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Ano de conquistas
O ano de 2016 foi de muitas instabilidades políticas e econômicas e ceticismo no Brasil, mas neste cenário conseguimos
enxergar oportunidades e consolidamos ainda mais nossa liderança como a principal revista da hotelaria nacional. E já
começamos 2017 com muito otimismo e apresentamos a você
nossa excelência e padrão de qualidade na primeira edição.
Tenho certeza plena que você vai começar a ler esta edição e só vai parar quando chegar a última página. Assim, vai
ficar muito bem atualizado de temas bem relevantes e atuais
do mundo da hotelaria. Uma ótima leitura e que este 2017 seja
repleto de muitas conquistas a todos nós.
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Arrecadação de Direitos Autorais do
Ecad revolta hoteleiros
FreeImages.com/Christian Kitazume

Hoteleiros defendem que cobrança não deve incidir pelos quartos, apenas lobby e áreas públicas

Só em 2015, o Ecad arrecadou R$ 24,3 milhões de direitos autorais
provenientes do segmento de hotéis. Projeto de Lei por dispensa
da taxa deu novo fôlego à discussão: a cobrança é justa?
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A

antiga batalha dos
hotéis contra a arrecadação de direitos
autorais pelo Ecad – Escritório
Central de ArrEcadação pela
disponibilização de aparelhos
de rádio e TV nos apartamentos
continua e parece estar longe de
ter um fim. Fundado em 1976
para arrecadar os direitos autorais de cada música tocada “em
execução pública” no Brasil,
seja ela nacional ou estrangeira, o Ecad é formado por nove
associações — de músicos, compositores, intérpretes, autores
e mais — que funcionam como
sindicatos que devem repassar
o dinheiro aos artistas. Mas nem
todos os estabelecimentos concordam “de bom grado” com a
cobrança. Por uma divergência
de leis, um dos combatentes a
esta arrecadação são os hotéis.
O valor de direitos autorais
oriundos do segmento hoteleiro
representa 13,9% da arrEcadação
total de usuários gerais. Em 2015,
mais de 82.636 titulares de música, entre eles, autores, intérpretes
e músicos acompanhantes, que tiveram suas músicas executadas
nas TVs e nas rádios AM/FM, receberam o pagamento de pouco
mais de R$ 24,3 milhões de direitos
autorais provenientes do segmento
de hotéis, de acordo com o órgão.
O principal argumento dos hoteleiros é baseado na lei de número 11.771/2008, que dispõe sobre a
Política Nacional de Turismo e estabelece os quartos de hotéis como
locais de frequência individual
e de uso exclusivo do hóspede, o
que não se encaixaria no princípio
de “execução pública”. Em contrapartida, o Ecad se baseia firmemente na Lei de Direitos Autorais,
de número 9.610/98 que, em seu
artigo 68, determina que todo lo-
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Márcio Fernandes – “Entende-se que a música disponibilizada nos quartos,
agrega valor ao negócio. Portanto, é devida e justa a retribuição aos artistas”

cal de frequência coletiva que utilize música publicamente (através
de rádio ou aparelhos de TV) deve
pagar direitos autorais ao Ecad, inserindo as unidades habitacionais
neste critério. Assim, surge o debate: os quartos de hotéis são locais
de frequência coletiva e, então, devem ser cobrados pelo órgão?

Frequência individual
ou coletiva?
Apenas em 2015, o Ecad distribuiu R$ 771,7 milhões a 155.399
titulares de música (compositores, intérpretes, músicos, editores
e produtores fonográficos) e associações, de acordo com Márcio
Fernandes, Gerente Executivo de
Arrecadação do órgão. O executivo
afirma que o segmento de hotéis é
considerado como local de frequên-

cia coletiva, estendendo essa definição a todos os ambientes do
hotel, inclusive aos quartos (exceto
quando estes são usados como moradia permanente). “Os quartos de
hotéis, apesar de serem ocupados
de maneira individual pelos hóspedes, são utilizados por diversas
pessoas no decorrer de um período/temporada. Entende-se que a
música disponibilizada nos quartos, seja na programação musical
de rádio ou televisiva, é um atributo importante para o maior conforto dos clientes, agregando valor ao
negócio. Portanto, é devida e justa
a retribuição aos artistas criadores
das obras musicais”, explicou.
Segundo Márcio Fernandes, a lei
de turismo, que visa o desenvolvimento econômico dessa atividade
de indústria, não define os hotéis
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e motéis como locais de frequência
individual. Ela simplesmente dá
conceito legal aos meios de hospedagem, definindo-os como ‘empreendimentos ou estabelecimentos,
independentemente de sua forma
de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento tem-
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porário, ofertados em unidades
de frequência individual e de uso
exclusivo do hóspede’. “Dito isso,
importante pontuar que jamais se
travou qualquer discussão acerca
da ocupação individual (“limitação”) dos quartos, que não deve
ser confundido com a frequência

coletiva imposta ao estabelecimento. A cobrança de direitos autorais
é sempre pautada em sua Lei de
regência e nos princípios consagrados pela Constituição Federal.
Qualquer projeto de lei que vise
restringir o alcance da proteção
conferida aos respectivos criadores

O Ecad considera as taxas de ocupação
e efetivas utilizações informadas
em pesquisa realizada pelo Ibope

ao Estado a missão de fomentar
este segmento do País. Em contrapartida, a lei de direitos autorais
9.610/1998 rege toda a matéria autoral, de modo que, sobre a questão
autoral, não há que se falar na aplicação de qualquer outra Lei que
não seja esta. “O Superior Tribunal
de Justiça vem declarando a inaplicabilidade da Lei Geral do Turismo
nas ações que versam sobre direitos
autorais. Portanto, apesar da Lei
do Turismo dispor que o quarto de
hotel não é local público, o certo é
que aquela norma jurídica não se
aplica e não se sobrepõe ao comando da Lei de Direitos Autorais, até
porque o artigo 68, parágrafo 3º da
Lei de Direitos Autorais prevê que
os hotéis e motéis são locais de frequência coletiva e sem restrição de
espaço, ou seja, pouco importando
se a execução pública se dá nas áreas comuns ou nos aposentos”, declarou o porta-voz do Ecad.
O valor da retribuição autoral deve ser pago, tal como assegurado nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, como por exemplo:
Recurso Especial nº 1.573.613-SP
e Embargos de Declaração em
Recurso Especial nº 1.331.8000SP, julgados em 12/02/2016 e
21/05/2013, respectivamente.

Cálculo do valor e critérios
estabelecidos

fatalmente irá violar a Constituição
e os tratados internacionais aderidos pelo Brasil”, argumentou o
Gerente Executivo da entidade.
Com relação à Lei de Turismo,
Fernandes afirma que a Lei Federal
nº 11.771/2008 disciplina a Política
Nacional de Turismo, atribuindo

Em seu portal online, o Ecad
disponibiliza a forma como calcula
os valores por cada tipo de estabelecimento que executa obras protegidas pelas associações. De acordo
com a apresentação, o cálculo do
direito autoral é realizado de acordo com os critérios estabelecidos
no Regulamento de Arrecadação
e sua Tabela de Preços, sendo estes definidos pelos próprios titulares do direito autoral, através da

Assembleia Geral do Ecad, formada pelas associações de música que
o integram. Ambos são baseados
em critérios utilizados internacionalmente, de acordo com o órgão.
O Ecad utiliza em sua tabela
de preços o referencial denominado UDA - Unidade de Direito
Autoral, cujo valor unitário é fixado pela Assembleia Geral da
instituição e é objeto de reajuste
anual. O valor atual da UDA, reajustado em julho de 2016, é de
R$71,45, um aumento de quase
9% em relação ao ano anterior.
Os valores ora fixados são devidos pela execução musical nos aposentos de hotéis e similares, independentemente do processo técnico
utilizado na recepção sonora ou audiovisual, seja por aparelhos receptores de rádio ou televisão, seja pela
televisão por assinatura ou por captação direta por meio de alto-falante
ou aparelhos análogos.
Márcio Fernandes declarou
que o Ecad procurou entender as
características do setor hoteleiro
adotando critérios de cobrança alinhados com a realidade de cada estabelecimento. No que se refere à
cobrança por aposentos, há alguns
anos, o valor da retribuição autoral
é calculado com base na taxa média de ocupação anual e na média
diária de utilização dos aparelhos
(TV ou rádio), conforme pesquisa realizada pelo Ibope - Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística, realizada para avaliar
o tempo médio em que as pessoas
usavam os aparelhos de rádio ou
televisão nos quartos enquanto
estavam hospedadas.
Desde outubro de 2015, o segmento passou a contar com mais
um critério. Os hotéis, motéis, pousadas e similares agora também
podem obter descontos que variam
de 15% a 60% no valor mensal da
retribuição autoral, dependendo
da categoria socioeconômica do
estado e do nível populacional do
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município em que se encontram.
“Por conta desse conjunto de fatores, o Ecad vem obtendo êxito nas
ações judiciais com as empresas
do setor hoteleiro, principalmente junto ao Superior Tribunal de
Justiça, que nos últimos anos tem
acolhido o pleito do Ecad e ratificado a cobrança prevista no seu
Regulamento de Arrecadação em
quase 100% (cem por cento) dos recursos que chegam àquela instância superior”, explicou o gerente.
Para o cálculo da retribuição
autoral devida, relativamente à
sonorização ambiental de seus
aposentos, o Ecad considera as
taxas de ocupação (sobre a lotação máxima do estabelecimento)
e efetivas utilizações informadas em pesquisa realizada pelo
Ibope, conforme a seguir:
Norte - 50,51%
Nordeste - 49,59%
Centro-Oeste - 52,46%
Sudeste - 50,63%
Sul - 48,97%
Estão excluídas dos cálculos
acima as execuções musicais em
restaurantes, bares, boates, academias de ginástica, saunas e afins
localizados nos hotéis, motéis,
pousadas, albergues, apart-hotéis
e similares, pois apresentam critérios e parâmetros diferenciados e
estipulados no Regulamento.

e chega a 66,5%. “Autores, intérpretes e músicos das músicas tocadas
nas rádios e TVs abertas do País estão sendo prejudicados. Caso não
houvesse inadimplência tão alta, o
valor total distribuído em 2015 seria de mais R$ 60 milhões, aproximadamente. Ou seja, estes artistas
poderiam ter recebido quase três
vezes mais o valor que receberam
de direitos autorais deste segmento”, defendeu o Gerente Executivo

do Ecad.
Todos os valores arrecadados
pelo Ecad são classificados de
acordo com as formas de utilização
da música (por exemplo, os valores
arrEcadados das emissoras de rádio são distribuídos para as músicas executadas em rádio), para que
posteriormente sejam distribuídos,
obedecendo aos critérios definidos
pelas associações que integram a
Assembleia Geral. Os valores arre-

Inadimplência
De
acordo
com
Márcio
Fernandes, muitos hotéis realizam
o pagamento ao Ecad de maneira
voluntária e pontual. “Podemos
citar alguns exemplos como unidades pertencentes à redes: Ibis,
Novotel, Mercure, Meliá Brasil,
Windsor, Club Med, Blue Tree, Go
Inn, Confort, Quality, Estamplaza,
Royal Palm Plaza, Ibis Budget,
Costa do Sauípe, Sheraton, e muitos outros”, mencionou. Contudo,
o executivo afirma que a inadimplência do segmento hoteleiro à arrecadação do órgão ainda é grande
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Alexandre Sampaio – “O valor despendido com esta cobrança poderia ser investido
em melhorias na própria rede hoteleira, tendo o cliente como maior beneficiado”

cadados do segmento de hotéis são
classificados como Direitos Gerais,
cuja distribuição é feita com base
no que foi tocado nas emissoras de
rádio e televisão.

‘Fere a lei’
O fim da cobrança de direitos
autorais sobre obras executadas
nos quartos de hotéis foi uma das
bandeiras da agenda legislativa
da FBHA - Federação Brasileira
de Hospedagem e Alimentação
em 2016. A entidade também
apoia que os aposentos hoteleiros
são locais de frequência individual, e não coletiva, baseada no artigo 23 da Lei Geral do Turismo –
já mencionada no início do texto.
Sendo assim, Alexandre Sampaio,
Presidente da entidade, acredita
que a ‘execução pública musical’
seja inexistente. “Reconhecemos
a cobrança em relação a áreas de
uso coletivo, como o lobby, mas
não podemos aceitar pagar direitos autorais em unidades individuais porque isso fere a própria
lei. Além disso, não podemos
sequer estabelecer, nem o Ecad,
quais músicas foram ouvidas individualmente pelos hóspedes”,
declarou Sampaio.
Em relação ao valor que os hotéis pagam ao Ecad, Sampaio explica que a taxa varia em função da
quantidade de quartos em hotéis
e metragem quadrada sonorizada
das áreas de uso coletivo nos hotéis,
bares e restaurantes. Há, ainda, um
critério de cobrança nos eventos
realizados (festas, recepções, etc.).
Mas, em relação aos quartos, a entidade considera tratar-se de uma
cobrança feita de forma aleatória,
pois não existe como controlar o
que está sendo ouvido pelo hóspede dentro dos quartos – ou mesmo
se ele realmente está ouvindo música. “O Ecad não tem como fazer
essa aferição, nem os hotéis. O valor despendido com esta cobrança
poderia ser investido em melhorias

na própria rede hoteleira, tendo
o cliente como maior beneficiado.
Estamos falando de uma cobrança
desvinculada de um fim específico
que incide sobre algo extremamente subjetivo e sem controle algum.
Todo e qualquer investimento que
se possa fazer em melhorias é extremamente importante e saudável, principalmente em momentos
de crise, quando mais necessitamos
de inovações para atrair clientes”,
defendeu, citando como exemplo
a captação de eventos em hotéis
e resorts, que atraem turistas de
negócios e equilibra momentos
de sazonalidade, uma vez que é
um mercado que tem demanda na
maior parte do ano.
Para Ricardo Rielo, Gerente
Jurídico da FBHA e representante
da CNC – Confederação Nacional
do Comércio, a abertura do mercado de direitos autorais trazida no
bojo da Lei 12.853/13 (que altera
a Lei de Direitos Autorais) deve
ser implementada pelo Ministério
da Cultura o mais breve possível,
permitindo-se que outras associações de titulares de obras musicais, além do Ecad, possam cobrar e arrecadar direitos autorais.
“Isso permitirá um preço justo de
retribuição pela utilização da obra
musical, fixação de critérios razoáveis e transparentes de cobrança
e, por isso, benefícios para todos
os envolvidos, inclusive meios de
hospedagem, restaurantes, bares e
similares”, explicou.
Segundo ele, no caso dos restaurantes, a maior reclamação quanto
aos critérios de cobrança pouco
transparentes teve origem na própria classe artística, o que ensejou
a instalação de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) de
Direitos Autorais no Congresso e a
abertura de um processo no CADE
- Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, onde foi reconhecida a atuação monopolista do
Ecad, em prejuízo do próprio mer-

cado. Na prática, os prepostos do
Ecad visitam restaurantes e preenchem um documento com um rol
aleatório de músicas que não são
executadas nos estabelecimentos,
apenas com o fim de justificar a cobrança e manter a arrecadação.
Rielo destacou que com esta atitude, findaria-se o monopólio do
Ecad na arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Isso fez
com que desse origem a uma lei
nova para gestão coletiva de direitos autorais, passando a fazer com
que o Ecad não fosse mais o único
a poder arrecadar e distribuir direito autoral, mas qualquer associação de músicos interessados em
fazê-lo. “Nós confiamos que, com
a queda do monopólio do Ecad,
com a instituição de preços razoáveis e não unilaterais que a entidade vem impondo e com a fixação
também de um critério de representatividade da associação que
vai cobrar, arrecadar e distribuir,
a interpretação dos tribunais próEcad vai ser ignorada. Nós não nos
furtamos em pagar direito autoral
das áreas comuns, e leia-se lobby,
piscina, bar do hotel, etc. Mas nós
queremos uma tabela com critério
transparente, além de estabelecer
um preço unilateral, que pra nós
é abusivo. Já interagimos com a
comissão especial de direitos autorais na Câmara de Deputados,
com a Deputada Renata Abreu,
que é simpática à essa nossa posição, e também estamos comentando o projeto de lei do Senado,
de número 206/2012 de autoria
da Senadora Ana Amélia, que está
na última comissão do Senado de
Ciência e Tecnologia, para ser relatado pelo Senador José Medeiros”,
pontuou Rielo.

União de entidades
O FOHB - Fórum de Operadores
Hoteleiros do Brasil, ao lado de
outras entidades do setor, posiciona-se de forma contrária à
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cobrança do Ecad pelos direitos
autorais de material sonoro executado por rádios e televisões
dentro das unidades habitacionais. O FOHB vem atuando no
sentido de obter critérios claros
e objetivos para a cobrança. No
início de 2016, a entidade assinou
ofício conjunto à FBHA, ABR Associação Brasileira de Resorts
e a ABIH - Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis, que foi
entregue à comissão especial na
Câmara dos Deputados, que discute as proposições referentes à
cobrança de direitos autorais.
De acordo com o VicePresidente
Administrativo
Financeiro do FOHB, Paulo
Caputo, a proposta e luta da
entidade é, justamente, ter critérios claros e objetivos para a
cobrança, que hoje não é feita de
forma parametrizada. “A questão que se coloca é referente à
legalidade da cobrança. A partir do momento em que a LGT
(Lei Geral do Turismo) caracteriza UHs como locais de frequência individual, a cobrança é
indevida”, declarou o executivo. O FOHB também apoia o projeto de lei da Senadora Ana Amélia
(PLS 206/12), que está no Senado
e agora aguarda um parecer da relatoria na CCT (Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática), em caráter terminativo, ou seja, não passa em votação
no plenário do Senado e vai direto
para a Câmara.

Breve vitória e reviravolta
Protocolada no dia 29 de janeiro de 2016, a ação movida
de forma conjunta pela ABIH/
MG – Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis de Minas
Gerais contra o Ecad teve um
breve final feliz para os hotéis
associados. Segundo decisão
publicada pela 7ª vara Cível de
Belo Horizonte, o Ecad não po-
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deria mais cobrar a taxa de direitos autorais em relação aos
aparelhos de rádio e de televisão
disponibilizados nos quartos de
hotel. Um dos hotéis da capital
mineira que pagavam a taxa de
direitos autorais para o órgão é
o Mercure Lourdes, que girava
em torno de R$ 6 mil por mês.
Na decisão, o Tribunal determinou a suspensão imediata devido à cobrança ser caracterizada
como abuso do direito de defesa e
um dano irreparável ou de difícil
reparação. “Local de frequência
coletiva não inclui o quarto de
hotel, já que é de uso exclusivo do
contratante, podendo ele inclusive impedir que os funcionários do
hotel, entrem sem o seu consentimento [...] Faltam fundamentos
para a cobrança dos direitos autorais em relação aos aparelhos de
rádio e televisão disponibilizados
nos quartos de hotel”. Hoje, a decisão foi revogada e a cobrança
voltou a vigorar.
De acordo com a Presidente
da ABIH-MG, Patrícia Coutinho,
já existiam precedentes que defendiam que a utilização de aparelhos de rádio e televisão em
quartos de hotel é considerada
privada, uma vez que os hotéis
não obtém lucro por disponibilizar esse serviço aos seus hóspedes. “O simples fato de disponibilizarmos aparelhos de rádio e
televisão nos quartos do hotel,
conferindo ao hóspede a liberdade de sua utilização ou não, bem
como do canal ou estação que
pretende sintonizar o aparelho,
não autoriza a cobrança de direitos autorais. Para caracterizar a
incidência dos direitos autorais
faz-se necessária à retransmissão.
Se o hóspede faz a recepção de
sons e imagens o seu quarto, não
há como enquadrar este ambiente
no conceito de local de frequência coletiva, mas sim classificá-lo
como unidade de frequência in-

dividual. Além disso, as rádios
e TV´s já pagam ao Ecad, assim
como os hotéis já pagam o ISS sobre o valor total da hospedagem,
aí incluso todos os serviços dele
advindos”, esclareceu Patrícia.
A Presidente da entidade acredita que a real intenção do legislador da Lei de Direitos Autorais
(9.610/98) era incluir a cobrança
nas áreas coletivas dos hotéis e
não nos quartos, pois se mostra de
difícil aferição saber se realmente

o hóspede utilizou o rádio e a TV,
por quanto tempo, a taxa de ocupação exata, etc. “O Ecad nunca
procurou a nossa Associação, por
exemplo, para saber dados de
ocupação hoteleira, e baseia-se na
temerária pesquisa do Ibope. Se,
para cobrança de qualquer imposto, o Estado precisa listar de
forma clara e taxativa um tributo,
imagine então no caso do Ecad,
que é entidade privada e não
tem competência alguma para se

auto-regulamentar ou ampliar a
incidência de direitos autorais.
Não se pode interpretar extensivamente a cobrança de qualquer
tributo, muito menos a incidência
de direitos autorais pelo Ecad. Se
entendem que os hotéis devem
pagar sobre a transmissão dentro
do quarto de hotel, não poderiam
passar a entender também que
ocorre a incidência na transmissão dentro das residências? Qual
a diferença entre quarto de hotel

e a residência de alguém? Não seriam ambos locais de transmissão
privada? Não seria extremamente temerária a interpretação dada
hoje sobre a cobrança?”, questionou Patrícia Coutinho.
Outro ponto que a Presidente
da ABIH-MG cita é que não há
fiscalização adequada quanto à
destinação da arrEcadação e inclusive os destinatários da lei, os
artistas, não estão satisfeitos com
a forma que o Ecad distribui os

Patrícia Coutinho – “O Ecad não é ente público, não tem poder
de polícia e não tem competência para legislar”
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direitos autorais. “Os ditos “fiscais” do Ecad não são nem funcionários desta entidade, são profissionais autônomos, com metas
mensais de arrecadação. O Ecad
não é ente público, não tem poder de polícia, não tem competência para legislar”, apontou.
Segundo ela, não existe sequer
harmonização de valores a serem
cobrados. Em Minas Gerais, a associação verificou que cada hotel
paga uma quantia distinta por
UH. O valor está entre R$10,00 e
R$15,00 por UH, por mês. “Em
grandes empreendimentos hoteleiros paga-se um valor considerável. Alguns empreendimentos
chegam a pagar R$ 6.000,00/mês
para o Ecad”, afirmou.
Recentemente, o Ecad reformou a liminar que o impedia de

cobrar pela execução pública pela
utilização de aparelhos de rádio
e TV disponibilizados nos quartos de hotéis. O entendimento
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais foi que “a jurisprudência
do Tribunal de Justiça de MG e do
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis autoriza a cobrança
dos direitos autorais pelo Ecad”.
A ABIH-MG entrou com um
recurso contra essa decisão e
aguarda o julgamento da mesma.
De acordo com a Presidente da
ABIH-MG, Patrícia Coutinho, a
solução para esse impasse pode
estar no PLS 206/2012, da senadora Ana Amélia (PP-RS), que
muda a lei dos direitos autorais

para deixar claro que não pode
ser considerado como execução
pública o uso de músicas em hotéis, motéis e pousadas, quando acontecer dentro dos quartos. O projeto já passou por três
comissões do Senado e agora
está em análise na Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação
e
Informática
(CCT). Se aprovado, segue para a
Câmara dos Deputados.

Movimentação parlamentar
Tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei
(PL) nº. 2939/2011, de autoria
do Deputado Ronaldo Benedet,
que pretende alterar o art. 46 da
Lei 9.619/98, a Lei de Direitos
Autorais. O projeto, apensado ao
PL 3968/97 — que isenta os órgãos

Jane Santin

O Deputado Federal Herculano Passos defende o fim da cobrança na Câmara
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públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais
e lítero-musicais em eventos por
eles promovidos — e recebido,
em 1º de março de 2012, na CCJC
- Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados, é de relevante
interesse ao setor hoteleiro. Ele
determina impedir a cobrança de
valores relativos aos direitos autorais pelo Ecad em situações como a
Retransmissão de rádio e televisão
pelas empresas hoteleiras, hospitais, empresas de transporte e/ou
outros estabelecimentos públicos e
privados que não sejam da área do
entretenimento, dentre outras.
Recentemente, foi determinada a realização de audiência pública pela Câmara dos Deputados
para discussão do Projeto de Lei
3968/97, ao qual está apensado o
PL 2939/2011. Ainda não há, entretanto, data apara realização desta audiência, na qual poderá ser discutida especificamente a questão da
cobrança das taxas de direito autoral pelo Ecad em face dos hotéis.
Em março de 2016, a cobrança de direitos autorais sobre a
programação de televisores e rádios dentro dos quartos de hotéis
imposta pelo Ecad foi tema de
discussão na Comissão Especial
da Câmara dos Deputados, criada para discutir o assunto (PL
3968/97). Na ocasião, o Presidente
da Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Turismo e membro da
Comissão, o Deputado Federal
Herculano Passos (PSD-SP), reafirmou que os quartos de hotéis
são áreas privadas e, portanto, a
cobrança não poderia incidir sobre elas.
De acordo com o doutor em
direito autoral, Allan Rocha, que
também participou da comissão,
essa cobrança merece ser isenta
para os hotéis. “Estando dentro de
um quarto, eu não sou obrigado a

informar o que eu estou ouvindo,
então, fica impossível saber para
quais autores devem ir os direitos
autorais. Quer dizer que esse dinheiro será arrecadado e irá para
um bolo genérico de créditos não
identificados e não há garantia do
recebimento pelos autores por essas obras executadas dentro dos
quartos”, opinou o especialista.
Já na visão do Desembargador
do Tribunal de Justiça de São
Paulo, José Carlos Costa Netto, a
cobrança nestas áreas é legítima.
“O STJ entende que, por se tratar
de uma atividade comercial que
está utilizando obras autorais,
tem que pagar estes direitos. As
obras estão disponibilizadas para
que o hóspede possa usar se quiser, então tem que ser cobrada”,
contrapôs o jurista. Nas audiências
públicas estão sendo ouvidos artistas, associações, usuários e o próprio Ecad.
A FBHA acompanha de perto o andamento desses projetos
no Parlamento, principalmente
o Projeto de Lei do Senado (PLS
206/2012), de autoria da senadora Ana Amélia (PP/RS) e hoje
aguarda um parecer da Comissão
de Constituição e Justiça do
Senado. “Nós, que coordenamos
os interesses dos hotéis, restaurantes, pousadas e demais estabelecimentos similares em todo
o País, fazemos parte da CPAGC
- Comissão Permanente para
o Aperfeiçoamento da Gestão
Coletiva de Direitos Autorais,
colegiado instalado no âmbito
do MinC - Ministério da Cultura
que tem o objetivo de aprimorar
a gestão dos direitos autorais no
Brasil, e que estuda a edição de
normas complementares à Lei
12.853/13 pelo MinC. Na prática,
significa que os setores de hospedagem, alimentação preparada e
bebidas a varejo, representados
pela entidade, tem o mesmo peso
decisório nas discussões a respei-

to do tema. Passamos a falar de
igual para igual. E espero que
cheguemos a um bom termo com
relação a esta cobrança e a nova
realidade do mercado, antes monopolizado pelo Ecad”, afirmou
Alexandre Sampaio.

