidade e inovação. Destaque para a estante de madeira verde e amarela localizada na recepção e o cinza e azul
turquesa aplicados no terraço e na
área da piscina. Outro ponto alto é a
aplicação de ladrilhos hidráulicos da
década de 20 e modelos criados espe-

cialmente para o hotel. Melina ousou
da geometria neste revestimento
que está presente em diversas áreas
como bar, terraço, piscina e quartos.
A Suíte presidencial recebeu o
nome de Celebration para homenagear a vista privilegiada para o
Corcovado e Pão de Açúcar e con-

Vista do
Pão de Açúcar
do Bar Rooftop
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Os apartamentos são
muito aconchegantes e
proporcionam uma vista
linda da região
de Botafogo

ta com toques retrô como vitrola e
letreiro luminoso, uma maneira de
resgatar a atmosfera áurea, festiva e
boemia da década de 50 da cidade.

Vista privilegiada

Situado na Praia de Botafogo,
de frente para a Baía de Guanabara
e com vista para o Pão de Açúcar
e Corcovado, o empreendimento
conta com 143 apartamentos, com
design arrojado, que variam de 23m²
a 62m². Os apartamentos contam
com uma moderna infraestrutura
pensada em maximizar o conforto e
a comodidade dos hóspedes e isto
inclui: colchão cama box da marca Onix, cortinas confeccionadas
pela empresa VAG, TV Samsung de
última geração com uma variada
opção de canais a cabo, telefone,
ar condicionado, frigobar Consul,
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cofre digital, fechadura eletrônica
da marca Onity, wi-fi de alta velocidade gratuito e room service 24
horas. A Tognato foi quem forneceu
os travesseiros, capas protetores de
travesseiro e de colchão, assim como
os edredons e as capas de duvet. Os
hóspedes ainda podem contar com
amenitdades da marca Granado.
A Trussardi teve uma importante
participação na implantação deste
hotel, pois foi quem forneceu todo
o enxoval de cama e banho com
acabamento criado com exclusividade. “O objetivo é que o enxoval
refletisse também a filosofia do
hotel de criar experiência única.
Além do acabamento diferenciado, o tradicional tecido 600 fios de
algodão egípcio de nossa marca está
presente também nas suítes presidenciais do hotel. Além da roupa

Implantação
de cama, as toalhas com tecnologia
zero twist dão um toque de algodão
egípcio as peças e as toalhas de praia
e piscina”, comenta a Diretora comercial da Trussardi, Mônica Pires.

Ambiente inusitado

Ao entrar no hotel, o hóspede
já se depara com algo inusitado: o
check-in é informal, sem burocracia
e realizado através de um tablet.
Além de literalmente respirar arte
e design, os clientes podem ouvir
boa música em todos os ambientes,
principalmente no rooftop, que conta
com piscina e bar com a vista mais
completa e deslumbrante da cidade
e que promete virar it place da cena
carioca. A Tidelli foi responsável
pela ambientação do rooftop fornecendo móveis das linhas Marina
(sofás, garden seat, cadeira), linha

Bora Bora (balanços), linha Pão de
Açúcar (poltronas). Somado a isto
estão as mesas das linhas Goa e
Pirâmide, ambas com tampos em
concreto, assim como a linha Painho
(por Marcelo Rosenbaum e o Fetiche
Design). Os móveis utilizam material
de alta resistência e durabilidade,
aliada sempre ao conforto e estilo.
Na área gastronômica o hotel
conta com o restaurante Cariocally
comandado pelo Chef gaúcho
Marcelo Schambeck e é aberto ao
público. Já os animais de estimação
têm circulação garantida e mimos
como cama e potes customizados
com a marca yoo, além de shampoo e condicionador Granado Pet.

Desafios para a implantação

Coube a Hotel Consulte
Desenvolvimento e Projetos a con-

The Hub espaço com autosservíços como café,
cardápio fast,
bebidas e petiscos
e diversão

O lobby possui
muita luz natural
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O restaurante Cariocally
é uma das opções
gastronômicas
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sultoria e implantação deste empreendimento. De acordo com o Diretor
da empresa, Luis Carlos Mendes
Junior, o primeiro grande desafio foi
planejar o projeto, pois se tratava
do retrofit de um prédio residencial.
“O projeto do yoo2 by Intercity que
é inovador e um design diferenciado, pois é ancorado em uma grife de
arquitetos mundialmente reconheci-

dos”, destaca Mendes Júnior. Além
disso, o tempo para execução da obra e
implantação do hotel era limitado para
cumprir o cronograma para Olimpíada.
“Certamente para nós essa foi a primeira grande prova de maratona da
Olimpíada, tendo apenas 18 meses de
obra e implantação para fazer um projeto diferencial e de qualidade como
o yoo2”, avalia Mendes Júnior.

Implantação
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A maioria dos
móveis e artigos
de decoração nos
apartamentos são
personalizados

A bar é um dos pontos
de encontro do hotel

Os hóspedes podem
contar com poltronas
confortáveis
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O deputado Herculano Passos presidindo os trabalhos
na Comissão de
Turismo da Câmara

Comissão de Turismo da
Câmara deverá discutir
cancelamento de rotas aéreas

A Comissão de Turismo da Câmara
dos deputados, presidida por Herculano
Passos (PSD-SP), apresentou um requerimento para a realização de uma audiência
pública na Câmara, para a discussão do
cancelamento de rotas aéreas no Brasil.
Por conta do atual cenário, muitas companhias aéreas têm cancelado rotas nacionais e internacionais, ação que causa diretamente no desemprego de profissionais
do setor de aviação civil e de turismo.
Recentemente, a LATAM cortou cerca
de 10% de suas operações nacionais. A
companhia argumenta que a medida foi
necessária devido ao cenário econômico
desafiador, com a alta do dólar frente ao
real e a desaceleração da demanda doméstica. Essa decisão resultou na demissão de cerca de 2% de seus funcionários.
Ao mesmo tempo, o Congresso
Nacional discute a Medida Provisória
nº 714/2016, que extingue a Tarifa
Aeroportuária (ATAERO) e permite
abrir o capital das empresas aéreas em
até 49% (antes era de 20%). “Com isso,
a União abre mão de receitas e eleva a
participação do capital estrangeiro, em
benefício do bom funcionamento da
aviação civil, em especial das companhias aéreas, mas ainda assim o cidadão

é surpreendido com o corte de voos”,
lamentou o deputado Herculano.
De acordo com a deputada Magda
Mofatto, essa é uma questão que afeta
diretamente o direito dos consumidores. “Nós vivemos uma situação onde
grande parte da população teve acesso
a voos e, com a crise, esse acesso quase
acabou. Mas isso se deu, principalmente, com o aumento exagerado das
passagens e, junto com esse aumento,
veio também o cancelamento de um
número expressivo de voos dentro do
país. Os valores altos também afugentam o cliente, então é importante que
se discuta esse tema, porque se trata de
direito do consumidor”, defendeu.

Tripadvisor lança avaliações
de companhias aéreas
e reformula busca de voos

O Tripadvisor acaba de lançar uma
plataforma de avaliações de companhias aéreas, além da reformulação do
serviço de busca de voos, que agora
conta com um sistema beta de pontuação de voos, baseado na qualidade da
viagem segundo os consumidores. As
novidades do site conferem transparência a um mercado onde a comparação direta entre voos se tornou difícil
para o público nos últimos anos.
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Tela de avaliação
das companhias
aéreas no site
Tripadvisor
Com o lançamento da nova plataforma de avaliações, que vai contemplar as
principais empresas aéreas do mundo,
o Tripadvisor expande sua base de 350
milhões de opiniões e comentários dos
viajantes. Os turistas têm agora uma fonte
para tomar decisões em relação a viagens
de avião, baseadas não apenas no preço do voo, mas também na experiência
geral com a empresa segundo a nossa
comunidade composta por mais de 340
milhões de visitantes únicos mensais.
Segundo uma pesquisa do
Tripadvisor, 81% dos brasileiros pretendem fazer ao menos uma viagem de
avião, doméstica ou internacional, em
2016. Além disso, 80% dos entrevistados
consideram o preço baixo o fator mais
importante na hora de escolher um voo.
O mesmo estudo revelou ainda que, para
85% dos brasileiros, avaliações online
ajudariam a escolher a companhia aérea
e/ou voo antes da compra, e outros 59%
dizem que as informações sobre o que é
oferecido nos voos (como wi-fi e entretenimento a bordo) não são acessíveis.

Rio CVB investe no setor
de petróleo e gás

Com o objetivo de aumentar os
eventos na cidade do Rio de Janeiro
com congressos, feiras e convenções do
setor de Petróleo e Gás, o RJCVB - Rio
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Convention & Visitors Bureau e o IBP
- Instituto Brasileiro de Petróleo reuniram 90 executivos da área turística, que
representavam 58 empresas, entre
elas órgãos oficiais, hotéis, companhias aéreas, transportes terrestres,
operadores e agentes de viagem.
Na pauta do encontro, realizado no
Hilton Barra Rio de Janeiro, as oportunidades de negócios no mercado
de petróleo e derivados, na capital
fluminense, nos próximos cinco anos.

À esquerda, o Secretário geral do IBP, Milton
Costa Filho e o diretor do Rio CVB, Michael Nagy

Complexo Turístico
Marco das Américas
inicia segunda fase de obras

Recentemente, foi iniciada a segunda fase de obras do Complexo
Turístico Marco das Américas, que

Trade
Conjunto Arquitetônico
da Pampulha é o novo

Patrimônio Cultural da Humanidade

Projeção da fachada do empreendimento
na fronteira entre Brasil,
Argentina e Paraguai
buscará a valorização dos aspectos culturais e históricos da região
do Marco das Três Fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai.
Nesta etapa, será criada a Vila
de Entretenimento inspirada nas
Missões Jesuítas, com instalações
cenográficas históricas para resgatar e celebrar a arquitetura dos
antigos povos indígenas, além de
promover um reencontro do público
com os desbravadores da região.
Além de resgatar a visitação e a
valorização do local, o Complexo
Turístico Marco das Américas será
integrado por uma série de atrativos
para moradores e turistas, fortalecendo ainda mais a cidade como
um dos melhores destinos do país.
Todo o processo de implantação da
infraestrutura foi planejado para
integrar e envolver mais as pessoas
ao local e à natureza desse ponto
geográfico singular no mundo.
A segunda fase de obras também contempla a construção do
memorial Cabeza de Vaca, Praça
de Entrada, Praça do Marco das
Três Fronteiras, Mirante das Três
Fronteiras e bicicletário, além da cenografia da fachada temática do hall
principal, da Vila de Entretenimento
e do Restaurante Cabeza de Vaca.
A primeira fase da revitalização,
concluída em dezembro do ano
passado, já garantiu acessibilidade,
segurança e serviços de atendimento
ao público, oferecendo mais conforto
e qualidade na visitação turística.
O Complexo Turístico Marco das
Américas tem gestão da visitação pública operada pelo Grupo Cataratas.

O Conjunto Arquitetônico da
Pampulha é o mais novo Patrimônio
Cultural da Humanidade. A decisão
da Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco) foi anunciada na 40ª Sessão
do Comitê do Patrimônio Mundial,
em Istambul, na Turquia, no dia 20 de
julho. A partir de agora, a Pampulha,
em Belo Horizonte, Minas Gerais,
integra a lista que já tem monumentos como as Muralhas da China, as
Pirâmides do Egito, o Palácio Taj
Mahal, a obra de Aleijadinho e muitos outros. Segundo especialistas, a
escolha da Unesco enaltece a riqueza
e diversidade de Minas, que destaca
tesouros da arquitetura moderna da
década de 1940, quando o político
Juscelino Kubitschek foi prefeito de
Belo Horizonte. A Casa do Baile é um
destes monumentos e faz parte do
Conjunto Moderno da Pampulha. Está
situada numa pequena ilha artificial,
ligada por uma ponte à Orla da Lagoa
da Pampulha. É um dos mais importantes monumentos da arquitetura
mundial, graças à virtuosidade de seu
autor, o arquiteto Oscar Niemeyer.

A Casa do Baile é um destes monumentos e faz parte
do Conjunto Moderno da Pampulha
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A carta apresenta
uma breve história
de cada marca,
intensidade, e os
valores para consumo no local

Enquanto degustam a alta
gastronomia, os
hóspedes poderão
apreciar a exposição de arte na
galeria suspensa
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Saint Andrews (RS)

lança carta de charutos em
Festival de Whisky

O hotel Saint Andrews, em Gramado
(RS), programou diversas atividades para
o inverno. Uma delas foi o 3º Festival
de Whisky & Charutos, realizado entre
os dias 8 e 10 de julho, especialmente
dedicado aos apreciadores do charuto
cubano e um destilado de qualidade.
O evento, único deste tipo no Brasil,
aconteceu no Cigar Lounge do hotel,
construído com o objetivo de atrair
o público que costuma degustar charutos especiais do mundo inteiro. A

novidade, desta vez, é o lançamento
da Carta de Charutos Saint Andrews,
inédita na hotelaria, que traz informações e preços dos melhores charutos do
mundo comercializados no espaço.
Elaborada em parceria com Cesar
Adames, maior especialista no mercado
de tabaco e destilados no Brasil e que
esteve presente no evento para a apresentação do produto, a carta apresenta uma
breve história de cada marca, intensidade, e os valores para consumo no
local. O whisky Glenmorangie também
esteve na programação e foi servido e
comentado durante a palestra do convidado, que é formado em Administração
Hoteleira na UCS-RS, estudou o universo das bebidas na WSET-Wine
Spirits Education Trust de Londres e
colabora, como colunista, com diversos
meios de comunicação especializados.
Adames também ministra aulas sobre
bebidas no curso de Cozinheiro Chef
Internacional do Senac-SP e na WSET Wine Spirits Education Trust de Londres
nos cursos ministrados no Brasil.