Ponto de vista legal
O Projeto de Lei 2.939/2011
busca pôr fim à questão acerca da
possibilidade de cobrança de taxa
relativa aos direitos autorais pelo
Ecad em razão da transmissão de
sons e imagens em unidades habitacionais hoteleiras. Para Laís
da Costa Tourinho, advogada especializada em direito hoteleiro,
a análise jurídica do tema passa, necessariamente, pela confrontação de
dois diplomas legais diversos, a Lei
9.610/98 – Lei de Direitos Autorais
e a Lei 11.771/2008 – a Lei Geral do
Turismo – que divergem no ponto
de vista do hotel e do Ecad.
O primeiro diploma legal citado acima cuida dos direitos
autorais, que são espécie do gênero propriedade intelectual e
versam sobre os direitos que o
autor possui sobre a sua obra intelectual, seja ela literária, musical ou artística. Os artigos 7º,
inciso VI e 28 da Lei 9.610/98
conferem aos autores de obras
audiovisuais, sonorizadas ou
não, inclusive as cinematográficas, o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor destas, pelo
prazo setenta anos, a contar do
dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da morte do autor.
“Deste modo, toda pessoa que
deseje efetuar a transmissão ou
emissão de sons e imagens, nas
hipóteses previstas em lei, deverá se submeter ao pagamento
devido pelos direitos autorais,
sendo de competência do Ecad
efetuar a arrecadação destes valores. É bom ressaltar que não
compete ao Ecad a fiscalização
de estabelecimentos para inter-
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romper, suspender ou proibir a
execução de músicas ou imagens,
por não ser dotado de poder de
polícia para tanto; poderá, contudo, efetivar a cobrança dos valores devidos pelos direitos autorais”, pontuou a advogada.
Cumpre, então, destacar em
quais hipóteses a transmissão de
sons e imagens implica pagamento pelos direitos autorais, ao menos aquela que interessa ao tema
analisado. A Lei 9610/98 prevê,
em seu art. 68, a necessidade de
pagamento pelos direitos autorais quando as obras forem utilizadas, sem prévia autorização,
em execuções públicas, e o parágrafo 2º, por sua vez, define o que
seja execução pública: “a utilização de composições musicais ou
lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados
ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em
locais de frequência coletiva, por
quaisquer processos, inclusive a
radiodifusão ou transmissão por
qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica”.
Mesmo com o argumento levantado pelo Ecad baseado na Lei
de Direitos Autorais, a advogada
Laís Tourinho ressalta que escapa à mencionada sociedade civil
sem fins lucrativos que a discussão não gira em torno de todo o
estabelecimento hoteleiro, mas
apenas quanto às suas unidades
habitacionais, os quartos. “Neste
momento da discussão, insere-se
a Lei Geral do Turismo. Este diploma legal, em seu art. 23, dispõe expressamente que os quartos
dos estabelecimentos hospedeiros são unidades de frequência
individual. Há quem afirme que
a Lei Geral do Turismo e a Lei de
Direitos Autorais são contraditórias neste aspecto, por entenderem que a última define as unidades habitacionais hoteleiras como
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locais de frequência coletiva. Não
é este o nosso entendimento, haja
vista, como já mencionado, que a
Lei 9.610/98 refere-se expressamente a hotéis e motéis, não especificando os quartos destes, como
faz a Lei Geral do Turismo que é,
então, neste ponto, mais específica”, declarou a jurista.
Assim, da análise de ambos os
diplomas legais, ela conclui que
os hotéis e outros estabelecimentos hoteleiros são locais de frequência coletiva, mas as unidades
habitacionais hoteleiras destes
estabelecimentos são locais de
frequência individual. E, por esse
motivo, a divulgação de sons e

imagens nos lobbys, corredores
e restaurantes de hotéis é, hoje,
passível de cobrança de taxas
pelos direitos autorais, mas não
ocorre o mesmo em relação aos
quartos destes empreendimentos.
“Superado este aparente conflito
de normas, é até mesmo desnecessário trazer à baila outros argumentos contrários à cobrança
que o Ecad persiste fazendo contra os estabelecimentos hospedeiros, porém, em disputas jurídicas
sempre se revela útil a exposição
de todos os fundamentos que
embasam uma tese, como o fez o
progressista Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, em deci-

“Tem-se a

favor dos meios de

são proferida em 13 de outubro
de 2011, nos autos da Apelação
Cível n. 70033035932, pela qual o
direito do Ecad à cobrança aqui
discutida foi rechaçado”, lembrou a advogada.
Para ela, a constante equiparação dos quartos de hotéis a domicílios realizada pelo Supremo
Tribunal Federal, é um tema a ser
discutido. “Ora, se as unidades
habitacionais hoteleiras podem
ser equiparadas a domicílios,
incide, então, a exceção prevista no art. 46, VI, da Lei 9.610/98
(Art. 46. Não constitui ofensa aos
direitos autorais: (...) VI - a representação teatral e a execução
musical, quando realizadas no
recesso familiar ou, para fins
exclusivamente didáticos, nos
estabelecimentos de ensino, não
havendo em qualquer caso intuito de lucro)”, mencionou.
Laís afirma que é recomendável a aprovação do PL 2.939/2011,
que espancará qualquer interpretação errônea que se queira
fazer da questão a partir da Lei
de Direitos Autorais, inclusive
quando esta interpretação advém
do Superior Tribunal de Justiça,
provocando insegurança jurídica,
em especial ao setor hoteleiro.

Situação atual
Outro acontecimento importante neste caso é o julgamento
de Agravo Regimento 1567914
pelo Superior Tribunal de Justiça,
em 16 de junho de 2016, no qual a
Corte firmou entendimento pelo
qual a cobrança de direitos autorais pelo Ecad, em face da transmissão de sons e imagens em
unidade habitacionais hoteleiras,
não pode ocorrer quando há contrato entre o meio de hospedagem
e empresa de prestação de serviço
de TV por assinatura, prevendo
expressamente que o pagamento
dos direitos autorais se dará por

esta última. “A decisão, embora represente um avanço no entendimento do STJ em favor dos
meios de hospedagem, ainda parte do (errôneo) pressuposto que
os quartos de hotéis são locais
de frequência coletiva, com o
que, a princípio, a cobrança da
taxa de direitos autorais seria
permitida, apenas pontuando a
situação excepcional acima indicada. O entendimento da Corte,
portanto, ainda não traduz segurança jurídica suficiente aos
meios de hospedagem”, explicou
a advogada Laís Tourinho.
Segundo ela, com a aprovação do Projeto de Lei do Senado
(PLS) 206/2012 pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado Federal, em 10 de
agosto de 2016, tem-se a esperança de alteração deste panorama, em favor dos meios de hospedagem. Referido PLS prevê a
exclusão absoluta da cobrança
da taxa de direitos autorais pelo
Ecad pela transmissão de sons
e imagens em quartos de hotéis
justamente porque os considera como locais de frequência individual. O PLS ainda precisará
ser aprovado pela Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do
Senado, onde se encontra desde
11 de agosto de 2016, e depois
será encaminhado para votação
pela Câmara de Deputados. “A
expectativa é de que seja aprovado tanto na Comissão quanto na
Câmara. No entanto, o trâmite
do Projeto de Lei ainda é longo
e pode ser demorado, com o que
não se deve descuidar, enquanto
isso, do combate à jurisprudência do STJ que continua a afirmar
que os quartos de hotéis são locais de frequência coletiva, para
justificar a cobrança pelo Ecad,
ainda que agora com aceitação de
situação excepcional. Os hotéis

podem, também, podem buscar
se adequar à exceção instituída
pelo STJ, revisando os contratos
já existentes com as empresas de
TV por assinatura, ou atentando
para os novos a serem celebrados, para fazer constar cláusula
específica que preveja que estas
empresas são as responsáveis
pelo pagamento ao Ecad”, mencionou Laís Tourinho.

Streaming contra o Ecad
A FBHA - Federação Brasileira
de Hospedagem e Alimentação
adotou uma solução para o controverso pagamento de direitos autorais realizado sobre a execução
de músicas e filmes em quartos de
hotéis. A entidade e seus sindicatos filiados buscarão as empresas
de transmissão de audiovisuais,
como operadoras de TV a cabo e distribuidoras por streaming, como o
Netflix, Spotify, Apple Music e etc,
para fechar contratos coletivos de
assinatura, de forma que os hotéis
filiados paguem valores menores na
contratação dos serviços.
Em paralelo, a entidade também
orientará os estabelecimentos a cobrar valores simbólicos dos hóspedes pelo consumo do serviço, pois,
assim, o pagamento dos direitos
autorais será feito com base neste
faturamento, e não mais sobre a
quantidade de unidades de cada
hotel. “Esta é uma solução paliativa que ofereceremos às empresas
até que o assunto seja resolvido
de forma definitiva, por meio da
Lei, trazendo a segurança jurídica de que tanto precisamos”,
afirmou o Presidente da FBHA,
Alexandre Sampaio. O assunto da bitributação foi abordado durante o Seminário Jurídico
do Turismo, realizado pela
CNC - Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
e pela FBHA no último mês de novembro, em Brasília.
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Cofre – item de segurança
indispensável nos hotéis

Os hotéis devem oferecer um cofre de qualidade, segurança e no tamanho certo para atender as necessidades dos hóspedes

Hotéis podem ser responsabilizados por furtos
e extravios ocorridos nos apartamentos e áreas
comuns. Para evitarem processos judiciais, os
empreendimentos investem em cofres eletrônicos

A

o entrar em um quarto
de hotel, a primeira coisa
que o hóspede deseja é
relaxar enquanto navega na internet.
Uma boa ducha e um bom colchão
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também aumentam o sentimento de
satisfação do cliente, porém, o quesito segurança, aquele que não pode
ser palpável, também agrada o hóspede, e o hotel que não se preocupa

com isso pode estar perdendo cada
dia mais clientes.
Durante sua viagem, seja à lazer
ou a negócios, os hóspedes costumam transportar consigo itens de
valor como aparelhos eletrônicos,
joias e dinheiro em espécie. Para se
sentirem mais seguros, esses clientes optam por armazenar esses pertences no cofre eletrônico do hotel.
O empreendimento que não dispõe

de um equipamento como esse, acaba deixando o cliente desapontado.
E na opinião dos hóspedes, pior do
que não oferecer, é oferecê-lo e não
ser funcional, a ponto de não comportar todos os seus itens como notebooks, tablets, entre outros.
Dentre algumas perguntas que
vem à cabeça do hóspede enquanto
está na frente de um cofre no apartamento estão: ‘Será que esse equipamento é seguro?’, ‘Será que é fácil de usar?’, ‘Alguém conseguiria
abrir sem a minha senha?’, entre
outros questionamentos. De acordo com um consultor que pediu
para não ser identificado, muitas
vezes os empreendimentos hoteleiros dispõem de um equipamento
como esse, mas nem sempre sabem
manuseá-lo e muito menos orientar
os hóspedes sobre como ele funciona. “Os cofres para hotéis não vêm
sendo levados a sério há muito
tempo e somos culpados por não
fazer com que eles exerçam sua nobre função para qual foram desenvolvidos. Muito se tem falado de
segurança dentro do apartamento
do hotel e muitas vezes o hoteleiro
faz os devidos investimentos, porém, na ânsia de solucionar uma
deficiência, cria-se outro problema, pois acaba comprando itens
de baixa qualidade e que ao longo
do tempo vão trazendo mais desgosto do que satisfação. Também
existem outras ocasiões que o hoteleiro compra o produto com uma
qualidade aceitável, mas não desenvolve procedimentos corretos
para que seus funcionários possam
tratar o assunto de forma profissional e o investimento fica perdido.
O hoteleiro não pode simplesmente colocar um cofre dentro do apartamento e achar que o problema está
resolvido, pois não está. Devemos ter
além de produtos de qualidade, procedimentos a serem seguidos para garantir a qualidade da segurança para
seu próprio conforto”, alertou.
Na opinião do hoteleiro e ex-

presidente da ABIH Nacional –
Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis, Enrico Fermi Torquato,
propiciar um ambiente seguro
para o hóspede é uma obrigação
do hoteleiro. “Essa é uma questão
primordial para todos os hotéis.
A legislação atual responsabiliza
o hotel por tudo que ocorre com o
hóspede, dentro do estabelecimento. Além da fechadura eletrônica,
que registra todos os acessos ao
apartamento, um cofre de qualidade vem a ser mais um equipamento
de segurança para quem se hospeda. Portanto, é uma obrigação do
hoteleiro sim”, avaliou.

Evolução tecnológica
A hotelaria brasileira vive em
constante evolução desde seu início, seja no âmbito de serviços
prestados, seja pelos produtos utilizados. A cada dia, podemos observar o crescimento de edificações
sustentáveis com arquitetura contemporânea e pós-moderna, assim
como hotéis inteligentes e tecnológicos, onde em algumas funções,
os colaboradores do hotel podem
ser substituídos por máquinas.
Ainda muito utilizado por grande parte dos empreendimentos hoteleiros, o cofre coletivo localizado
na recepção do hotel cumpre sua
função quando o assunto é apenas
armazenar os objetos de valor, porém, quando falamos em segurança,
esse item não cumpre o seu papel,
pois a guarda dos pertences dos
hóspedes fica comprometida por
conta da chave ser compartilhada
entre os profissionais do hotel, o
que pode ser um risco em caso de
assaltos, entre outras situações.
Na visão de Enrico Fermi, a
maioria dos novos hotéis já vem
sendo concebidos com cofres eletrônicos nos apartamentos. “A tecnologia dos cofres para apartamentos de hotéis evoluiu muito nesses
últimos anos, e o hoteleiro tem que
estar atento para esses avanços.

Trocar cofres por unidades mais
modernas ajuda até na comercialização dos apartamentos, quando
se oferece um produto de melhor
qualidade e tecnologia mais avançada. Termina sendo um diferencial. Acredito que a maioria da hotelaria
brasileira pensa em atender o cliente da
melhor maneira possível e oferecendo,
sempre, os melhores produtos. Com a
oferta dos hotéis que dispomos, não podemos vacilar”, alertou.
O executivo cita algumas ações
que podem ser realizadas por parte dos hoteleiros para garantirem a
segurança dos bens e pertences dos
hóspedes. “Quando se viaja, seja a
lazer, negócios ou eventos, o hóspede quer ter tranquilidade onde
se hospeda e cabe ao hotel oferecer
as melhores condições possíveis.
Na prática, tudo começa com uma
equipe bem treinada e capacitada
para prestar todos os esclarecimentos e orientações solicitadas. Uma
boa sinalização, dentro do hotel,
ajuda na orientação dos hóspedes dirimindo possíveis dúvidas.
Agora, dentro do apartamento, um
equipamento indispensável para

Enrico Fermi - “A tecnologia dos
cofres para apartamentos de hotéis
evoluiu muito nesses últimos anos,
e o hoteleiro tem que estar atento
para esses avanços”
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Nérleo Caus – “A grande preocupação dos hotéis é conferir aos hóspedes
cofres corta-fogo segundo as normas da ABNT e com um espaço
que acomode bem os pertences”

garantir a segurança dos pertences dos hóspedes é um bom cofre.
Um que caiba todos os possíveis
pertences, inclusive o seu computador, que em muitas das vezes
contém informações supervaliosas
sobre a vida dele e da empresa que
ele trabalha ou representa”.

Cultura preventiva
Os riscos de possíveis situações indesejadas dentro dos hotéis
podem ser minimizados se esses
empreendimentos hoteleiros investissem em uma gestão eficaz
que favoreça a integração de planejamento de segurança, medidas
preventivas e participação efetiva
dos colaboradores. É o que afirma
o hoteleiro e também ex-presidente
da ABIH Nacional Nérleo Caus.
Para ele, os hotéis são totalmente responsáveis pela segurança
de seus hóspedes, tanto nas áreas privadas quanto nas de maior
circulação de pessoas. “Devemos
trabalhar com uma cultura preven-

22

tiva e associada, cabendo ao hotel
formar uma equipe profissional
onde o treinamento para esse tipo
de atendimento e confiança sejam
requisitos primordiais na relação
para com o hóspede e a própria
empresa. A segurança deverá ser
vista tanto pelos clientes quanto
pelos funcionários como um negócio para agregar valor e ser diferencial em relação aos concorrentes. Portanto, buscar soluções para
implementar a segurança bem organizada, gerar a participação dos
funcionários na implementação do
conceito valorativo da segurança
de um hotel ao seu produto, trabalhar a prevenção das perdas e promover treinamento adequado dos
funcionários, bem como orientar
os hóspedes, faz com que o hotel
tenha mais êxito nas ações preventivas e de proteção dos objetos e do
próprio hóspede”, avaliou.
Para Caus, é primordial que os
hotéis busquem no mercado por
soluções de qualidade e que não

afetem toda a credibilidade do
empreendimento. “Os cofres existem não como objeto principal nos
hotéis, mas como acessórios aos
clientes os quais levam objetos pessoais de valia e desejam guardá-los
com cuidado e proteção estrita. A
grande preocupação dos hotéis de
credibilidade é conferir aos hóspedes cofres corta-fogo segundo as
normas da ABNT e com um espaço
que acomode bem os pertences sem
excluir a possibilidade de um espaço amplo, reservado aos demais
pertences no armário do quarto,
onde os hóspedes poderão confortavelmente adequar suas roupas,
sapatos, pastas, malas e outros
pertences. A preocupação da hotelaria, em regra, é com o conforto e
bem-estar do cliente e isso é a primeira venda que se faz ao mesmo.
Depois, dirige o foco para o acessório, que são os cofres. Portanto, cofres muito grandes retiram a possibilidade dos hóspedes ficarem
bem acomodados, ao contrário,
cofres menores permitem maior
espaço podendo o hóspede colocar
inclusive as malas nos armários sem
ter que perder espaço no quarto, dificultando inclusive sua locomoção.
Pode-se dizer que pelo fato das prioridades da hotelaria em seu início
histórico serem outras como o conforto, a qualidade no atendimento e
a confiança, algumas redes hoteleiras não colocam à frente dessas necessidades um acessório que não é,
obviamente, o pedido principal do
hóspede, qual seja, tamanho maior
para os cofres”.
Em sua visão, muitos hotéis não
acompanharam a evolução tecnológica do mercado, não se adaptando ao atual momento e por conta
disso, muitos hotéis ainda dispõem
de cofres com um tamanho tradicional. Para ele, isso ocorre porque
antigamente pouco se ouvia falar
sobre os laptops, internet, etc; época em que os cofres já existiam dentro dos hotéis. Para ele, a preocu-

pação sempre foi atender principais expectativas dos
clientes conforme citado. “Atualmente, a hotelaria
tem por bem rever esses conceitos e tentar adequar
os cofres dos hotéis à realidade tecnológica mundial.
Impende lembrar que as mutações são variadas e o
que hoje pode ser necessidade do cliente amanhã já
é desprezo, tem se como exemplo os minis laptops –
que cabem nos cofres menores dos hotéis - já substituindo em grande escala os tradicionais notebooks”.

Itens indispensáveis
De acordo com um consultor especialista no assunto e que pediu para não ser identificado, um dos
principais aspectos que devem ser levados em conta no
momento da aquisição de um cofre é o seu tamanho.
O ideal é que o cofre comporte todos os pertences que
o hóspede possa querer armazenar como passaporte,
laptop, tablet, celular, consoles portáteis de jogos, joias,
dinheiro, talões de cheque, entre outros.
A facilidade de utilização desse equipamento também
deve ser levada em conta, com um cofre onde o usuário
consiga utilizar de maneira rápida e simples. O importante é que o teclado e visor desse cofre esteja de acordo com
o padrão internacional ADA. É importante ressaltar que
esse dispositivo deve estar facilmente visível dentro do
armário do hotel; ter um abrir e fechar simples; com instruções de uso claras e em vários idiomas.
Além de estar instalado em um local de fácil acesso,
o dispositivo deve estar de acordo com normas internacionais e poder ser programado com senhas de quatro
a seis dígitos. É importante que ao ser instalado, o cofre
deve ser fixado com buchas em aço, afim de evitar que
o equipamento seja furtado. O equipamento também
necessita ter boa resistência eletrônica, podendo suportar altas descargas elétricas.
A utilização de uma senha mestra também deve
ser evitada pelos hotéis, pois isso pode tornar inviável a segurança do empreendimento. Esses equipamentos precisam ter uma auditoria de fechamento e
abertura com data e hora, mostrando quem fechou
ou quem abriu. Outros aspectos importantes que devem ser observados são com relação ao software do
cofre ter a opção de busca da auditoria e possibilitar
a impressão quando for necessário; ter um relógio
em tempo real; assim como o equipamento ter uma
senha para fechamento, afim de evitar que o profissional do hotel tenha que se dirigir para o apartamento do hóspede muitas vezes.
De acordo com o consultor, é essencial escolher
cofres que tenham uma manutenção simples e eficaz.
É importante optar por dispositivos que trabalhem
com pilhas alcalinas AA, pois elas possuem baixo
custo e alta durabilidade. O cofre que trabalha com
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essas pilhas deve dispor de um visor onde o hoteleiro consiga visualizar quando a carga ficar fraca.
A segurança mecânica também deve ser levada em conta no
momento de aquisição do cofre.
Segundo o consultor, é importante
escolher um equipamento que tenha dois ferrolhos em aço sólido e
proteção de rotação anti-broca. O
cofre deve ter um dispositivo protegido contra inserção de alavanca
na porta que contenha parafusos e
com a porta bem reforçada.

O que diz a Lei
O Código Civil Brasileiro – Lei
10.406, de 10 de janeiro de 2002,
determina em seu artigo 649, que
os empreendimentos hoteleiros

podem ser responsabilizados por
eventuais furtos ocorridos dentro do apartamento. De acordo
com a advogada e sócia do escritório Carmadelli e Da Costa
Tourinho Advogados, Laís da
Costa Tourinho, apesar de não
existir uma lei específica para esses
eventos, são utilizadas essas disposições normativas do contrato
de depósito, previstas no Código
Civil, e as normas gerais de proteção ao consumidor trazidas pelo
Código de Defesa do Consumidor.
“A responsabilidade pelo furto
será do hotel, por força do art. 649,
parágrafo único do Código Civil,
que assim dispõe: “Os hospedeiros
responderão como depositários,
assim como pelos furtos e roubos

Laís Tourinho - “A atitude dos hotéis forçarem os hóspedes a assinar
declarações que os responsabilizem de possíveis furtos é abusiva”
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que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus
estabelecimentos”, afirmou.
A advogada dá algumas dicas
para hóspedes e hoteleiros evitarem possíveis transtornos por
conta desse item de segurança dos
apartamentos. De acordo com ela,
caso o hóspede constate que algum
bem foi furtado de dentro de seu
apartamento, é necessário que ele
entre em contato imediatamente
com o hotel e informe o ocorrido
para que todas as ações cabíveis sejam tomadas. Para os hotéis, a advogada orienta para que seja solicitado
do hóspede um relato por escrito do
ocorrido e que seja feito um boletim
de ocorrência junto às autoridades
policiais, assim como o acionamento
da seguradora do hotel para que o
problema seja resolvido.
De acordo com Laís Tourinho, é
importante que o hóspede, no momento do check-in, faça uma declaração de todos os seus bens e apresente para o hotel. “Se tiver com a
nota fiscal do bem, tanto melhor,
para provar o valor pecuniário
deste. Em caso de furto do mesmo,
a responsabilidade será do hotel. É
importante salientar que a responsabilidade do hoteleiro poderá ser
afastada se provada a culpa exclusiva do hóspede, lembrando que o
Código de Defesa do Consumidor
dispõe que a responsabilidade dos
fornecedores de serviço é objetiva,
ou seja, independente de culpa.
Um exemplo de culpa exclusiva
do hóspede são casos como deixar
uma janela ou até mesmo a porta
do apartamento aberta, possibilitando a entrada de estranhos”.
Muitos hotéis no Brasil forçam
o hóspede a assinar no momento
do check-in, uma declaração onde
qual ele assume a responsabilidade por possíveis itens furtados
dentro do hotel. Porém, de acordo
com a advogada, essa declaração
não possui nenhuma validade e
não exime a responsabilidade do
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Muitos hotéis não acompanham a evolução tecnológica dos
cofres e ainda oferecem soluções ultrapassadas
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hotel em caso de possíveis furtos.
“Isso pode ser considerado abusivo e nulo, conforme o artigo 51 I do
Código de Defesa do Consumidor
que dispõe: “Art. 51. São nulas de
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que: I – impossibilitem, exonerem ou atenuem
a responsabilidade do fornecedor
por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos. Nas relações de consumo
entre o fornecedor e o consumidor
pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis”, citou.
Alguns empreendimentos hoteleiros utilizam o serviço de seguradoras para eventuais problemas.
Porém, o que geralmente ocorre é
de que o produto armazenado dentro do cofre do hotel tenha o valor
mais alto do que a apólice de seguro contratada, fazendo com que
as seguradoras não façam o ressarcimento total do bem perdido. Na
visão de Laís Tourinho, é importante que o hotel exija do hóspede
a declaração de valor de seus bens
e que se esse valor for superior ao
da apólice de seguros contratada,
que o hotel informe por escrito ao
cliente que a cobertura securitária é até determinada quantia em
caso de furto ou extravio do objeto.
“Trata-se aqui de aplicar o princípio da razoabilidade. Não é razoável que os hotéis sejam responsabilizados por bens de vultosos
valores, que superam à expectativa
normal de bens portados dentro
de estabelecimentos hoteleiros. Ao
hóspede cabe comprovar o valor
do bem por meio de nota fiscal ou
recibo de compra ou, na falta destes, também servirão documentos
que comprovem o valor de mercado do bem”.
Para ela, no âmbito legal, não
existe distinção entre o furto ocorrido dentro do apartamento do hotel e
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Os cofres Elsafe tem o diferencial de terem sido os primeiros a
obter a certificação UL na categoria 1037 no mundo

outro ocorrido nas áreas comuns do
empreendimento. “A lei não faz esta
distinção, estendendo-se o dever de
segurança a todos os ambientes do
hotel. É certo, contudo, que nestes
casos ficará mais fácil demonstrar
eventual culpa exclusiva do hóspede, que não pode se eximir completamente do dever de guarda e vigilância de seus próprios pertences
quando está em local de frequência
coletiva. É o caso, por exemplo, de
bolsas que são deixadas sozinhas em
cadeiras de restaurante, revelando
negligência da vítima”.

Fique de olho
Algumas seguradoras somente
realizam o ressarcimento de objetos
furtados do cofre com uma com-

provação de que o cofre foi violado.
Porém, de acordo com alguns hoteleiros, muitas vezes os cofres são
“hackeados”, de maneira que o mesmo fique intacto. Por conta disso, algumas seguradoras alegam que não
irão cobrir a apólice pois o cofre não
foi visualmente violado.
De acordo com a advogada,
nesses casos é essencial negociar
com a seguradora as principais
cláusulas do contrato, antes mesmo de contratar o serviço. “Se
existe contrato escrito em que a
seguradora prevê expressamente
que a cobertura é válida apenas
para caso de violação (arrombamento) do cofre, ela poderá negar-se a efetuar o pagamento se
o acesso ao conteúdo do cofre se

Destaque da Hotelaria na categoria de melhor fornecedor de cofres

deu por outra forma. Mas, como dito, esta deve ser
uma condição expressa em contrato. Existe, não se
pode negar, a possibilidade de, em discussão judicial futura, alegar a abusividade da cláusula que
faz distinção entre as formas pelas quais o furto
é praticado, mas o risco desta cláusula ser considerada válida é grande, pois aqui não se trata de
uma relação de consumo, tendendo-se a considerar válido o que é pactuado entre duas partes (seguradora e hotel) que, em tese, encontram-se em
mesmo patamar para discussão dos termos contratuais. Aqui a sugestão é que o hoteleiro verifique
cuidadosamente os termos do contrato e somente
o celebre quando esteja de acordo com todas as
condições impostas”, alertou.

Soluções mercadológicas
Algumas empresas presentes no mercado hoteleiro fornecem diversas soluções com alta tecnologia e durabilidade. Uma das empresas é a Assa
Abloy Hospitality, com os cofres Elsafe, que oferecem uma combinação única de funcionalidades
avançadas de segurança. A empresa comercializa três modelos dessa linha, sendo o Infinity II,
Sentinel II e Zenith, que atendem a todo e qualquer tipo de empreendimento hoteleiro.
Os cofres Elsafe tem o diferencial de terem sido os
primeiros a obter a certificação UL na categoria 1037
no mundo, passando por testes da Underwriters
Laboratories, incluindo testes de arrombamento físico, de resistência e de choques. Os dispositivos
possuem sistema mais completo de auditoria; porta acionada por mola; reforço de trinco de bloqueio
triangular exclusivo; luz interior; construção modular; teclado iluminado; substituição da pilha do lado
de fora, dentre outras. O modelo Zenith, além da opção padrão de armário, está disponível também nas
opções “gaveta”, “embutido” e de “chão”.
Outra empresa presente no mercado e que dispõe
de diversas soluções de segurança é a Saga Systems
Brasil, recentemente escolhida como a melhor fornecedora de cofres na quinta edição do Troféu
Fornecedor Destaque da Hotelaria. Os cofres da empresa se destacam por seu fácil manuseio, uma eletrônica segura e com baixo consumo de energia.
Os produtos contam com uma pintura que resiste
a vários tipos de ambientes pois os hotéis podem estar em qualquer parte do planeta, tem auditoria de
fechamento e abertura, resistência a descargas elétricas, um excelente sistema de fixação, um teclado de alto
impacto, um display de fácil visualização, dois ferrolhos
sólidos que dão uma maior sustentação quando o mesmo está fechado e software para gerenciamento.
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O enxoval como alma
da hospitalidade
A utilização de produtos químicos e a execução de procedimentos
de lavanderia de maneira equivocada podem custar caro ao hotel: o
estado do enxoval pode ser um fator de decisão do hóspede

Altenburg
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eitar-se sobre um lençol bem branquinho e
enxugar-se com toalhas
limpas e macias são alguns dos principais prazeres de uma pessoa ao
chegar na suíte de um hotel. Mas
para isso, um serviço invisível mas
crucial do setor de governança, a lavanderia, precisa funcionar próximo
da perfeição. Com a alta rotatividade
de usuários por dia ou semana, os
enxovais dos meios de hospedagem
passam por muitos processos para

estarem sempre impecáveis e livres
de micro-organismos para os hóspedes. Contudo, se não feitos corretamente, os procedimentos podem
desgastar as peças e diminuir sua
vida útil, gerando um gasto maior
que o esperado pelo empreendimento por ano e virando uma grande dor
de cabeça ao gestor.
A lavanderia do hotel deve ser
bem planejada e inserida desde o estudo inicial de construção de um hotel. É um setor que merece cuidado
especial, assim como o restaurante,
a recepção, os apartamentos e as outras áreas do hotel. Com uma lavanderia bem planejada, são oferecidas
melhores condições de trabalho aos
funcionários, a produtividade será
medida, a qualidade estará presente, o custo será compatível e o lucro,
que é o objetivo principal de qualquer negócio, será consequência.
A utilização de bons produtos
químicos na lavanderia vai proporcionar a conservação do equipamento, o custo baixo, a conservação das
roupas, o menor risco à saúde dos
funcionários e a qualidade superior
no produto final. Em alguns hotéis,
a lavanderia é terceirizada, e nesse
caso, cabe ao responsável pela lavanderia controlar o recebimento e
o envio das roupas, zelando sempre
pela qualidade. É importante que a
estrutura, interna ou externa, tenha
condição plena de gerenciar processos, medir e melhorar continuamente, mantendo em linha os seus
indicadores, desde os econômicos,
operacionais, aos de qualidade que
tratam do controle higiênico-sanitário, conforto e padrão de maciez para
proporcionar ao hóspede a melhor
experiência durante a sua estada.