Hotel Hilton Morumbi (SP)
recebe mostra de arte

O Canvas Bar & Restaurante, localizado no mezanino do hotel Hilton São
Paulo Morumbi, na capital paulista,
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está apresentando ao público uma nova
exposição em sua galeria suspensa: tratase da mostra “?Diálogos Possíveis?”, de
curadoria do Ateliê L.A. de Genaro. Em
exposição até o dia 30 de agosto, quem
visitar a mostra poderá, além de adquirir as telas expostas, irá degustar do
especial “Menu do Artista”, com pratos
desenvolvidos pelo chef Rodrigo Mezadri
inspirados no conceito da exposição.
De acordo com o curador da exposição, Luiz Alberto de Genaro, a mensagem que a mostra busca passar é sobre a
possibilidade afirmativa de acontecerem
diversos tipos e níveis de diálogo, desde
que o homem contemporâneo se predisponha a esse exercício. “É daí que surge
o nome da exposição, paradoxo e com
dupla interrogação, pois acreditamos que
o diálogo é sempre possível, desde que
queiramos. As obras expostas mostram
o diálogo exercido pela variedade das
concepções estilísticas e pela pluralidade das linguagens escolhidas, entoadas
pelo intermédio das imagens”, afirmou.

O Menu do Artista contará com a
salada de mussarela de búfala, tomate
caqui assado, rúcula, pesto de manjericão e castanha do pará como sugestão
de entrada; risoto de espinafre com
salmão defumado e pera caramelizada
com açafrão como prato principal e o
carpaccio de abacaxi com sorvete de nata,
hortelã e calda de goiaba como opção
de sobremesa. “Recriamos na culinária toda a paixão dos artistas que estão
com suas obras em exposição em nosso
restaurante. Queremos que o cliente sinta
essa atmosfera nas telas e em nossos
pratos”, afirma o chef Rodrigo Mezadri.

Holiday Inn Manaus (AM)
inova com Café da Manhã Japonês

Situado na capital amazonense, que
conta em seu Polo Industrial com mais
de 40 empresas japonesas, o Holiday Inn
Manaus criou o Café da Manhã Japonês,
servido no restaurante Naia e que compõe outros serviços voltados a este tema.

Arroz missoshiro,
peixe grelhado,
conserva Hakusai, macarrão e
tofu, além chá
verde especial
são alguns dos
itens disponíveis
no Holiday Inn
Manaus
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O Naia é comandado pelo chef Audilá
Sampaio, que tem mais de 10 anos de
experiência pelo IHG – InterContinental
Hotels Group, além de possuir no currículo atuações por outros renomados
empreendimentos hoteleiros no Brasil.
O Café da Manhã Japonês é em estilo
buffet e acontece de segunda a sextafeira, das 5h30 às 10h, e aos sábados, domingos e feriados entre 6h e 10h30. Entre
as opções disponíveis, arroz missoshiro, peixe grelhado, conserva Hakusai,
macarrão e tofu, além chá verde especial
servido diariamente no próprio quarto.
Outros serviços exclusivos oferecidos
pelo hotel são a arrumação das camas
nos padrões japoneses e o canal de TV
a cabo NHK já sintonizado nas TVs.

Bahia Othon Palace reali-

zou Festival de Comida Portuguesa

O restaurante Lampião, localizado no
hotel Bahia Othon Palace, em Salvador
(BA), realizou no mês de julho o Festival
de Comida Portuguesa, com receitas
assinadas pelo Chef Marcos Brito.
Dentre as sugestões do cardápio
estiveram o Polvo a Lagareiro, Bacalhau
a Gomes de Sá, Cabrito à moda da
bairrada e Arroz de pato de Palmela.
Também foram servidos pratos como os
Bolinhos de bacalhau, Caldo verde das
beiras e Salada de polvo. Para adoçar
o paladar dos clientes foram servidos
Pastéis de natas e a Torta de Azeitão.

O Polvo a Lagareiro foi um dos
destaques servidos
no Bahia Othon
Palace
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O ex-participante do programa
Master Chef comandou a atração

Porto Seguro Praia
Resort promoveu aula

show de gastronomia

O Porto Seguro Resort (BA) realizou
no dia 14 de julho, uma aula show de
gastronomia comandada por Cristiano
Oliveira, que ganhou fama depois de
participar do Programa Masterchef, da
emissora Band. Ao lado do consultor de
Alimentos e Bebidas do resort, Luciano
Muradas, ele ensinou o passo a passo
para a produção e montagem de um
pavê de biscoito e no final, todos participaram de uma degustação do prato.
A aula foi ministrada para as crianças que estavam hospedadas no resort,
que acompanharam todas as etapas
com bastante atenção. O chef Cristiano,
aprovou o resultado, “É muito gratificante trabalhar com criança, porque ela
é verdadeira e quando gosta, é mara-
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vilhoso. É uma excelente iniciativa. A
culinária está crescendo demais e as
crianças precisam desse estímulo. Comer
bem e certo é ótimo. Comer e aprender
a fazer então, é melhor ainda”, ensina.
Para o consultor Luciano Muradas,
“O Cris soube aproveitar essa ascensão que ele está vivendo e a presença dele aqui engrandece a gente. Ele
tem um carisma especial com criança.
Com esse jeito garotão, extrovertido,
ele fala a língua da criançada”, afirmou. A expectativa é que o resort realize semanalmente novas oficinas.

Sindhotéis Foz

firma parceria com o Senac

Os associados do Sindhotéis –
Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Foz do Iguaçu
(PR), poderão realizar gratuitamente seis workshops em gastronomia
promovidos pelo Senac Cataratas. As
aulas serão sempre das 15h às 18h no
Senac Cataratas, localizado na Rua João
Rouver, 160, no centro da cidade.
O calendário dos cursos contempla os seguintes workshops:
Sobremesas Clássicas e Sofisticadas
(16/8); Harmonização de Vinhos
(22/8); Coquetelaria Clássica
(19/9); Arte e Técnica de Sushi
(28/9); Comida de Boteco (19/10); e
Aproveitamento de Alimentos (26/10).
Cada workshop é aberto para até 20 alunos,
mas a respectiva turma deve ter no mínimo 17
inscritos para ser efetivada. As inscrições poderão ser efetuadas pelo telefone (45) 3027-1836 ou
pelo e-mail sindhoteis@sindhoteisfoz.com.br

Grand Hyatt São Paulo

O Festival de
Noodles ocorreu
durante todo o
mês de Julho

promoveu Festival de Noodles

O restaurante japonês Kinu, do
Grand Hyatt São Paulo, localizado na
capital paulista, realizou durante o mês
de julho o Festival de Noodles. O menu
foi servido sempre durante o jantar e
foi assinado pela sous chef Yoko Kamada.
Para a criação desse menu, Yoko utilizou a
tradicional técnica oriental, adquirida em sua especialização no Japão. Com um toque especial,
as receitas resgatam as tradições da culinária
asiática com a inclusão de ingredientes brasileiros. Foram servidas três opções de massa:
Lamen, preparado com farinha de trigo e ovos;
Soba, feita à base de farinha de trigo serraceno
e Udon, elaborada à base de farinha de trigo.

Stream Palace Hotel (SP)
ofereceu feijoada com atração musical

A feijoada do Stream Palace é servida
com ingredientes separados

A tradicional Feijoada do Restaurante
Stream, do Stream Palace Hotel, em Ribeirão
Preto (SP), realizada no dia 23 de julho, recebeu a atração musical Grupo do Boteco, que
apresentou samba pop durante o almoço. O
cardápio da Tradicional Feijoada do Stream
incluiu ingredientes separados, mesa de saladas
refrescantes, mesa baiana com acarajé, torresmo e caldo de feijão, sobremesas e batidas.
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Rede Vitória Hotéis

participa do 8º Festival
Gastronômico de Campinas (SP)

Teppan de
Mignon é um dos
pratos do Festival
que acontece até
o dia 14
de agosto
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Entre os dias 17 de julho a 14 de agosto, a
cidade de Campinas (SP) recebe a oitava edição
do tradicional Festival Gastronômico, promovido pela associação CRCVB - Campinas e
Região Convention & Visitors Bureau. Durante
esse período, o festival oferecerá receitas
inspiradas na rica diversidade de sabores dos
países competidores dos Jogos Olímpicos.
Entre os participantes estarão o asiático Kindai
e o mediterrâneo Bellini Ristorante, ambos
administrados pela Rede Vitória Hotéis.
Ao todo, mais de 20 restaurantes participarão do evento com menus especiais criados
a partir do tema “Sabores do Olimpo – Uma
volta ao mundo da gastronomia”. Com gancho
nos Jogos Olímpicos, um dos mais importantes
acontecimentos do ano no Brasil e no mundo,

os chefs dos restaurantes devem produzir
cardápios a um preço sugestivo. Cada menu
dispõe de entrada, prato principal e sobremesa.
Para o menu do Bellini, a berinjela
gratinada com queijo tipo grana e molho
de tomates frescos compõe a entrada. O
prato principal é o risoto de parmesão e
ragu secreto do Chef. Como sobremesa,
Pana Cotta com calda de frutas vermelhas. Já na mesa do Kindai, o público
pode saborear pedacinhos crocantes de
frango acompanhados de molho tonkatso
e mostarda, que compõem a entrada do
cardápio especial, enquanto o teppan de
mignon é servido como prato principal,
e as bananas caramelizadas fecham esse
menu temático. O Festival Gastronômico
de Campinas é realizado com o apoio da
Prefeitura Municipal da cidade e conta com
o patrocínio da Universidade São Francisco.
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Hotel Parador Casa da
Montanha (RS) homenageia

culinária farroupilha

Entre os dias 19 e 21 de agosto,
o Hotel Parador Casa da Montanha,
localizado em Cambará do Sul
(RS), realiza mais um evento do
projeto Revolução da Culinária
Farroupilha. Com passeios pela
região e refeições preparadas por
chefs renomados, o final de semana será cheio de homenagens à
cultura e à gastronomia gaúcha.
Na sexta-feira, o evento terá início
com um jantar de boas-vindas preparado pelos chefs Dione Foster,
residente do Parador, e Vicente
Sperotto, proprietário do famoso
Restaurante Vero, em São Leopoldo RS. Assim como nas outras refeições,
a ideia é que os pratos oferecidos
valorizem os produtos locais, sempre com um toque de criatividade.

O sábado será um dia repleto de
atividades, começando com uma
caminhada sobre os Campos de
Cima da Serra, onde os presentes
poderão observar a natureza de uma
das regiões mais deslumbrantes do
Brasil. Em seguida, para recuperar as
energias, será realizado um almoço
campeiro, preparado com diversos
ingredientes típicos da região e da
culinária gaúcha como um todo.
À tarde, ocorrerão mais duas
atividades. Uma delas será um batepapo com Altemir Pessali, especialista em cogumelos selvagens e pioneiro na elaboração de pratos com o
ingrediente no Brasil. E a outra, uma
aula de como preparar geleia artesanal de frutas frescas com o pessoal
da marca Sabores de Querência.
Durante a noite, será servido o
principal jantar do evento, que terá
como tema “5 elementos, 5 chefs e 5
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Sérgio Azevedo

“Novos chefs vão reinventar receitas e técnicas centenárias. Fogo,
panelas de ferro e ingredientes da
terra são apenas alguns dos elementos que fazem do evento um
show gastronômico”, completou.

Nau Royal (SP)

firma parceria com chef
e Instituto Verdescola

Os Chefs Leo
Magni e Lili
Andriola são dois
dos cinco chefs
convidados para
preparar receitas
voltadas ao tema
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pratos”. Na cozinha do Parador Casa
da Montanha, cinco grandes chefes
que se inspiram nos cinco elementos
da natureza vão preparar um jantar
cheio de criatividade e homenagem
às tradições locais. Vicente Sperotto,
Leo Magni, Lili Andriola, Mauricio
Olmi e Altemir Pessali farão, juntos,
cinco pratos únicos, desenvolvidos especialmente para o evento.
No domingo, para finalizar o
evento gastronômico, será servido
o tradicional Churrasco Campeiro.
Segundo Rafael Peccin, diretor
de marketing do Grupo Casa da
Montanha, a ideia do projeto é
revolucionar a culinária gaúcha,
uma gastronomia rica em temperos, ingredientes e que traz fortes traços das colonizações que
habitaram o Rio Grande do Sul.

O Nau Royal Hotel Boutique,
localizado na praia de Camburi,
em São Sebastião (SP), fechou uma
grande parceria para seu restaurante
Azul Marinho, comandado pela chef
Marleide Ribeiro. O Capim Santo,
da chef Morena Leite, irá acolher
a chef Marleide, num trabalho de
capacitação e troca de experiências.
Para a temporada primaveraverão 2016-2017, o Nau Royal terá
um novo menu do restaurante,
desenvolvido em conjunto entre a
chef Morena Leite e a chef residente
Marleide Ribeiro. O cardápio terá
novidades que valorizam ainda mais
os temperos e ingredientes brasileiros, naturais e frescos, já utilizados
no espaço. A equipe do restaurante
Azul Marinho já está em treinamento com a chef Morena Leite em São
Paulo, num trabalho de capacitação.
A parceria com Morena Leite
vai além da gastronomia dos espaços do Nau Royal e se estende
aos jovens aprendizes da região de
São Sebastião, litoral Norte de São
Paulo. A partir de agosto, o Nau
Royal é o novo patrocinador do
curso de gastronomia do Instituto
Verdescola, ONG criada em 2008,
na Barra do Sahy, para atender
aos jovens em estado de vulnerabilidade social da região e presidida por Maria Antônia Civita.
O curso de culinária profissional
ministrado pela equipe do Capim Santo
prepara os jovens aprendizes para o
mercado de trabalho local. Os alunos
deverão fazer estágios, com possibilidade
de efetivação, no restô Azul Marinho, e
demais restaurantes e hotéis da região.
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Foot Snooker é
a Sinuca jogada
com os pés, uma
das novidades do
espaço

Bourbon Cataratas (PR)

inaugura Sports Park
Localizado em Foz do Iguaçu (PR),
o Bourbon Cataratas Convention & Spa
Resort acaba de abrir um novo espaço de
lazer em suas dependências. Com atrações para todos os gostos, o Sports Park
oferece atividades com Esportes Radicais.
Ao todo, o Sports Park contará com
seis atrações, preparadas para divertir
crianças e adultos. A aventura começa com a Parede de escalada, que tem
oito metros de altura. Ao chegar ao
topo, a grande surpresa é a Tirolesa,
um cabo de aço com extensão de 80
metros – praticamente do tamanho
de um campo de futebol oficial -, que
proporciona adrenalina com segurança.
Para os amantes dos esportes, o espaço
conta com a Quadra de Areia, que possibilita diversas opções de lazer: vôlei, tênis,
badminton, entre outros. Os hóspedes
podem testar e aprimorar a mira no Arco
& Flecha, com 15 metros de distância entre
o alvo e o ponto de lançamento. O futebol
não fica de fora do Sports Park: o Campo
de Futebol Society conta com 41 metros de
largura e 60 de comprimento. Fechando as
novidades da temporada, o Footsnooker,
que mistura futebol e sinuca em uma competição em de mesa de sinuca, onde ao invés de tacos, os participantes usam os pés.