Terceirizar ou não?
Antes de tudo, é necessário se
fazer um estudo da necessidade

Um enxoval limpo e bem asseado tem
o poder sensorial de cativar o hóspede

de manter uma lavanderia própria, ou se terceirizar é a melhor
opção. Trata-se de um setor que
deve possuir os recursos técnicos
necessários, para lavar, secar, passar e consertar grande quantidade
de roupas diariamente, além de
atender aos pedidos dos hóspedes
para os mesmos serviços. Ter sua
própria lavanderia ou contratar
este serviço dependerá de algumas
variáveis, como porte do hotel, número de funcionários, espaço físico
destinado a este fim, entre outras.
De acordo com Maria José
Dantas, Presidente nacional da
ABG – Associação Brasileira de
Governantas e Profissionais de
Hotelaria e Diretora da Governança.
com - Consultoria Hoteleira, no caso
de terceirizar o serviço, todo o processo de lavagem e entrega dos enxovais precisa de muito controle de
ambas as partes. “Antes de contratar uma empresa para prestar esses
serviços é necessário ‘amarrar’ todas essas situações, que são pontos
críticos na vigência do contrato. A
quantidade de peças coletadas deve
ser a mesma devolvida diariamente.
Quando o enxoval não é devolvido
com a mesma quantidade que saiu,
o terceirizado precisa ser notificado
e as razões esclarecidas. Todas as peças não devolvidas devem gerar um
crédito para o hotel e, não havendo
devolução posterior, a reposição das
peças deve estar em conformidade
com a especificação do enxoval extraviado”, alertou a consultora.
O hotel deve exigir da lavanderia terceirizada que sejam utilizados produtos profissionais,
que façam processos separados
para cada tipo de tecido, assim
como para os processos de relavagem das peças que oferecem
uma sujidade resistente e têm
que ser submetidas a um novo
processo, o que é muito frequente. “O processo de relave é caro,
significa reduzir as margens
de lucratividade do processo.
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Porém, para minimizar esse custo e aumentar a vida útil das
peças, deve-se observar alguns
cuidados com o manuseio. O enxoval não deve ter contato com
o solo sem uma proteção impermeável, nem deve ser arrastado
em sacos sem proteção. Uma dica
seria adotar o processo de pré-lavagem para remoção de manchas
específicas antes de submeter ao
processo final de higienização”,
explicou Maria José Dantas.
Esses cuidados começam desde a retirada do enxoval pela
camareira até a unidade de
processamento. Nesse fluxo, o
primeiro passo importante é a
triagem feita pela própria camareira ainda dentro do apartamento. Baseado na sua observação, o enxoval que tiver algum
tipo de sujidade fora do padrão
deve ser separado ainda no local e enviado para um processo
especial separado dos demais.
Isso favorecerá um tratamento
exclusivo, adequado para cada
tipo de sujidade. Optando por
uma lavanderia própria, o hotel deverá equipá-la adequadamente, de acordo com o volume
de roupas a serem trabalhadas
diariamente. Este estudo pode
ser feito pelos fabricantes, para
dimensionar adequadamente o
espaço e os equipamentos necessários. É também necessário que
o hotel defina todos os fornecedores com os quais trabalhará,
bem como os produtos que serão usados no processo.

José Dantas, o enxoval é o item mais
caro do centro de custo da hospedagem, tanto na aquisição para montar
o par-estoque inicial como na reposição, além do custo diário para sua
higienização. Nos hotéis de médio porte e de alto padrão, essa conta pode passar dos dois milhões de reais e as perdas
provocadas pela manipulação interna e
o processo químico de higienização lideram as estatísticas.
Ela pontua que, quando o processo é externo, os gestores internos perdem parcialmente a gestão
sobre ele, por isso é importante
estudar bem se o processo se dará
internamente ou por contratação.
“É muito importante conhecer
as instalações, equipamentos e
produtos que a lavanderia terceirizada vai utilizar. O processo
completo para a higienização de
têxteis obedece a um círculo simples, que é a ação química, ação
mecânica, temperatura e tempo,

combinados. Esse ciclo será ajustado de acordo com a situação
das peças (tipo de fibra e sujidade) e maquinários. O processo é
separado em ciclos que compreendem a lavagem, extração/centrifugação, secagem ou calandra para os tecidos planos, em
seguida, dobragem das felpas,
seguido pelo abastecimento dos
andares e/ou rouparia”, afirmou
a Presidente da ABG.
O passo-a-passo do processo
começa na retirada das peças
dentro do apartamento, retirando da cama/banheiro direto
para o saco hamper (ou carrinho
da camareira) que, em seguida,
serão recolhidas pelo roupeiro
ou seguem pelo chute (duto especialmente instalado para essa
finalidade) diretamente para a
área de triagem. Nessa área as
peças serão separadas e classificadas e, em seguida, encami-

Etapas essenciais
É importante reforçar o principal
objetivo do processo de lavanderia,
que é ter a roupa limpa, isenta de micro-organismos patogênicos que podem causar doenças ao usuário final.
Isso tudo sem perder de vista a boa
apresentação das peças, que devem
estar em perfeitas condições de uso
a um custo acessível. Segundo Maria
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Maria José Dantas – “As perdas provocadas pela manipulação interna e o processo
químico de higienização do enxoval lideram as estatísticas de prejuízos no hotel”
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A lavagem úmida é usada apenas em alguns casos, sendo substituída por processos químicos que ajudam na economia de água

nhadas para processamento interno ou contadas e ensacadas
em sacos resistentes, preferencialmente impermeáveis, destinados apenas para transportar
roupa suja à lavanderia externa.
Na unidade de processamento,
a entrada da roupa suja para higienização não pode ser pelo mesmo
acesso que sai a roupa higienizada
de forma a evitar a contaminação
cruzada. Uma preocupação a mais
para quem processa o enxoval fora
do seu hotel é o transporte, que também precisa ser adequado. “O correto é ter um transporte exclusivo para
roupa limpa e outro para roupa suja.
Mas, como nem sempre isso é possível, deve-se exigir o transporte da
roupa limpa e higienizada embalada e acondicionada em gaiolas para
não correr o risco de contato com as
paredes ou solo contaminados dos

veículos destinados para esse fim. O
controle deve ser rigoroso, se não a
roupa pode se “perder” nesse trajeto, do hotel até a lavanderia terceirizada e vice-versa”, destacou.
Em relação à lavagem, além do
processo molhado, o outro possível
é a seco, porém é mais utilizado para
uniformes, de acordo com a consultora. “É um processo realizado com
solvente, em geral o Percloetileno,
substituindo a água. Esse processo é
totalmente químico, sem água, a sua
principal vantagem é evitar o encolhimento da fibra e a manutenção da
sua coloração, ou seja, um desgaste menor que significa prorrogar a
vida útil das peças”, afirmou. Mas,
trata-se de um produto poluente,
considerado nocivo ao meio ambiente, segundo a fonte “Ann Meeker –
O’Connell”, mencionada por Maria
José. O processo de lavagem à seco

também deixa uma contribuição importante no que diz respeito a redução do consumo de água, mas é um
processo que requer equipamentos
mais específicos, e consequentemente, caros. “Vale a pena um estudo
especialmente dedicado à viabilidade da operação com o Percloetileno.
Hoje o mercado nacional já dispõe
de excelentes equipamentos com
tecnologia de ponta que realizam o
processo tradicional de higienização
têxtil com baixíssimo consumo de
água e energia”, explicou Maria José.

Cuidados com manchas
Se a lavagem de peças com sujidades leves como um simples suor
após o uso do hóspede já devem ser
feitas com cuidado, quando manchas aparecem a atenção deve ser
dobrada. Algumas manchas são
invisíveis, principalmente as pro-
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Ações preventivas
Basta uma falha na produção
da lavanderia para a operação da
Governança ser comprometida, e a
principal forma de evitar erros no processo é ter uma gestão adequada sobre
ele. Maria José Dantas recomenda que
o departamento de governança trabalhe com três mudas se a lavanderia for
interna. Se for externa, a recomendação é ter uma muda a mais, ou seja,

Se não for usada a substância correta para cada tipo de mancha, o
procedimento de limpeza pode ocasionar na perda da peça

vocadas por alguns medicamentos,
como a Clorexidina. Essa substância
só reage evidenciando a mancha no
tecido quando entra em contato com
o cloro, que pode estar presente na
água, ou no processo químico de
higienização. Contudo, a indústria
química tem a solução para dar segurança a esse processo clorado com
a presença da Clorexidina.
Sangue é um tipo de mancha que
deve ser removida o mais rápido
possível, em menos de 24h, se não
fica mais resistente e os danos ao tecido para remoção total podem ser
irreversíveis. Nesse caso, a remoção
da mancha deve ser feita com água
fria com Peróxido de Oxigênio. O alvejamento à base de produto clorado
é um processo mais barato para as
lavanderias, no entanto o cloro não
é uma boa alternativa quando o processo requer detergentes e temperatura. Cloro e temperatura podem
ocasionar perda imediata de todas
as peças processadas.
As lavanderias de maior porte e/
ou que seguem processos profissionais trabalham com essa preocupação
na separação e classificação das fibras.
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São classificadas como fibras naturais,
vegetais e comuns a quase todo enxoval de cama e banho, as fibras de algodão, que também podem ser de tecido misto. “Um exemplo bom sobre
a separação das peças são as toalhas
brancas, que não podem ser lavadas
com tecidos planos, como lençóis ou
fronhas. A razão é simples: os processos são automáticos e a dosagem
de produtos químicos é definida por
tipo de fibra e por tipo de sujidade.
Isso define se o processo vai ser quente, frio, leve, pesado, alvejado ou não.
Uma carga de toalhas brancas, por
exemplo, recebe uma carga química
e uma ação mecânica de centrifugação exclusiva para felpas, para lençóis
essa centrifugação é desnecessária e
pode comprometer a preservação das
peças”, explicou Maria José.
Outras fibras artificiais, como viscose e sintéticos, que são tecidos de
poliéster, nylon, lycra, estão entre os
itens de menor volume usados nos
hotéis. Todos são separados também
por tipo de sujidade. Esses cuidados
contribuem para a manutenção da
vida útil do enxoval e tratam da lavagem normal com água.

quatro mudas. “O departamento
precisa estar preparado minimamente para ter uma ocupação de 100% por
três ou quatro dias consecutivos. A
outra razão é o tempo de descanso da
fibra entre um processo e outro. Se a
minha operação é realizada com três
mudas de enxovais, teoricamente eu
terei 72h de descanso das peças até a
próxima lavagem, tempo ideal para
a recomposição total da fibra após o

processo químico e mecânico. Esse
tempo influencia diretamente no desgaste das fibras, pode ser maior ou
menor de acordo com o intervalo de
lavagem. Só a título de referência, segundo os fabricantes, um lençol de algodão suporta aproximadamente 110
processos. E cerca de 30% a mais para
tecidos mistos, algodão e poliéster, em
boas condições de uso. Fabricantes de
equipamentos têm outra referência,

estimam 80 processos para fibras de
algodão e a mesma proporção nos tecidos mistos”, explicou.
Com a primeira referência dada
por Maria José, estima-se que mensalmente a mesma peça seja higienizada seis vezes com um intervalo de
cinco dias entre cada processo. Esse
lençol de algodão será submetido a
108 processos ao longo de 18 meses.
Em um ano e meio, teoricamente,
O Grand Palladium Imbassaí Resort,
na Bahia, faz treinamentos semanais
com sua equipe de governança para
padronizar o serviço de lavanderia
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toda vida útil estaria consumida. “O
fato é que muitas peças estarão em
boas condições, passado esse período de uso. Essa referência é para o
gestor da área fazer o seu provisionamento para reposição do inventário. No entanto, se a quantidade do
enxoval em uso não for suficiente
para esse intervalo, o desgaste será
gradativamente maior, antecipando
a sua reposição em até um ano ou
pouco mais”, explicou a especialista.

Cada material para seu fim
Pode-se pensar que a lavanderia em um grande hotel ou resort
pode ser diferenciada, ou seus
processos mudem de acordo com
a alta ou baixa temporada. Mas de
acordo com Valdir Paixão, Chefe
de lavanderia do Grand Palladium
Imbassaí Resort & Spa, empreendimento de 654 unidades habitacionais situado em Imbassaí (BA),
a única mudança é a redução dos
turnos de trabalho da lavanderia
própria do hotel. “O primeiro cuidado é que os materiais sejam utilizados para os fins aos quais são
destinados. Além, claro, de evitar
manchas para evitar processos de
re-lavagem ou lavagem pesada
(com produtos mais fortes para tirar manchas). A lavagem depende
do tipo de material, mas todos os
itens (cama e banho) passam por
processos intensos de lavagem,
regulamentados pela ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, como: Umectação, Prélavagem, Lavagem, desinfecção,
Neutralização e Amaciamento”,
explicou Paixão. O hotel também
passou a fazer o reaproveitamento
de água nos processos de lavagem,
com o intuito de minimizar o impacto ambiental e agilizar o processo de modo geral. “Atualmente
otimizamos todo o nosso processamento, com diminuição do tempo por etapa, eliminação das fases
dispensáveis e utilização das cargas máximas por lavadoras. Dessa
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forma, conseguimos reduzir o consumo de água, energia elétrica,
químicos e tempo, bem como diminuir o tempo de secagem para acelerar a devolução do enxoval limpo
e melhorar a vida útil do mesmo”,
completa o chefe de lavanderia.
Pensando no impacto ambiental,
a lavanderia do empreendimento
baiano busca utilizar o menor número de processos de enxágue possível, e todos os produtos utilizados são biodegradáveis. “Estamos
involucrados na proteção do meio
ambiente e recebemos a premiação
EarthCheck por quatro anos consecutivos. Utilizamos processos automatizados de dosagem de produtos
para uso exato da quantidade de químicos por quilo e temos planilhas de
controle para acompanhamento dos
consumos. Além disso, os químicos
utilizados pelo hotel são todos produtos biodegradáveis sempre com o
objetivo de impactar o mínimo possível ao meio ambiente”, contou o
chefe de lavanderia.
Para padronizar os trabalhos, o
hotel faz treinamentos semanais de
reciclagem dos processos de trabalho, buscando um trabalho mais
produtivo e de melhor qualidade.
“O principal erro que tentamos evitar é o uso de enxovais para fins não
apropriados, gerando manchas e
mais processos de lavagem e, consequentemente, redução da vida útil
do enxoval”, declarou Valdir Paixão.

Qualidade antes do Preço
Mesmo que a equipe de governança siga todos os processos
de lavanderia corretamente, ou a
empresa terceirizada seja impecável na prestação dos serviços, um
fator pode fazer com que o hotel
gaste mais do que deveria com a
manutenção dos seus enxovais: a
qualidade das peças utilizadas. Os
produtos devem ser considerados
desde o estudo inicial de implantação do empreendimento e é a
partir dessa escolha que o gestor

e a governanta terão a certeza da
durabilidade e performance das
peças, mesmo após um grande número de lavagens.
Para Rose Molon, Gerente de
Vendas Institucional da Altenburg
— empresa com mais de 90 anos
que fornece produtos de cama e
banho para o mercado hoteleiro
—, o gestor do hotel deve avaliar
vários pontos na hora de adquirir
o seu enxoval. “Preço não pode
ser um fator determinante em detrimento da qualidade. O produto
deve atender ao público do empreendimento, o percentual médio de
ocupação e trazer um diferencial
de conforto que possa fidelizar o
hóspede”, explicou a gerente.
Para evitar descartes e trocas
inesperadas, a Altenburg orienta os
clientes a seguirem rigorosamente as
instruções de manutenção contidas
nas etiquetas das peças. Além disso,
é altamente recomendável a aquisição de, no mínimo, três enxovais por
cama, para assegurar a conservação
das peças por mais tempo. “O ideal
seriam quatro jogos, mas com três,
já é possível fazer um bom trabalho.
Para tanto, a distribuição do enxoval
deve ser da seguinte forma: um jogo
na cama; o segundo, na lavanderia; e
o terceiro enxoval no descanso por,
no mínimo, 24 horas, que é o tempo
de recomposição da fibra do tecido
de algodão”, afirmou Rose.
A empresa prioriza a matériaprima utilizada, acabamentos e tratamentos como anti-peeling e antiencolhimento e alta capacidade de
absorção (hidrofilidade) das toalhas,
porém, segundo Molon, a durabilidade do enxoval vai depender da rotatividade das peças, dos cuidados
com a lavação, da química e da temperatura utilizadas no processo. “O
bom enxoval deve impactar o hóspede, para que ele retorne ao hotel,
indique o estabelecimento a outras
pessoas e se fidelize. Além disso, utilizando corretamente os produtos,
haverá menor necessidade de repo-
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sições frequentes, em comparação
com um enxoval cujo diferencial era
o preço. Todo meio de hospedagem,
independente da categoria, deve
trabalhar com boas soluções para a
cama e garantir excelência em qualidade. Por isso, a Altenburg investe
em produtos e treinamento constante para oferecer o que há de melhor
aos clientes. Afinal, eles são a alma
do negócio e quando estão satisfeitos, sempre voltam”, pontuou a gerente da Altenburg.

Descanso do tecido
Com enxoval completo para
cama, com lençóis, fronhas, colchas,
cobertores, saias, travesseiros entre
outros, com 180 até 400 fios, a empresa Tognato se preocupa com a
matéria prima de seus produtos,
responsável pela durabilidade dos
mesmos. Luiz Pardo, Diretor da empresa, também recomenda que o hotel tenha uma quantidade adequada
de trocas de acordo com a ocupação
do empreendimento, possibilitando
o descanso do tecido. “Permitir que
as fibras se recomponham, trabalhar
com uma boa lavanderia que não
abusa de química para tirar a sujidade da roupa é essencial. Mas tão importante quanto, é saber se está ou
não comprando um enxoval de qualidade. Às vezes, compras somente
por preço baixo acabam fazendo o
hoteleiro comprar produtos de baixa
durabilidade”, comentou o diretor.
Para dar maior segurança ao setor de governança de que as peças
não ficarão manchadas após derramamento de líquidos como vinho,
algumas empresas fornecem peças
impermeáveis. Segundo Pardo, o
material é usado em casos específicos
quando é requerido, como nos casos
de capas protetoras de travesseiro e
protetores de colchão. “A Tognato
trabalha com matéria prima com reconhecida qualidade e que acabam
fazendo com que as peças tenham
a vida útil esperada pelo cliente se
conservada e lavada tomando todas
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as precauções”, defendeu.

Sob medida
Tão necessária como qualquer
outro espaço dentro do hotel, a lavanderia exige um estudo de viabilidade antes de ser concebida. Fatores
como quantos quilos serão lavados
por dia, quantas horas a lavanderia irá funcionar, o total a se lavar,

quanto corresponde à roupa lisa,
felpa e uniformes, espaço disponível
para se montar a lavanderia, tipo de
aquecimento que será disponibilizado, quantas trocas de roupa o hotel
dispõe, se a lavanderia terá tratamento de efluentes, etc, são dados
que levarão ao correto dimensionamento deste serviço.

De acordo com Rafael de Marco,
Gerente Comercial da Girbau — fabricante de maquinarias como lavadoras, secadoras, calandras, etc —,
estes quesitos são analisados a partir
da real necessidade do cliente, após
entender suas dificuldades e particularidades, bem como o porte do
hotel, para assim, indicar o melhor

maquinário para aquela demanda.
“Podemos oferecer soluções personalizadas para cada tipo e tamanho
de hotel. Fabricamos equipamentos
para atender a necessidade tanto de
uma Pousada de 10 apartamentos
como também um resort com mais
de 1.000 apartamentos. Importante
ressaltar que o bom resultado de

uma Lavanderia dentro do hotel não
depende somente de máquinas, e
sim, de um bom estudo de dimensionamento, local de instalação, espaço
para triagem da roupa suja e espaço
para armazenamento da roupa limpa. Por isso sempre oferecemos de
forma gratuita projetos em 2D e 3D
para que o cliente possa visualizar
como a sua Lavanderia ficará depois
de montada”, explicou.
Ele conta que os equipamentos
Girbau são 100% automáticos e programáveis, e por isso é possível criar
processos específicos de lavagem
de acordo com o tipo de roupa, cor
e sujidade. As Lavadoras Extratoras
Serie HS da marca dispõem de um
sistema que reconhece a carga que
foi carregada na Lavadora e de forma automática e instantânea ela recalcula a entrada de água e produto
químico para aquela capacidade específica que foi carregada na máquina. “Isso sem dúvida gera uma grande economia para o hotel que passa
a ter gastos proporcionais com a capacidade que realmente está sendo
lavado”, comentou Rafael.
Na lavadora Girbau é possível
trabalhar de duas formas, sendo
com carregamento manual de produto químico nos compartimentos
ou através de dosagem automática,
onde a máquina emite os sinais para
as bombas dosadoras. “Sempre que
possível, recomendamos o cliente trabalhar com processo de dosador automático, desta forma o nível de água
e a quantidade de produto químico
já estão configurados para aquele
processo específico, evitando assim
uma dosagem excessiva de produto
químico que pode causar danos ao
enxoval”, detalhou o gerente.

Foco no hóspede
Para o gestor que escolhe o serOs produtos da Altenburg contam
com tratamentos anti-peeling e antiencolhimento, que colaboram para
maior durabilidade das peças
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A Tognato trabalha com peças de 180 a 400 fios

viço terceirizado de lavanderia, há
uma série de opções no Brasil, e
como já mencionado, cabe ao responsável do setor fazer uma profunda pesquisa e estudo de qual é
a mais adequada para as necessidades do seu hotel e a que executa o
trabalho corretamente. Neste caso,
os enxovais passam por separação
e processos específicos para cama,
mesa, banho, uniformes, itens especiais de decoração, roupa de
hóspedes, entre outras peças.
São realizados procedimentos
diferentes para tipos de tecido
como algodão, mistos, lisos e felpas. Além disso, os enxovais são separados por tipo de sujidade dentro da lavanderia, após separação
e análise, são criados programas
exclusivos para cada tipo de tecido
e seu uso. No processo de limpeza
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toda a sujeira é removida sem danificar as fibras. Em alguns casos,
os enxovais passam por processos
especiais para a remoção de manchas e toda a sujeira é removida e a
vida útil do tecido é preservada.
Os desafios da governança
são diversos e incluem: planejamento de custos e investimentos,
descarte ou reparo de roupas, inventário de estoque, orçamentos,
compra, controle de recebimento
de fornecedores, demonstrativos
de custos, reposição de enxoval,
entre muitas outras. No sistema
de terceirização com locação de
enxovais, a lavanderia cuida de
todos esses processos além do
profissionalismo na lavagem, preservando as fibras e a qualidade
das roupas e enxovais. Algumas
lavanderias contam com sistema

de rastreamento de cada peça por
chip e código de barra para acompanhamento dos processos de lavagem. Diferente do material próprio, o qual gera investimentos
dispersos, estoque instável e mais
desgastado, o hotel consegue focar no que realmente importa: dedicação ao atendimento, aumento
no apoio da equipe de hotelaria e
conforto para o hóspede.

Material anti-bactérias
Pior que o hóspede encontrar
sujeira no enxoval de cama ou banho, é ele ficar doente após o contato com as peças. Além de uma
lavagem completa e precisa, os
travesseiros, protetores e enchimentos também precisam ser revestidos contra bactérias e fungos.
Foi nisso que investiu a Plooma,
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empresa que fornece enxoval para
empreendimentos de hospitalidade desde 1966. A empresa desenvolve tecidos em fios 100% algodão compactado que aumentam a
durabilidade dos produtos e evita
desgastes no tecido após várias lavagens, sem perder as características originais do produto. Para isso,
utiliza o produto belga Addiguard,
auxiliando na higienização. O
Ultrafresh, outro produto utilizado no processo de fabricação, protege os produtos contra a proliferação de ácaros, fungos e bactérias,
contribuindo também na higiene e
durabilidade do enxoval.
José Vicente Testani, SócioDiretor da Plooma, recomenda o uso
constante de capas protetoras em travesseiros, edredons e colchões para
aumentar a vida útil das peças, feitas
com os produtos especiais mencionados. “Divulgamos em nossos canais de comunicação (site, Facebook,
etc) uma tabela com os significados
das simbologias das instruções de
lavagens que constam nas etiquetas
dos produtos para auxiliar na correta manutenção e conservação dos
mesmos nas lavanderias industriais.
Essas instruções precisam ser seguidas corretamente, bem como a observação da temperatura da água e
da secagem, correta centrifugação e

se é possível o uso de alvejante para
determinado produto”, explicou.
Os produtos que requerem maior
atenção na lavagem são os de enchimentos em penas e plumas de ganso.
Os mesmos podem ser lavados apenas em lavadoras frontais, não podem ficar de molho, a centrifugação
deve ser média com tempo longo e
a secagem deve ser longa, em secadora em temperatura indicada para
cada produto distinto. Pensando na
sua responsabilidade ambiental, a
linha de penas de ganso da Plooma
é composta por matéria-prima 100%
natural certificada e a empresa conta com uma linha de travesseiros
Pet Ecológica, já adotada por alguns
hotéis, onde os produtos são fabricados com fibras a partir de garrafas
PET recicladas. “A Plooma possui
uma estação de tratamento de água
dentro da empresa, que permite não
só a reutilização da água, mas como
o descarte de água tratada no meio
ambiente. Todos os produtos utilizados no processo produtivo são biodegradáveis e estão de acordo com as
normas ambientais”, afirmou Testani.

Processo de seleção rigoroso
Com produtos para Cama, Mesa,
Banho e Spa, o atacadista Empório
Bud trabalha com uma linha para
uso profissional em hotéis, pou-

Lavadoras Girbau Série 6-HS
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José Testani – “As instruções das
etiquetas precisam ser seguidas
corretamente sempre”

sadas, restaurantes, etc. Toda a
coleção Buddemeyer Hotel foi desenvolvida para atender as necessidades deste mercado, sendo assim
produzidas em material resistente.
As matérias primas utilizadas na
confecção das peças passam por rigoroso processo de seleção dentro
do Departamento de Compras da
Buddemeyer que possui experiência de 55 anos atendendo o mercado de roupas de cama e banho.
De acordo com Sergio Laporta,
Diretor da Empório Bud, os edredons
são peças que requerem cuidados especiais, e são confeccionados com costura reforçada a fim de garantir maior
durabilidade. “Seguidas as instruções
de lavagem das etiquetas afixadas nas
peças, a Buddemeyer garante alta performance e durabilidade dos produtos
por ela desenvolvidos”, disse.
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O Brasil é o terceiro maior
produtor de cervejas do
mundo, com uma média
de produção anual de 14
bilhões de litros da bebida,
ficando atrás apenas de
China e Estados Unidos
42

Cervejas Especiais ganham espaço
na mesa dos hotéis
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F

oi-se o tempo em que
apenas uma boa apresentação do prato em
um restaurante importava para
o hóspede. Hoje, com o advento
da tendência de gourmetização,
onde o cliente passa a entender
melhor sobre a composição de um
prato e sua harmonização com diferentes bebidas, o restaurante
que não oferece algo diferente,
facilmente perde o freguês.
Com a enorme variedade de
cervejas no mercado, e pelo fato
do cliente conhecer mais a fundo
cada um dos rótulos, o consumidor está cada dia mais exigente na
hora de escolher o menu ideal em
um restaurante de hotel. De acordo com um estudo divulgado pela
Mintel – Agência de Inteligência
de Mercado, o mercado de cervejas premium cresceu 36% nos últimos três anos no Brasil.
Conhecidas como Cervejas
Especiais, Cervejas Artesanais ou
Cervejas Premium, essa bebida
tem como diferencial a maneira em que é produzida, indo na
contramão da produção em larga
escala, onde essas cervejas são
fabricadas de maneira mais cuidadosa, com o foco na apreciação
por clientes mais exigentes e que
buscam sabor.

Carta de cer vejas
como diferencial
Existem no mundo mais de
90 estilos de cervejas, divididas
em quatro grandes escolas cervejeiras: Alemã, Belga, Inglesa e
Americana. Um dos fatores que
mais agrada o consumidor nas
cervejas americanas, é o alto teor
de lúpulos gerando amargor e
aromas, assim como a possibilidade que as cervejas belgas possuem de serem harmonizadas com
diversos pratos e sobremesas.
De acordo com o Sommelier
de cervejas Marcel Ocampo, o
consumo da cerveja artesanal e
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de qualidade premium tem crescido nos últimos anos. Segundo
ele, o vinho deixou de ser a única bebida sofisticada ideal para
acompanhar
boas
refeições,
onde muitos donos de restaurantes, bares e hotéis tem revisto a
maneira como trabalham com as
cervejas deste tipo.
Países como Estados Unidos,
Austrália e Japão não estão mais
conseguindo dissociar a imagem
de um bom restaurante sem a
presença de cervejas especiais.
Para Ocampo, “considerando o
clima brasileiro e a forte tendência na busca por bons produtos,
as empresas que não se prepararem em possuir esses itens em
suas cartas podem estar correndo sérios riscos de perda de um
faturamento expressivo. Com
um mercado em constante expansão, temperaturas elevadas
típicas de nosso País, e buscas
por experiências gastronômicas,
as cervejas especiais merecem
toda atenção”, alertou.
Na opinião do sommelier, as
redes hoteleiras possuem grandes chances de atingir esse público se investirem em rótulos
de cervejas típicas da região e
em cervejas mais sofisticadas.
“Tente atender os hóspedes
apreciadores de cervejas com
produtos típicos de sua região,
de preferência que leve algum
ingrediente, também regional,
em sua composição. Já as cervejas mais sofisticadas, provavelmente cervejas importadas
especiais, conquistam o cliente
pela harmonização perfeita para
cada momento. É muito importante de ter uma carta de cerveja bem diversificada que atenda
todas as necessidades e de preferência um profissional qualificado para guiar o cliente para
uma escolha perfeita”.
Ocampo defende que além
de ter um bom estoque de ró-

tulos de cerveja, é essencial ter
um profissional capacitado no
hotel para atender os clientes e
saber orientar sobre qual bebida é mais apropriada para cada
prato escolhido. Além disso é
essencial que os fornecedores
dessas cervejas garantam o abastecimento contínuo do produto,
dando suporte total em relação
a treinamentos, taças oficiais e
sugestões de harmonização.

Transporte e armazenamento
É fato que as cervejas artesanais caíram no gosto dos brasileiros, entretanto, engana-se quem
pensa que seu comércio é feito de
uma maneira tradicional e desleixada. As cervejas premium,
como o próprio nome sugere, são
diferenciadas não somente pelo
sabor, mas também por elas precisarem de um transporte e armazenamento adequado.
Ciente dos cuidados que elas
necessitam, a Databier, primei-

Marcel Ocampo – “Com um mercado
em constante expansão e buscas por
experiências gastronômicas, as cervejas
especiais merecem toda atenção”

ra distribuidora brasileira especializada em cervejas artesanais,
oferece toda logística necessária,
desde a retirada do produto da
fábrica, até a sua entrega final
nos empreendimentos. Carlos
Pavanelli, Sócio e Diretor de
Operações da Databier, ressalta que é necessário um cuidado
especial no transporte e armazenamento das cervejas artesanais.
“As cervejas precisam de todo
cuidado em dois processos: na
exposição a altas temperaturas
durante o transporte e na armazenagem, pois elas afetam a qualidade do produto, assim como,
o tempo de transporte também é
crucial para mantê-las com o sabor original. Nossos produtos são
de alta qualidade, trabalhamos
com cervejarias premiadas e com
rótulos excepcionais. Da forma
como tratamos nossos processos
de transferência, armazenagem e
entrega, conseguimos preservar
sua qualidade. Nossa política de
atendimento sempre estará atrelada a qualidade no serviço, agregando valor as marcas que representamos”, comentou.
O diretor também afirma que o
setor de cervejas pode ser melhor
explorado e acredita que as artesanais podem trazer novas experiências aos consumidores. “Este
é um mercado em expansão, com
muito espaço ainda para crescer,
onde produtos de qualidade e com
padrão de atendimento crescerão
constantemente. A variedade de
rótulos e o crescente número de
cervejarias tem alterado o padrão
de consumo e as escolhas dos
consumidores. Queremos colaborar com a disponibilização destes
produtos para pessoas acostumadas a consumir marcas massificadas, desta forma, levando a elas
a possibilidade de conhecerem
as artesanais. Este perfil de consumidor pode escolher por beber
menos, porém melhor”, explicou.

Com relação ao universo hoteleiro, Pavanelli segue o mesmo raciocínio, de que ainda é um
mercado pouco explorado. Ele
também revela a “favorita” dos
brasileiros e reafirma que os empreendimentos hoteleiros precisam dar a devida atenção ao produto. “As cervejas de Trigo são
as mais populares, até pelo movimento de importação iniciado
há muitos anos atrás, principalmente com as marcas alemãs. Até
aqui no Brasil, muitas cervejarias
artesanais iniciaram com a cerveja de trigo. Mas, assim como todo
o mercado, o setor hoteleiro também é pouco explorado, pois as
artesanais precisam ser tratadas
com o glamour do vinho, treinamento de o que servir e como servir também é um ponto crucial”.

Harmonização
A harmonização entre cervejas
especiais e pratos da alta gastronomia é algo que tem sido muito difundido em pubs, bares e
em restaurantes de hotéis, onde
muitos realizam festivais gastronômicos com o diferencial de harmonização.
Na visão do sommelier de cervejas Francis Mainardi, a bebida
pode combinar muito bem com
diferentes pratos. “Você pode
buscar uma harmonização por
semelhança (quando você busca
a “harmonia” entre aromas e sabores, tanto da cerveja, quanto
do prato), por exemplo: Aromas
intensamente tostados de uma
Stout ou Imperial Porter com
Petit Gateau. Ou uma harmonização por contraste (quando se
busca interação específica com
ingredientes), por exemplo: a acidez de uma cerveja do estilo Fruit
Lambic e a doçura do chocolate
branco. Nos dois usei exemplos
de harmonização de cerveja com
doce, isso é uma quebra de paradigmas que estamos acostumados

Carlos Pavanelli – “O setor hoteleiro é
pouco explorado, pois as artesanais
precisam ser tratadas com o glamour
do vinho e treinamento de o que servir
e como servir como pontos cruciais”

a ouvir por aí. Mas também podemos harmonizar tranquilamente
com pratos salgados”.
O profissional afirma que é essencial que o restaurante invista
em uma carta de cervejas com variedade de rótulos, com um pouco de cada estilo da bebida. Para
ele, muitas vezes não é preciso ter
uma carta muito extensa, e sim
uma carta completa. Assim como
existe o paradigma de que o vinho combina mais com o inverno
para consumo, o mesmo acontece com as cervejas, onde muitos
acreditam que só é bom apreciar
a bebida em dias de muito calor.
Na opinião de Mainardi, esse
paradigma precisa ser quebrado,
pois existem cervejas para todas
as estações do ano. “Em épocas
mais quentes do ano, pode-se
procurar por cervejas mais leves,
refrescantes... assim como uma
boa American Lager (conhecida
popularmente como pilsen), ou
até mesmo uma Witbier, que é
um estilo belga que leva trigo e
condimentos como semente de
coentro e casta de frutas cítri-
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A Pousada do Sandi, localizada em Paraty (RJ), oferece rótulos de diferentes países em sua carta de cervejas

Francis Mainardi – “Se você tem
uma carta de vinhos então, será
‘obrigação’ ter uma de cervejas”

46

cas. Em climas mais frios, por
exemplo, podemos buscar as
cervejas mais intensas de sabor
e graduação alcoólica mais elevadas. Por exemplo uma Bock,
DoppelBock, Stout, Porter. Se
você tem uma carta de vinhos
então, será ‘obrigação’ ter uma
de cervejas”, afirmou.
Pelo fato das cervejas especiais serem produzidas em baixa
escala em micro cervejarias, uma
das preocupações do gestor de
restaurante é quanto ao atendimento da demanda pela bebida.
Francis afirma que esses locais
não possuem o mesmo tamanho
das indústrias das marcas comerciais. De acordo com ele, esse é
o grande diferencial de uma cerveja especial para uma comum:
o processo de produção. “O processo de fabricação é seguido à
risca como deve ser: Fazer a cer-

veja, maturar e fermentar no seu
tempo. Isso leva mais tempo. Na
minha visão, hoje quem não tem
uma carta de cervejas – tanto em
hotéis, ou em restaurantes – Está
um pouco atrasado em relação ao
seu concorrente”.
Francis é representante da
empresa Multibeer, a qual seleciona e distribui rótulos de
cervejas especiais em diversos
estabelecimentos. Segundo ele,
o mercado não para de crescer,
mesmo com a grande incidência
de impostos para micro cervejarias. A Multibeer é uma distribuidora de cervejas, dentro do
grupo Multifoods. Seu portfólio
conta com cerca de 200 rótulos diferentes de cervejas. Pelo
menos 180 rótulos nacionais de
12 marcas. Dentre os estilos de
cerveja distribuídos estão as
cervejas leves, fortes, amargas,

adocicadas, clara, escura, de trigo ou cevada, frutada, etc. “No
mundo das cervejas, temos uma
variedade muito grande de estilos, assim como no mundo dos
vinhos. Temos em torno de 190
estilos e sub-estilos da bebida”.
Dentre algumas dicas para os
hotéis que desejam preparar sua
própria carta de cervejas, Francis
acredita que seja ideal apostar em
um mix de produtos Brasileiros.
Segundo ele, muitos hotéis tem
uma demanda de estrangeiros
que não querem tomar a cerveja importada de seu país aqui, e
sim um produto local e fresco.
“As cervejas importadas, na sua
maioria tem grande qualidade,
porém a importação sem os cuidados que a cerveja deve ter, prejudicam seu aroma e sabor. Por
isso sempre prefira um produto
fresco, próximo da sua fonte de

produção. O ideal é começar com
alguns poucos rótulos, e sentir
a necessidade do cliente em aumentar a carta aos poucos. A variedade é sempre bem-vinda”.

Rótulos variados
Localizada na cidade de Paraty
(RJ), a Pousada do Sandi oferece
desde o ano de 2013 uma extensa
carta de cervejas para seus hóspedes. De acordo a proprietária do
empreendimento, Sandra Cintra
Foz, a decisão de investir nesse
tipo de serviço é por conta do segmento o qual a pousada está acostumada trabalhar. “Trabalhamos
com o segmento de luxo, e por
isso apostamos na carta de cervejas. Além disso, apostamos nesse
serviço, pois por ser uma cidade
de litoral quente, as cervejas são
mais refrescantes do que tomar
vinho ou destilados”, contou.

Os clientes podem apreciar a
bebida sempre a harmonizando
com pratos do restaurante do empreendimento. Para a elaboração
da carta, a pousada contratou o
especialista em cervejas, Cássio
Piccolo, proprietário do renomado FrangÓ, bar pioneiro em cervejas e referência no Brasil. “No
mercado em que estamos inseridos a diferenciação é algo muito
importante, por isso apostamos
nas Cervejas Especiais – nacionais e importadas, assim como
nas artesanais da região”.
A carta de cervejas da pousada conta com mais de vinte rótulos, mesclados entre cervejas
nacionais e importadas. São cervejas da Alemanha, República
Tcheca, Bélgica, Holanda, Brasil
e Irlanda, todas servidas no restaurante comandado pelo Chef
italiano Pippo.
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Não são vistos, mas estão
ali: cada detalhe do hotel
depende dos grandes
equipamentos que dão vida ao
fluxo de trabalho hoteleiro
48

Vitais e invisíveis:
A manutenção dos equipamentos
de grande porte no hotel
49

Geradores de energia, bombas de aquecimento
de água, elevadores e centrais de ar condicionado
fazem o hotel funcionar e dão ao hóspede os
confortos mais básicos. Mas se forem esquecidos,
podem causar grandes problemas

P

ensar em mimos para
os hóspedes como chocolates ou brindes sobre
o travesseiro pode ser
uma boa estratégia para fazê-lo voltar ao hotel. Mas isso pode vir por
água abaixo caso os confortos mais
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básicos de sua estadia não estejam
funcionando bem. Água quente no
chuveiro, temperatura ideal no quarto e a própria energia elétrica que faz
tudo isso funcionar é o mínimo que
o cliente espera quando viaja, e ter
tudo isso sempre em funcionamento

pode parecer simples, mas carece de
total atenção do gestor hoteleiro.
A manutenção preventiva é um
assunto recorrente na hotelaria.
Geralmente quando esse assunto
é levantado, logo pensamos nos
pequenos danos que podem ser
evitados, como uma dobradiça de
porta que range ou uma pintura
descascada. Contudo, tratando-se
de equipamentos de grande porte como elevadores, geradores de
energia, centrais de ar condicionado e bombas de aquecimento
de água, o cuidado é ainda mais

minucioso: estes itens interferem
fortemente nos custos do hotel,
que incidem no valor da diária o que volta a atingir o hóspede.
Além disso, manter a segurança
de todos os envolvidos, sejam
clientes ou colaboradores, é essencial. Eles podem não ser vistos
pelos hóspedes, mas certamente
fazem toda a diferença.
A sinergia entre a equipe ou empresa terceirizada de manutenção é
essencial. O gestor que não orienta
seus colaboradores de todos os setores do hotel a reportarem qualquer

problema durante sua rotina de trabalho pode colher maus frutos no futuro. Ao contrário do que muitos hoteleiros possam pensar, a manutenção
planejada é muito mais barata que a
emergencial, mas é a segunda a mais
recorrente. Desde o projeto arquitetônico até a entrega dos serviços ao
cliente final, todo cuidado com estes
equipamentos ainda é pouco.

Monitoria diária
Cada equipamento de grande
porte, tais como aquecedores de
água, geradores de energia, elevado-

res, bombas de piscinas, central de ar
condicionado, bombas de incêndio,
transformadores, e outros têm sua
particularidade de operação, manutenção e controle, sendo necessário
em cada caso as manutenções preventivas, que vão desde lubrificação,
reparos até substituição de peças. O
Bourbon Atibaia Convention & Spa
Resort, situado no interior de São
Paulo, faz um monitoramento diariamente, através de um check list
específico para cada equipamento.
Central de ar condicionado
do Bourbon Atibaia (SP)
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Nilson Bernal, Gerente Geral do
empreendimento paulista, explica
que todo equipamento possui uma
ficha de cadastro e controle, para
manutenção preventiva. “Alguns
equipamentos requerem procedimentos obrigatórios por legislação,
como por exemplo, os aquecedores
de água, que seguem a NR 13 para
garantir seu funcionamento com segurança. Temos geradores energia
de grande porte onde a manutenção preventiva mensal ou corretiva
quando necessário é realizada por
uma empresa especializada. Nossos
elevadores também passam por vistorias semanais e sua manutenção é
feita pelo fabricante do equipamento. Grande parte da manutenção dos
nossos equipamentos é executada
pela equipe de manutenção do pró-

prio resort”, assegurou.
Na manutenção do resort em
Atibaia (SP) várias normas de segurança são seguidas, tais como:
• NR-6: Equipamentos de Proteção
Individual
• NR-8: Edificações
• NR-9: Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais
• NR-10: Instalações e Serviços em
Eletricidade
• NR-12: Máquinas e Equipamentos
• NR-13: Caldeiras e Vasos de Pressão
• NR-33: Espaços Confinados
• NR-35: Trabalhos em Altura
Bernal declara ainda que os equipamentos podem ter sua vida útil
prolongada, mas para isso, é preciso
que sejam seguidos rigorosamente
as recomendações de seus fabricantes, que vão desde sua operação,

Nilson Bernal – “Os cuidados com estes equipamentos é que vão garantir a
segurança na funcionalidade do resort, garantindo o conforto e a higiene”
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manutenção, até controle. “Para a
escolha destes equipamentos, é necessário um estudo técnico bastante
detalhado, que envolve profissionais das diversas áreas da engenharia. A Bourbon possui um grupo
de consultores técnicos altamente
qualificados e com expertise, que
avaliam as características funcionais
e operacionais, pesquisam o que há
de melhor no mercado e depois fazer o dimensionamento e escolha
dos equipamentos. Os cuidados com
estes equipamentos é que vão garantir a segurança na funcionalidade
do resort, garantindo o conforto e a
higiene, banho com água na temperatura e quantidade de conforto, ar
condicionado e água da piscina na
temperatura de conforto. As manutenções de valores mais significativos são as manutenções corretivas,
quando necessárias em elevadores
e geradores de energia, por se tratarem de equipamentos que requerem
peças específicas e mão de obra altamente especializada”, pontuou o
Gerente Geral do Bourbon Atibaia.
Para ele, um plano de manutenção
eficiente proporciona uma série de benefícios para o estabelecimento, como
otimização da vida útil das instalações
e equipamentos, redução de custos
com a operação, aumento da disponibilidade de apartamentos e operação
eficaz, resultando na satisfação dos
clientes e gerando boa imagem para
o empreendimento. “Para se ter um
plano de manutenção eficiente é necessário que o gestor de manutenção
tenha pleno conhecimento do empreendimento, seus equipamentos e instalações, de forma a estabelecer uma
estratégia de manutenção. Além disso,
é necessário que o empreendimento disponibilize equipe adequada, tanto em
quantidade quanto em conhecimento
técnico e verba adequada destinada a
manutenção do empreendimento, que
pode variar de 0,5 a 3% da receita bruta mensal. Acredito que esta porcentagem deva caminhar junto com o plano
de manutenção”, elencou Bernal.

Sistema próprio de manutenção
Com 301 apartamentos, o Sofitel
Guarujá Jequitimar Resort, no
Guarujá (SP), segue uma série de
normas e padrões pré-estabelecidos
pela rede Accorhotels para manter a
qualidade na entrega de seus serviços, que são voltados para um público bastante exigente. O hotel passa
por uma auditoria técnica programada anual e todos os componentes
do suporte técnico predial possuem
programações específicas de manutenção, com frequências variando
em função de suas características e
utilização. Isso é feito por empresas
especializadas em cada perfil técnico ou pelas próprias fabricantes dos
equipamentos ou sistemas.
Segundo Luis Fernando Matos
dos Santos, Gerente de Manutenção
do Sofitel Guarujá Jequitimar, o empreendimento trabalha com o sistema chamado PMP da AccorHotel,
da parte corporativa. “Em média, a
manutenção programada de sistemas importantes como o ar condicionado, os geradores, elevadores e
de circulação de água, entre outros,
são mensais. Algumas rotinas são
atendidas por técnicos residentes e
outras sob escala. Todos os contratos
especializados da programação de
manutenção via PMP são terceirizados”, explicou o Gerente. As rotinas

de atuação no resort possuem segmentação técnica, como: a) Sistemas
HVAC - Heating, ventilation and
air conditioning – Com direcionamento técnico via PMOC (Plano de
Manutenção Operação e Controle);
b) Grupos Geradores – Programação
Power Systems CAT; c) Elevadores –
Programação Técnica OTIS.
Luis Fernando aponta ainda que,
referente à manutenção, especialmente pela verificação e confirmação da qualidade dos componentes
de reposição, outro procedimento
refere-se à correta operação dos
sistemas e equipamentos. Para ele,
um produto de qualidade pode ser
determinante para definir quantas
manutenções são feitas. “Um projeto corretamente dimensionado,
com as indicações de produtos de
conhecida performance e com desempenho técnico que permita uma
menor interferência futura em manutenção resulta em benefício para
toda a cadeia de entrega da UN, desde às programações de manutenção
e despesas inerentes. Os cuidados
com este tipo de equipamento, tanto
sob a visão do cliente final como em
relação aos custos para o hotel, são
de total importância, pois são parte
do básico do produto hoteleiro, que
é a entrega predial, com impacto
direto aos hóspedes pela indisponi-

bilidades de espaços e serviços pela
falta de itens”, comentou, ressaltando que em relação aos custos, uma
programação bem seguida propicia
menores interferências corretivas e
um custo associado bem maior que
a prevenção, que gira em torno de
3% da receita líquida.

Manutenção Predial Integrada
Para auxiliar na administração,
proporcionando um gerenciamento
de forma eficiente, com uma melhor organização dos documentos
e informações do Departamento
de Manutenção, o Grupo Nobile
Hotéis utiliza o programa MPI –
Manutenção Predial Integrada, que
abrange processos como solicitação
de serviço, controle de consumo de
água, energia elétrica e gás, controle de estoque, ferramentas, equipamentos, relatórios, programas preventivos e outros controles.
De acordo com Luiz Cláudio de
Oliveira, Diretor de Patrimônio do
Grupo Nobile, os empreendimentos
administrados pelo Grupo possuem
uma equipe enxuta, multifuncional
e treinada para atuar nas áreas onde
possam ocorrer problemas ou falhas,
como também fazer a checagem básica nos equipamentos, conforme o
plano de manutenção onde constam
as periodicidades de verificações.
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Essas checagens, necessárias ao bom
funcionamento dos equipamentos,
constam de vários itens e controles e
dependem de cada empreendimento ou equipamento.
Independentemente do tipo de
hotel, a manutenção dos equipamentos de grande porte, como gerador
de água quente, gerador de energia,
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elevadores, bombas em geral e central de ar condicionado é realizada
nos hotéis da Nobile por empresas
terceirizadas, constando do plano
de manutenção de cada empreendimento todas as ações e periodicidades das preventivas, com o acompanhamento e a supervisão de cada
responsável da área de manutenção

em cada empreendimento. O MPI
serve também como facilitador na
gestão do Departamento quanto ao
acompanhamento de contratos de
prestação de serviços públicos ou
privados. “Esse sistema dispõe de
um módulo para o PMOC - Plano de
Manutenção, Operação e Controle -,
exigido na Portaria 3.523/MS. Nele

O Sofitel Guarujá Jequitimar (SP) passa
por vistorias técnicas mensais e anuais,
padronizadas pela AccorHotels

são estipulados os prazos em que as
verificações e correções técnicas deverão ser executadas em cada equipamento de Climatização, Ventilação
e Exaustão. Dessa forma, por meio do
módulo, pode-se fazer as programações e o cadastro das máquinas e equipamentos com as atividades periódicas preventivas”, explicou Luiz.

Em todos os empreendimentos
administrados pelo Grupo são realizadas periodicamente uma vistoria
tendo como objetivo a verificação “in
loco” das ações preventivas e corretivas, e a atuação da equipe na gestão
da manutenção. Essa visita é realizada
a cada quatro meses e consiste na verificação do funcionamento dos equipamentos, instalações e sistema em
geral, bem como a conservação da edificação e o cumprimento da norma NBR
– 5674 - Manutenção de Edificações, com
base na norma NBR – 14037 - Manual
de Operações - uso e manutenção das
Edificações e Manuais da Rede.
O Diretor de Patrimônio do grupo
também explica que a vida útil de um
equipamento, já estimada pelo fabricante (em meses ou anos), é iniciada
no momento que entra em operação.
Entretanto, para que o equipamento
possa cumprir a funcionalidade para
qual foi projetado e atingir a vida
útil estimada, é necessário que haja
um plano de manutenção adequado
e observar alguns fatores que possam prejudicar sua vida útil, como
por exemplo: intempéries da natureza e maresia nas regiões litorâneas.
Nesses casos, devem ser previstos
uma proteção maior do equipamento com a intervenção de manutenções preventivas em menor periodicidade. “Seja qual for o produto
de qualidade, quem vai determinar
quantas manutenções são necessárias é o fabricante, que é inserido no
MPI, o plano de manutenção com as
rotinas que podem ser com maior
periodicidade ou não. Para escolha
de um equipamento são levados
em consideração o custo e o benefício, assim como outros critérios
importantes, por exemplo: adquirir
sistema de ar condicionado com o
sistema inverte e proteção Gold -Fin
(anti-corrosão), utilizados em áreas
litorâneas; bombas de recalque com
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Suíte do Tryp by Wyndham Ribeirão
Preto, um dos hotéis geridos pela Nobile

partidas com inversor de frequência
e fator de potência adequados, que
diminuem o custo de energia, não
sobrecarregando o sistema elétrico;
na aquisição de aquecedores e geradores de água quente, adquirir equipamento com nova tecnologia, com
maior vida útil e menor custo energético para operação”, assegurou o
Diretor, mencionando também que
os valores que envolvem a gestão de
manutenção própria giram em torno
de 12% do orçamento e com empresas terceirizadas, em 27%.
A Nobile adota na gestão da
manutenção dos empreendimentos Inspeções periódicas; Plano de
manutenção; Software de gestão
de Manutenção – MPI. Todas estas ações são acompanhadas pelo
Departamento de Manutenção de
cada empreendimento, sob a supervisão do Departamento Técnico
Corporativo do Grupo e anualmente são feitos investimentos específicos, planejados e incluídos
no CAPEX (despesas de capital ou
investimento em bens de capital),
como substituição ou aquisição de
novos equipamentos.

Primeiros 120 dias
Ainda que a maioria dos hotéis
tenham sua própria equipe de manutenção, muitos deles também
contratam este serviço, principalmente para os equipamentos de
grande porte que necessitam de
conhecimento técnico para revisões e reparos. Para as empresas
que realizam estes serviços, o setor
hoteleiro faz parte de um nicho de
mercado que exige maior atenção e
qualidade, considerando que existem dois tipos de clientes envolvidos: o próprio gestor e o hóspede.
A empresa Tekna Engenharia realiza trabalhos para todo o mercado
corporativo, contudo, delimita sua
força de trabalho aos segmentos
mais exigentes como este. Ela atua
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com implantação e manutenção de
sistemas de instalações mecânicas
e especiais (ar condicionado, ventilação/exaustão, pressurização e
detecção e combate a incêndio).
De acordo com Gian Formenton,
Diretor da empresa, a rede hoteleira tem utilizado em seus projetos
equipamentos de pequeno e grande
porte e o grande desafio é sempre
realizar as rotinas estabelecidas, de
forma a manter os equipamentos
em funcionamento com 100% de
sua capacidade. “Garantindo que os
equipamentos estejam sempre em
pleno funcionamento, o reflexo no
custo operacional é significativo. Os
primeiros 120 dias após a implantação de um sistema são cruciais
para se diagnosticar e estabelecer
as necessidades específicas de cada
rotina. Após esse período, com um
plano de manutenção elaborado de
maneira assertiva, é necessário que
sejam feitas intervenções de manutenções preditivas e preventivas. De
maneira programada e sistêmica, as
intervenções geram menor impacto
na operação do empreendimento se
comparadas às manutenções corretivas”, explicou Formenton.
Para atuar com segurança e de
acordo com requisitos normativos
em relação aos sistemas de climatização e ventilação, as principais normas são:
• NBR 14679 (Sistemas de condicionamento de ar e ventilação — Execução
de serviços de higienização);
• NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários)
• Portaria nº. 3.523, de 28 de agosto
de 1998, que contém medidas básicas
referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza,
remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência dos componentes
dos sistemas de climatização;
• Resolução RE nº. 9, de 16 de janeiro de 2003, que trata de padrões referenciais de qualidade de ar interior
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em ambientes de uso público e coletivo, climatizados artificialmente;
• Boas práticas aplicadas e embasadas em algumas normativas
de entidades internacionais como
SMACNA, ASHRAE, AHRI.
Cada sistema possui suas normas
específicas e é atendendo a cada uma
delas que a Tekna Engenharia atua.
“Por exemplo, sistemas de exaustão
de cozinhas profissionais devem
atender a NBR 14518. Já sistemas de
Detecção e combate a Incêndio são
regulamentados pela NBR 17240,
além de seguirem o que determinam
as Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado correspondente”, mencionou o Diretor. Ele afirma
que aumentar a vida útil dos equipamentos é um dos principais objetivos de um plano de manutenção
adequado. Com isso, além dos equipamentos estarem aptos ao uso, sem
nenhum tipo de risco ao usuário, estará operando com menor custo operacional ao longo de toda sua vida
útil. Para isso, é preciso identificar
as necessidades de cada empreendimento, avaliando os equipamentos e a operação de cada um deles;
estabelecer uma rotina assertiva de
manutenções preditivas e preventivas; seguir rigorosamente as rotinas
estabelecidas; manter equipe atualizada e treinada e manter o histórico
de intervenções dos equipamentos.
Formenton assegura que os clientes corporativos estão mais atualizados com a necessidade de se ter um
trabalho bem executado e tem convicção dos frutos colhidos. “A grande maioria têm absorvido o fato de
que a manutenção deixou de ser tratado como gasto e passou a ser visto como um investimento por parte
das empresas. A qualidade do ar e o
conforto ao usuário, a confiabilidade
do sistema, o reflexo no custo operacional, a conservação do patrimônio,
são alguns dos resultados que aqueles que investem nos processos de
manutenção adequados têm encontrado. Essa é a forma de gestão que

proporcionamos aos nossos clientes”, pontuou o Diretor.

Plantão 24h
Imagine que seu hotel está com
100% de ocupação em plena alta
temporada e de repente, ocorre uma
falha na central de ar condicionado
ou no aquecedor de água no meio
do dia ou na madrugada, interrompendo banhos ou tornando a suíte
uma verdadeira sauna. Certamente,
o telefone da recepção não pararia
de tocar, até que o problema fosse
resolvido. Nessa situação hipotética,
a equipe de manutenção poderia estar treinada para resolver o problema, mas nem sempre isso acontece.
Neste caso, ter uma equipe que resolverá o problema a qualquer hora
do dia é o ideal.
A implantação de um grupo gerador pode levar a economias de
até 40% na conta de energia, onde é
possível pagar o investimento com
a própria economia, dependendo
da modalidade contratada junto a
concessionária. Para clientes onde
sua operação é standby, pode amenizar perdas incalculáveis, pois evita hóspedes presos em elevadores,
desconforto em hospedagens, falta
de água, segurança, entre outras situações que faria o hóspede trocar
o hotel e ainda solicitar reembolsos,
ou ainda mover processos.
Com serviço disponível 24h por
dia, sete dias por semana, a MP Gen
realiza além de venda de grupos geradores, manutenções preventivas,
corretivas e retrofits nestes grupos;
filtragem e tratamento de diesel;
montagens de painéis e infraestruturas e fornecimento de peças de reposição. Ricardo Dinelli, Diretor da
empresa, explica que a manutenção
segue os procedimentos recomendados pelos fabricantes dos equipamentos e conforme o plano de manutenção elaborado de acordo com
as necessidades de cada equipamento. Os controles são feitos através
do check list de manutenção e as

gurou seu showroom para atender
as necessidades de mais clientes”,
acrescentou Ricardo Dinelli.