Blue Tree Park Lins (SP)
renova estrutura de lazer infantil

O Blue Tree Park Lins, resort de
águas termais situado no interior
paulista, está apresentando novidades
em sua estrutura. O parque aquático
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que dispõe de 2,8 mil m², com temperatura aproximada de 38ºC, agora
oferece um novo espaço de recreação
infantil. As mudanças abrangem
o espaço dedicado para crianças
até quatro anos, nomeado de Baby
Blue, e também uma nova instalação
externa, dedicada a crianças maiores.
O projeto do arquiteto Augusto
Higa durou pouco mais de seis meses para ser concluído e agora traz
estações de brincadeiras, cenários
especiais de ambientação, além de
um local dedicado aos personagens
da Blue Tree, reforçando o conceito
lúdico do local. Outra novidade é a
“Pirâmide Maya”, estrutura na área
externa que possibilita escaladas e
promete ser a grande diversão das
crianças acima de quatro anos, enquanto os adultos aproveitam a piscina localizada próxima à instalação.

A Piramide Maya é uma das atrações

Etoile Hotels expande
estrutura e investe em
interação com hóspedes

A rede Etoile Hotels, com duas unidades
na capital paulista, entra no segundo semestre de 2016 com diversas novidades.
A rede fez investimentos tanto em estrutura quanto em tecnologia para atender o
hóspede, seja ele corporativo ou de lazer.
Reforma de apartamentos, mudança no
site e lançamento de serviço digital são as
novidades da rede.
O Etoile Jardins hoje conta com novos apartamentos. Destes, cinco foram
reformados em 2015, e mais três agora
no primeiro semestre de 2016. No total, a unidade possui 22 apartamentos.
Denominados Etoile I, Etoile II e Etoile III,
os novos apartamentos possuem decora-
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exemplo, room service, abertura de
cama ou até mesmo compras de conveniência. Com mais esse canal ao alcance
das mãos, os pedidos serão prontamente atendidos pelos mordomos.

Ciribaí Praia Hotel

investe em modernização

Apartamento
Etoile II na
unidade Jardins
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ção assinada pelo designer de interiores
Fernando Piva, referência na área.
No último mês de julho, a Etoile Hotels
inaugurou os seguintes apartamentos:
Etoile II – Localizados nos 5º e
9º andares do Etoile Jardins, os dois
apartamentos têm 117 m² com duas
suítes cada. Suas diferenças ficam por
conta da decoração, já que a primeira tem toque provençal com móveis
patinados. O segundo segue uma
linha mais moderna, com persianas de
madeira e telas de pinturas abstratas.
Etoile III – Localizado no 12º andar do Etoile Jardins, com 180 m²
e três suítes, é considerado o apartamento presidencial da unidade.
Nele, a decoração também tem um
estilo provençal, onde há a predominância de tons pálidos e suaves.
Todos os apartamentos categoria
Etoile contam com TVs de led 40 polegadas 4K, Blue Ray, Docks para Iphone,
cafeteira Nespresso e máquina Lava e
Seca. Também oferecem cozinha completa, salas de estar e jantar, banheiras
com hidromassagem separadas do box,
varandas, amenities da marca Granado,
menu de sabonetes e travesseiros, roupões e chinelos personalizados, serviços
de concierge e mordomia, entre outros.
Outra novidade implementada aos
serviços é o “WhatsApp do Mordomo”,
que põe à disposição mais um canal
de comunicação pensado unicamente para facilitar a vida dos hóspedes.
Com a nova ferramenta, é possível
fazer qualquer solicitação como, por

O Ciribaí Praia Hotel, localizado na
praia de Paúba, no litoral norte de São
Paulo, está comemorando seu 15º ano
com diversos investimentos em infraestrutura. Os aportes somam quase R$
1,2 milhão onde no mês de junho foi
finalizado o sistema de aquecimento
ecológico das piscinas adulto e infantil.
Outras melhorias já foram entregues como a instalação de Gerador de
emergência e a reforma das áreas de
descanso no entorno das piscinas. Nas
próximas semanas deverá ser concluída a reforma dos 24 banheiros da
ala luxo, que foram modernizados e
ganharam nova decoração com porcelanatos rústicos e metais e louças mais
nobres e iluminação em led. A expectativa é de que seja entregue em breve
a nova área envidraçada e climatizada
anexa ao Salão de café da manhã.
Em setembro, o hotel deverá contar com um novo serviço de praia
com instalações próprias equipadas com sanitários, serviço de bar e
lanchonete. O hotel também anunciou que investiu em novos equipamentos na academia e climatizou o
recém-inaugurado salão de jogos.

O investimento em modernização
somou quase R$ 1,2 milhão
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A nova sala
comporta cerca
de 40 pessoas em
formato auditório
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Pousada Porto Imperial

Aldeia das Águas Park

A Pousada Porto Imperial, localizada em Paraty (RJ), inaugurou recentemente um novo espaço para reuniões
e encontros corporativos. A sala, que
comporta cerca de 40 pessoas em formato
auditório, fica situada ao lado do jardim
externo do empreendimento e poderá,
também, ser utilizada para coquetéis,
recepções e pequenas exposições.
De acordo com o gerente geral do
empreendimento, Adriano Lemos, o novo
espaço irá auxiliar ainda mais a carência
por locais para eventos na cidade. “Por
conta da diversidade de eventos que Paraty
recebe anualmente, percebemos que a
criação deste novo ambiente seria estratégica para atrair, além de grupos, o hóspede
corporativo, principalmente com a reabertura do trecho Paraty-Cunha. Acreditamos
que a estrada deva refletir positivamente
no número de visitantes provenientes
do estado de São Paulo”, explicou.

O empreendimento localizado em
Barra do Piraí (RJ), inaugurou no último dia 6 de agosto sua nova atração
de lazer: a tirolesa “Skylink”. A inauguração ocorreu durante a realização
do festival ‘Aldeia Rock’, que contou
com a apresentação de seis bandas
na piscina do empreendimento, em
uma programação de 12 horas.
A nova tirolesa possui 300 metros de
extensão, alcança 50m de altura e pode
chegar a uma velocidade de 60 km/h. A
tirolesa vai servir como lazer e transporte,
já que vai ligar o meio do parque aquático
à base do Kilimanjaro, o maior toboágua
do mundo com 49,9 metros de altura,
localizado na área da piscina de ondas.
De acordo com Valmir Ferreira,
diretor executivo do empreendimento,
o investimento orçado em R$512 mil
promete adrenalina com muita segurança. “Estamos trazendo para o Aldeia

apresenta novo espaço para eventos

Resort inaugura nova tirolesa

Modernização
das Águas uma tirolesa supermoderna.
A Skylink foi projetada em alto padrão
e construída para operar com máxima
segurança e comodidade. Nossa tirolesa vai funcionar com o sistema de cadeirinha de embarque, onde o usuário
irá sentado, o que simplifica e agiliza
a operação, além de aumentar muito o
conforto dos participantes, principalmente em roupas de banho”, comentou.

Grupo diRoma inaugura
última unidade do complexo L’Acqua

No último dia 1° de julho, o Grupo
diRoma inaugurou a quinta e última
unidade do L’Acqua diRoma. A etapa
“V” finaliza um projeto iniciado em 2014,
cuja intenção era oferecer um complexo
hoteleiro com lazer completo com características de condomínio de alto padrão.
Com a entrega dos 288 apartamentos
do L’Acqua diRoma V, o número de leitos

A nova tiroleza do Aldeia das Águas possui 300
metros de extensão e 50 metros de altura
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Fachada do
L’Acqua diRoma V
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que o Grupo diRoma passa a oferecer em
Caldas Novas sobe para 14.972, já que a
oferta de apartamentos soma 3.693 unidades. “A cada novo empreendimento que
lançamos ou concluímos nosso critério
para a qualidade aumenta. O próximo
passo após a conclusão do projeto do
L’Acqua diRoma, com a inauguração
da quinta unidade, é trabalhar para que
o parque projetado seja o ideal para
atender a todos os clientes do complexo”, explica o superintendente do
Grupo diRoma, Aparecido Sparapani.
A nova unidade do L’Acqua diRoma
segue o padrão das quatro anteriores.
Cada bloco tem dois andares compostos por dezesseis apartamentos que são
atendidos por cinema, academia, espaço
gourmet, sala para reuniões e salão de
jogos. Para que tudo funcione de acordo
na nova unidade, o Grupo diRoma contratou 48 trabalhadores de Caldas Novas.
Um grande chamariz do complexo L’acqua diRoma é o Jardins Acqua
Park. A atração de 16 mil m² é inspirada
nos banhos romanos para uso exclusivo
dos hóspedes. São 11 piscinas, ofurôs,
sauna, brinquedoteca, bares molhados, restaurantes, salão de jogos.

Pool hoteleiro
Assim como acontece em outros
empreendimentos do Grupo diRoma, no
L’Acqua V também foram disponibilizadas unidades para o pool hoteleiro. “No
momento, estamos com 60 apartamentos
do novo L’Acqua no pool. Não trabalhamos com um número fixo de ofertas,
pois a ideia é respeitar as tendências
do mercado. Caldas Novas experimenta um momento único na procura de
turistas e investidores, e esse público
nos interessa em especial. Dentro do
nosso grupo estão empresas de incorporação, construção e administradora
que nos deixa em uma posição segura
para oferecer as unidades que disponibilizamos no pool”, afirma Sparapani.

L’Hotel PortoBay São
Paulo moderniza apartamentos

O L’Hotel PortoBay São Paulo, localizado na capital paulista acaba de concluir a modernização dos apartamentos
do 14º andar, que agora conta com três
suítes júnior e uma suíte presidencial. Os
quartos ganharam uma nova arquitetura
e estão mais modernos e funcionais.

Modernização
De acordo com o CEO do Grupo
PortoBay no Brasil, Claudio Santos, os
clientes contam agora com um apartamento mais espaçoso e uma decoração
contemporânea alinhado ao que existe
nos melhores hotéis boutique mundo
fora. “Nossos hospedes serão surpreendidos com cada detalhe dos novos
apartamentos, do piso em madeira
natural aos mármores gregos utilizados nos banheiros”, comenta Claudio.
Os móveis e revestimentos dos quartos foram substituídos, assim como a
alteração do conceito de iluminação,
obras de arte e outros detalhes na decoração. “Tudo foi idealizado com o
intuito de proporcionar um ambiente
mais acolhedor, sempre moderno e
funcional”, ressalta Ruben Leme, gerente geral do L’Hotel PortoBay.
A arquiteta Cristiana Castro foi a res-

ponsável pelo novo projeto arquitetônico,
e segundo ela, a principal preocupação
foi preservar a marca registrada do hotel,
que é a sofisticação e conforto unidos ao
serviço impecável. “A premissa era criar
suítes amplas, modernas e sofisticadas,
seguindo o cunho clássico e icônico do
L’Hotel, sem abrir mão de um ambiente intimista e aconchegante para que
os hospedes se sentissem acolhidos”.
A suíte L’Hotel, com 90m², foi dividida em dois ambientes: área social,
composta por lavabo e living, onde o
hospede usufrui de uma confortável sala
de estar, mesa para refeição, TV, minibar e bancada de trabalho; e área intima,
composta por quarto com cama king
size com cabeceiras em couro, armários
e painéis em madeira Pau Ferro, além de
um amplo banheiro, com uma aparência
mais clean, banheira de imersão, chuveiro

Os apartamentos
agora estão mais
modernos e
funcionais
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italiano, mármore pigues grega, quartizo
branco e louças alemãs e japonesas. Os
quadros são fotografias de vários ângulos
da cidade de São Paulo e obras de arte
feitos por jovens artistas brasileiros.
O design dos móveis utilizados em
todos os apartamentos são um misto
de linhas retas e tendência vintage, que
transmite sofisticação e modernidade.
Mesclamos revestimentos e tecidos
nobres no decor, veludo italiano e linho
em pied poule na tapeçaria, além de
estampa remete ao desenho Ikat nas
cortinas. “Trouxemos sobriedade ao
ambiente e ao mesmo tempo um toque
contemporâneo e brasileiro. São detalhes que aproximam o quarto de hotel
de um quarto residencial, remetendo o
conceito de ‘sentir-se em casa”, reforça
Cristiana. A iluminação é toda em LED
para diminuir o consumo energético e o
acionamento de descargas com tecnologia
que garante uma redução no uso da água.