Software de manutenção

A Tekna Engenharia possui sua própria frota de
caminhões para transporte dos equipamentos

informações coletadas são cadastradas em um software de manutenção
que sinaliza as atividades para as
próximas manutenções, seguindo as
normas de segurança NR 10, NR 18
e NR 35.
Dinelli afirma que desde o projeto, instalação e pós instalação, as
atenções são muitas, desde aterramento, distribuição das cargas,
tanque de combustível de fácil manutenção, combustível de boa procedência, revisões periódicas, peças e lubrificante de boa qualidade,
aplicação do plano de manutenção
recomendado entre outros procedimentos são fundamentais ao bom
funcionamento do equipamento.
“Antes de tudo, é importante ressaltar que fazer a manutenção adequada do Grupo Gerador, ou qualquer outro sistema eletro-mecânico,
significa economizar, reduzir perdas. A garantia de funcionamento
de um Grupo Gerador, nas horas
mais difíceis, depende essencialmente da execução do Programa de
Manutenção Preventiva, indicado
por cada fabricante. Um contrato
de Manutenção Preventiva Mensal
é a escolha de menor custo, para
garantir que o equipamento fun-

cione adequadamente, a qualquer
tempo; Emissão de ART (Anotação
de Responsabilidade Técnica) junto
ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia; contar
com um Plantão Técnico, 24h por
dia, 7 dias por semana; preservar a
vida útil do equipamento e minimizar o custo de depreciação normal
do equipamento, pelo melhor estado de conservação e consequente
valor de revenda”, alertou o Diretor
da MP Gen, que atua desde 1995.
A MP Gen já instalou grupos
geradores em prédios com mais de
20 andares como no antigo Hotel
Meridien, no Hotel Marina Palace
e Marina All Suites, entre outros.
A empresa realizou desde o projeto
de engenharia à construção e montagem de estruturas metálicas que
suportassem o peso e o trabalho do
Grupo Gerador, assim como estudo
de impacto ambiental. “A MP Gen
é pioneira na montagem de Usinas
de Geração de Energia, composta por quatro ou mais Geradores,
empilhados em prateleiras, o que
economiza até 50% do espaço necessário. Ainda é uma solução para
poucos, dado a complexidade técnica. Recentemente, a empresa inau-

Para evitar surpresas ruins durante a estada do hóspede e os possíveis prejuízos que elas possam
acarretar, o melhor é ter a manutenção preventiva tratada de forma
séria e efetiva. Todas as diversas
frentes de trabalho de um hotel
— governança, recepção, guest relations e restaurante, por exemplo
—, precisam estar trabalhando de
forma integrada e um software de
manutenção predial pode se mostrar a solução ideal para organizar
as frentes de trabalho, garantindo
a satisfação dos hóspedes.
O software Leankeep Hotel é
simples de operar e atua no planejamento e no controle predial do
hotel ou rede, ajudando a reduzir
gastos e custos operacionais de forma virtual. Suas funcionalidades
facilitam o controle de sistemas
como ar condicionado, iluminação,
hidráulica, elétrica entre outros,
além de organizar a agenda de trabalho de diversas equipes, tornando as respostas aos chamados muito mais rápidas e eficientes.
A abertura de ocorrências, por
exemplo, fica centralizada e pode
ser feita diretamente por tablet ou
celular sem necessidade de conexão com a internet, agilizando a
solução. O cadastro de áreas, equipamento e sistemas permite organizar a manutenção planejada e
a corretiva de forma mais eficaz,
antecipando e evitando possíveis
falhas. Até os fornecedores podem
ter acesso e acompanhar os serviços que precisam executar ou materiais que precisam fornecer.
O Leankeep também produz
diversos tipos de relatórios que
evidenciam indicadores para
ajudar na tomada de decisões
estratégicas.
Acompanhando
gastos e consumos, o softwa-
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Patrimônio da rede. A gestão otimizada proporcionada pelo Leankeep
Hotel se reflete no ativo principal
deste tipo de empreendimento. O
hotel atende melhor as necessidades dos clientes, que saem mais
satisfeitos e deixam reviews mais
positivos, fomentando o retorno e
as novas oportunidades.

Capacitação para hotelaria

A MP Gen realiza retrofit de grupos geradores

re acaba ajudando a gerar economia no empreendimento. As
vantagens do software são perceptíveis assim que o cliente
começa a entender e desfrutar
completamente de todas as funcionalidades. Com alta capacidade de adaptação, o Leankeep Hotel
atua em diversas frentes. A gestão
diária fica menos complicada, avisos, relatórios e alarmes podem ser
criados para acompanhar o andamento das atividades e até a emissão
do PMOC é facilitada, podendo ser
feita em apenas um clique. “Antes
do Leankeep, a manutenção era vista aqui como vilã. Ninguém achava
que ela poderia gerar renda. Mas, na
verdade, o software gera economia
para a empresa porque evidencia o
que não foi consertado, quantas vezes um equipamento estragou, quais
setores são mais descuidados”, comentou Aguinaldo Godói, Gerente
Corporativo de Manutenção da Rede
Plaza Hotéis, cliente do Leankeep há
sete anos.
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Já a rede hoteleira BHG Brazilian Hospitality Group tem
usado o software para gerenciar
melhor os indicadores das equipes de manutenção e ter um controle maior e mais eficaz sobre as
ocorrências. “Com os indicadores
de gestão proporcionados pelo
Leankeep passamos a medir o
desempenho das equipes de várias formas e, assim, atacar melhor os pontos de falhas”, contou
Jorge Leonardo Villardo Martins,
Coordenador de Projetos da BHG.
Para comprovar a versatilidade e adaptabilidade do software,
a rede de hotéis Deville destaca
ainda um terceiro exemplo de benefício: “Antes do Leankeep, os
diversos departamentos do hotel
solicitavam a manutenção verbalmente e muitas vezes os chamados
eram esquecidos, gerando conflitos. Hoje temos a ferramenta para
registro das necessidades de cada
um”, relatou Edenilson Guedes,
Supervisor de Manutenção e

Ainda que os equipamentos
de grande porte sejam invisíveis
aos hóspedes, o resultado da manutenção dos mesmos atinge este
público diretamente. Tratando-se
de clientes diferenciados, se comparado com uma indústria, por
exemplo, a MAC Engenharia realiza um treinamento específico
com toda sua equipe, que tem no
Brasil cerca de 1.000 funcionários,
para oferecer um serviço diferenciado e personalizado a este nicho.
A empresa atua com manutenção
preventiva e corretiva de centrais
de ar condicionado, parte hidráulica, elétrica, bombas de piscina
e geradores e realiza mais de
30 horas de treinamento técnico e comportamental por ano
com seus funcionários, adequado por região do País.
Segundo Raimundo Dunezeu,
Diretor Executivo da empresa,
toda prestadora de serviços para
hotelaria deve adaptar seu know
how à especificidade do cliente,
e por isso, investe mais em profissionais e na relação com este
público. “Temos técnicos atualizados pelas mais modernas técnicas de prestação de serviços,
que permitem agilidade na solução dos problemas técnicos e
deixamos à disposição da equipe
todo equipamento e ferramentas necessárias. Em hotelaria o
cliente não espera a solução do
problema, ele vai embora. As
empresas tem que ter a solução,
para todos os problemas dos
equipamentos que estão sob sua

responsabilidade, com equipes
próprias ou parceiros confiáveis”, dissertou o Diretor.
A MAC Engenharia também
conta com softwares desenvolvidos para hotelaria, onde são controladas todas as demandas, de
acordo com o perfil e disponibilidade do hotel (controle do processo). A empresa é uma das poucas
no ramo que possuem o ISO 9000
há mais de 10 anos, e em janeiro de
2017 deve receber as certificações
ISO 14000, que é constituído por
uma série de normas que determinam diretrizes para garantir que
a empresa pratique a gestão ambiental; e 18000, que permite uma
empresa atingir e sistematicamente controlar e melhorar o nível do
desempenho da Saúde e Segurança
do Trabalho por ela mesma estabelecido, padronizando os serviços
em todo o País.
A preocupação do hoteleiro é
com a ocupação do hotel, satisfação
do cliente e sua rentabilidade. Para
Dunezeu, as atividades secundárias
primordiais para o sucesso da operação devem ser tratadas por empresas que tem experiência, know how
em manutenção em hotéis. “Temos
que achar o equilíbrio entre o custo
operacional e a rentabilidade do hotel. As rotinas de manutenção têm

Raimundo Dunezeu – “As empresas especializadas devem conscientizar os
gestores de sua importância, para segurança operacional do hotel”

que ser executadas prioritariamente.
As empresas especializadas devem
conscientizar os gestores (clientes)
de sua importância, para segurança
operacional do hotel. Nós do Grupo
MAC, temos uma experiência grande em manutenção de hotéis (mais
de 20 anos) e uma equipe treinada
em todas as disciplinas que envolve
a manutenção de hotéis. Possuímos
hoje mais de 50 engenheiros especializados, além de técnicos e outros

O software da Leankeep permite o controle de sistemas como ar
condicionado, iluminação, hidráulica, elétrica entre outros

profissionais ligados a essa área.
Somos autorizados dos principais
fabricantes de equipamentos para
hotel e uma rede de parcerias, que
nos credencia a prestar serviços para
grandes redes”, pontuou o Diretor.
Em suas duas décadas de serviços prestados, os principais problemas encontrados nos hotéis pela
empresa, segundo seu Diretor, se
resumem à falta de planejamento e conhecimentos técnicos dos
equipamentos e a falta de planejamento e controle das atividades de
manutenção, principalmente dos
itens críticos. Em relação ao meio
ambiente, Dunezeu pontua que as
empresas devem ter em seus processos produtivos o controle, do
rejeito de suas atividades dando o
destino final correto. “Nós temos
todas nossas atividades o controle de nossos rejeitos, além de
trabalhar fortemente na conscientização de nossos colaboradores.
Procuramos utilizar tecnologia
limpa em nossos processos, além
de recomentar em nossos processos equipamentos que tenha tecnologia limpa, com menor impacto ao
meio ambiente”, afirmou.
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Hotel nas nuvens: garantindo a
segurança digital de informações

O armazenamento de informações em nuvem é uma realidade que ajuda a reduzir custos

Ter acesso remoto a dados e informações é uma
facilidade que auxilia o fluxo de trabalho dos gestores,
mas a atenção deve estar voltada à segurança

S

empre que se pensa em segurança em hotéis, a primeira coisa que vem à mente são cofres e fechaduras eficientes,
que sem dúvida são essenciais para
o hóspede e o administrador de um
empreendimento turístico. Mas, tão
importante quanto, é garantir a segurança de dados, informações e registros de um empreendimento, que
geralmente contam com o auxílio da
tecnologia. Na era dos ‘ladrões digitais’, mais conhecidos como hackers,
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não apenas as informações dos hóspedes, mas também do empreendimento, devem ter sua integridade e
confidencialidade protegidas, além
da certeza de que estes dados não serão perdidos. A Cloud Computing,
ou a famosa “Nuvem”, que oferece
a facilidade de acesso remoto de informações em qualquer computador
ou dispositivo com internet é uma
solução muito utilizada, mas que
deve ser usada com cautela.
A segurança é o primeiro que-

sito a ser considerado quando falamos em nuvem digital, pois de
certa forma, quem usa a nuvem
não sabe onde estão seus documentos ou aplicações. Todavia,
empresas de renome como por
exemplo a AWS - Amazon Web
Services ou Microsoft Azure possuem profissionais altamente capacitados e certificados em suas
funções, sempre com um olhar
voltado na segurança. Um exemplo do investimento em segurança neste quesito é que em junho
de 2016, o Governo dos Estados
Unidos aprovou os serviços da
AWS, Azure e CSRA para Cloud
Computing para seus órgãos go-

vernamentais. O fato de possuir
profissionais altamente capacitados, o que nem sempre é uma
verdade dentro das empresas,
dão base para garantir a segurança na nuvem.
Essa tecnologia ou forma de operacionalizar com os sistemas de informação está ganhando mercado
em grandes proporções, e quem opta
por ela, possui uma solução eficiente
e segura. Basicamente possuem três
tipos de solução na nuvem, sendo:
- Software como Serviço (SaaS) como
por exemplo o Office 365, DropBox
ou o GMail;
- Plataforma como Serviço (PaaS) utilizada por desenvolvedores de sistemas;
- Infraestrutura como Serviço (IaaS),
na qual é “alugado” um servidor
ou hardware de um data center
permitindo a empresa adquirente
colocar todas as suas informações
dentro desta instância (nome adotado para servidores IaaS) e usa-lá
da forma que lhe convém.

O que é?
A computação nas nuvens consiste na possibilidade de acessar arquivos e executar diferentes tarefas
pela internet. Ela evita que o usuário
instale aplicativos no computador
para tudo, pois pode acessar diferentes serviços online para fazer o
que precisa, já que os dados não se
encontram em um computador específico, mas sim em uma rede.
Uma vez conectado ao serviço
online, é possível utilizar de suas
ferramentas e salvar todo o trabalho que for feito para acessá-lo depois de qualquer lugar. E assim, o
computador estará nas nuvens, pois
é possível acessar os aplicativos a
partir de qualquer computador que
tenha acesso à internet.
A partir de uma conexão com a
internet, você pode acessar um servidor capaz de executar o aplicativo desejado, que pode ser desde
um processador de textos até mesmo um jogo ou um pesado editor

de vídeos. Enquanto os servidores executam um programa ou
acessam uma determinada informação, o seu computador precisa
apenas do monitor e dos periféricos para que você interaja.

Preocupação com segurança
A Cloud Computing chegou
para ficar e engana-se quem disser
o contrário. No mundo da informática não se fala em outra coisa a não
ser a migração de todas as empresas
de tecnologia para a nuvem (termo
utilizado para representar o Cloud
Computing). Mas, como fica a questão da segurança nesta nuvem, que
existe em diversos lugares e em formatos diferentes?
Analista de Redes e Infraestrutura
da Desbravador Software, Alam
Luiz Colatto, explica que o uso de
sistemas em nuvem muitas vezes
acaba por ocultar a localização dos
serviços prestados, desta forma, as
empresas acabam armazenando
suas informações em um lugar que
não se sabe bem ao certo onde estão
fisicamente. Por isso, profissionais
da área de TI acabam criando desconfiança em relação a segurança,
pois grande parte desses profissio-

nais herda a cultura de uma infraestrutura diferente desta nova tendência, entretanto, essa desconfiança se
torna desnecessária, já que a maioria
das empresas deste segmento investe em profissionais capacitados e
certificados para garantir a segurança de tais informações.
Outro fator muito importante a
ser considerado é o que se ganha em
relação ao fator elasticidade, ou seja,
possui uma infraestrutura moldável.
“Tomamos como exemplo uma determinada empresa de E-Commerce,
loja virtual, que possui uma infraestrutura em nuvem, onde próximo
do dia 10 de cada mês suas vendas
aumentam e consequentemente
necessitam de mais infraestrutura.
Com a elasticidade, nesses períodos
de grandes acessos, a infraestrutura
automaticamente aumenta, podendo atender todos os usuários que venham acessar o site e quando esses
acessos diminuem, a infraestrutura
diminui automaticamente. Desta
forma, garante o acesso de todas as
pessoas mesmo que sejam em grandes proporções e também reflete no
custo, pois neste formato só é pago o
que é usado”, exemplificou Colatto.
Alam ainda menciona outras
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Os dados do seu hotel e hóspedes estão seguros?
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Alam Luiz Colatto – “A elasticidade
da nuvem garante o acesso de
todas as pessoas, mesmo que
em grandes proporções”

ferramentas disponíveis em nuvem
como Load Balancer e Auto Scaling
que são disponibilizadas por alguns
Data Centers. Estas proporcionam
continuidade e desempenho para
aplicações da nuvem em cenários
que incluem falha no servidor interno ou queda no fornecimento
de energia, por exemplo. “Outra
preocupação que é anulada quando aplicamos sistemas em Cloud
Computing é a resiliência, ou seja,
a capacidade de retornar o ambiente depois de uma falha catastrófica.
Sistemas em nuvem, normalmente possuem um sistema conhecido
como snapshot, uma cópia fiel da
infraestrutura aderida, que funciona como uma espécie de backup (a
macro modo de referenciar) dando possibilidade de subir um novo
ambiente praticamente instantâneo
para atender seus clientes”, explica
Colatto.
O cliente final, que adquire determinados sistemas alocados na nuvem por uma software house (empresas de construção de software),
tem a garantia quanto a segurança e
continuidade do que está contratando. Desta maneira, tem como dedicar-se com foco total no seu próprio

64

negócio, já que as preocupações com
rotinas de backup e eventuais catástrofes tornam-se extintas.
Portanto, a Nuvem é uma solução segura, desde que se tenha conhecimento e referência de onde está
sendo adquirido, pois possibilita a
empresa preparar sua infraestrutura
para atender da melhor forma possível os seus clientes, diminuindo,
senão eliminando falhas em seus
serviços.
Para Trícia Neves, consultora
hoteleira e sócia-diretora da Mapie,
com a abundância de informações
que circulam hoje por meios digitais
como aplicativos para dispositivos
móveis, sites, entre outros, é essencial que os empreendimentos se preocupem com a segurança dos dados
dos clientes. “Este é um importante
alerta aos hoteleiros, que possuem
diversas informações pessoais dos
seus clientes e que devem garantir
a máxima segurança e sigilo destes
dados. Acredito que o hóspede abre
mão de se hospedar em hotéis que
não propiciem uma boa experiência. A tecnologia é uma solução para
muitas coisas, mas isolada ela não
resolve nada. A tecnologia precisa
de inteligência por trás, precisa de
bons gestores que saibam aplicála corretamente e de funcionários
capacitados que entreguem aquilo
que a tecnologia não faz. Acredito
que quanto mais automatizarmos
processos burocráticos, mais tempo
nossas equipes terão para encantar
os clientes”, frisou.

Soma de vantagens
Quando se migra para nuvem,
independente do modelo de implantação e do serviço adotado,
automaticamente alguns benefícios
são sentidos de imediato: a empresa
diminui os gastos com energia elétrica, devido a otimização ou eliminação dos seus servidores físicos e,
também, para manter o resfriamento destes equipamentos. A seguir,
com um simples clique de botão, ela

compreende que detém o poder para
aumentar ou diminuir os recursos
computacionais a qualquer instante
e conforme as suas necessidades.
Neste momento, fica claro que
não precisará mais gastar altas somas com projetos de infraestrutura,
aquisição de hardware, manutenção
e atualização. “Agora, já em pleno
voo e dominando as técnicas de pilotagem, o gestor percebe que o avião
não vai cair (via de regra), uma vez
que o mesmo é confiável e está munido de recursos de alta disponibilidade, podendo, então, tornar enxuta
a equipe de TI e direcioná-la para
assuntos relacionados ao core business da empresa”, explica Vinicius
Machado de Souza, Especialista em
Segurança da Informação. Segundo
ele, há ainda a questão da sustentabilidade, onde a instituição emitirá
menos gases do efeito estufa, contribuindo desta maneira com a qualidade de vida do planeta, sendo que
tal atributo poderá ser explorado
pelo pessoal do marketing.
Souza, que é Pós-Graduando
em Computação Forense & Perícia
Digital e em Gestão da Segurança
da Informação, afirma que quando
buscamos a segurança orientada na
proteção de um determinado sistema, corremos o risco de não estarmos protegendo as informações que
são mais sensíveis para o negócio.
Existem alguns quesitos que devem
ser endereçados, muito antes de
pensarmos em cloud computing ou
qualquer outro serviço terceirizado
de TIC. “Eu faço a seguinte pergunta: Preciso ler a Política de Segurança
da Informação (PSI) e o Modelo de
Classificação de Informações da sua
empresa, onde encontro esses documentos? Se o gestor responder que
tais documentos não existem, isto é
um indício claro da inexistência de
uma GSI - Governança de Segurança
da Informação e de um sistema de
gestão de segurança da informação
(SGSI). Neste caso, antes de avançar
para soluções de computação em

Trícia Neves - “A tecnologia é uma
solução para muitas coisas, mas
isolada ela não resolve nada”

nuvem, sugiro que o empreendedor invista um pouco mais de tempo para tratar destas questões, porque a tendência
é os problemas agravarem se você não
estiver preparado para trabalhar adequadamente com gerenciamento de
riscos”, alertou o especialista.
Quando o cliente contrata um
SaaS (Software como Serviço), ele irá
simplesmente utilizar uma solução
pronta e não terá qualquer controle sobre a infraestrutura e questões
como a identificação de invasões,
correção de vulnerabilidades, vazamento de informações, isolamento
do banco de dados em relação aos
usuários de outras organizações,
performance, configuração de sistema operacional e demais detalhes.
Em resumo, normalmente, ele terá
que confiar em duas entidades, na
qualidade da fornecedora do sof-
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tware e, também, no data center que
está hospedando a solução. Já na
IaaS, você contrata os recursos diretamente da provedora de nuvem
e cria a sua própria estrutura, que
pode ser composta por diversas máquinas virtuais sob o seu controle e
que, inclusive, podem ficar alocadas
numa nuvem privada de acesso restrito. “Sob o prisma da segurança da
informação existem três pilares fundamentais que a sustenta: confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID).
No momento que um destes pilares é
abalado, nós temos, então, uma quebra
de segurança”, pontuou Souza.

Análise de viabilidade
Imagine um hotel que é afastado
da civilização e que possui um link
de Internet de baixa qualidade, considerando que não existe outra solução melhor na região. O que aconteceria se ele utilizasse um provedor
de soluções de nuvem para processar as informações de negócio? Para

o especialista Vinicius Souza, com
certeza o hotel teria um problema de
segurança em razão da indisponibilidade dos serviços, uma vez que teria dificuldades de conexão, ou seja,
a adoção de cloud computing seria
uma decisão equivocada neste caso.
Agora, digamos que você tem
um hotel num centro urbano, possui
um bom link com a Internet e todo
o seu negócio está na nuvem. O que
aconteceria caso o provedor de conexão ficasse um dia inteiro fora do ar?
“Novamente, teríamos um problema
de segurança em razão da indisponibilidade dos serviços. O que fazer nesta situação? A solução seria contratar
mais um link com outro fornecedor
para garantir redundância. Note que,
em ambos os casos, o problema não
está no provedor de nuvem”, explica.
De acordo com Souza, se for
contratada uma solução do tipo
Software como Serviço (SaaS), a
manutenção fica sob a responsabilidade do fornecedor, restando

Os problemas de segurança são amplos e podem ocorrer
nos mais variados contextos, porém, existem algumas
dicas que podem ajudar a evitá-los:
•Certifique-se que exista criptografia no transporte e no armazenamento das informações, métodos de autenticação e níveis de permissão de acesso seguros;
•Faça regularmente cópias de segurança da sua base dados e armazene-as
em local distinto;
•Utilize a função snapshot que permite fazer cópias do estado das máquinas virtuais;
•Faça regularmente atualizações de segurança nas máquinas virtuais;
•Elabore senhas fortes;
•Tenha no hotel um nível de redundância de links com a Internet compatível
com as suas necessidades;
•Informações sensíveis e serviços críticos devem receber maior proteção;
•Considere a utilização de Nuvens Privadas e Infraestrutura com um Serviço
(IaaS) quando o seu negócio necessitar de maior proteção e autonomia;
•Observe os aspectos legais;
•Averígue se é possível realizar auditorias de segurança nas aplicações e nos
servidores virtuais;
•Verifique se você pode obter os logs (registros) dos sistemas;
•Preste atenção na qualidade do suporte do provedor e no idioma utilizado por ele.
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apenas confiar nele. Agora, se for
preciso criar o próprio ambiente, mas não se deseja investir em
hardware, o caminho é contratar
um provedor de nuvem que ofereça uma Infraestrutura como um
Serviço (IaaS) e, neste caso, você
será o responsável por administrar
os seus sistemas virtuais. “Isto, envolve, remotamente via Internet,
configurar sistemas operacionais,
instalar serviços de rede, realizar
atualizações de software, backup,
aplicar controles de segurança
e tudo mais que for necessário
para atender aos seus requisitos.
Também, existe a possibilidade
de contratar uma IaaS e entregar
a administração disso a um terceiro. Outro cenário é quando a
empresa tem uma nuvem privada
em seu próprio espaço físico e,
neste caso, além da estrutura virtual, ela terá que manter toda a
infraestrutura física”, acrescentou.
Antes de migrar para um provedor de serviços de nuvem, os
gestores devem verificar quais são
as certificações que ele recebeu e
as qualificações dos seus colaboradores, os padrões de auditoria
ao qual está submetido, observar
a especificação de acordo do nível
de serviço prometido (SLA), a localização geográfica do data center
e, em caso de desastres, se possui
uma estrutura reserva em outra
localidade para não interromper
as operações dos seus clientes. É
importante estudar todas as cláusulas do contrato, inclusive, se
determinadas especificações atendem aos seus requisitos como,
por exemplo, o plano de backup
e o tempo prometido para reestabelecer serviços em caso de falhas.
Outros questionamentos devem
ser feitos. Os mecanismos de autenticação são seguros? No transporte
e no armazenamento das informações, são utilizados esquemas de
algoritmos criptográficos seguros? Caso você resolva trocar de
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fornecedor, é possível transferir a
base de dados? Os dados são seus,
certo? No caso de IaaS, é possível
migrar as máquinas virtuais para
outro provedor, evitando maiores
transtornos, ou será necessário recriar toda a infraestrutura do zero?
“As referências mais sólidas quando o assunto é cloud computing
vêm das publicações 800-144 e 800145 do NIST (Instituto Nacional de
Padrões e Tecnologias dos Estados
Unidos), sendo conveniente observá-las”, aconselha Vinicius Souza.

em 3.200 hotéis do Brasil e vários
outros países sul-americanos como
Argentina, Paraguai, Uruguai,
Chile e Peru. Graças a parceria
com a Samba Hotéis, em breve estaremos em Orlando, nos
Estados Unidos e em Beirute,
no Líbano. Mesmo presente em
grandes redes hoteleiras, temos
um grande foco nos pequenos
meios de hospedagens que representam 40% de nosso faturamento”, concluiu Pompeo.

Redução de custos
Nuvem “Light”
A Desbravador Software, uma
das mais atuantes empresas em
soluções de software para gestão
hoteleira no Brasil, propõe uma
solução 100% web. Trata-se do
Desbravador Light, produto recentemente lançado e que une as
funcionalidades do Desbravador
Light com a praticidade da web,
tendo como foco os hotéis de pequeno e médio porte. “Este software demandou 18 meses de estudos
e consumiu cerca de R$ 1 milhão
em investimentos, mas estamos
convictos do sucesso deste produto que fará verdadeira revolução
para integrar a gestão em hotéis
dos pontos mais remotos do Brasil.
Isso tudo, graças ao acesso a nuvem que proporciona ainda mais
segurança na operação”, enfatizou
Marcelo Pompeo, Diretor Geral da
Desbravador.
Segundo ele, o produto foi desenvolvido em linguagem de programação JavaTM e o acesso é
100% web. O Sistema conta um
design moderno e funcional e tem
o objetivo de facilitar o processo de
gerência hoteleira, pois permite a
realização das atividades não apenas nas estações de trabalho, mas
também através de dispositivos
móveis, como notebooks, smartphones e tablets. É uma ferramenta completa para todos meios de
hospedagem. “Estamos presentes
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Diante
das
oportunidades existentes no mercado de
Cloud Computing, a Faitec
Informática possui um sistema em nuvem personalizado
para hotéis em parceria com
a DataCenter. O FTC Cloud
Hotels oferece autonomia aos
hoteleiros no armazenamento

em DataCenter para os sistemas
de ERP — Enterprise Resource
Planning Hoteleiro do mercado. Operando no Brasil, na
Europa, Estados Unidos e na
Ásia, o FTC Cloud Hotels é um
serviço de nuvem destinado
aos hotéis que buscam reduzir custos, encurtar prazos de
implementação de soluções e
aumentar a disponibilidade da
infraestrutura. O FTC Cloud
Hotels é compatível com qualquer ERP Hoteleiro do mercado e visa por fim aos serviços
terceirizados de TI e gerenciamento do Sistema de ERP interno no hotel.
A ferramenta pode ser usada
tanto em hotéis grandes como em
médios e pequenos, que podem ganhar com esta parceria.
De acordo com o CEO da Faitec
Informática e Tecnologia, Fabio

Marcelo Pompeo – “O software da Desbravador integra a gestão dos
hotéis dos pontos mais remotos do Brasil, graças ao acesso a nuvem”

Corredor do Datacenter Tier III da Faitec

Santana, o FTC Cloud Hotels suporta vários hotéis simultaneamente conectados, entregando a
necessidade de computação em
uma nuvem privada. “Todos os
sistemas de ERP que serão utilizados pelos usuários estão em
um Datacenter Tier III seguro, na
capital paulista”, afirma Santana.
Segundo ele, a Faitec oferece soluções de TI com ênfase em Banco
de Dados para o mercado hoteleiro, e mais de 200 hotéis já estão na
nuvem da empresa. “Muitos dos
hotéis não trabalham com a gestão
dos custos envolvidos na manutenção de seus equipamentos de
informática e empresas terceiras,
como também licenciamento de
software e contratação de novas
tecnologias. Por isso, a Faitec possui uma equipe preparada para
ajudar e potencializar os hotéis a
criar uma comparação baseada no
custo total de propriedade de seus
equipamentos, serviços terceirizados e softwares”, revela Santana.
Ele ressalta ainda que, geralmente, a infraestrutura do hotel
não está preparada para suportar o
crescimento de seu sistema de ERP,
BI e CRM e muito menos seus servidores virtualizados, e o serviço entra
como agregado a outros, como por
exemplo, os usuários poderão não
mais ficar confusos em caso de uma
necessidade de suporte.
Com o sistema de ERP na nuvem, a latência no acesso a elas cai
bastante, já que o que trafega entre
o Datacenter e a estação do usuário são apenas tráfegos de telas,
ficando a aplicação hospedada no
Datacenter e a estação recebendo
apenas a tela da aplicação.
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Room Tax: Uma questão de
sobrevivência para os hotéis
Pedro Kirilos

Mesmo sendo um destino internacional, o Rio de Janeiro investe em campanhas
para atrair turistas através de seu Convention Bureau

Responsáveis pela captação de eventos, alguns
Convention Bureaux brasileiros têm registrado uma
queda na arrecadação da taxa, uma contribuição
do hóspede que se não repassada, prejudica o
investimento no turismo e na vinda de novos turistas

S

em investimento no turismo, sem hóspedes nos
hotéis. Isso resume o que
ocorre caso os empreendimentos
hoteleiros não colaborem com a
Room Tax (Taxa do Turismo) para
o Convention & Visitors Bureau ao
qual é afiliado. Com esta renda, que
varia de R$ 1,00 a R$ 20,00 no Brasil,
as entidades investem na captação de
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eventos, na divulgação das cidades
como destinos e prospectam novos
turistas, e consequentemente, novos
hóspedes para estes mesmos hotéis.
Ou seja: não colaborar acaba sendo
um “tiro no próprio pé”. No último
ano, algumas entidades têm registrado uma queda no repasse desta
taxa, proporcional à recessão que
atinge todos os setores no País. Mas,

cabe também aos hotéis incentivarem seus hóspedes para contribuir e
alimentar a cadeia do turismo.
A Room Tax é um pequeno valor
pago pelo hóspede, de forma facultativa, somado à sua diária e estipulado conforme o porte do hotel
ou de acordo com a orientação do
Convention Bureau ao hotel, também chamado de mantenedor. Só na
cidade de São Paulo, por exemplo,
são 42 mil apartamentos disponíveis
em mais de 450 hotéis, segundo dados do Observatório do Turismo. No
primeiro trimestre de 2016, a cidade
recebeu 78 eventos, e até dezembro
tinha programados outros 953, que
foram captados um ou mais anos an-

tes, através de muitas campanhas de
incentivo, publicidade e investimentos que destacaram a cidade perante
outras. E é basicamente desta taxa,
somada diariamente por cada quarto, que os Convention & Visitors
Bureaux sobrevivem.
A afiliação entre o hotel e o
Convention não gera custo nenhum
para ambos. Nenhum contrato ou
obrigatoriedade. Por se tratar de
uma relação de confiança e parceria, espera-se que um ajude o outro
a se manter: o hotel capacita seus
funcionários a falarem sobre a taxa
e a explicarem para seus hóspedes,
sem falar apenas que seu pagamento é opcional; e os Convention aplicam este valor na captação de novos
eventos e propagação do destino,
trazendo novos turistas à cidade e
benefícios evidentes a toda economia. Mas o que parece ser simples
na teoria, acaba não se eximindo de
problemas na prática.

Trabalho invisível
Diariamente, os CVB presenciam
empresas das dezenas de segmentos
que compõem a cadeia produtiva
de turismo, eventos e viagens, em
busca de alternativas mais viáveis
financeiramente para manter sua estabilidade no mercado. É o que conta Toni Sando, Presidente Executivo
do SPCVB – São Paulo Convention
& Visitors Bureau, que atualmente
registra uma queda na arrecadação
do Room Tax. Em 2017, a arrecadação na capital paulista vai variar de
R$2,20 a R$10, dependendo da categoria. Segundo ele, os motivos podem ser diversos, como a própria crise, diminuição da taxa de ocupação
dos hotéis e mesmo a não cobrança
da contribuição da taxa facultativa.
“É errado pensar que, ao retirar o
Room Tax, um desconto é aplicado,
uma vez que a contribuição é paga
pelo hóspede e não pelo hotel. Essa
negociação é perigosa para o setor,
pois compromete a saúde financeira
do CVB, que trabalha para resulta-

dos a médio e longo prazo. O SPCVB,
por exemplo, está prospectando quase 500 eventos para até 2027. Para
isso, o valor deve ser repassado corretamente. Caso o hotel fique com
parte desse recurso, é apropriação
indébita e poderá ser auditado pelos
Agentes Públicos, considerando que
o SPCVB é uma Fundação Estadual
e presta conta de todo o valor recebido à Procuradoria das Fundações
do Estado de São Paulo”, explicou o
Presidente Executivo.
Segundo ele, atualmente, os visitantes, principalmente motivados pelo segmento MICE, estão com menos disponibilidade de permanecer mais tempo nos
destinos; as empresas estão enviando
menos profissionais para participarem
de feiras e congressos; e, do outro lado,
organizadores de eventos encaram grandes desafios na obtenção de patrocínios e
tentam, de pequenas a grandes atitudes,
promover economia nos gastos gerais,
como, por exemplo, redução de serviços, de alimentos e bebidas, de equipamentos e até de decoração.
Para Sando, com essa postura
preventiva, é normal que se busque, em cada canto, por custos que
possam ser eliminados. “Neste momento, a leitura do manual e a consciência do ‘trabalho invisível’ são
essenciais para não se perder a base
que garante a sustentabilidade do
setor a curto, médio e longo prazo.
Na hotelaria ou na sua agência corporativa, às vezes, na negociação, o
comercial retira a cobrança do Room
Tax, contribuição facultativa paga
por hóspede por diária nos hotéis
associados do CVB local, como forma de oferecer um menor valor no
orçamento, mesmo que importantes
eventos tenham vindo por meio do
próprio CVB”, afirmou.
Toni Sando diz ainda que quando
não se inclui o Room Tax nas negociações, se desparametriza do sistema ou não é mantido no balcão um
display de orientação da importância da contribuição, compromete-se
a sustentabilidade do setor a médio

e longo prazo. “Por isso, a real saída
é unir esforços para que os eventos,
encontros, reuniões e muito mais
continuem acontecendo, com a relevância que lhe são devidas. Em São
Paulo, por exemplo, o SPCVB, com
esse recurso, já capacitou mais de 10
mil profissionais. Um único evento
captado pode trazer milhares de visitantes de uma vez só. É um esforço
concentrado que, se mantido, pode
trazer retornos mais efetivos do que
cortes de custos aparentemente superficiais”, apontou. Em 2016, foram
captados e/ou apoiados cerca de 355
eventos na cidade.
Para manter os colaboradores alinhados à esta cultura, a Academia
Visite São Paulo, programa de cursos e treinamentos do SPCVB, tem
um módulo voltado ao Room Tax, e
a equipe de Relacionamento faz visitas constantes aos hotéis associados
para abordar o assunto. A entidade
sempre busca munir de argumentos
e materiais explicativos os profissionais da hotelaria, para que sejam
engajados e informados o bastante,
para explicar ao hóspede a importância da contribuição do Room Tax,
quando questionado.
O SPCVB faz um trabalho constante
também de reconhecer os hotéis que envidam esforços para o desenvolvimento
mês a mês da arrecadação e repasse.

Dependentes da confiança
A Room Tax/Doação para o
Turismo também é o que movimenta o CCVB – Curitiba Convention &
Visitors Bureau, ditando as ações e
ferramentas da instituição. Sessenta
por cento da arrecadação é oriunda
desta concessão, mantendo as captações de eventos, ferramentas para
receber melhor o turista — como
aplicativos, site com a programação
da cidade —, campanhas de marketing, ações de capacitação com promotores de eventos, entre outras
atividades. Graças a estas ações, a
capital paranaense recebe por ano
cerca de 3,7 milhões de turistas. O
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Ken Chu/Expressão Studio SPCVB
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O São Paulo CVB registrou grande
queda na arrecadação, necessária
para custear as grandes campanhas
de captação de eventos

valor é cobrado por diária e varia
de acordo com a categoria do hotel.
O hóspede contribui no check-out e
confere o lançamento total na conta.
Os valores variam entre R$ 1,20 na
categoria econômica até R$ 3,10 na
categoria superluxo.
Segundo Tatiana Turra, DiretoraExecutiva do CCVB, a grande maioria dos hotéis arrecadam a Room
Tax, revertida em benefícios para o
turismo da cidade e para os turistas, fomentando o desenvolvimento econômico e social do destino.
“Visualizamos a campanha como
um quebra cabeça, e cada um de nós
é uma peça. Juntos, somos o destino e o desejamos mais preparado e
competitivo, gerando experiências
exclusivas aos turistas, que inove
em atrações, que supere a excelência
em serviços e, de modo especial, que
conte com profissionais valorizados
e motivados para seguirmos um caminho de conquistas”, afirmou.
Segundo ela, o CCVB tem um
índice mínimo que o hotel tem que
alcançar, justamente para não ter
uma oscilação tão grande na receita
mensal. “Com isso, conseguimos garantir nosso planejamento de ações
mensais, manter a regularidade e
qualidade no nosso trabalho. A resistência existe em alguns casos, mas
creio que em qualquer segmento é
muito difícil ter todos os envolvidos
acreditando em um mesmo objetivo.
Esta resistência, de uma forma geral,
é vencida na medida em que os empresários percebem a importância do
trabalho do CCVB e dos benefícios
trazidos, principalmente pelo setor
de eventos”, declarou a diretora.
Para qualificar e instruir os colaboradores dos hotéis, o CCVB tem
uma campanha chamada “Eu Apoio
Room Tax/Doação para o Turismo”.
Ela abrange todos os atores envolvidos, dentre eles, o “front” dos hotéis.
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“Temos treinamentos específicos nos
hotéis, com as equipes de recepção
e níveis gerenciais, realizamos premiações, eventos de relacionamento, capacitações variadas, tudo com
o objetivo de mobilizar os profissionais em torno da causa. Não é um

Fábio Muniz

74

trabalho fácil, mas temos observado
grandes resultados. Temos que trabalhar na confiança, mostrar a importância e relevância da parceria.
O prejuízo, nesta relação, representa
uma perda para todo o setor porque
impactar negativamente o trabalho

do CCVB pode significar menos ferramentas de comercialização, menos
processos de captação de eventos e,
consequentemente, menos hóspedes
nos hotéis”, opinou Tatiana.
O Curitiba CVB reúne, ao final de
cada trimestre, recepcionistas, men-

sageiros, reservas, chefes de recepção e gerentes gerais dos hotéis que
mais contribuíram com a campanha
Eu apoio a RoomTax/Doação para o
Turismo. Durante a confraternização
do terceiro trimestre de 2016 (julho,
agosto e setembro), o Ibis Centro

Cívico foi premiado pela conquista
da maior arrecadação da RoomTax/
Doação para o Turismo e o Hotel
Master Express Curitiba recebeu o
troféu pelo maior incremento do valor
arrecadado no período comparado ao
trimestre anterior. Todos os membros

das equipes ganhadoras receberam,
também, certificados e uma lembrança especial de Curitiba, gesto que representa o agradecimento do destino
em reconhecimento à dedicação de
cada colaborador e sua compreensão
sobre a aplicação da contribuição.

Transparência é primordial
O Rio CVB – Rio de Janeiro
Convention & Visitors Bureau é
mais uma entidade que premia os
colaboradores que se esforçam para
colaborar com a Room Tax. De acordo com o Presidente da entidade,
Alfredo Lopes, este é um trabalho
contínuo e aprimorado a cada ano.
Paralelamente a este trabalho, o Rio
CVB, procurando incentivar os melhores colaboradores, criou o prêmio anual “Melhor Recepcionista”,
que tem como objetivo homenagear
o profissional que mais se dedicou
para aumentar a arrecadação da
taxa. Mas este inventivo visa garantir a lealdade que deve haver entre
as partes, e a partir da transparência
do trabalho e dos resultados alcançados pelo Rio CVB, os hotéis mantenedores do convention têm contribuído regularmente.
Lopes afirma que a transparência
sobre a utilização da verba do Room
Tax, tanto para os empresários da indústria hoteleira como para os hóspedes, contribui para a adesão e arrecadação regular. “Nós priorizamos a
forte relação de confiança existente
entre o Rio CVB e seus mantenedores e temos a missão de trabalhar
para o sucesso dos negócios de nossos mantenedores. E, atualmente,
com o cenário político econômico
conturbado, a grande esperança na
continuidade das políticas de captação e divulgação do destino se voltam
para o Convention”, declarou.
O Presidente do Rio CVB comenta ainda que a melhor maneira de
Jardim Botânico de Curitiba (PR), um
dos cartões postais da cidade que atrai
cerca de 3,7 milhões de turistas ao ano
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Alfredo Lopes – “Com o cenário
político econômico conturbado, a
grande esperança na continuidade das
políticas de captação e divulgação do
destino se voltam para o Convention”

contar com a arrecadação dos hotéis
é incentivar, conscientizar e mostrar
cases de sucesso de CVB’s ao redor
do mundo. A taxa também é um dos
assuntos permanentes dos fóruns
Comercial e de Recepção, ambos promovidos pela ABIH/RJ – Associação
Brasileira da Indústria dos Hotéis.
“Procuramos, também, estar presentes em eventos que debatam o assunto, além de associados a entidades
que buscam representar e defender
os interesses dos Conventions, entre eles a Unedestinos”, afirmou. A
Unedestinos - União Nacional dos
CVBx e Entidades de Destinos é
uma organização não governamental de direito privado, com personalidade jurídica própria, constituída
sob a forma de Associação sem fins
lucrativos, formada por entidades
mista, pública e privada, especializadas na promoção de destinos,
pesquisas, geração de conteúdo,
programas de capacitação, apoio e
captação de eventos em geral e que
se regerá por um Estatuto e pelas
disposições legais aplicáveis.

Metodologia eficaz
Não apenas as grandes capitais que
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contam com o trabalho dos Convention
Bureaux, mas também e principalmente
as cidades secundárias. O município de
São Lourenço, em Minas Gerais, está localizado próximo à Serra da Mantiqueira,
com altitude de 875m. Por sua hospitalidade, abundância da fauna e flora e riquezas culturais, atrai muitos visitantes
e por isso tem o turismo como principal
atividade econômica, além de ser polo de
serviços e comércio regional. Alexandre
Melo, Diretor Administrativo do São
Lourenço Convention & Visitors Bureau,
afirma que a entidade implementa, desde
2010, uma gestão na entidade com auxílio
do Sebrae para construir uma governança sólida, visando alavancar o desenvolvimento sustentável na região com foco
no turismo. “Na implementação da gestão na parte que envolvia a Room Tax,
embora os consultores tenham sugerido
esta modalidade de cobrança, nos deixaram livres para aplicar algum modelo
que julgássemos mais adequado, levando
em conta a dificuldade operacional da cobrança da Room Tax pelos motivos que
são bem conhecidos dos CVB’s e dos hoteleiros”, explicou.
A solução aplicada pela equipe que
está em vigor na cidade, foi fixar um valor
por UH (Unidade Habitacional) baseada
numa estimativa da taxa de ocupação
mensal média da cidade, que gira em
torno de 40%; uma recusa da cobrança
de 30% no pagamento atribuída aos convênios, grupos de excursões, agências e
operadoras; esquecimento de cobrança
da recepção e tendo como base o valor de
R$ 1,00/ diária. A conta do SLC&VB, que
fixa o valor, é a seguinte:
Taxa de UH = 30 diárias * 40% de
Tx.ocup * 30% de recusa * R$ 1,00 = R$
7,20/UH
Ou seja, um hotel com 100 apartamentos paga um valor de R$ 720,00 no mês.
“Acredito que as variáveis (tx.ocupação,
tx de recusa e o R$ 1,00) possam ser mexidas de acordo com a cidade e categoria do
hotel, mas o mais importante deste modelo aplicado é a facilidade operacional. É
gerado o boleto para pagamento com um
valor fixo e pré definido entre o CVB e o
empresário além de não precisar treinar

São Lourenço CVB

São Lourenço (MG)
destaca sua cultura local
e espaços abundantes
em fauna e flora nas
campanhas de divulgação
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André Stéfano/SPCVB

Toni Sando – “É errado pensar que,
ao retirar o Room Tax, um desconto é
aplicado, uma vez que a contribuição é
paga pelo hóspede e não pelo hotel”

os recepcionistas e nem ficar ligando para
o hotel pedindo qual foi a arrecadação
de room tax todo mês, desgastando a relação entre as partes”, explicou o Diretor
Alexandre Melo.

Regulamentar ou não?
No ano passado, foi levantada novamente a possibilidade de se regularizar a
obrigatoriedade da cobrança, que é uma
colaboração facultativa – o que dividiu os
Convention Bureaux. A proposta foi da
Confederação Brasileira de Convention
& Visitors Bureaux em regulamentar a
obrigatoriedade da contribuição, apresentada para a Comissão do Turismo
da Câmara Federal no ano passado. Os
principais autores desta discussão foram
o Presidente da confederação, Márcio
Santiago, e o Presidente Executivo do São
Paulo Convention & Visitors Bureau, Toni
Sando. As vozes a favor argumentam que
a regulamentação traria independência
financeira aos C&VBx e que em outros
países, o destino se desenvolveu mais rapidamente com a cobrança compulsória.
Para o representante do SPCVB, tornar a Room Tax obrigatória configuraria
uma bitributação, o que seria perigoso
para a sustentabilidade e independência
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do setor. “Mesmo que não fosse, uma vez
transformando uma contribuição em imposto, o recurso arrecadado seria destinado obrigatoriamente aos cofres públicos e
não para entidades privadas, seja ela qual
for. Por isso, é feito um trabalho forte junto
aos eventos captados e apoiados, para que
os hotéis que receberão seus participantes
cobrem e repassem o Room Tax; além de
um diálogo direto com os gestores de viagens nas chamadas Empresas Amigas da
Cidade, com o mesmo intuito”, afirmou
Toni Sando. Além do Room Tax, hoje, o
SPCVB conta com a mensalidade das demais empresas associadas e de ações de
marketing, com publicações, participação
de cooperados em feiras e publicidade.
Toni Sando declarou, na ocasião da
apresentação da proposta na Câmara
dos Deputados, que os Convention são
entidades de natureza jurídica de associação civil, seu regime não é de sindicato.
“Logo, conforme a legislação, para que
contribuição vire imposto e imposto seja
repassado, é preciso de carta ou representação sindical, o que nós não temos”. Com
a obrigatoriedade, Oliveira acredita que a
arrecadação dos Convention poderá até
diminuir. “O Room Tax virando imposto,
o dinheiro vai para o Tesouro Nacional,
que define para onde vão os recursos e
não temos garantia nenhuma que seremos a entidade legítima a receber estes
recursos. Todas as entidades de turismo
vão querer uma parte do quinhão”, disparou. Hoje, a proposta foi engavetada.
É também o que pensa a direção do Rio
CVB, que de acordo com seu Presidente
Executivo Alfredo Lopes, a realidade atual tem funcionado bem para a entidade.
“Através do trabalho transparente e de
conscientização acima mencionados, percebemos que a arrecadação da taxa vem
aumentando gradativamente. Este fator
sinaliza o reconhecimento do Rio CVB
como entidade representativa do setor
turístico carioca. E o momento atual em
que nos encontramos não é propício para
a criação de novas taxas.
Já o Curitiba CVB promove ações
para incentivar a prática e apoia sua regulamentação. “Em Curitiba, temos
regulamentado/condicionado com o

Ministério Publico do Paraná a Room
Tax/Doação para o Turismo e foi a partir
deste processo que criamos a campanha
de sensibilização. Hoje, buscamos o desenvolvimento de ações que envolvam
também o poder público para mobilização e conscientização da importância do
turismo para a cidade. A obrigatoriedade,
no entanto, depende de um processo de
amadurecimento e adequações da legislação brasileira. Importante ressaltar que
a aplicação da Room Tax/Doação para
o Turismo é totalmente investida na promoção de Curitiba e Região e os resultados conquistados são mensuráveis para
nossos associados e destino, o que certifica a sua importância e a necessidade de
incremento”, declarou Tatiana Turra.
A entidade é ainda mais direta no
incentivo ao hóspede colaborar com a
taxa: promove o Serviço Curitiba Leva
& Traz gratuito, projeto de transporte
dos hotéis afiliados ao Convention aos
principais destinos da cidade, como bares e restaurantes, além de casas de shows e teatros afiliados ao projeto. O hóspede tem acesso sem custo a mapas e
outros materiais contendo informações
turísticas, benefícios que são garantidos
através do pagamento da Room Tax.

Tatiana Turra – “Buscamos o
desenvolvimento de ações que
envolvam também o poder público
para mobilização e conscientização da
importância do turismo para Curitiba”
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Hotéis buscam alternativas
para reinventar o negócio
Hospedagem compartilhada é uma das soluções que os hotéis estão adotando para gerar renda
Ibis Budget RJ
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Em uma economia incerta, vender hospedagem
já não tem sido o bastante para manter a alta
ocupação. Por isso, alguns hotéis estão adotando
alternativas de negócios para potencializar a
receita e gerar renda, à procura de inovação

P

ensar fora da caixa. É o
que estão fazendo muitos empreendedores da
hotelaria nos últimos tempos para
garantir a alta ocupação e oferecer mais que “apenas uma diária”.
Muitos empreendimentos estão
buscando alternativas criativas e
de rápido retorno para potencializar a receita e gerar renda, principalmente nos últimos tempos
incertos da economia. Ao mesmo
tempo, as mudanças que todo negócio deve passar para manter sua
competitividade deve ser realizada
com cautela e estudo, pois medidas
desesperadas e repentinas podem
confundir o cliente e passar uma
imagem ruim. Uma solução que
pode virar outro problema.
Se 2015 foi considerado um ano
para se esquecer, com a alta dos
custos e a receita sem força suficiente para ampliar a lucratividade, de acordo com Manuel Gama,
Presidente do FOHB – Fórum de
Operadores Hoteleiros do Brasil,
em 2016 a expectativa de recuperação não foi superada. No período de janeiro a setembro do ano
passado, os hotéis associados à
entidade apresentaram quedas
nos indicadores de taxa de ocupação (-5,1%) e RevPar (-2,3%). O
único indicador que teve impacto positivo foi o índice de diária
média, que teve aumento de 2,9%
em relação a setembro de 2015. A
pesquisa do FOHB abrangeu 267
hotéis de redes associadas, totalizando 40.794 unidades habitacionais (UHs) em todo o Brasil.

Mesmo com os Jogos Olímpicos,
a entidade registrou uma queda de
(-1%) na taxa de ocupação em todo
o País no mês de agosto. Os índices
positivos se deram na diária média, com crescimento de 33% e no
RevPar de 31,7%. “A expectativa
do FOHB é que 2017 seja um ano
de equilíbrio para a hotelaria brasileira. Trabalhamos com a perspectiva de que o mercado se estabilize
no primeiro semestre. E esperamos
que ocorra o início da retomada no
segundo semestre, mas ainda assim
de forma lenta. Não podemos esquecer que estamos ainda em meio
a uma grave crise econômica e política, o que impacta diretamente o
setor de turismo e hospedagem. Já
para alcançarmos os níveis de 2014,
considerados positivos para o setor, acreditamos que o caminho seja
mais para o médio ou longo prazo”,
acredita Manuel Gama.
Contudo, independente do momento econômico, a necessidade
de inovação em hotelaria é inerente ao cotidiano e necessária para
garantia da competitividade, já
que o hóspede está cada vez mais
informado e seletivo. Sendo assim,
inovação também refere-se à busca por oportunidade e ao bom uso
das mesmas e os riscos fazem parte
do cotidiano de qualquer negócio;
a diferença é que há a possibilidade de sofrer os riscos de forma
calculada, ou seja: buscando e avaliando alternativas para tomadas
de decisões; procurando reduzir
as chances de erro através de informações claras das situações
que se pode enfrentar e aceitando
desafios moderados, avaliando a
disponibilidade de enfrentamento
que as consequências da tomada
de decisão podem acarretar.

Antes de tudo: planejamento
Muitas vezes, para recuperar
um período de decréscimo em seus
números, o hoteleiro toma decisões
precipitadas, que podem ou não
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funcionar. Para Michele Oliveira
do Amor Divino, Consultora no
Sebrae especializada em Hotelaria
e Turismo, não há solução ideal.
Segundo ela, o que deve existir é
um planejamento que resulte no
sucesso das ações. “Quando falamos em competitividade também
falamos em inovação e automaticamente em revisão de processos, e
não necessariamente na concepção
de algo novo. Observando os processos de reserva de alguns hotéis,
por exemplo, percebe-se que há a
possibilidade de otimizar tempo
e agilizar a operação para ambos
os lados (empreendimento e hóspedes). Mas para que isso ocorra,
é necessário que todo o empreendimento (desde a liderança) esteja
aberto e receptivo às mudanças, às
idéias, às sugestões, reclamações e
críticas. Uma boa dica é começar
por catalogar todos os comentários

de clientes e colaboradores e incentivar a equipe a observar e compartilhar mais o comportamento
dos hóspedes”, indica a consultora.
Michele afirma que fidelização
é um assunto que deve ser considerado segundo diversas variáveis
que devem ser elencadas. Porém,
para iniciar o processo, ela chama
a atenção sobre Interação: como
o empreendimento conversa com
seu hóspede ou futuro hóspede?
Como os serviços são vendidos?
Como o cliente enxerga os serviços
oferecidos? Essas indagações se
fazem necessárias num momento
que a maioria dos hóspedes declara, segundo o TripAdvisor, que um
dos fatores decisivos para escolha
de um meio de hospedagem são as
avaliações online sobre os empreendimentos. Sendo assim, a escolha de boas fotos e principalmen-

te como o hoteleiro responde seus
questionamentos online são itens
de iteração que alinham às novas
tecnologias com novo comportamento do cliente e iniciam um processo de fidelização.
Se manter o bom atendimento
de uma forma geral é uma obrigação do prestador de serviço, outro
item importante na hora de reinventar o negócio é superar o que
se espera de um empreendimento.
“Não é tarefa fácil, já que os clientes criam expectativas distintas
em relação ao mesmo serviço pelo
simples fato de terem necessidades
diferentes. Uma vez superadas as
tais necessidades dos hóspedes, o
empreendimento cria uma experiência de hospedagem, que é atemporal e não necessariamente uma
ação que vai resultar em aumento
automático de ocupação, já que o
cliente precisa passar pelo momen-

Comum nos EUA, as Roof Top Parties (festas no terraço) atraem hóspedes
e os ‘baladeiros’, que podem passar a noite no hotel
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to da verdade, ou seja, momento
em que efetivamente vai desfrutar
dos serviços, para só então criar
esse laço”, explica Michele.
A falta de pesquisa, sem conhecer para quem fazer, o que fazer,
como fazer, quando ou por quanto
tempo fazer, e que resultados são
esperados, podem ser decisivos
para a derrocada daquela iniciativa, ainda que tenha boa intenção.
“Vejo boa parte dos hoteleiros da
pequena e média hotelaria fechados em suas salas, envolvidos no
operacional e sem tempo para observar as mudanças de que se apresentam de forma muito rápida. O
desafio é exatamente esse: estar
aberto às novidades e não encarálas como algo negativo. Utilizar-se
das pesquisas voltadas para o segmento, indagar-se a todo momento como poderia fazer melhor e
diante de inovações questionar-se
o que poderá vir pela frente; afinal,
que hoteleiro imaginou a tempos
atrás que não faturaria mais com
telefonia? Quem imaginou que
wi-fi gratuito seria um dos fatores
decisivos para escolha de hospedagem?”, reflete a consultora.

Atraindo pelo estômago
Apesar das muitas atrações que
um resort possa oferecer, reinventar o negócio e oferecer diferenciais
é sempre importante. Localizado
em Campinas, interior de São
Paulo, o Royal Palm Plaza procura
trazer atrações diferenciadas aos
hóspedes que agradem as crianças,
e principalmente a família. Como
exemplo, o empreendimento realizou um evento de gastronomia
compacto, chamado Burgers &
Beers. Os hóspedes e clientes puderam degustar combinações dos
mais variados hambúrgueres e
cervejas artesanais que surpreenderam o paladar de todos e, para
completar o ambiente, houve música ao vivo em todos os dias da
degustação. O Chef Daniel Valay,

O Bar Pessoa, no Royal Palm Plaza (SP), realizou uma degustação
de mini hambúrgueres com sabores inusitados

responsável pelo menu, recriou o
jeito de comer hambúrguer ao fazer combinações únicas com ingredientes cuidadosamente selecionados que compõem perfeitamente a
harmonia dos pratos.
Foram oferecidas seis opções de
mini hambúrgueres, que incluíram
sabores como tilápia, cordeiro, picanha, linguiça, costelinha e ganache, a versão doce do hambúrguer.
De acordo com Sandra Neumann,
Diretora Geral do Royal Palm
Plaza, o empreendimento sempre
procura se reinventar e inovar, buscando “temas” e atrações para surpreender os hóspedes. “Queremos
proporcionar momentos de descontração, lazer e reflexão entre o
público do Hotel e trazer aos hóspedes programações de relevância
que sejam importantes para o bemestar de toda a família. Procuramos
sempre trabalhar de forma positiva,
acreditamos que a competitividade faz parte de qualquer negócio, e
nossos eventos são uma forma de
agraciar nossos hóspedes e reinventar o mercado de um jeito dinâmico
e interativo”, afirmou.
Sandra conta ainda que o Royal
Palm Plaza procura estar sempre
inovando, revitalizando seus espa-

ços para garantir qualidade e estrutura aos seus hóspedes. “Nosso
objetivo é aprimorar a qualidade
dos serviços e espaços, tornandoos cada vez mais acolhedores e
agradáveis ao nosso público”, finalizou. Além de concluir recentemente uma reforma de seu centro
de eventos, o empreendimento realizou uma Oficina Circence para o
público mirim, que pode participar
de atividades como trapézio, acrobacias, malabares, jogos teatrais e
esquetes de palhaços.