Rede Tauá investe na amplia-

ção de sua unidade em Atibaia (SP)

Maquete de como
ﬁcará o Tauá
Atibaia após a
conclusão de
todas as obras
previstas

68

A rede hoteleira mineiraTauá inaugurou no último dia 16 de julho em sua
unidade de Atibaia (SP) o Jota City,
um moderno centro de entretenimento
infantil dentro do resort. O espaço que
demandou um investimento de R$ 6 milhões foi inspirado nos principais parques
temáticos do mundo e já é um sucesso
no empreendimento de Caeté há quatro
anos. A Jota City valoriza a sustentabilidade, e seu conceito e espaços foram
desenvolvidos com base nas melhores

Lizete Ribeiro: “A inauguração do Jota City
é um dos investimentos que estão previstos para o Tauá Hotel Atibaia”

práticas recomendadas para crianças
e pré-adolescentes em uma das fases
mais importantes do desenvolvimento
infantil. “O projeto Jota City consolida
nosso posicionamento frente ao mercado, que é atender famílias com filhos,
desde crianças pequenas, até adolescentes. Com este novo espaço, esperamos
alavancar consideravelmente a nossa
demanda de hospedagem”, afirma Lizete
Ribeiro, Diretora comercial da Rede.
Ela revela que a inauguração deste
espaço é apenas um dos investimentos
que estão em curso nos próximos anos na
unidade de Atibaia. “Ainda no segundo
semestre deste ano será inaugurado o Salão

Modernização
América, que irá ampliar a capacidade do
Centro de Eventos em 60%. Este espaço
que demandará um investimento na ordem
de R$ 16 milhões poderá receber até 1.500
pessoas, simultaneamente. Será o maior
centro de eventos corporativos da região
e do interior de São Paulo. Outro investimento que estamos fazendo na ordem de
R$ 15 milhões é no Tauá Biz, que terá 110
apartamentos para dar suporte à hospedagem corporativa e deverá entrar em
operação no próximo ano”, comenta Lizete.

Hotel Feller (SP) apresenta
espaço de eventos reformado

Grand Mercure
Summerville Resort
inaugura pub Sport Bar

O novo espaço garantirá aos hóspedes
bons momentos durante um happy hour
O Grand Mercure Summerville Resort,
localizado em Ipojuca (PE), inaugurou
em parceria com a Eisenbahn, marca de
cerveja da Brasil Kirin, o pub Sport Bar. O
ambiente acomoda cerca de 80 pessoas e
conta com mesa de sinuca, duas mesas para
jogos diversos, palco para apresentações,
jukebox, quatro TVs para transmissão de
esportes, entre outros, além de cardápio
especial de comidas assinado pelo chef Luís
Foschini, uma seleção especial de rótulos
da cervejaria, entre outras novidades.
Os clientes poderão degustar bebidas não alcoólicas, cervejas Einsenbah,
chopp, coquetéis, drinks diversos, whiskies
nacionais e importados, vodka, rum,
gin, enquanto o de comidas conta com
mix de frios, hamburgueres, bruschettas, variedade de porções (carne, frango,
frutos do mar), além de sobremesas como
pudim de leite condensado e brownie.

O Hotel Feller Avenida Paulista
lançou uma novidade voltada para
o público de eventos. O empreendimento acaba de concluir a reforma de suas salas de eventos, que
agora passam a atender até 150
pessoas em auditório. Instaladas
no piso mezanino, as salas ganharam um novo carpete, novas
cores e luminárias em LED.
Ideal para encontros corporativos e acadêmicos, o espaço já foi
reservado para cursos, lançamento
de produtos, casting, mostruário de
coleções e até pequenas reuniões.
“As salas estão mais modernas, com
equipamentos tecnológicos de ponta
e ótima iluminação”, detalha André
Genova, Gerente Geral do hotel.
Com a conclusão dessa reforma o
hotel passa a oferecer aos clientes 4
salas modulares e 2 salas independentes, uma delas localizada na cobertura do hotel, anexo a área gourmet
e com uma excelente vista da cidade. “A área de convenções do Hotel
Feller é estratégica, já que mais de
50% dos eventos que realizamos vem
acompanhados de reservas de apartamentos”, ressaltou André Genova.

As salas de
eventos
modernizadas
passam a atender
até 150 pessoas
em auditório
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Rede GJP converte Pestana

Natal à bandeira Prodigy

O Prodigy Natal ﬁca
na Via Costeira da
capital potiguar, a
2 km do Centro de
Convenções
da cidade
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Desde o dia 1º de julho, a GJP
Hotels & Resorts conta com uma nova
unidade em seu portfólio. Situado
na capital potiguar, a rede converteu o Pestana Natal All Inclusive
Beach & Resort, que passou a se chamar Prodigy Beach Resort Natal.
A aquisição de 100% do hotel
pela GJP acompanha o momento
favorável de expansão da rede em
todo o Brasil, sendo este mais um
empreendimento destinado ao lazer
de toda a família, assim como para
a realização de eventos num dos
mais belos destinos do Nordeste.
Com este, já são 19 hotéis e resorts em
todo o Brasil. Na região Nordeste, somase a ele o Sheraton da Bahia, em Salvador
(BA), o Prodigy Recife, em Recife (PE), o
Prodigy Aracaju, em Aracaju (SE), o Prodigy
Marupiara, em Porto de Galinhas (PE), e o
Linx Sete Coqueiros, em Maceió (AL).

O Prodigy Natal fica na Via
Costeira da capital potiguar, a 2 km
do Centro de Convenções da cidade,
8 km do centro histórico e a 35 km do
Aeroporto Internacional Governador
Aluízio Alves. À beira mar, pé na areia,
vista para o Parque das Dunas, Morro
do Careca e com praia semi-privativa, o
resort tem total de 188 apartamentos.
Há ainda um complexo de piscinas
com bar interno, entretenimento para todas
as idades, campo de areia para prática de
vôlei e futebol, fitness center e acesso direto
à praia. Há também spa, saunas seca e a
vapor, Kids Club, três restaurantes, lobby
bar, salas de eventos para até 600 pessoas,
wi-fi gratuito e estacionamento grátis.
O Prodigy Beach Resort Natal iniciará suas
operações utilizando o sistema de diárias com
café da manhã ou meia pensão, além de tarifas
especiais para grupos e eventos. O hotel iniciará
um processo de retrofit ainda neste semestre,
implementando desta forma os serviços de
excelência e padrão GJP de qualidade.
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Pratagy Receptivo
incrementa gama
de serviços do
grupo em seus
três hotéis

Grupo Pratagy

investe
R$ 400 mil em novo negócio

No último mês de julho, o Grupo
Pratagy inaugurou uma nova forma de
negócio. Trata-se do Pratagy Receptivo,
que agrega ao portfólio da Reserva
Pratagy um atendimento diferenciado
no segmento de passeios turísticos e
que incrementa a gama de serviços de
suas três unidades hoteleiras – Pratagy
Beach Resort, Pousada Casa Caiada
e Villas do Pratagy Condo Hotel.
A empresa, para a qual foi destinada
um investimento de R$ 400 mil, dispõe
de uma frota de carros exclusivos e de
uma equipe especializada para atender demandas importantes do setor de
turismo, entre as quais estão traslados
entre o aeroporto e os empreendimentos
do Grupo, aluguel de veículos e passeios turísticos que envolvem a Praia
do Francês, Praia do Gunga, Dunas de
Marapé, Maragogi, Paripueira, Foz do
São Francisco e São Miguel dos Milagres.
Bernardo Amorim, diretor do Grupo,
explica que com o Pratagy Receptivo, os

empreendimentos passam a oferecer o
ciclo completo de atendimento aos hóspedes com um alto padrão de qualidade,
os acompanhando desde sua chegada
em e até sua saída de Maceió. “Outro
benefício é que os hóspedes com reservas
mínimas de sete diárias terão o serviço
de traslado incluso do pacote, o que é
inédito no mercado regional”, afirma.
Operando dentro do Pratagy Beach
Resort, a nova unidade terá atendimento
entre segundas e sextas-feiras, das 8h às
18h, e aos sábados, das 8h ao meio dia.

Le Canton (RJ) apresenta bal-

anço do primeiro semestre de 2016

Dirigido por Mônica Paixão, o Le
Canton, situado em Teresópolis (RJ),
apresentou um balanço dos primeiros
seis meses de 2016. A executiva comemora resultados positivos, com aumento da
média de ocupação e da quantidade de
hóspedes em comparação com o mesmo
período de 2015. A ocupação nos fins
de semana, por exemplo, tem alcançado os 100% desde meados de março.
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como a Cacau Noir e a Nespresso.
Outra mudança foi a contratação de
nova equipe de A&B, sob o comando de
Márcia Ramalho e da chef Ana Ribeiro.
No primeiro semestre, o Le Canton
também ganhou uma central de reservas no Rio de Janeiro. A programação é
outra área que a diretora vem reformulando. “O brasileiro está viajando menos
para o exterior este ano. Precisamos
ser criativos para atraí-lo para o nosso
hotel, oferecendo uma programação que
realmente faça a diferença”, comentou
a diretora. Para este semestre, estão
programados a escolinha de futebol do
Barcelona, em agosto, e uma importante reformulação no SPA do hotel.

Mônica Paixão,
Diretora do
Le Canton (RJ)

Empreendimento
atende a padrões
europeus
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Desde que assumiu a direção do
hotel, no fim de 2015, Mônica Paixão
vem investindo na renovação do hotel,
com reformas e novas parcerias. Entre as
principais mudanças, Mônica destacou
a reforma nas piscinas, a inauguração
do Bar Léman, voltado para adultos,
e a parceria com marcas expressivas,

Franquia The Hostel
inaugura opção inédita de
hospedagem em Salvador

Com duas unidades na capital
paulista, a franquia The Hostel inaugurou nova opção e hospedagem na
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região do Nordeste. A rede abriu as
portas na cidade de Salvador (BA),
em um hostel de padrão europeu,
com diárias de R$55 em média.
Segundo João Luiz Lima, proprietário
da franquia, a unidade de Salvador foi
um dos primeiros hostels a ser construído e desenhado para esse modelo de
hospedagem. A construção e arquitetura
atendem todas as necessidades de um
hostel conceito dos países europeus.
“O design do projeto foi pensado em
oferecer um ambiente requintado para
os turistas”, afirma o proprietário.
A proposta da rede, na capital baiana, é unir sofisticação, conforto e interação para viajantes que buscam, além
de conhecer pontos turísticos, fazer
novas amizades. O Hostel baiano oferece um novo padrão de hospedagem.
Os viajantes podem contar com um bar
exclusivo no terraço, sala de cinema,
restaurante, café bistrô e, para fugir do
calor, a estrutura oferece uma piscina de
borda infinita, com vista para o mar.
Além de oferecer produtos exclusivos
e de qualidade, a ideia da empresa sempre foi de expandir para as cinco regiões
do país. Os próximos passos da franquia
The Hostel é inaugurar uma unidade
no Rio de Janeiro. “O foco do hostel é
oferecer um ambiente aconchegante a um
preço atrativo. Além disso, o ambiente
de confraternização é convidativo para
quem viaja sozinho ou quer conhecer
novas pessoas”, sinaliza o proprietário.

Beach Park inaugurou agência
de viagens na capital paulista

O complexo de lazer Beach Park,
situado em Aquiraz (CE), inaugurou sua
própria agência de viagens no Shopping
Ibirapuera, em São Paulo (SP). A loja, que
apresenta uma nova estrutura de venda, é
a primeira a comercializar pacotes única e
exclusivamente da hotelaria Beach Park.
De acordo com Ivan Dias, Gerente
comercial do Beach Park, “O mercado
paulista é um dos mais importantes para
nós, representando 30% nas vendas de
pacotes. Com a abertura da loja dentro
do shopping e a possibilidade de mais

visibilidade e visitações esperamos que as
vendas cresçam ainda mais neste ano”.
O local também abriga uma sala
de vendas do Vacation Club, sistema
conhecido por Time Share ou Tempo
Compartilhado, onde ao adquirir os
direitos de hospedagem em qualquer um
dos resorts e hotel do Beach Park é possível se hospedar nos hotéis afiliados ao
sistema da RCI – Resort Condominiums
International. “A marca Beach Park é
um conglomerado de negócios estratégicos. Além da estrutura hoteleira e
do parque aquático, trabalhamos em
diversos segmentos que complementam
o nosso serviço como: lojas de roupas e
produtos licenciados, estúdio de animação e agora a agência de viagens
que vem para atender ainda melhor os
nossos visitantes”, complementa Murilo
Pascoal, Diretor geral do Beach Park.

A nova loja
também abriga
uma sala de
vendas do
Vacation Club

Transamérica Ilha de
Comandatuba (BA)

divulga balanço do 1º semestre

O Hotel Transamérica Ilha de
Comandatuba, na Bahia, encerrou o
primeiro semestre de 2016 com 17,5%
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O Transamérica
está inserido na
Ilha de
Comandatuba,
um local de
rara beleza
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de crescimento nas receitas, e a tendência é mantida para o segundo
semestre. As reservas para férias de
julho registraram 62% de ocupação
no início do mês, 15,8% de crescimento em relação ao ano de 2015.
A semana do Fashion Weekend
Kids é a mais concorrida. As crianças
se candidatam a desfilar no evento que
leva marcas famosas da moda infantil
para apresentar a coleção de 2017. No
último mês, 14 voos fretados em parceria
com a LATAM foram contratados para
levar os hóspedes, já que pousa diretamente no Aeroporto de Comandatuba.
Outra grande novidade que alavancou os negócios é o fretamento
de jato particular. Em parceria com
a Líder Aviação, o cliente que quiser
ir a Comandatuba em jato particular
e descer direto no Aeroporto da ilha,
também pode contratar o serviço diretamente quando fizer sua reserva
através do Show Room de Vendas.
Além disso, os eventos realizados
na ilha também ganham destaque. O
Centro de Eventos Comandatuba (CEC)
possui infraestrutura para eventos que
podem ser realizados de forma simul-

tânea e também em diversos espaços
do resort. Até o fim de 2016, o hotel já
contabiliza 56 eventos sendo 12 com
fechamento de ilha e estima um crescimento de 16% em relação a 2015.

AccorHotels anuncia compra
de três marcas de luxo

O grupo AccorHotels adquiriu
recentemente o FRHI Hotels & Resorts
e suas três marcas de hotéis de luxo:
Fairmont, Raffles e Swissôtel. Após a
aprovação dos acionistas, na Assembléia
Geral de Acionistas, em 12 de julho
de 2016, esta adição de três marcas
notáveis posiciona instantaneamente o grupo como um dos líderes no
mercado global de hotéis de luxo.
A aquisição aumenta seu potencial
de crescimento a longo prazo e rentabilidade, e expandindo significativamente
o alcance da empresa na América do
Norte, o maior e mais influente mercado consumidor do mundo. “Hoje é um
grande dia para o nosso grupo. A aquisição dessas três emblemáticas marcas
de hotéis de luxo é um marco histórico
para a AccorHotels. Isso abrirá perspec-
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tivas de crescimento surpreendentes,
alçando a nossa presença internacional
a níveis sem precedentes e criando valor
a longo prazo”, afirma Sébastien Bazin,
Chairman e CEO do Grupo AccorHotels.
Um portfólio de marcas de reconhecimento global está se juntando à rede do
grupo, incluindo a gestão de alguns dos
hotéis históricos do mundo, como: Savoy,
em Londres; Raffles, em Singapura;
Fairmont, em São Francisco; The Plaza,
em Nova Iorque; Fairmont Le Château
Frontenac, na cidade de Quebec; e o
Le Royal Monceau Raffles, em Paris.
Detalhes Finais
Após a aprovação dos acionistas
na Assembleia Geral de Acionistas,
a transação com a QIA - Autoridade
de Investimento do Qatar e a KHC Kingdom Holding Company, da Arábia
Saudita, forneceu U$ 840 milhões (€ 768
milhões) em dinheiro e a emissão de
46,7 milhões em ações da AccorHotels e
em consideração com as ações da FRHI
já contribuídas. A transação dá, para a
QIA e KHC, respectivas participações
de 10,5% e de 5,8% no capital social
da AccorHotels. Ali Bouzarif e Aziz
Aluthman Fakhroo, da QIA, e Sarmad
Zok, da KHC, se juntarão ao Conselho
Administrativo do Grupo AccorHotels.
O grupo pretende gerar cerca de €
65 milhões em receitas e sinergias de
custos graças à combinação das marcas,

à maximização dos ganhos do hotel, ao
aumento da eficiência de marketing,
vendas e iniciativas de canais de distribuição e à otimização dos custos de
suporte. Melhorias significativas também serão feitas em relação aos dados
de clientes, graças à integração da base
de clientes da FRHI, que inclui três
milhões de associados, dos quais 75%
se encontram na América do Norte.
A grande maioria dos 154 hotéis e
resorts Fairmont, Raffles e Swissôtel
(dos quais mais de 40 estão em desenvolvimento) e com 56.000 quartos,
abrangendo 34 países e cinco continentes, são operados sob contratos de
gestão a longo prazo, com prazo médio de cerca de 30 anos; seis hotéis são
alugados e um hotel é de propriedade
própria. As marcas Fairmont, Raffles
e Swissôtel empregam mais de 45.000
colaboradores em todo o mundo.

Nacional Inn Hotéis

apresenta bandeira econômica
Dan Inn Express

Em substituição à bandeira Plaza, a
Nacional Inn Hotéis inaugurou a primeira unidade Dan Inn Express em Ribeirão
Preto (SP), atendendo ao segmento econômico. O Dan Inn Express incorpora o
conceito Bed and Breakfast (Cama e Café)
e fornece uma atmosfera mais acolhedora em relação aos hotéis convencionais.

Rede francesa
adquiriu as marcas
Fairmont, Rafﬂes e
Swissôtel
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Foto da piscina do
Dan Inn Express
Ribeirão Preto (SP)
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Durante a semana, está apto a atender viajantes a trabalho, participantes de eventos
corporativos, pacientes em busca de centros
hospitalares, tratamento médico e estudantes. Já aos finais de semana, pela proximidade à região central da cidade e a uma
área de realização de eventos, é recomendado para quem está em busca de lazer.
Como parte deste processo de mudança, o Dan Inn Express Ribeirão passou por
retrofit - termo amplamente utilizado pela
arquitetura para designar um tipo de reforma com dois objetivos: a modernização
da estrutura, da decoração, do mobiliário
e recursos tecnológicos e a manutenção
das características originais da edificação.
No caso do Dan Inn Express Ribeirão,
o carpete foi substituído por piso frio nos
apartamentos, que agora têm Smart TV
LCD. Também foram adquiridos travesseiros antialérgicos e o pacote de TV a cabo
ganhou mais canais. A piscina, a sauna
úmida e o fitness center também receberam melhorias. O sinal de internet Wi-Fi
cobre todas as dependências do hotel e está
incluído no valor da diária, assim como
o café da manhã e o estacionamento.
A Nacional Inn Hotéis é uma empresa 100% brasileira. Fundada em 1970 na
cidade de Poços de Caldas (MG), dispõe
de 51 hotéis em sete estados e 23 localidades, incluindo capitais como São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba,
Salvador, Porto Alegre e Recife. Em plena
expansão no mercado nacional, desponta como referência no ramo hoteleiro.

Serão sete novos hotéis Ramada
até o ﬁnal deste ano no Brasil

Vert Hotéis e Wyndham

comemoram recorde de aberturas

Os diretores da Vert Hotéis e do Wyndham
Hotel Group na América Latina se reuniram
no mês de julho para apresentar e avaliar os
empreendimentos da marca Ramada. Além
disso, os executivos abordaram a operação das franquias e o pipeline de projetos e
novas aberturas, discutiram estratégias de
marketing e o fortalecimento do programa de fidelidade Wyndham Rewards.
Somente neste ano, a Vert Hotéis já inaugurou seis empreendimentos da marca Ramada
no Brasil, totalizando 11 hotéis em operação,
desde que a parceria foi firmada no final de
2010. Segundo a CEO Érica Drumond, a Vert
é a maior parceria da Wyndham na América
Latina em relação ao desenvolvimento de
novos empreendimentos. “Nosso objetivo
é fortalecer a marca Ramada no Brasil e por
isso chegamos a novos destinos como Recife
e consolidamos nossa atuação em mercados
estratégicos e com alta visibilidade, como o Rio
de Janeiro. Além disso, a Ramada é uma das
16 marcas do Wyndham Hotel Group, que
além de possuir o pilar da sustentabilidade, é
consolidada, está em franca expansão internacional e atende aos segmentos: uper midscale,
midscale e prime economy”, disse Érica.
O vice-presidente de Desenvolvimento
da Wyndham na América Latina & Caribe,
Luis Mirabelli, destacou que este será um
ano recorde de aberturas no Brasil, por
meio da parceria com a Vert Hotéis. “Serão
sete novos hotéis Ramada inaugurados em
um ano, totalizando 1.248 apartamentos, o
que faz da Vert a nossa maior parceria na
América Latina. Aproveitamos essa ocasião
para também apresentar as novidades da
Wyndham, tendo como destaque a reformulação do Wyndham Rewards agora com
níveis de associação distintos – blue, gold,
platinum e diamond”, disse Mirabelli.

Giro

pelo mundo
gratuito ao WiFi de alta velocidade
e aproveitá-lo também em hotspots,
fora da unidade, totalmente gratuitos.
Depois do Pestana CR7 Funchal,
deverá ser inaugurada a unidade de
Lisboa, com abertura prevista para o
terceiro trimestre deste ano. Madrid
e Nova Iorque são projetos a concretizar em 2017. Com estas novas
aberturas, o Pestana Hotel Group
ultrapassa a marca de 90 unidades
em 15 países, consolidando a sua
estratégia de internacionalização.

Marriott
Área Comum do
Pestana CR7
Funchal, em
Portugal

anuncia empreendimento
em Porto Rico

1º Pestana com a marca
de Cristiano Ronaldo
inaugura em Portugal

Na cidade portuguesa de Funchal,
foi inaugurada em julho a primeira
unidade Pestana CR7, marca criada
junto ao jogador de futebol Cristiano
Ronaldo. O Pestana CR7 Funchal é um
lifestyle hotel, dedicado em especial à
geração millenials, e por isso com forte componente digital, com o conceito
SO-ME-MO (Social Media Mobile).
O hotel tem 49 quartos, dos quais 25
ganham o nome de CR7: 23 são os
CR7 Superiores e uma CR7 Suíte.
Todos os quartos incluem Apple
TV, SmartTV de 49 polegadas,
Screen mirroring para dispositivos Apple e Android, ligação audio
bluetooth e HDMI à televisão entre muitas outras funcionalidades.
Tais comodidades, apesar de importantes para as novas gerações,
são ainda difíceis de encontrar fora
de casa, como por exemplo carregadores USB duplos nas cabeceiras.
Além de toda a comodidade e equipamentos dos quartos CR7, a suíte
Cristiano Ronaldo inclui PlayStation
4 com Óculos de Realidade Virtual &
Jogos e ainda equipamento para treino
cardio com um plano desenvolvido
pelo próprio atleta. Em todo o hotel,
os clientes poderão utilizar o acesso

A praia do Condado, localizada
em Porto Rico, será contemplada
com uma unidade da rede hoteleira Marriott International Inc. O AC
Hotel by Marriott será instalado
no lugar onde estava o Radisson
Ambassador Plaza & Casino, e deverá contar com investimentos da
ordem de US$ 45 milhões e criar 400
novos empregos durante as obras
e 120 quando entrar em operação,
no primeiro semestre de 2017.
O empreendimento terá 233 apartamentos, dos quais 48 serão suítes,
piscina, lounge, salas para reuniões
e eventos, academia e restaurante. A reforma do espaço será realizada pela Interlink Construction,
construtora líder no segmento de
hotéis, resorts e projetos residenciais em Porto Rico e Caribe.

Praia do Condado, em Porto Rico
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Painel
tação de Luciana Seixas como nova
gerente de vendas da unidade.
A profissional atua há pelo menos 18
anos na hotelaria, passando por redes
como Blue Tree Hotels e Vila Rica, e
anteriormente a profissional era gerente
de contas da Rede Estanplaza na capital
paulista. Na GJP, ela atuará diretamente no comando da equipe comercial do hotel para captação de clientes
corporativos de diversos mercados.

Jérôme Dardillac

Soﬁtel Rio de Janeiro
tem novo Chef

O Chef francês Jérôme Dardillac
comandava até recentemente a cozinha do Bourbon Atibaia Convention &
Spa Resort e foi contratado para ser o
novo chef executivo do Sofitel Rio de
Janeiro Copacabana. Dardillac é formado pela École de Chasseneuil, já atuou
no Gourmand Dier, nos Alpes franceses, e em diversas cidades da França
como Méribel, Megève, Cannes, Ile
d’Oleron, no Sofitel La Reserva Cardales,
na Argentina, além de passagens pela
Grécia, Irlanda, Estados Unidos e Haiti.
Conhecido por sua gastronomia plena de
sabores, Jérôme destaca suas experiências
marcantes pelo Brasil como fator determinante para criar seu estilo. O chef já trabalhou em Itaparica e na Costa do Sauípe,
na Bahia, em Araxá, Minas Gerais, e em
Manaus, no Amazonas. Possui vasta experiência na área acadêmica. Foi professor do Curso Superior de Gastronomia da
Universidade do Vale do Itajaí (Univali),
campus Balneário Camboriú, em Santa
Catarina, da Faculdade Anhembi
Morumbi, das Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), e do Curso de Cozinheiro
Chef Internacional do SENAC, de
Águas de São Pedro, em São Paulo.

Luciana Seixas

Vivence Suites Hotel (GO)
apresenta novo gerente geral

O Vivence Suítes Hotel, situado
em Goiânia (GO), está apresentando o executivo Fernando Schiavon
como o novo gerente geral do em-

Hotel Prodigy Berrini
apresenta nova executiva

O Prodigy Grand Hotel & Suítes
Berrini, hotel administrado pela rede
GJP Hotels & Resorts localizado em
São Paulo (SP), anunciou a contra-
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Fernando Schiavon
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preendimento. Com 20 anos de
experiência no ramo hoteleiro, o
executivo vai liderar o projeto de
expansão nacional da administradora Vivence Hotéis, que pretende
gerir 22 hotéis até 2020. Belém (PA)
e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, estão no radar.
Com passagens por renomados
hotéis de bandeiras como Accor, Blue
Tree e Holiday Inn, Schiavon vai investir no relacionamento com colaboradores e funcionários. A segunda
etapa será o início de um processo de
revitalização no empreendimento.

Wish Resort Foz
do Iguaçu (PR)

tem novo chef executivo de cozinha

Pratagy Beach Resort
anuncia executiva de
Vendas & Marketing

O Pratagy Beach Resort, localizado
em Maceió (AL), está apresentando a
executiva Mariana Mello como a nova
gerente geral de Vendas & Marketing do
empreendimento. A profissional possui
mais de 19 anos no mercado hoteleiro,
chega com a missão de ampliar a rentabilidade e promover uma distribuição
integrada e equilibrada entre os canais.
Mariana iniciou a carreira em 1995 na
Secretaria de Turismo de Curitiba (PR),
cidade na qual se graduou em Turismo e
Hotelaria pela Universidade do Paraná.
Já em 1997, começou a trabalhar na área
de Marketing do hotel Slaviero e, um ano
depois foi contratada pelo Grand Hotel
Rayon, de onde saiu em 2001 ocupando a
gerência de Eventos. A partir daí passou
pelo Pestana, de Salvador, pelo Serhs de
Natal, onde permaneceu por 7 anos e
se tornou a diretora de Vendas. Depois
de atuar como consultora, assumiu a
gerência de Venda Sudeste da Mabu e
prestou consultoria comercial na Pmweb.