Estratégias estrangeiras
Quando “o santo de casa não faz
milagre”, como diz o velho ditado,
é preciso buscar soluções que funcionem em outras cidades, estados
e principalmente, outros países.
Foi o que fez a rede mineira Vert
Hotéis. A empresa adotou duas alternativas de negócios para potencializar sua receita que já são sucesso em outros países, e tem garantido
bons frutos com as novidades.
Uma delas é a opção de
Coworking, criado nos Estados
Unidos há dez anos e ainda incipiente na hotelaria mineira. O
sistema consiste na adaptação
temporária das suítes do hotel à
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estrutura de escritórios que podem
ser utilizados por profissionais
para diferentes atividades, desde
pequenas reuniões de negócios até
sessões de terapia ou coaching. O
quarto transformado em sala para
trabalho é alugado por hora, mês
ou período maior, dependendo da
disponibilidade de vagas do hotel
e da necessidade do cliente. O coworking chegou ao Brasil em 2008,
com empresas especializadas em
locar escritórios temporários.
O e.Suítes Sion, na capital mineira, foi o primeiro hotel da Rede
a aderir ao coworking, mas a intenção é que esta iniciativa seja
ampliada para todos hotéis da Vert
Hotéis no Brasil. Com o serviço, a
Vert Hotéis apresenta ao mercado
uma opção confortável e econômica para trabalhar. “Muitos profissionais não querem mais arcar com
os custos de manutenção de uma
sala fixa, que envolve pagamento de
aluguel, energia, condomínio, secretária e telefone. Buscar salas temporárias para trabalho é uma tendência
forte em diversos segmentos profissionais”, observa o Gerente Geral do
e.Suítes Sion, Robson Silva.
A implantação do coworking é
uma forma de gerar mais receita
para o hotel, sobretudo em épocas
de baixa ocupação. “Mesmo desocupadas, as suítes geram um custo.
A locação não só cobre as despesas
para manter conservado o quarto, quanto gera lucros”, diz Silva.
Desde o ano passado, uma empresa de coaching que atende clientes
de todo o Brasil utiliza os quartos
do e.Suítes Sion para atender os
clientes. Para que os profissionais
possam realizar o serviço, o hotel
retira do quarto a cama e a substitui por uma mesa de escritório.
No espaço, ainda é colocado uma
cadeira reclinável para as sessões
terapêuticas. A sala dispõe de internet de alta velocidade, banheiro
e iluminação adequada.
Os clientes que optam em uti-
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lizar o serviço podem usufruir de
todo o conforto do hotel, como a
oferta de estacionamento, frigobar,
restaurante e serviço de copa (café
e água). E mais: o trabalho é realizado em um lugar discreto, confortável e longe da movimentação de
um prédio comercial. “O profissional que escolher trabalhar na modalidade coworking pode deixar
também à disposição dos clientes o
telefone do hotel. A recepcionista,
por exemplo, pode agendar a consulta ou reunião”, exemplificou
Robson. A implantação do serviço
pelo hotel segue uma tendência de
comportamento mundial, em que
os profissionais, sobretudo os autônomos, se deslocam mais e evitam ter custos fixos exorbitantes.
Outra opção diferenciada de negócio da Vert é a Roof Top Party,
que são festas tradicionais também
nos Estados Unidos realizadas em
terraços. A “Festa no terraço” é
uma novidade em Belo Horizonte,
realizada em parceria com o DJ
Leandro Rallo, no hotel Ramada
Encore Luxemburgo. A festa, além
de ter uma boa música é realizada
à beira da piscina, no terraço, onde
os convidados contemplam uma
das vistas mais belas da cidade e
seu entorno enquanto degustam
pesticos e drinques. “A ideia é
apresentar o hotel à cidade, com a
participação dos moradores, e interagir com os hóspedes que vêm de
outros lugares. Além disso, quem escolhe passar a noite no hotel depois da
balada, ganha 20% de desconto na tarifa do dia”, destacou a Gerente Geral
do Ramada Encore e eSuites Virgínia
Luxemburgo, Pollyanna Sousa.
Ainda segundo a gerente, em
dias de Roof Top Party, o Ramada
Encore Luxemburgo tem apresentado um aumento na taxa de ocupação de 20 a 25%. “Muitas pessoas
preferem dormir no hotel evitando
dirigir após beber, ou buscam uma
noite com uma programação diferenciada junto dos amigos, algo

para quebrar a rotina”, explica. A
entrada no evento é soft open e os
convidados pagam apenas o que
consomem. Para aquecer ainda
mais a festa com os termômetros
registrando baixas temperaturas,
o cardápio conta com pratos quentes, como caldos e massas servidos em mini porções. O rooftop
agora também já é realizado no
Ramada Recife Boa Viagem, no
Ramada Campos dos Goytacazes.
“A novidade é uma estratégia para
atrair mais clientes para o hotel e
potencializar seu resultado financeiro, já que Belo Horizonte é uma
cidade que tem sofrido com uma
super oferta de leitos após a realização da Copa do Mundo”, afirmou a Presidente da ABIH/MG Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis de Minas Gerais, Patrícia
Coutinho.
A Presidente da ABIH-MG, que
também é proprietária de um hostel na capital mineira, tem alugado
o terraço do empreendimento para
a realização de festas particulares.
“As pessoas acabam conhecendo
o empreendimento e divulgando,
uma propaganda boca a boca que
tem trazido resultados”, afirma.
Segundo Bruno Guimarães, Diretor
Comercial da Vert Hoteis, a criatividade e a associação com parceiros neste
momento têm sido grandes aliados
para potencializar os resultados e as
receitas. “Somos uma empresa jovem
e estamos antenados as tendências,
por isso buscamos estratégias que possam nos conectar diretamente com o
nosso público alvo como, por exemplo, o Rooftop (festa no terraço), coworking (adaptação dos quartos em
salas de reunião), Day Use e diárias
fracionadas, restaurantes abertos para
o público, otimização dos espaços de
eventos, além de campanhas especiais
para long stay, a tarifa Sou BH (para
que os moradores da capital mineira possam conhecer e consumir nos
nossos hotéis), entre outras”, explica o
Diretor Comercial.

Para planejar uma ação, a rede
leva em consideração o público, a
praça de atuação, o segmento de
mercado, a categoria de cada empreendimento, quais serão as divulgações necessárias e os resultados
esperados. “O objetivo é fazer com
que o cliente tenha uma excelente
experiência no hotel, assim aumentamos as chances de manutenção
desse cliente. Buscamos ainda que
os clientes compartilhem nas redes
sociais e junto dos amigos seus momentos memoráveis nos nossos hotéis, pois
vivemos um momento de consumo
pela experiência”, declarou.
O serviço de coworking - adaptação de quartos para salas de
reunião – também já está disponível
no Ramada Recife Boa Viagem, no
Ramada Campos dos Goytacazes e no
Ramada Encore e eSuites Virgínia.

Diárias fracionadas
É comum empresários e executivos passarem pelos hotéis apenas
para deixar seus pertences ou tomar uma ducha antes de ir à reuniões na cidade que ficará apenas

algumas horas. Mas independente
do que será feito naquele apartamento de hotel ou quanto tempo
isso leve, o hóspede paga a diária
de 24 horas, mesmo que utilize
apenas três. Criando uma alternativa para casos como estes, o site
HotelQuando.com oferece a possibilidade de reservar quartos por um período de três, seis, nove ou 12 horas,
desobrigando o cliente a pagar uma
diária de hotel nessas situações.
Ao entrar no site, o usuário decide o horário de check-in, escolhe
uma das opções de pacote e paga
conforme seu tempo de uso. É possível fazer o pagamento online ou
diretamente no hotel. Os preços são
mais baratos do que os de uma diária cheia, mas não correspondem
ao valor proporcional. No pacote
de 12 horas, por exemplo, o hóspede paga 70% da diária convencional; no de três horas, 40%. A criação do site deu-se exatamente em
uma situação assim: Max Campos,
um dos criadores do HotelQuando.
com, estava em uma viagem e precisava de um hotel por um período

Coworking: a Vert Hotéis adaptou seus apartamentos para
receber reuniões e até consultas terapêuticas

mais curto que uma diária. Como
obviamente não tinha, assim que
voltou, compartilhou a ideia com
Pedro Xavier, cofundador e sócio, e
logo sentaram para desenhar e estruturar como poderiam criar algo
neste sentido. “Começamos tendo
a ideia de vender Day Use, mas aos
poucos fomos vendo que teria espaço
estruturar pacotes de horas em todos
os períodos. Assim, foram criados os
pacotes de horas”, conta Xavier.
O cofundador do site afirma
que o foco sempre foi vender quartos ociosos. “Até por isso sempre
que cadastramos um hotel, adicionamos poucos quartos sem allotment. Vendemos os quartos - que
diga-se de passagem, é um produto perecível - que não serão vendidos naquele dia. É melhor vender
ou deixar o quarto vazio? A receita que geramos pro hotel é complementar”, explica. Pedro afirma
outra vantagem da ferramenta é
a possibilidade de ultrapassar o
valor da diária no mesmo quarto.
Como o pacote de 3 horas equivale a 40% da diária e o pacote de 9
horas equivale a 63% do valor da
diária, se forem vendidos em períodos distintos esses dois pacotes
pro mesmo quarto, ultrapassa-se o
valor da diária (103%). “Isso vendendo 12 horas no acumulado!
Outro destaque é o valor agregado
de estar vinculado a uma ideia inovadora que fideliza novos clientes.
Se um cliente precisa de um hotel
por horas e é bem acolhido, pode
ter certeza que quando esse mesmo
cliente precisar pagar por uma diária cheia ele vai se lembrar desse
hotel”, menciona.
O site está fechando a segunda
rodada de investimento da empresa, e atualmente está com 562 hotéis em todo o Brasil, tendo contrato com as principais redes do País
(AccorHotels, Atlantica, Intercity,
Blue Tree, GJP, entre outras). Em
2017, o HotelQuando inicia uma
forte operação no mercado norte
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americano e já estão em contato
com diversas redes hoteleiras locais pra cadastrar hotéis nas áreas
dos principais aeroportos. Também
este ano, a empresa passa a permitir que os hóspedes que utilizarem
o serviço abram a porta do quarto
do hotel usando o celular. A tecnologia está sendo desenvolvida em
parceria com a Magikey, empresa
especializada em softwares para
abrir portas, e o projeto piloto será
implementado em alguns hotéis
de São Paulo. O anfitrião usuário do sistema, nesse caso um
hotel parceiro do HotelQuando.
com, pode controlar em tempo
real, pela internet, o acesso dos
hóspedes aos quartos, permitindo que eles permaneçam em
horários específicos, liberando
o acesso na chegada e monitorando sua permanência durante
todo o período da hospedagem.

De acordo com Xavier, o maior
desafio em quebrar o paradigma
da cobrança de uma diária contendo 24 horas sempre foi mostrar ao
hoteleiro que este modelo de negócio não impacta em nada a venda
de diária e o dia a dia do hotel, que
este é um modelo complementar de
venda. “De início eu entendo que o
conceito pode assustar um pouco, mas
na prática os hotéis vêem que a gestão
é tranquila, que damos todo suporte
e não alteramos em nada o dia a dia
operacional. Os próprios hotéis nos
dão esse feedback hoje”, aponta.
O HotelQuando.com começou
cadastrando apenas hotéis via extranet. Hoje, a ferramenta está conectada à Omnibees, onde os hotéis podem fazer a gestão por lá.
Depois, o site começou a liberar
acesso para agências e hoje elas já
estão colocando o motor de busca
da HotelQuando.com no site de-

les. Com os hotéis, a mesma coisa.
“Além de tudo isso, grandes empresas já estão utilizando nossa
plataforma diretamente. Temos
as salas de reunião dos hotéis por
hora, algo que em breve estará na área das agências. Em
breve anunciaremos parcerias
de peso no setor aéreo. Enfim,
respiramos inovação e não nos
cansamos de pensar em coisas
novas”, declara Pedro Xavier.
A GJP Hotéis integrou a plataforma ao site da rede, onde é possível reservar por 3, 6, 9 e 12 horas nos hotéis Prodigy (Confins
- MG e Santos Dumont - RJ) e Linx
(Galeão - RJ e Confins - MG), algo
inédito na hotelaria. Um banner
nos sites oficiais dos hotéis direciona o cliente para os portais
personalizados, onde é possível
escolher e reservar o pacote de
horas de acordo com a necessi-

Max Campos (à frente) e Pedro Xavier, cofundadores da ferramenta ‘HotelQuando.com’
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Um dos três quartos compartilhados do ibis Budget Rio de Janeiro Centro, com oito camas

dade. “Para essa primeira fase,
priorizamos os hotéis próximos
aos aeroportos, pois queremos
beneficiar as pessoas que passam
muito tempo esperando por seus
voos, oferecendo a elas a oportunidade de desfrutar de um período de descanso com conforto,
pagando um preço justo”, disse
Max Campos, CEO e Cofundador
do HotelQuando.com.

Atraindo o público da vez
Saindo da antiga — e nem sempre positiva — solução de ofertas
relâmpago, a rede ibis Budget, pertencente à AccorHotels, adotou um
formato que pretende atrair um
público que está em alta no Brasil
desde a época da Copa do Mundo
no País: os mochileiros. A bandeira passou a oferecer a opção de
quartos compartilhados, tornando

os valores ainda mais acessíveis.
O primeiro hotel a disponibilizar
esse novo conceito é o ibis Budget
Rio de Janeiro Centro. A unidade
tem três quartos com oito camas
cada.
Segundo Franck Pruvost, EVP
de Operações da Família ibis
AccorHotels América do Sul, por
meio dos quartos compartilhados a
rede quer trazer novas oportunida-
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O hotel Slaviero Essential Florianópolis Ingleses (SC) criou um calendário de eventos para
diversos nichos: desde reuniões religiosas a encontros de motociclistas

des para quem quer fazer amigos,
trocar histórias, ter novas experiências e, além disso, busca uma hospedagem super econômica e bem
localizada com toda a estrutura e
o padrão ibis Budget de qualidade. “Inicialmente esse projeto foi
implantado no ibis Budget Rio de
Janeiro Centro, mas desejamos
expandi-lo”, afirmou. Um dos
quartos é exclusivamente feminino e os outros dois são mistos,
sendo que todos eles contam com
luz e tomada individuais, wi-fi e
banheiros internos. A idade mínima para hospedagem é de 18
anos.
Recentemente, a unidade da
rede ibis situada na Avenida
Paulista pensou em outra atividade para potencializar sua receita.
O empreendimento promoveu
uma feira de troca de livros no lobby, atraindo não apenas os hós-
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pedes, mas todo apreciador da literatura. Organizado em parceria
com a Fapcom – Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação, a
programação incluiu um sarau,
com recital de poesia, música e
leitura de textos, além de atividades para as crianças com leitura
de estórias.

Da oração às motocicletas
Estar hospedado em um hotel
pode oferecer diversas experiências, desde as mais simples – um
banho quente e uma cama macia
– até momentos de conhecimentos sensoriais que marcam a vida
do cliente. A rede Slaviero Hotéis,
com unidades em seis estados
brasileiros, vive a constante busca
por diferenciais, criando programações para públicos específicos
de eventos corporativos e sociais,
lazer, negócios e cultural.

O Slaviero Essential Florianópolis
Ingleses (SC), por exemplo, realiza
festa temática dos Anos 80, dentro
de uma sala de eventos; evento de
motociclistas, no qual recebe quase
uma centena de motos, espalhadas
pela entrada, lobby, salas de eventos e estacionamento, com degustação de ostras e festa com banda
e decoração; congregação religiosa
evangélica e eventos budistas; Day
Use infantil de aniversário; festas de
aniversário de Empresas e Eventos
Gastronômicos, como Festival de
Massas com harmonização de vinhos e Festival da Tainha (peixe típico do litoral catarinense).
De acordo com Robson Bini,
Gerente Geral do empreendimento, alguns dos eventos resultaram em aumento de 100%,
por terem sido inovações. “Dos
eventos que promovemos, alguns permitem a fidelização,

tais como eventos de público
bem específico, como clubes e
religiosos. A criação da demanda surgiu de conversas informais que se transformaram em
visitas e convencimento do público alvo. Este tipo de iniciativa
funciona para colocar demanda
em determinadas épocas ociosas. São dirigidas e planejadas
pra estas épocas”, explicou.
Para evitar que o negócio caia
no lugar comum, estar muito antenado em novas maneiras de comunicação, novas ferramentas de
divulgação, são imprescindíveis
para corrigir o rumo da atividade. “Criatividade e benchmark.
Se o responsável pelo negócio
não tem estas características, terá
que montar uma equipe que as tenha. Provocar a curiosidade, criatividade, hábito pela leitura, e o
desafio maior que fará com que
as equipes e empresas busquem
inovação”, declarou Bini.

Argentina e Paraguai e que frequentemente estejam no Bourbon
Atibaia e no Bourbon Cataratas,
podem participar do programa.
Os hóspedes-mirins recebem
acesso à seção do Clube no site
da Rede, brinde de credenciamento, carteirinha oficial e presente de boas-vindas da Turma
da Mônica. E, a cada retorno aos
resorts, benefícios em presentes,
serviços exclusivos e descontos em
diárias. “As promoções têm o papel de tornar essa hospedagem
mais atrativa financeiramente,
pois o padrão e a qualidade do
serviço sempre são garantidos”,
declarou Munhoz.

Segundo ele, a hotelaria precisa se adequar à realidade econômica na qual está inserida.
Em um momento de instabilidade, é preciso usar da experiência adquirida ao longo dos
anos para manter as ocupações
em patamares interessantes e
gerar receita para as unidades.
“Os desafios são encarados
como oportunidades. Temos
um mercado em constante evolução e não podemos esperar
as novidades chegarem. Nossa
intenção é apresentá-las aos
clientes e hóspedes, mantendo o vanguardismo da Rede
Bourbon”, conclui o Diretor.

Meses temáticos
A Bourbon Hotéis & Resorts
aposta na diversidade de públicos
para potencializar sua receita. As
unidades da marca investem, além
de seu tradicional Wine & Tasting
Dinner, um jantar de degustação
de vinhos e pratos harmonizados,
em ações temáticas durante todos
os meses do ano, Black Friday e
diversas outras oportunidades.
Cada uma é definida de acordo
com o perfil do hotel e, principalmente, de cada cliente. “Para
fidelizar, temos um grande case
de sucesso nos resorts, o Clube
Bourbon e a Turma da Mônica.
Inédito no Brasil, foi criado em
parceria com a Mauricio de Sousa
Ao Vivo e tem como objetivo estreitar o bom relacionamento
dos resorts com o público infantil”, explicou Jeferson Munhoz,
Diretor de Vendas da Rede.
Crianças com idade entre três
e 12 anos, que residam no Brasil,

Jeferson Munhoz – “Em um momento de instabilidade, é preciso usar da
experiência adquirida ao longo dos anos para gerar receita para as unidades”
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Sobremesa:
o ponto alto
da refeição
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No setor de confeitaria, todos os detalhes fazem a diferença na experiência gastronômica do hóspede
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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
processos 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 encerrará
um ciclo dentro do restaurante e tem
a missão de deixar o hóspede com
um “gostinho de quero mais”. Com
a disseminação de informações,
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 sermos um País com uma
mistura de 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
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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
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”, avaliou.
A valorização do setor de confeitaria em um hotel também é um dos
fatores que Frare acredita serem importantes nesse segmento. De acordo
com o chef, 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 seu conhecimento 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

Thiago Frare – “Possuir um setor exclusivo para a confeitaria resulta
em uma experiência muito melhor para os hóspedes”
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Medidas exatas são de extrema importância para o preparo das sobremesas

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”, defendeu.
O hotel aposta na elaboração de
sobremesas sem produtos industrializados ou pré-preparados, fazendo cada doce de maneira artesanal,
pois, na visão de Frare, garante 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 di-
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ferentes 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 devidamente
contratado pelo hotel, onde 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 transformou-se
em Tartelete café com leite, sorvete
de nata e espuma de leite.

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. Ou seja, ter uma
receita bem balanceada é ter uma ex-

celente combinação de sabores e texturas. É essencial que o chef respeite
todas etapas de preparo, tempos,
temperaturas, pesos e medidas.
Um dos principais desafios
da confeitaria é conquistar os diferentes paladares e conhecer as
exigências do público-alvo do
restaurante. Por isso, é essencial
que o chef de confeitaria busque
inovações na forma de preparo,
como novos ingredientes para
complementar a sua receita ou
criar uma original, mas sem deixar de oferecer as sobremesas
clássicas dos cardápios, podendo
até apresenta-las de formas mais
modernas e inovadoras. O chef
precisa estar em dia com a criatividade e, diferentemente dos
pratos tradicionais em que o cozinheiro pode ajusta-lo de acordo com seu gosto ou do cliente,
as sobremesas exigem um nível a
mais de precisão. O peso precisa

ser exato, bem como tempo e a
temperatura dos fornos ou geladeiras, caso contrário, a sobremesa não fica perfeita, fora que não
há espaço para correções, tendo
que ser refeita desde o início.

Segurança alimentar
Uma das principais preocupações em todas as cozinhas de hotéis
é quanto ao risco de contaminação
cruzada. Na visão do Chef Executivo
do Hotel Villa Rossa, Luiz Filipe
Jacob, 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 tam-

bém oferece opções personalizadas
para os hóspedes celíacos.
Para o chef, é essencial que o estabelecimento conte com um setor
de confeitaria, além de um espaço
físico na cozinha com condições
adequadas para 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 Chef de Confeitaria
neste setor traz grandes vantagens,
apesar de todo Chef de Cozinha ter
experiência e ser capaz de criar cardápios e conduzir uma equipe de
confeitaria, o Chef 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
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tros sabores e inovando com novas
nuances e texturas do chocolate.
Manipular o chocolate de maneira adequada, respeitando as instruções do fabricante, possuir as ferramentas para a execução do processo,
evitar contato com odores e umidade, e, principalmente, ter atenção
à temperatura de derretimento e
cristalização do produto são etapas
cruciais para se preparar uma boa
sobremesa com o ingrediente.

Doce, mas sem açúcar

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”

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 cardápio,
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”.
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Queridinho dos brasileiros
O chocolate pode ser considerado por muitos uma paixão nacional, onde dificilmente deixa de
ser encontrado em um cardápio de
sobremesas em forma de um petit
gateau, bolo, torta, mousse, entre
outros. Mas sua preparação exige
alguns cuidados especiais.
Para a execução da sobremesa é
preciso respeitar as quantidades indicadas na receita e, caso ela 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
são fatores de peso na construção
dos sabores, sem contar que a textura e qualidade do produto também
devem ser ressaltadas.
Por ser considerando por muitos
o doce favorito dos brasileiros, inovar
utilizando o chocolate pode ser desafiador. Por outro lado, ela tem grandes chances de agradar o cliente caso
seja bem executada. Alguns pontos
a serem observados na hora de preparar uma sobremesa que leve o tão
querido ingrediente são o percentual
e procedência do cacau e a qualidade
do chocolate, podendo adicionar ou-

De fato, quando falamos em sobremesa o doce logo vem as nossas
cabeças. Entretanto, também é verdade que parte da população possui
certas restrições quanto ao açúcar,
seja por orientação médica ou por
meramente querer se manter em
forma. Pensando nesses públicos, a
Linea Alimentos desenvolve uma linha completa de sobremesas apoiada em três pilares: zero açúcar, saudável e com muito sabor, podendo
agradar até aqueles mais chegados
nos doces açucarados.
Como já é tradicional de qualquer cardápio, as sobremesas doces
estão presentes em qualquer restaurante, inclusive nos hotéis. Wilton
Oliveira, Diretor de Negócios da
Linea Alimentos, explica que a utilização do açúcar possui seus riscos
e salienta que os empreendimentos
hoteleiros deveriam disponibilizar ao menos uma sobremesa zero
açúcar. “Como 100% de nossas opções são zero açúcar, grande parte
dos problemas geralmente, relacionados às sobremesas, já estão
resolvidos, por exemplo, o excesso
de açúcar, além de provocar o pico
glicêmico (alta concentração de glicose no sangue em um curto espaço de tempo), também é altamente
calórico. Obviamente existe público para as diversas opções, mas é
muito importante o hotel disponibilizar ao menos um tipo de sobremesa zero açúcar, pois além dos
diabéticos (o Brasil possui aproxi-
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Dependendo do clima, um belo chocolate quente pode ser uma boa
pedida para finalizar a refeição Foto: freeimages.com/ Dragan Sasic

madamente 20 milhões de pessoas
com esta patologia), também existem pessoas que estão em dieta ou
possuem hábitos alimentares mais
saudáveis”, exemplificou.
Engana-se quem pensa que as
sobremesas zero-açúcar não podem
ser tão saborosas quanto as tradicionais. Oliveira conta que, através de
um processo minucioso, é possível
encontrar um equilíbrio para compensar a falta do doce ingrediente.
“Todos os nossos produtos são testados e lançados somente se encontrarmos o equilíbrio entre saudabilidade e sabor. Pois, ao retirarmos
o açúcar, sempre inserimos ingredientes saudáveis, que irão colaborar com a quantidade de fibras, por
exemplo. Lançamos gelatinas que
possuem cinco tipos de vitaminas
e pudins que também são enriquecidos com vitaminas. Mas o grande
destaque em nossas soluções foi o
trabalho desenvolvido por nosso
time de nutricionistas e culinaristas,
criando diversas opções de sobreme-
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sas com nosso portfólio completo de
produtos, como chocolate, creme de
avelã, geleias, cookies, mistura para
bolo, leite condensado, doce de leite.
O resultado foi tão abrangente, que
optamos por disponibilizar apoio
aos clientes que desejam produzir
e comercializar estas sobremesas”,
destacou o executivo.
Obviamente, também é necessário um cuidado especial não somente na busca pelo equilíbrio, mas também em questões de segurança na
produção dos alimentos. O diretor
afirma que a Linea se compromete
com esses cuidados e os processos
de fabricação estão alicerçados na
segurança alimentar e na produtividade com qualidade, dotada de processos automáticos bem controlados
e monitorados, que propiciam aos
Wilton Oliveira – “É muito importante
o hotel disponibilizar ao menos um
tipo de sobremesa zero açúcar, pois
além dos diabéticos, também existem
pessoas que estão em dieta ou possuem
hábitos alimentares mais saudáveis”

clientes produtos saborosos, saudáveis e em conformidade com os mais
rigorosos padrões de qualidade.
Também é inegável que o açúcar
continua sendo um dos ingredientes mais bem apreciados pelos brasileiros e por várias outras pessoas
ao redor do mundo, mas Oliveira
comenta que as cozinhas têm recebido bem o Adoçante Sucralose produzido pela companhia. Segundo o
diretor, o ingrediente permite uma
maior liberdade para os chefs de cozinha, que sempre tentam inovar em
algum aspecto. “Nosso Adoçante
Sucralose na versão culinária possui
ótima aceitação na cozinha industrial, pois em sua fabricação, realizamos um processo que o difere da
apresentação regular não somente
no tamanho, mas principalmente no
preparo de sobremesas e alimentos.
Ao final deste processo o adoçante
se assemelha ao açúcar, não somente no sabor, mas na formação de
volume nas preparações. Fato que
permite os mais diversos preparos
e maior liberdade criativa aos chefs.
A sobremesa complementa a experiência do hóspede nas refeições,
não adianta um investimento na
refeição principal se a sobremesa
não estiver no mesmo nível. O hóspede perceberá e poderá colocar a
perder todo o esforço realizado até
então para garantir a melhor experiência possível”, concluiu.

Concierge, o guardião das chaves
do sucesso de um hotel

A Les Clefs d’ Or é a entidade mundial que congrega os concierges

Paixão pelo que faz, prazer em servir e muito conhecimento sobre a cidade
em que atua são imprescindíveis para ter sucesso nesta profissão
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ma profissão ainda desconhecida pela maioria das
pessoas, mas que remonta desde a idade média, é uma das
apostas dos hotéis de luxo para atrair
e fidelizar ainda mais os hóspedes.
Trata-se do Concierge, cuja tradução
da palavra vem da expressão latina
‘con servus’, significando escravo camarada e outra derivação seria ‘con
serviens’, que significa servir. Mas a
palavra Concierge em si é francesa,
que significa também “guardião das
chaves”. Este profissional na idade
média era o primeiro a se levantar para
destrancar todas as portas e portões
do castelo, na qual o rei confiava esta
função. Ele tratava de fornecer tudo o

que os hóspedes da realeza necessitavam durante sua estada. Então, era
comum os concierges andarem com
um molho de chaves, assim como o
mapa e localização de cada canto dos
castelos. Gradualmente as tarefas do
concierge foram se desmembrando
e quando o rei desejava saber sobre
o que estava acontecendo nos seus
domínios, ele sempre perguntava ao
concierge. Afinal, ele sabia sobre tudo
e todos que estavam saindo e chegando. Sua função então se tornou de vital importante nas propriedades luxuosas e o concierge ganhou posição de
destaque dentro dos negócios para os
donos, empregados e visitantes.
Percebendo a importância des-

ta função na hotelaria e para separar
uma lacuna existente com o capitão
porteiro, Ferdinand Gillet, um concierge francês que trabalhou no Hotel
The Scribe em Paris, resolveu fundar
a Associação Francesa Les Clefs d’ Or
em Outubro de 1929. O objetivo era
criar uma rede de contatos, para que
os concierges pudessem se conhecer
com a finalidade de melhor servir seus
hóspedes. Para identificar estes profissionais, foi criado em 1953 o emblema
das chaves douradas e transpassadas,
a serem colocadas nas lapelas. Isto
foi adotado para que se identificasse
os membros e para simbolizar o abrir
das portas da cidade para os viajantes. A associação europeia cresceu

Sérgio Bezerra de Menezes: “Recebemos pedidos dos hóspedes muitas vezes
inusitados, como serenatas de madrugada de um noivo apaixonado”
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e ultrapassou as fronteiras do velho
continente, tornando-se uma associação internacional em 1972. Chegou ao
Brasil nos anos 80 pelo Chef Concierge
do hotel Le Méridien Copacabana,
Alexandre Imbroisi que já era membro da Les Clefs d’Or francesa.