José Ricardo Souza
O Wish Golf Resort & Convention
Foz do Iguaçu, hotel da rede GJP Hotels
& Resorts, apresenta o chef executivo
José Ricardo de Souza, que já trabalhou
no hotel no processo de implantação,
em 2011, e agora retorna para assumir a gastronomia de todo o resort.
Com dois restaurantes, sendo
um deles de cozinha italiana, o chef
executivo comandará uma equipe de
52 profissionais no hotel, entre auxiliares, supervisores, cozinheiros,
entre outras funções. José Ricardo,
que já atuou no programa de qualificação do famoso restaurante Mirador
de Ulía, na Espanha, passou também
pelo antigo hotel Meliá/Sheraton
Mofarrej São Paulo (SP), hoje Tivoli
Mofarrej, assim como Serhs Natal
Grand Hotel, em Natal (RN), entre outros restaurantes e empreendimentos
hoteleiros de alto padrão pelo Brasil.

Mariana Mello
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Hotéis da GJP recebem três
prêmios no World Travel Awards

Amilcar Mielmiczuk:
“A proposta da Verde
Gente é promover
negócios em hotelaria com conceito
multimarcas”

Amilcar Mielmiczuk

lança empresa especializada em
desenvolvimento hoteleiro

Utilizando seu amplo know-how
com mais de 20 anos de experiência
acumulada na expansão das marcas
AccorHotels, Ramada (Vert Hotéis) e
Blue Tree Hotels, Amilcar Mielmiczuk
acaba de lançar uma empresa especializada em desenvolvimento hoteleiro.
Amilcar é arquiteto de formação e nome
muito conhecido no mercado quando
o assunto é desenvolvimento de projetos hoteleiros. O nome escolhido para a
empresa é Verde Gente e ela atuará no
mercado com multimarcas e em prospecções do segmento econômico ao luxo.
Segundo Amilcar, o “nome Verde
Gente, é uma alusão à palavra verdejante e foi pensado para simbolizar uma
empresa humanizada e dinâmica, que
criará projetos prósperos e crescentes – o
lado verde, conectando investidores e
players que apostam nas oportunidades
do setor – o lado gente”, explica Amilcar.
A proposta do executivo é promover negócios em hotelaria com conceito
multimarcas, atuando com até quatro
operadoras nos segmentos business e
lazer e em todas as categorias. “Vamos
trabalhar também novos nichos e tendências, como empreendimentos residenciais,
tempo compartilhado e idosos”, finaliza
o executivo, que continuará fazendo o
desenvolvimento da Blue Tree Hotels.
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No início de julho, dois hotéis administrados pela rede GJP Hotels &
Resorts, foram reconhecidos pelo prêmio
World Travel Awards Latinoamérica
2016 em Lima, no Peru. O Hotel Saint
Andrews Gramado (RS) ganhou, pelo
quarto ano consecutivo, em duas categorias (Melhor Hotel Boutique da
América do Sul e Melhor Hotel Boutique
Romântico do Brasil). Já o estreante
Wish Resort Foz do Iguaçu (PR) este ano
também entrou para o hall de premiação como o Melhor Resort do Brasil.
Considerado o “Oscar” do turismo
mundial, a cerimônia de premiação da
23ª edição do WTA contou também
com prêmios para diversas outras categorias e homenagens para os destaques do turismo em todo o mundo.
Na ocasião, a GJP Hotels & Resorts foi
representada pelo presidente da empresa, Guilherme Paulus, que recebeu
o prêmio em nome de toda a equipe.
O World Travel Awards é reconhecido
mundialmente como o maior prêmio em
viagens e turismo. Os indicados participam de uma votação pública que leva em
consideração fatores como a excelência no
atendimento ao cliente, desenvolvimento
de produto e desempenho dos negócios.

O Saint Andrews está localizado numa
bela região de Gramado (RS)

Rede Soﬁtel oferece hospedagem
sob o tema “O Pequeno Príncipe”
Entre os dias 2 de julho até 31 de
dezembro, o hotel Sofitel Guarujá
Jequitimar, no litoral paulista, promo-
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Quarto foi
reformulado para
universo
da história
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ve uma série de experiências ligadas à
história do livro ‘O Pequeno Príncipe’.
As atividades incluem check-in recepcionado pelo personagem, um quarto
tematizado com referências do livro,
cardápio customizado nos restaurantes
da unidade e atividades lúdicas com
monitores, tudo para que as pessoas se
sintam parte das aventuras da obra.
Roberta Vernaglia, Vice-presidente
de Marketing da AccorHotels na
América do Sul, afirma que a ideia
é reforçar o vínculo com os clientes
do programa de fidelidade Le Club
AccorHotels, que serão os únicos
a ter acesso a esta experiência que
poderá ser aproveitada em família.
“Queremos realizar um mix entre
gerações. Pais e filhos tiveram, em
algum momento, contato com essa
fabulosa história e agora a rede Sofitel
vai proporcionar um encontro mágico dentro do hotel”, completa.
Para a marca “O Pequeno
Príncipe”, que conta com mais de 250
produtos licenciados em diversos
segmentos como papelaria, vestuário, calçados, acessórios, decoração, livros, revistas, entre outros, a

parceria com a rede Sofitel é uma
das associações mais completas.
As reservas do quarto do “O
Pequeno Príncipe”, no Sofitel
Guarujá Jequitimar, poderão ser
feitas apenas por clientes cadastrados no programa de fidelização do
grupo, o Le Club AccorHotels.

Equipotel 2016

palestras ministradas
por redes hoteleiras

terá

Algumas redes associadas ao FOHB
– Fórum de Operadores Hoteleiros do
Brasil estarão representadas na programação de conteúdo da Equipotel
2016, que trará três palestras com
temas do setor entre os dias 20 e 22 de
setembro, às 14h00. Os encontros, ministrados por profissionais dos hotéis
associados à entidade, vão abordar os
tópicos: compras para implantações
e retrofits, liderança e motivação na
hotelaria e distribuição hoteleira.
A expectativa da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, organizadora
do evento, é receber 50 mil visitantes
qualificados e mil marcas exposito-
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Rede Vitória Hotéis
lança novo site

Carlos Bernardo,
Gerente de Operação
e Projetos da
AccorHotels será um
dos palestrantes na
Equipotel 2016
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ras, de segmentos como hotelaria,
gastronomia, decoração, design de
interiores e mobiliário. “A Equipotel
é um dos mais importantes eventos
do setor no nosso país e, por isto, o
apoiamos. Nesta edição, contribuímos
no ciclo de palestras ao trazer para
o debate temas importantes para o
desenvolvimento do mercado e que
serão apresentados por associados da
entidade”, afirma Manuel Gama, presidente do FOHB e da rede Travel Inn.
Confira a programação FOHB na
Equipotel 2016, que este ano acontece pela primeira vez no São Paulo
Expo, na Rodovia Imigrantes:
1- Tema: Compra de FFE (furniture, fixtures and equipment)
para implantações e retrofits, por
Wagner Pagliarini, gerente de compras do GJP Hotels & Resorts - 20
de setembro, das 14h00 às 15h00;
2- Tema: Liderança e Motivação
na Hotelaria, por Carlos Bernardo,
gerente de Operação e Projetos
do AccorHotels - 21 de setembro, das 14h00 às 15h00;
3- Tema: Distribuição Hoteleira: muito
barulho por nada, por Gustavo Syllos,
especialista em Marketing & Distribuição
de Produtos e Serviços e Diretor de
Vendas e Marketing da Costa do Sauípe
- 22 de setembro, das 14h00 às 15h00.

A Rede Vitória Hotéis, proprietária de quatro empreendimentos
distribuídos no interior de São
Paulo, acaba de lançar seu novo site.
Utilizando um conceito de design
mais moderno, a ferramenta valoriza a apresentação, com vídeos e
galeria de fotos de cada uma de suas
unidades — Vitória Hotel Concept
e Vitória Hotel Residence New
Port, ambos em Campinas, Vitória
Hotel Convention Paulínia e Vitória
Hotel Convention Indaiatuba.
Eduardo Porto, diretor de marketing da Rede Vitória Hotéis, afirmou
que a rede fez questão de mostrar a
estrutura, a área de lazer, os tipos de
suítes e os restaurantes de todos os
hotéis “para que o hóspede conheça
melhor a proposta de hospedagem”.
Outra facilidade do novo projeto
é a possibilidade de visualizar os
tipos de acomodação, verificar em
telas complementares o valor médio
da diária, além das disponibilidades para reservas. “Para agilizar a
navegação, na subseção ‘acomodações’, há informações detalhadas
das estruturas e serviços oferecidos aos nossos hóspedes”, diz.
Também disponível na plataforma do BookingSuite, o site permite
navegação em três idiomas (português, inglês e espanhol), no intuito
de facilitar e ampliar a comunicação e informações necessárias aos
hóspedes e visitantes estrangeiros.
Além disso, o portal tem uma versão mobile exclusiva que seguiu
os mesmos princípios de facilitar a
navegação e valorizar informações
que são importantes para os clientes.

Sustentabilidade

No novo site da rede há um link
que mostra todas as ações praticadas no cotidiano para favorecer o meio ambiente, como uso de
produtos de limpeza e amenities
biodegradáveis, temporizadores
em todas as torneiras de uso co-
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mum e de sensores de presença
nos corredores. “O Vitória Hotel
Concept Campinas foi o primeiro
do estado de São Paulo a receber a
certificação da norma ABNT NBR
15.401:2006 Meios de Hospedagem
– Sistema de gestão da sustentabilidade. Fomos o 10º hotel do Brasil a
possuir essa certificação e fazemos
questão de manter publicamente
nosso compromisso”, reforça Porto.

Grand Hyatt Rio de Janeiro
é selecionado para programa de
hotéis de luxo

O Grand Hyatt Rio de Janeiro é o
mais novo membro do Virtuoso Hotels
& Resorts Program, uma seleção global de hotéis de luxo. Com menos de
seis meses de atividades, o hotel foi
selecionado com base na excelência no
atendimento, programas diferenciados

Rede Vitória
mostra a estrutura,
a área de lazer, os
tipos de suítes e os
restaurantes de
todos os hotéis
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Sacada de uma
das suítes do
Grand Hyatt Rio
de Janeiro
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e personalizados, seu projeto arquitetônico e conforto oferecido aos hóspedes
e visitantes, oferta em Gastronomia e
localização, entre outros pontos. O Brasil
tem 14 hotéis participantes do programa.
Reconhecido globalmente como
programa líder no segmento de Turismo
de luxo, o Virtuoso oferece ao viajante
uma experiência, e não apenas destino
e programação. A definição de uma
viagem, realizada com suporte dos
consultores do Virtuoso, leva em conta
o objetivo da viagem, estilo de vida e
preferências do viajante, de forma a possibilitar uma programação taylor made.
O empreendimento também foi indicado à premiação anual do Virtuoso – o
Best of the Best Award -, que buscar premiar os destaques em sua rede. O hotel
concorre na categoria Best Achievement
in Design. A premiação acontece no dia
10 de agosto, em Las Vegas (EUA).

Sheraton WTC investe em
serviços exclusivos para
hóspedes executivos

O Hotel Sheraton São Paulo WTC,
localizado na zona sul da capital paulista, está investindo em oito ‘mimos’
para os hóspedes executivos. De acordo com João Nagy, diretor executivo
do WTC Hotelaria, cerca de 50% dos
hóspedes são do público executivo.
Os agrados começam logo após o
check-in: frutas e espumantes dão boasvindas aos executivos. Para além da
sofisticação, o atendimento personalizado, o conforto e os serviços exclusivos atraem os hóspedes a trabalho. “O
segredo para manter uma boa taxa de
hospedagem é oferecer serviços e mimos
que facilitem o dia a dia deles durante a
sua estada. Tudo é pensado para agregar
ainda mais comodidade aos executivos, desde um simples cartão de visitas

Mercado
temporário até salas de reuniões e personal closet”, revela.
Dentre os serviços estão:
Personal Closet – Executivos que
viajam muito não precisam carregar malas. Eles têm à disposição
um armário para guardarem suas
roupas. Elas são cuidadas durante o tempo em que não estão na
cidade. Quando voltam à capital,
suas roupas estão limpas e prontas para novos encontros de negócio; Massagens in Room – Uma
terapeuta fica à disposição do
hotel para atender aos hóspedes.
As massagens são feitas dentro do
quatro, no horário marcado pelo
cliente; Shoe Shine – Mordomos e
mensageiros oferecem polimento
cortesia dos sapatos dos hóspedes; Chá da Tarde – Diariamente,
às 17h, são oferecidos aos executivos nos quartos; Business Club
– Reuniões também podem ser
feitas dentro do próprio hotel,
que oferece salas equipadas para
esses tipos de encontros; Menu
de travesseiros - Mais de dez
opções diferentes são ofertadas
sem custo adicional na estadia.
Os travesseiros vão dos terapêuticos e relaxantes aos ortopédicos;
Shuttle Service – Transporte disponibilizado pelo hotel que leva
os hóspedes aos principais pontos
empresariais da região da Berrini.
O serviço também inclui transporte aos aeroportos; e Press Reader

– Plataforma que permite acessar
mais de dois mil jornais diários e
revistas (nacionais e internacionais) diretamente no computador, tablet ou smartphone. Basta
se conectar ao Wi-Fi do hotel.

Blue Tree aposta em

chat virtual de atendimento

A rede Blue Tree Hotels
lançou mais um canal de comunicação para atender seus clientes.
O novo Chat de Atendimento
Online, instalado a partir do site
www.bluetree.com.br, conta com
atendimento personalizado nos
idiomas inglês e português.
A plataforma começou a
operar em maio deste ano e desde
então já recebeu mais de 800
contatos. Segundo a Chieko Aoki,
“o chat é um canal de relacionamento importante para clientes e
empresas. Como o atendimento
é dinâmico, o cliente fica mais
satisfeito de ter uma solução em
tempo real. Neste período, já
atendemos hóspedes que fecharam pacotes, tiraram dúvidas
sobre hospedagem, mandaram
elogios e sugestões. É mais uma
forma de se aproximar do cliente
para entender suas necessidades”.
O horário de funcionamento da
plataforma é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e pode ser acessado
pelo site www.bluetree.com.br.

O Personal Closet do Sheraton WTC é um dos mimos
oferecidos aos hóspedes que viajam muito
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A placa de
reconhecimento
foi entregue aos
gestores do
Costa do Sauípe

Costa do Sauípe

conquista prêmio Gold Crown

A RCI – Resort Condominiums
International concedeu recentemente a
placa de reconhecimento Gold Crown
ao Sauípe Premium e ao Sauípe Resorts,
ambos empreendimentos da Costa do
Sauípe, localizada a 76 km de Salvador
(BA). O prêmio foi entregue pelo Gerente
Sênior de Novos Negócios da RCI Brasil,
Armando Ramirez, e pela Executiva de
Contas da companhia, Susane Roma, ao
Diretor Presidente da Costa do Sauípe,
Guilherme Martini, ao Diretor do

Maria Carolina
Pinheiro entrega a
placa aos diretores
do Grupo GR Construtora, responsável pelo Serra
Madre Residence
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Costa do Sauípe Vacation Club, Marco
Antunes, ao Gerente de Operações Sauípe
Premium, Paulo Fernando da Silva, à
Gerente de Serviços da Ala Terra, Aline
Paula Zacharias, à Gerente de Operações
da Ala Sol, Jaline dos Santos Menezes, e
ao Assessor de Operações da Costa do
Sauípe, Carlos Alberto Alves Teixeira.
Para a diretora-geral da RCI Brasil,
Maria Carolina Pinheiro, “A RCI
sabe o quanto é importante valorizar e gratificar o empenho de seus
afiliados. Ficamos muito felizes em
ver os resultados da Costa do Sauípe
e em poder entregá-los este prêmio

Mercado
merecido, motivando-os a continuar
um trabalho de excelência”, disse.
Já Marco Antunes, Diretor do Costa
do Sauípe Vacation Club, afirmou na
ocasião que “É uma imensa satisfação
para nós recebermos este prêmio da RCI.
Significa que estamos sendo reconhecidos pelo nosso trabalho e nos incentiva
ainda mais a investir em serviços de alta
qualidade para os nossos hóspedes”.
Outra importante ação que a RCI
realizou no mês de julho foi a entrega
da placa de afiliação ao Serra Madre
Residence, do Grupo GR Construtora,
localizado em Rio Quente, Goiás. O
empreendimento de alto padrão possui localização privilegiada, aos pés da
Serra de Caldas Novas e ao lado do Hot
Park, um dos maiores parques aquáticos
da América do Sul. Os sócios podem
desfrutar de apartamentos amplos com
duas varandas, cozinha americana, além
de ótimas opções de lazer e descanso.
A placa foi entregue pela Diretorageral da RCI Brasil, Maria Carolina
Pinheiro, aos diretores do Grupo
GR, Rodolfo Rezende, Gustavo
Rezende e Pedro Rezende, ao
lado de Armando Ramirez, gerente de Novos Negócios, e Fabiana
Leite, gerente de Desenvolvimento
de Negócios, ambos da RCI.

AccorHotels promove

1º Design & Technical Summit

No último dia 2 de agosto, a rede
hoteleira francesa realizou no hotel
Pullman Vila Olímpia, na capital paulista, o 1º Design & Technical Summit,
trazendo os principais nomes da arquitetura e decoração nacional e internacional, que estão compondo o atual
cenário inovador do design. O 1ª Design
& Technical Summit teve como tema
“Inteligência pela Inovação” e em paralelo a este evento, a AccorHotels realizou também o Prêmio Inteligência pela
Inovação. O objetivo foi trazer jovens
arquitetos e designers para o desenvolvimento de novas ideias conceituais e
projetos dos ambientes de um hotel.
Se inscreveram no concurso, arquitetos e designers de interiores que

possuíam comprovante de habilitação
profissional, devidamente registrado
no órgão competente, e que cumpriam
as demais regras do edital e briefing.

Grand Mercure
Recife Atlante Plaza

O ibis Styles Bali
Petitenget, na Indonésia, é um dos
ícones de inovação
arquitetônica da
marca

inaugura bicicletário

Como forma de promover o bemestar e hábitos mais saudáveis entre
seus hóspedes, o hotel Grand Mercure
Recife Atlante Plaza (PE) inaugura o
primeiro serviço de aluguel de bicicletas
em hotéis upscale da cidade, segundo
o registro de associados do RCVB Recife Convention & Visitors Bureau.
Administrado em parceria com o
fornecedor local - LocaBike, pioneiro no
aluguel de bicicletas para passeio na cidade, o serviço terá o valor de R$20 para
uma hora de aluguel e R$60 a diária. São
seis bicicletas à disposição dos hóspedes,
com cadeirinha para passeios em família, guidão regulável e 21 velocidades.
No dia 16 de julho aconteceu a
grande inauguração do serviço, onde
o hotel convidou hóspedes e passantes
para participar de um passeio ciclístico, com suas próprias bicicletas.
Esse passeio tem como finalidade
incentivar as pessoas a vivenciar uma
experiência saudável e sustentável
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Bicicletas podem
ser alugadas por
hora ou em diárias

através do uso da bicicleta, com intuito de que a atividade vire um hábito
e assim promover uma melhoria na
qualidade de vida e saúde, além de
conhecer a cidade sob nova perspectiva.

Hotel Pestana
Convento do Carmo (BA)
está recebendo exposição inédita

O Restaurante do Convento, localizado no hotel Pestana Convento do Carmo,
na capital soteropolitana, está recebendo
desde o dia 23 de julho e 23 de setembro,
a exposição de arte Santaceia, que reune
artes visuais e culinárias no restaurante
comandado pela Chef Tereza Paim.
A exposição Santaceia é realizada
pelo Armod Labs, iniciativa comandada
por Maria Luedy e Sandra Galeffi. Na
mostra, participam os artistas Bida, Bira
Tibiriçá, Eckenberger, Isa Oliveira, Ivan
Brandão, João Teixeira, Leonel Mattos,
Lydia Sepulveda, Márcia Abreu, Maria
Adair, Murilo Ribeiro e Ray Vianna.
A curadora da exposição, que também
exibe seus trabalhos, Maria Luedy, explica que esse grande encontro de artistas
propõe um diálogo entre os diversos
olhares sobre o Carmo, suas histórias,
suas ruas e sua cultura. “A maioria dos
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artistas têm seus ateliês no próprio bairro
ou são assíduos frequentadores e convivem com essa realidade. O Carmo é lugar
de encontro de pessoas vindas de todas
as partes do mundo e que gostam de arte
e cultura, então acredito que a exposição
será um misto de sensações. É também
um marco da contemporaneidade para o
local, já os artistas trazem novas propostas, fogem do convencional”, ressalta.
Para Tereza Paim, que já traduz em
sua culinária muito da arte e tradição
baiana, receber a exposição é mais uma
forma de promover as manifestações
culturais da sua terra. “Acredito na arte
e na cultura da nossa cidade e acho que
precisamos pensar em mais momentos
como esse. Sem dúvidas, a Santaceia é
uma experiência diferente para os soteropolitanos e estou muito feliz por isso
acontecer no Restaurante do Convento,
um espaço que representa tanto para cidade”, afirma a Chef, que é uma das principais agitadoras culturais de Salvador.

Equipotel 2016

terá Espaço Arquitetura 360º

A Feira de hotelaria Equipotel
2016, que será realizada entre os
dias 19 e 22 de setembro no São
Paulo Expo, na capital paulista,
pela Reed Exhibitions Alcantara
Machado, terá nessa edição o espaço Arquitetura 360º, encontro
organizado pelo escritório Moema
Wertheimer Arquitetura, em parceria com a organizadora do evento.
De acordo com Moema, a ideia
é que o espaço em forma de arena,
instalado dentro pavilhão, apresente
conhecimento e proporcione reflexão
dentro do universo da Arquitetura
com a participação dos profissionais
do setor da Hospitalidade, através de
debates, painéis e bate-papos. “A organização da Equipotel nos proporcionou este ano uma oportunidade única
e realmente inovadora, por isso, levaremos aos visitantes da feira um conteúdo aberto, para ser explorado das
formas mais diversas possíveis, com a
contribuição de especialistas e principalmente dos próprios visitantes”.

Responsabilidade

Socioambiental

Hotéis mineiros participam

de campanha do agasalho

Representados pela PGCR Hotelaria,
o Minas Hospitality Business lançou a Campanha do Agasalho MHB.
A ação de cunho inteiramente social, visa recolher roupas de frio, que
serão repassadas para o Santuário
Arquidiocesano São Judas Tadeu.
Com uma metodologia simples e efetiva, os empreendimentos colocaram urnas
nas recepções para que os hóspedes contribuam com agasalhos conservados. Para
agradecer a gentileza, o hotel oferecerá
5% de desconto a todos os clientes que
ajudarem com a ação e que tenham reali-

zado reservas pelo site, balcão ou central.
Participam da ação os hotéis: Ville Celestine;
Flat Califórnia, Ímpar Suítes Expominas,
Ímpar Suítes Cidade Nova, Stop Inn Antônio
Carlos e Stop Inn Expominas, em Belo
Horizonte; Vertentes Suítes, em Conselheiro
Lafaiete; Racini Suítes, em Boa Esperança e
Real Minas, em Governador Valadares. A
“Campanha do Agasalho MHB” acontecerá
até o final do inverno – 22 de setembro.

Green Globe recertiﬁca

Holiday Inn Parque Anhembi (SP)

O Holiday Inn Parque Anhembi, hotel
na capital paulista pertencente ao IHG –

O Green Globe é
a Primeira Certiﬁcação Sustentável
Mundial para a indústria de Viagens
e Turismo

91

Responsabilidade
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Diversos artistas
apresentaram
vários estilos
musicais
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InterContinental Hotels Group, recebeu,
pelo terceiro ano seguido, a certificação
emitida pelo Green Globe, entidade que
reconhece empreendimentos turísticos
engajados em ações de sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
Entre as ações de apoio ao meio
ambiente promovidas pelo hotel destacam-se a troca de todas as lâmpadas por
LED, totalizando mais 660 unidades nas
19 salas do empreendimento, além das
áreas sociais, e a campanha de arrecadação de embalagens e tubos vazios de
creme dental, esponjas multiuso e materiais de escritório. O itens arrecadados
são enviados a empresa especializada
e cada ponto é revertido em dinheiro
para doação a instituições de caridade.
A patrocinadora já efetuou o total de R$
33.616,94 em doações para instituições
que acolhem crianças carentes e idosos.
O Holiday Parque Anhembi ainda
criou, em maio de 2016, o “Cardápio
Verde” para a área de eventos do hotel.
O formato do menu tem como objetivo a
promoção da sustentabilidade por meio
da gastronomia, que está diretamente
aliada a itens que podem gerar econo-

mia eminentemente de energia e água,
além de diminuir a geração de resíduos.
O projeto também visa proporcionar ao
cliente uma experiência única e promover o interesse pelas causas ambientais.
O Green Globe é a Primeira
Certificação Sustentável Mundial para a
indústria de Viagens e Turismo, é afiliada à ONU - Organização das Nações
Unidas, OMT - Organização Mundial
do Turismo e faz parte da WTTC World Travel & Tourism Council.

Vila Galé Rio de Janeiro
promoveu evento ﬁlantrópico

O empreendimento localizado no
bairro carioca da Lapa promoveu
no último dia 9 de julho o Festival
Bora Espalhar Amor. O evento ofereceu oportunidade dos participantes
conhecerem a exposição de quadros
do hotel, de discos de vinil e mais de
seis horas de músicas ininterruptas.
“Tivemos mais de 14 artistas envolvidos, incluindo bandas de jazz,
soul, carimbo, reggae e MPB em um
festival beneficente. A entrada era

Responsabilidade

Socioambiental
mediante a doação de um agasalho
e todos os que foram arrecadados,
doamos para instituições filantrópicas
da região da Lapa, como a Paróquia
São Francisco de Paula e o Instituto
Multiverso”, explica o Gerente geral do hotel, Vasco Pinheiro.
No total foram dois palcos dedicados a sediar os shows dos cantores
João Azevedo, Lossio, Neguers, Stella
Maiques, Bel Almeida, Duo Laura
Lagub e Pitter Rocha, dentre outros.
Além dos shows, uma performance de
live painting, da artista plástica Ciça
Jasserand, agradou os convidados.

das na escola, as crianças do Clube da
Horta, visitam regularmente o viveiro
de mudas do resort Grand Palladium
Imbassaí para aprender ainda mais sobre educação ambiental, por meio das
práticas e processos de compostagem,
de produção de mudas e dos variados
tipos de plantio e espécies de plantas.
Segundo o Diretor Superintendente
do Instituto Imbassaí, Francisco José
de Oliveira, “outras duas escolas
serão integradas ao projeto no segundo semestre e, em novembro realizaremos a primeira Feira Orgânica
do Projeto Horta nas Escolas”.

Instituto Imbassaí

Tryp Iguatemi (SP)

comemora sucesso do Projeto
Horta nas Escolas

O Instituto Imbassaí – entidade
sem fins lucrativos voltada à execução
de ações que integram a sustentabilidade turística e com especial foco na
capacitação, geração de renda e apoio
à cultura local – está comemorando
o sucesso dos quatro anos do Projeto
Horta nas Escolas. O projeto é apoiado pelo Grand Palladium Imbassaí
Resort & Spa, empreendimento localizado em Mata de São João (BA).
O projeto funciona atualmente em 12 escolas e atinge mais de
8 mil alunos, entre crianças e adolescentes. Para o diretor geral do
resort, Jesus Zalvídea, “O apoio
ao projeto reforça nosso compromisso de apoio ao desenvolvimento local, que assumimos logo que
chegamos ao Brasil”, afirmou.
O Projeto Horta nas Escolas é o
aproveitamento de espaços físicos
ociosos das unidades escolares para
implantação de hortas que se configuram como ambiente pedagógico
voltado ao fortalecimento da cultura
local, por meio da agricultura; ao
estímulo de boas práticas alimentares,
com a utilização das hortaliças produzida na merenda escolar; e ao reforço
do ensino aprendizagem e à educação
ambiental, com a possibilidade da
utilização do espaço para as aulas.
Além das atividades desenvolvi-

apoia o Projeto Felicidade

Em parceria com a ABIH Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis, o hotel Tryp Iguatemi,
na capital paulistana, acolheu dois
participantes do Projeto Felicidade,
que consiste na oferta de hospedagem e experiências cortesia à crianças com câncer e suas famílias. No
período de 4 a 8 de julho o hotel
acolheu e ofereceu café da manhã
e jantar a João Victor Gonçalves
Lacerda e Rodrigo de Souza Moreira.
O Projeto Felicidade nasceu no
ano de 2001 com a missão de levar
diversão e alegria a crianças carentes com câncer, hospitalizadas para
tratamento. Tudo isto é feito com
muito carinho e alegria, a fim de que
a criança possa elevar o seu ânimo e
autoestima, o que acaba ajudando significativamente em sua recuperação.

Como apoio o
hotel forneceu
cortesias de hospedagem para as
famílias
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Empresas
Perkins+Will

reforça sua participação no Brasil

Reconhecido mundialmente
por seus projetos, o escritório de
arquitetura Perkins+Will está fortalecendo sua presença no Brasil.
Há quatro anos, o escritório se associou à RoccoVidal no Brasil para
criar o que se tornaria um dos mais
importantes escritórios internacionais de arquitetura. Essa parceria
rendeu a criação do Perkins+Will
Brasil, escritório responsável pelos projetos no território brasileiro e também de América do Sul.
No ano passado, o arquiteto
Eduardo Manzano, que possui mais
de 30 anos de experiência em hotelaria e já implantou seus projetos
em mais de 70 hotéis, foi convidado
para participar da gestão da empresa
no Brasil. Na ocasião, a missão do
profissional foi implantar sua especialidade de arquitetura hoteleira
dentro da empresa e dar suporte
às outras 23 filiais pelo mundo.
O executivo está atuando em
parceria com os outros diretores
da empresa para fortalecer ainda
mais sua participação no mercado hoteleiro. Com o auxílio dos
diretores e também arquitetos
Fernando Vidal, Douglas Tolaine,
Mike Rantilla, assim como o economista José Teixeira, a ideia é
apresentar ao mercado a potencialidade de seus projetos hoteleiros.

Eduardo Manzano,
Diretor da Perkins
+ Will
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Em seu currículo, Manzano é conhecido por ter ficado à frente da área de
arquitetura de interiores em um escritório
americano por 12 anos, responsável por
projetos de clientes como rede Marriott,
Hyatt, Starwood, Wyndham, Hilton,
Louvre, Rio Quente Resorts, Mabu, Blue
Tree, Incortel, entre outros. “Nossa meta é
tornar o escritório como o ‘porto-seguro’
das redes hoteleiras nacionais e internacionais quando necessitarem de soluções
que atendam não só as questões ligadas à
viabilidade do negócio, mas também operacionais e estéticas”, afirma Manzano.
Nos últimos meses, a empresa tem
estruturado e capacitado profissionais
em São Paulo e outras filiais para suprimir a demanda dos projetos esperados
globalmente. De acordo om o diretor
da empresa, Eduardo Manzano, apenas no nosso continente países como o
Peru, a Colômbia e o Chile (sem contar
Cuba, evidentemente) estão à frente
em hotéis sendo desenvolvidos em
relação ao Brasil. “Num curto espaço
de tempo, a Argentina será um país
que nos ultrapassará facilmente”.
A Perkins+Will quer se tornar
o principal escritório internacional
de arquitetura no Brasil e América
Latina e os projetos de hospitalidade fazem parte desta missão. Sua
estrutura no Brasil e nos outros países permitem rapidamente resolver
questões de projetos locais ou no
Canadá, Londres ou Shanghai.
Com 2000 arquitetos em todo mundo e filiais em São Paulo, New York,
Chicago, Vancouver, Ottawa, Shanghai,
São Francisco, Londres, Washington,
Seattle, Minneapolis, Charlote, Atlanta,
Austin, Boston, Dallas, Houston,
Hamilton, Los Angeles, Dubai, Durhan e
Toronto, o escritório tem em sua expertise além da Hospitalidade, as práticas de
Urbanismo, Edificações, Ciência e Tecnologia,
Educacional (Infantil e Superior), Hospitalar
e Saúde, Residencial e Cultural e sua estrutura de gestão permite executar qualquer
destes projetos em qualquer parte do mundo.
Isto é um trunfo, segundo Eduardo, que
nenhuma outra empresa tem no Brasil.
Contato - br.perkinswill.com

Empresas
APP Sistemas

lança novo software para agilizar
processo de check-in

A APP Sistemas passou a disponibilizar uma solução para elevar a segurança
da informação e a agilidade em hotéis
e pousadas. Trata-se do módulo Web
Check-in que foi desenvolvido para
reduzir as filas na recepção, oferecendo
ao cliente mais comodidade e segurança no repasse de informações. Por
meio dele, os dados da FNRH - Ficha
Nacional de Registro de Hóspedes
são preenchidos online, independentemente do canal em que a reserva foi
efetuada no PMS, no motor de reservas do site do hotel ou em alguma
OTA – Agência de Turismo Online.
O sistema envia um e-mail automático para que o hóspede realize o cadastro dos dados: “Antes
ou durante a viagem, geralmente o
hóspede tem tempo para preencher
um cadastro online em seu note-

book, tablet ou smartphone. Com
esse novo módulo, ele não necessita
perder tempo preenchendo fichas
na recepção, quando poderia estar
descansando em sua acomodação.
Assim, o hotel oferece uma experiência mais confortável a seu hóspede”,
explica o Diretor comercial da APP
Sistemas, Cláudio Roberto Azevedo.

O módulo Web
Check-in que foi
desenvolvido para
reduzir as ﬁlas na
recepção
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Empresas
ASC lança novo produto

para tratamento de piscinas

O Quick
Purity garante
alta performance
e baixo custo
para o usuário
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A ASC Soluções Ambientais está
apresentando para o mercado o
produto para limpeza de piscinas
Quick Purity 0312, o qual garante alta performance e baixo custo

para o usuário com uma fórmula
que não agride a pele, cabelos e não
causa problemas respiratórios. De
acordo com o fabricante, por não
sequestrar o oxigênio dissolvido
do meio, a solução torna a água
da piscina mais leve para natação, competições, lazer, exercícios
entre outros. Quando a água da
piscina é tratada com o produto,
a concentração do oxigênio não é
reduzida e ao mesmo tempo elimina em 100% a carga orgânica
na forma de flóculos. Com isso, a
quantidade de cloro a ser aplicada
na piscina poderá ser reduzida em
até 80%, pois a utilização da solução promove o equilíbrio químico
e bacteriológico. Além disso, o
Quick Purity não altera o pH da
água e garante água cristalina e
de boa qualidade por até 30 dias.
Contato - www.ascambiental.com.br

Vitrine

Realgem’s lança linha
de amenities em sachet

A empresa paranaense Realgem’s
lançou amenities em sachet de 30 ml e
os produtos contam com embalagem
totalmente reciclável e inclui: shampoo 2
em 1, sabonete líquido de 30ml, além de
sabonete em barra de 12g, com a marca
própria RealGolden. A novidade veio
para atender hotéis de perfil econômico e
que não abrem mão de proporcionar aos
hóspedes este cuidado com muita qualidade, a um preço bastante acessível. A
linha RealGolden tem formulação exclusiva, aroma diferenciado e proporciona benefícios à pele e aos cabelos dos consumidores. Contato – www.realgems.com.br

Bell’Arte

lança Sofá Trancoso

A Bell’Arte, fabricante de estofados
de luxo assinados, criou um sofá modular homenageando Trancoso, distrito
do município baiano de Porto Seguro. O
designer Leo Apter é quem assina a peça.
O móvel conta com a possibilidade
de personalização, que possui 60 modulações diferentes: é possível montar
o estofado com módulos de diferentes
larguras, com ou sem braços, encosto ou
revisteiros, além de montar uma peça
somente de puffs integrados. Assim, o
sofá não possui metragem fixa, sendo
que os módulos possuem profundidade
e larguras com medias variadas. Com
estrutura em madeira de eucalipto reflorestado, a peça conta com uma espessa
camada de espuma soft revestida com
fibra de poliéster. O conforto é garantido
por um sistema de conforto com percintas elásticas trançadas em molas bicônicas. Contato – www.bellarte.com.br
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Prática Fornos

apresenta dois lançamentos

A empresa acaba de lançar dois equipamentos para finalização de alimentos e
outro voltado para preparo de pizzas. O
speed oven Chef Express é indicado para
o acabamento de alimentos in natura, resfriados ou congelados com excelentes resultados de sabor, aparência e crocância.
A tecnologia de ar impingido
(jato de ar em alta velocidade) combinado com micro-ondas e radiação
infravermelha, permite cozinhar alimentos até dez vezes mais rápido
do que os processos tradicionais.
Já o Forza Express é um forno sob
medida para preparação de pizzas, com
tecnologia de ar impingindo (jato de ar
em alta velocidade) e radiação infravermelha, que produz pizzas crocantes
e gratinadas em dois minutos. Possui
o sistema ventless com filtro conversor catalítico, o que dispensa exaustão.
São ideais para fast food, restaurantes,
padarias, hotéis, lanchonetes, lojas de
conveniência e serviços que demandem especial rapidez no atendimento.
Contato – www. praticafornos.com.br

Rich’s apresenta

base para doces
A Rich’s está apresentando
o Versatié, base para o preparo das mais diversas receitas.
Com o produto é possível
preparar diversas sobremesas
e substituir ingredientes como
açúcar, ovos, leite e creme de
leite sem alterar o sabor origi97

Vitrine
nal de cada uma delas. Suas principais
vantagens são economia de tempo e
facilidade no preparo de receitas como:
Creme Bruleé, Pastel de Belém e Pudim
de Pão. Com sabor de baunilha equilibrado e agradável, o novo produto
mantém as características das receitas
artesanais. Contato: www.richs.com.br
MCA ESTÚDIO

Nova cachaça artesanal
no mercado nacional

Acaba de ser lançada em todo o
País a Cachaça Tellura, criada pelo
empresário Carlos Alberto Muniz em
uma indústria de conceito artesanal em
Campos dos Goytacazes (RJ). A Tellura
é armazenada em alambiques de madeiras nobres do Brasil, o que dá um sabor
aveludado e suavemente amadeirado.
O nome é o resultado de uma extensa
pesquisa e advém da palavra telúrica,
que significa terra ou algo relativo a
ela. O verde do rótulo remete a cor da
cana-de-açúcar assim que é colhida e
cortada. Contato: www.tellura.com.br

HidroAll lança Bombona 5L

Para melhorar a resistência das bombonas de 5L no transporte e empilhamento
no estoque dos clientes, a HidroAll formalizou uma parceria com a First Pack,
Joint Venture responsável pela fabricação
de todos os frascos de 1L da HidroAll,
e que agora também fabricará todas as
bombonas. Para garantir que os líquidos se
mantenham protegidos pela embalagem
durante todo seu ciclo de vida, um novo
molde foi desenvolvido com nove melhorias em relação às embalagens similares
disponíveis no mercado, como Colunas de
reforço intercalado nas alças, Parede do
bocal mais grossa, Ângulo base do gargalo,
entre outras. Contato: www.hidroall.com
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Tramontina

lança linha
empresarial de
móveis de madeira

Voltado para restaurantes, bares, clubes e
hotéis, o segmento de
móveis de madeira da
Tramontina ganhou a
nova linha Piazza. As
coleções Piazza London e
Piazza Viena contam com produtos leves,
compactos, confortáveis e com design que
valoriza os espaços internos. A coleção de
móveis Piazza London reúne cadeira sem
braços, cadeira com braços, mesas redondas e quadradas, sendo altas e baixas, carro gourmet, banco alto e cadeira infantil.
A Piazza Viena é composta por cadeiras
sem braços, mesas redondas e quadradas,
sendo altas e baixas, banco alto e cadeira
infantil. Todos os itens das duas coleções são fabricados em madeira Tauari,
nos acabamentos Amêndoa e Tabaco.
Contato: www.tramontina.com.br

Doka lançará ralo com válvula de
fechamento automático

A empresa Doka Bath Works irá lançar
na Equipotel São Paulo uma linha de ralos
com válcula de fechamento automático.
Produzido em aço inox, o produto possui um
exclusivo sistema de abertura ao contato com
a água que impede a passagem de insetos
e de maus odores do esgoto, mantendo a
área de banho sempre limpa e agradável.
O ralo conta com uma válvula automática
que é acionada através do fluxo da água, por
simples ação da gravidade, e que dispensa
a abertura e o fechamento manual. Prático e
higiênico, o produto é produzido em aço inox
304, que garante um visual moderno e sofisticado, além de garantir longa durabilidade ao
item. O modelo da Doka também possui uma
grelha interna que retém fios de cabelo e outros
detritos. Disponíveis em 10 x 10 cm e 15 x 15 cm.
Contato - www.banheirasdoka.com.br