Satisfação total
Hoje, o concierge é um profissional atuante no mercado de luxo, principalmente no setor de hotelaria. Tem
como principais atribuições garantir a
satisfação total, dar um atendimento
especial e diferenciado aos clientes e
pode ser mais uma das vertentes da
profissão de Relações Públicas.
O termo vem evoluindo para o segmento de serviços, mas sempre ligado
ao conceito de luxo e atendimento personalizado, o concierge presta serviços
que para a maioria das pessoas são
simples, tais como: compra de ingressos para teatro ou shows, reservas em
restaurantes e também no caso da área
de turismo, apresentam as melhores
opções de passeios e ocupações.
Paixão pelo que faz, prazer em
servir e muito conhecimento sobre a
cidade em que atua são imprescindí-

Renata Cury Farha: “Independente
da região, acho que a paixão
em servir e o interesse em ter
cada vez mais conhecimento
pela cidade são fundamentais no
exercício de nossa profissão”
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veis para ter sucesso nesta profissão.
É o que garante Sérgio Bezerra de
Menezes, Concierge do Hotel Unique,
luxuoso empreendimento que fica na
capital paulista. “É necessário também
constante atualização; idiomas (inglês,
pelo menos, é obrigatório); bons contatos e excelente relacionamento com
colegas Concierges de outros hotéis e
parceiros (restaurantes, agentes de turismo, guias de city tours, transportes,
etc.). A discrição sobre nossos hóspedes, especialmente celebridades fazem parte do nosso trabalho que deve
ser feito com muita ética, conforme os
valores da associação internacional de
Concierges Les Clefs D’Or, da qual
sou membro”, disse Menezes.
E ele enumera outras qualidades que
considera fundamentais como saber ouvir o hóspede, para atendê-lo com precisão; saber “ler” o hóspede e usar tom
de voz, nível de cordialidade ou de abstenção, conforme a pessoa com quem
falamos (saber se portar conforme a
situação e pessoa com quem interagimos); empatia, para entender o que o
hóspede está passando ou necessitando
e tentar ajudá-lo, dentro do que é legal
e moralmente possível. “Evitar negar
um pedido com um não e em vez disso,
habilmente oferecer outras opções também são boas alternativas para êxito na
profissão”, destacou Menezes.
Ele que possui formação em direito, descobriu a profissão meio por
acaso, após voltar ao Brasil com trabalho de nove anos como garçom em
Londres. “Não queria voltar à profissão de advogado, pois a experiência
como garçom, lidando diretamente
com as pessoas, com prestação de serviços, me interessava muito mais. Como
no Brasil a realidade não é a mesma de
Londres, optei pela hotelaria, sem saber exatamente o que fazer. Mas logo
ao chegar, li uma reportagem muito
interessante sobre concierges e imediatamente me identifiquei que era aquilo
que eu queria fazer. Comecei uns três
meses depois, em 1997, no ex-Sofitel São
Paulo, que foi a melhor escola de hotelaria que alguém pode ter. Fiquei lá até

2007, quando aceitei um convite e fui
pra Dubai, onde fiquei por um ano e sete
meses. Retornei para o Sofitel São Paulo,
onde fiquei até 2012, quando a marca foi
convertida ao que é hoje Hotel Grand
Mercure São Paulo Parque Ibirapuera.
De lá fui para o Meliá Jardim Europa
e depois para o Tivoli Mofarrej. Estou
desde de agosto de 2016 no Unique,
um hotel boutique pequeno em relação a outros, com 84 apartamentos e
dez suítes. Eu desempenho também
algumas funções da recepção, além
das de concierge e ainda tenho tempo
para ter um cuidado bem maior com
excelência de serviços, maior atenção
a detalhes, antes e depois de atender a
um pedido”, explicou Menezes.
Segundo ele, a maior parte dos pedidos que recebe são referentes a transportes (pegar ou ir levar hóspedes a
aeroportos e outros endereços) e recomendação de restaurantes e reservas
nos mesmos. Outros pedidos comuns
são: bares, ingressos para teatros ou
shows, sugestão de shoppings, flores;
serviços de courrier, assistência com
malas extraviadas e marcar hora em
salões de beleza. Pedidos inusitados
de hóspedes também é algo comum
de acontecer. “Um apaixonado ligou
de Mônaco, pedindo que eu providenciasse dúzias de rosas para colocar
no quarto de sua namorada e que eu
contratasse um cantor bonito e que tocasse violão para fazer uma serenata à
ela. Como serenatas não são possíveis
de madrugada, no corredor de um
hotel, pois temos que considerar também os outros hóspedes, sugeri a ele
que a serenata fosse no lobby do hotel, quando a namorada chegasse para
fazer check in, às 5h00 da manhã. Ele
aceitou e pediu ainda que fotografássemos a reação dela, para enviarmos a ele,
e que eu mesmo escolhesse uma música brasileira bem romântica. Escolhi ‘Eu
sei que vou te amar’, consegui o cantor
com violão, conforme pedido pelo cliente (que nunca conheci pessoalmente) e
deu tudo certo, com as fotos da namorada emocionada e feliz com a surpresa”,
revelou Menezes.

Trabalho discreto
Outra situação inusitada de um
pedido de um hóspede quem revela
é Renata Cury Farha, Supervisora de
Concierge e Guest Relations do hotel
InterContinental São Paulo. “Uma
hóspede queria enviar leite materno
congelado do Brasil para os Estados
Unidos, mas somente uma transportadora realiza esse tipo de serviço e
mesmo assim o leite não chegaria
com todas as propriedades. Outro
caso que me recordo bem foi de um
hóspede que pediu nosso auxílio
para realizar um pedido de casamento
a sua noiva. Ele morava na Alemanha
e ela no Brasil, ele veio somente para
fazer o pedido e ela nem imaginava.
Conseguimos auxiliá-lo com a decoração do apartamento, e combinamos o que falaríamos para ela quando ela chegasse ao hotel. Ela nem
desconfiou e ficou muito feliz com a
surpresa”, garantiu Renata Farha.
Já Renata Guedes que é concierge
do Windsor Atlantica hotel, na cidade
do Rio de Janeiro e também Secretária
Executiva Les Clefs d´Or Brésil, diz
que é comum receber solicitações de
ajuda para pedidos de casamento e
aniversários. “Já marcamos um pedido de casamento em um passeio de
helicóptero, outra vez o noivo pediu
para que o garçom chegasse com as
alianças no momento da queima de
fogos na Praia de Copacabana, tudo
sob a coordenação do concierge”,
mencionou Renata. Mas há pedidos de
passeios que fogem ao lugar comum.
Um bom exemplo citado por Renata é
o desejo do hóspede de passar um dia
típico de carioca, conhecendo o diaa-dia das favelas, mercado popular.
“Quando um hóspede vem nos procurar não temos a menor ideia do que
ele vai pedir. Temos apenas a certeza
de que vamos fazer de tudo para conseguir realizar seu desejo, mas para
isto é necessário preparação. Temos
um check list de atividades básicas,
como leitura de log book, verificação
de transfers, checar os passeios turísticos que estão agendados, repostas de

e-mails. Ao longo do dia vão acontecendo novas solicitações como reservas de restaurantes, perguntas diversas, atendimento telefônico. Muitas
vezes tudo acontece ao mesmo tempo,
portanto é preciso manter o timming,
sempre com um sorriso no rosto, é
claro”, assegurou Renata.
E para quem acredita que o trabalho acaba assim que sai do hotel,
Renata revela: “Nosso trabalho é contínuo e preciso estar sempre ligado
nas novidades, ter conhecimentos diversos e principalmente, estar atento
aos detalhes. O concierge é o cartão de
visitas do hotel, ele reflete os anseios
e expectativas dos clientes. Por isto,
é preciso estar com o coração aberto
para entender as necessidades dos hóspedes, ter boa vontade e generosidade.
Trabalhar com pessoas requer a disciplina de estar bem, se portar corretamente,
se apresentar de forma condizente”,
concluiu Renata deixando algumas
dicas para quem deseja seguir esta
profissão. Simpatia, curiosidade,
boa apresentação pessoal e rapidez
na solução de desafios e paciência.
Exercer a profissão de concierge em São Paulo é diferente do que
exercer em outras capitais? Renata
Cury Farha diz que varia. “A cidade
de São Paulo possui nichos de turismos diferentes em relação ao Rio de
Janeiro, por exemplo, que recebe muitas visitantes a lazer, enquanto São
Paulo o público predominante é de
negócios. Então suas necessidades são
mais específicas. Independente disto,
basicamente executamos as mesmas
funções que outras colegas da área
de concierge, tais como como: transportes que variam desde um táxi até
um helicóptero; reservas em hotéis e
companhias aéreas; ingressos para
shows, teatros; recomendações em geral como restaurantes, compras, city
tours. Independente da região, acho
que a paixão em servir e o interesse
em ter cada vez mais conhecimento
pela cidade são fundamentais”, informou Renata Farha.
A profissão de concierge é bem vis-

ta e reconhecida hoje em dia? Sérgio
Bezerra Menezes explica. “Já melhorou bastante, em comparação ao quase total desconhecimento da mesma,
há quase 20 anos, quando comecei.
Houve uma fase em que era moda e
quase caiu na banalidade há uns 10
anos e agora voltou a ser vista como
uma classe de elite entre os profissionais da hotelaria. Nesse sentido, meus
parabéns ao Unique, que entende a
importância do Concierge na experiência geral de um hóspede num hotel.
O Concierge é muitas vezes o primeiro contato do hóspede no hotel, antes
mesmo de sua chegada ao hotel, através de e-mails, para a organização de
serviços de transporte executivo do
aeroporto ao hotel e que esse relacionamento dá segurança ao hóspede e
credibilidade ao hotel. À cada elogio
que os hóspedes me fazem, o Unique
faz questão de me parabenizar, portanto sou sim bastante reconhecido,
até porque hoje em dia temos também
portais de turismo como o TripAdvisor
e outros, onde somos avaliados e sei
também que meus colegas Concierges
de outros hotéis também são reconhecidos”, concluiu Menezes.
Alessandro Mendes

Renata Guedes: “Quando um hóspede
vem nos procurar não temos a menor
ideia do que ele vai pedir. Temos apenas
a certeza de que vamos fazer de tudo
para conseguir realizar seu desejo”

103

Hotéis continuam a desrespeitar lei sobre acessibilidade
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A partir de janeiro de 2018, todos os meios de hospedagem deverão oferecer 10% de seus apartamentos adaptados para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O hotel Ca´D´Oro, que foi reinaugurado recentemente, já está preparado
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Desconhecendo as normas brasileiras, muitos
empreendimentos acreditam que apenas inserindo
barras de apoio nos banheiros já faz do quarto acessível

N

o mês de setembro de
2016, o Brasil recebeu
os Jogos Paralímpicos,
evento esportivo que trouxe à nação
um grande número de turistas estrangeiros, dentre eles, alguns com
deficiência. Muitos hotéis brasileiros
hospedaram um grande número de
clientes, porém, muitos desses hóspedes não sabiam o que esperar quando
chegassem no hotel, principalmente
os portadores de alguma deficiência,
pois nem sempre estes estabelecimentos estão aptos para recebê-los.
Sancionada pela ex-Presidente
Dilma Rousseff em julho de 2015, a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) nº 13.146, determina que todos os meios de hospeda-

gem devem oferecer ao menos 10%
de seus apartamentos, adaptados
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A lei entrou em vigor em janeiro de 2016 e os hotéis deverão adaptar seus quartos até o dia 11 de
janeiro de 2018, e os que não o fizerem
correrão o risco de serem denunciados
para o Ministério Público.
Muitos empreendimentos que
estão em fase de construção já estão
sendo viabilizados com os apartamentos adaptados de acordo com a
legislação, porém, mais de 90% da
rede hoteleira, que já tem seus hotéis em
pleno funcionamento, parecem não se
preocupar com esse assunto e colocam
‘obstáculos’ para os indivíduos com
deficiência ou mobilidade reduzida durante a busca por hospedagem.

Reflexão da situação

Edison Passafaro – “É preciso
enxergar a questão da acessibilidade
como investimento, e não como
custo ou mero cumprimento a
legislação para ‘inglês’ ver”
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Uma atividade que poderia ser
interessante para os hoteleiros seria
eles refletirem se os seus empreendimentos realmente são acessíveis,
e não somente seus apartamentos.
Será que os hoteleiros já buscaram
experimentar a vivência na prática e
passar o dia em uma cadeira de rodas circulando pelo hotel como um
hóspede sem nenhuma limitação,
para checar se realmente o empreendimento é adequado para este público? Será que simples ações como fazer
um check-in, ir ao restaurante, pegar
um elevador até o quarto ou mesmo
tomar uma ducha, poderiam ser executadas com ampla autonomia pelo
gestor com alguma limitação física?
Essas situações merecem ser refletidas, pois de acordo com o Censo de
2010 do IBGE — Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas, existem
45 milhões de pessoas com algum
tipo de deficiência no Brasil. É um
número muito considerável e em sua
grande maioria formada pela “guer-

ra do trânsito ou violência urbana
das grandes cidades” que incapacita
milhares todos os anos. Mesmo sendo um número expressivo, muitos
hoteleiros não destinam seus negócios
para este nicho de mercado e acabam
perdendo clientes, pois muitas pessoas
que possuem alguma deficiência e/ou
mobilidade reduzida não deixam de
viajar e conhecer novos lugares.
Na visão de Edison Passafaro,
consultor
de
mobilidade
e
Coordenador de Acessibilidade da
ABIH - Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis do Estado de
São Paulo, muitos hoteleiros deixam
de olhar para a questão da acessibilidade no Brasil por preconceito
social, falta de visão comercial e por
assessoria técnica equivocada. “Os
poucos empresários que investiram
na acessibilidade garantem hoje um
excelente retorno econômico e institucional muito superior à maioria
daqueles que lutam a duras penas
para manter uma taxa média de ocupação anual em seus meios de hospedagem menor do que 50%. É preciso
enxergar a questão da acessibilidade
como investimento, e não como custo ou mero cumprimento a legislação
para ‘inglês’ ver. Seriedade, profissionalismo, criatividade e agilidade
em ações proativas é o que diferencia um empreendedor de sucesso”,
defendeu Passafaro.

Projetos adequados
Imaginar que uma suíte adaptada necessita ser obrigatoriamente
ampla é um dos pequenos enganos
que os projetistas cometem ao realizar um projeto de um apartamento
acessível. Segundo Passafaro, além
de existirem empresas que prestam
uma assessoria técnica equivocada
no Brasil, muitas vezes as próprias
prefeituras são omissas quanto à explicação da legislação.
O consultor defende que é importante saber separar o que demanda a legislação e o que demanda as
normas técnicas. O decreto federal
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Ricardo Shimosakai – “Quem não vivencia ou estuda a acessibilidade, dificilmente
tem uma boa compreensão das necessidades envolvidas”

5.296/04, que regulamenta a lei federal de acessibilidade 10.098/00,
determina em seu artigo 10 que todas as novas construções aprovadas
após 3 de dezembro de 2004, inclusive os meios de hospedagem, devem
atender aos princípios de desenho
universal, que significa que todos
os ambientes devem estar acessíveis a todas as pessoas, inclusive
as com algum tipo de deficiência ou
mobilidade reduzida.
A obrigatoriedade dos meios de
hospedagem de disporem de quartos com acessibilidade já estava
prevista em lei desde dezembro de
2004. Atualmente, o que vigora é a
Lei 13.146/15, assim como a NBR
9050. “Na prática, desde dezembro
de 2004 o hoteleiro já tem a obrigação
legal de atender essa legislação que
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condiciona o ‘habite-se’ e o ‘alvará’
de funcionamento a implantação da
acessibilidade para todas as pessoas,
principalmente as com algum tipo
de deficiência ou mobilidade reduzida. A versão de 2015 da NBR 9050
não mais estipula percentuais de
unidades a serem adaptadas, porém incorporou os princípios do
desenho universal, cuja definição
é em síntese adotar projetos que
atendam todas as pessoas, sem distinção, em todas as UHs”.
O consultor afirma que é muito
comum os responsáveis técnicos pelos projetos e obras negligenciarem
a legislação e normas técnicas, recolhendo suas responsabilidades técnicas junto aos órgãos como CREA
– Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia e CAU – Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
“Hoje possuímos conhecimento suficiente para garantir que apartamentos com 16 m² ou até menos possam
aliar acessibilidade com funcionalidade, design e beleza, sem diferenciação de uso para os hóspedes convencionais”, assegurou Passafaro.
De acordo com ele, nenhum desses agentes no processo de construção, gestão ou concessão de documentos está isento de responder
juridicamente por seus erros perante
a legislação. “Para quem é leigo no assunto ou para os técnicos da construção que desconhecem a matéria pode
parecer que todas as UHs precisam
ser grandes, com banheiros grandes
e cheios de barras de apoio e equipamentos que mais remetem a um
hospital. Isso é um grande engano

e só ocorre em função da ignorância
conceitual e técnica sobre o tema”.
A denominada Lei Brasileira de
Inclusão, de acordo com Passafaro,
determina a obrigatoriedade do
desenho universal em todos os ambientes das edificações, inclusive nas
unidades habitacionais, estabelecendo que dessas 10% desses quartos
estejam todos adaptados conforme
a norma técnica vigente, de acordo
com o desenho universal, e, além
disso, essa porcentagem de leitos
adaptados deverão estar distribuídos ao longo da edificação, e não
em uma área isolada. “É importante ressaltar que, teoricamente, a Lei
Brasileira de Inclusão estabeleceu
uma redução na demanda de UHs
adaptadas em relação ao decreto
5296/04, onde antes eram 15% dos
leitos e agora são 10%”.

Retorno financeiro
Ao realizar as reformas necessá-

rias de adaptação de um apartamento no hotel, muitos hoteleiros cometem o erro de tornar as suítes de uso
exclusivo à hóspedes que possuem
deficiência e/ou mobilidade reduzida, trazendo com essa ação, queda
no faturamento. Passafaro defende
que é possível encontrar apartamentos hoteleiros que trazem ao usuário
acessibilidade com estética, beleza e
funcionalidade, integradas a identidade visual do hotel e em atendimento as demandas legais e normativas. “Infelizmente, o que vemos na
prática são apartamentos adaptados
como se fossem verdadeiras UTIs de
hospitais e em desacordo com legislação e as normas existentes. Isso faz
com que o hóspede convencional se
sinta constrangido em usar aquele
apartamento, o que leva o hoteleiro
a se sentir desmotivado a investir
no processo e que calcifica como resultado o estigma de que promover
acessibilidade é algo difícil, caro e

sem retorno econômico”, relatou.
Por conta de projetos inadequados, o consultor afirma que o setor
hoteleiro deixa de absorver uma
clientela em potencial com algum
tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla, juntamente com suas famílias. Além desse público, o hotel perde hóspedes
como os da 3ª idade, obesos, gestantes ou acidentados temporários, que
também seriam beneficiados na atividade do turismo se os meios de hospedagem fossem acessíveis. “Insistir
na retórica que perpetua a exclusão
de possíveis clientes é cometer suicídio econômico e institucional para
qualquer setor, principalmente na
hotelaria e no turismo”.

Vivência na prática
Na visão de Ricardo Shimosakai,
Diretor Presidente da Organização
Turismo Adaptado, a primeira falha
na elaboração de um projeto hote-
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Ricardo Bastos

Os apartamentos do Sheraton São Paulo WTC Hotel, em São Paulo, são modernos e funcionais, atendendo todos os públicos

leiro é a falta de visão empreendedora para a acessibilidade, além da
carência de bons profissionais para a
execução desses projetos. “Diversos
profissionais como arquitetos e engenheiros, se julgam bons conhecedores de acessibilidade, porém, na
maior parte das vezes, esse conhecimento é básico. Por isso é aconselhável chamar um profissional
especializado, para que o resultado
seja satisfatório. Às vezes também
são chamadas instituições ligadas
à pessoa com deficiência para dar
uma consultoria, mas por não conhecerem os ambientes e operações
específicas da hotelaria, também podem realizar um serviço inadequado. Quem não vivencia ou estuda
a acessibilidade, dificilmente tem
uma boa compreensão das necessidades envolvidas, e também das so-
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luções mais apropriadas. Nessa área
também é preciso estar atualizado,
pois novos conceitos, produtos e
tecnologias surgem constantemente,
e quem não acompanha esse movimento, corre o risco de realizar ações
ultrapassadas”, avaliou Shimosakai.
O Diretor afirma que a organização procura encontrar o melhor
‘custo x benefício’ para os hotéis, não
exigindo que o empreendimento realize, por exemplo, uma grande reforma arquitetônica. Atualmente, foi
elaborado uma consultoria de acessibilidade expressa, que é feita virtualmente através de transmissões ao
vivo, vídeos, fotos e medidas tiradas
do local. Assim, mesmo à distância,
pode-se ter uma avaliação exata do
ambiente, e propor soluções sem nenhum ou baixo custo, mas que podem fazer grande diferença. Além

disso, são passadas orientações
para um atendimento diferenciado
e como trabalhar um marketing eficiente para atrair os hóspedes. Ao
final, o hotel ainda recebe uma certificação de acessibilidade.
A parte mais sensível ao ser humano de uma instalação, doméstica
ou não, é o banheiro. Ele representa
um espaço reservado que se traduz
em um local de grande privacidade.
Em um banheiro de hotel é necessário que esta privacidade seja mantida o mais agradável possível, seja do
ponto de vista visual ou funcional.
É neste ambiente que os cadeirantes encontram maiores problemas
durante sua hospedagem. Um dos
principais se dá por conta do local ter
sido projetado em medidas inferiores às adequadas para este público,
o que acaba tornando uma simples
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ida ao banheiro, a experiência mais
frustrante de todas. “Arquitetos tem
o costume de projetar banheiros com
uma porta mais estreita, e isso às vezes dificulta ou até impede a entrada
de uma cadeira de rodas. Em outros
casos o espaço interno é pequeno,
ou os equipamentos estão mal distribuídos. Pias em alturas inadequadas dificultam a aproximação, assim
como barras mal colocadas também
dificultam a transferência da cadeira
de rodas para o vaso sanitário. Mas
o maior dificultador fica na área do
chuveiro, pois diversos banheiros
apresentam box ou elevações para
contenção da água. Banquetas basculantes que geralmente são fixadas
embaixo do chuveiro, ou uma cadeira especial para banho, que são as
mais indicadas, são muito difíceis de
se encontrar. E quando finalizamos
o banho, descobrimos que a toalha
está localizada num suporte elevado
inacessível”, comentou Shimosakai,
que é cadeirante e já vivenciou muitas vezes dessas situações.

Sobre as barras de apoio
A seleção e implantação das barras de apoio não é uma ação sim-

ples, ela necessita de planejamento e
a escolha certa do material para não
comprometer a sua usabilidade. Por
isso, é fundamental que os gestores
tenham como parceiros empresas
tradicionais e responsáveis técnica
e comercialmente. Com 10 anos de
experiência no mercado, a Levevida
é uma empresa que produz toda
uma linha de Barras de Apoio para
Acessibilidade em banheiros seguindo a Legislação Brasileira e as
Normas Técnicas.
A empresa oferece laudos laboratoriais dos produtos comercializados, assessoria através de um departamento técnico para indicação
do produto mais indicado e realiza a
elaboração de projetos customizados
ou sobre medida de peças que necessitem adaptação à projetos já prontos. Segundo Wanderley Bacelar,
Diretor Comercial da Levevida, o
setor hoteleiro vem se interessando
cada vez mais pelos produtos antes
mesmo da regulamentação da lei.
“A demanda cresceu e vem crescendo mesmo antes da Lei de 2015.
No tocante ao nosso negócio Hotéis,
tenho a dizer que o segmento vem
se adaptando à legislação para ab-

As barras da Levevida seguem todas as normas e oferecem diversas opções
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sorver esse público. Os novos projetos estão buscando se preparar
melhor para receber os portadores
de deficiência, tanto pela exigência
legal, quanto pela visão de mercado.
Os antigos empreendimentos têm
cada vez mais procurado a adaptação, e isso não significa ‘reforma’
em 100% dos casos. Na grande
maioria das vezes, é somente uma
adaptação”, confirmou.
Bacelar ainda ressalta que existe tipos de barras específicas para
o setor hoteleiro, e que os gestores
devem estar atentos as propriedades
do material e as necessidades do público. “Os produtos devem seguir as
seguintes parâmetro básicos: ter no
mínimo 3,1 cm de diâmetro; ser de
produto não corrosivo (como alumínio, aço inox 304, cobre ou latão),
resistir a 150kg por metro de peso/
carga e ter uma distância mínima da
parede até a parte interna da barra
de apoio de 4 cm. Essas exigências
são fundamentais para a segurança
do usuário, ou seja, ter um diâmetro
ou bitola do tubo utilizado que seja
confortável e seguro para utilização
muito fino pode machucar a mão e
não resistir o peso do usuário, se for
muito grosso, o usuário pode não
conseguir a firmeza necessária nas
mãos para a utilização. Sendo um
produto de utilização quase que exclusivo em banheiros, local que tem
uma exposição à produtos químicos
e a umidade que favorecem a corrosão principalmente de produtos
que possuam em sua formulação
Aço Carbono (CO2) que é altamente
corrosivo, pode provocar a deterioração precoce da peça, expondo ao
usuário a um risco e ao empresário
um custo de reposição precoce e
desnecessário”.
Um ponto importante a ser
destacado é que o princípio de
Acessibilidade não está atrelado
somente aos portadores de deficiência ou necessidades especiais. Ele
abrange um universo muito maior,
como idosos, gestantes, cadeirantes,

obesos e portadores de deficiência
de locomoção momentânea. Bacelar
frisa que esse mercado corresponde
a uma boa parcela da população. “O
negócio Hoteleiro precisa se despertar para esse mercado, pois muitos de
nossos clientes tem utilizado a adaptação das suas unidades dormitórios
para explorar e angariar esse público
consumidor que está crescente, com
envelhecimento da população, com
a utilização cada vez maior por classes mais idosas dos meios de turismo como fonte de lazer, a ascensão
social cada vez maior dos portadores de deficiência física com as cotas
de empregos em grandes empresas,
com as cotas em concursos públicos,
sem falar na quebra de conceitos e
paradigmas quanto aos mesmos em
seus próprios conceitos, superando
a timidez e a vergonha de expor-se
em lugares públicos de lazer e trabalho”, finalizou o diretor.

Além das barras de apoio
Por conta dessa nova lei, muitos
hotéis estão se adequando a nova legislação contratando empresas com
expertise em reformas e implantações. A Padrão Argil foi uma dessas
que enxergou a necessidade desse
nicho de mercado em se adequar à
nova legislação. A estimativa é de
que o Brasil conte com cerca de 485
mil apartamentos hoteleiros, e de
acordo com a Padrão Argil, o custo
médio para adequar um apartamento de forma que fique dentro das
normas de acessibilidade é de R$ 50
mil, havendo um mercado potencial
de R$ 2,5 bilhão a ser trabalhado.
E um case de trabalho realizado
recentemente pela empresa para
atender a legislação de acessibilidade na hotelaria foi no Sheraton São
Paulo WTC Hotel, situado na capital
paulista. O empreendimento possui
298 apartamentos e adequou 15 de

seus quartos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os apartamentos foram adaptados de maneira
que ele possa ser utilizado tanto por
hóspedes com deficiência quanto sem.
De acordo com o Diretor Geral do
hotel, Fernando Guinato, as obras
conduzidas pela Padrão Argil foram
realizadas de maneira veloz com o
hotel em plena operação, com cerca
de 85% de ocupação, demonstrando
a capacidade da empresa para criar
soluções para hotéis com alta ocupação. Nos quartos adaptados, que
possuem 43 m², um hóspede cadeirante, por exemplo, consegue ter todas as funcionalidades de um quarto de hotel comum, onde é possível
que ele tome um banho nas cadeiras
de banho do hotel ou simplesmente
consiga alcançar o cabide do armário para acomodar suas vestes.
Quando o apartamento é ocupado por um hóspede sem restrições,
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todos os utensílios que atenderiam
um hóspede com deficiência podem
ser retirados, como a cadeira de banho, assento sanitário específico, assim como o ajuste dos cabides nos
armários para a altura comum.
De acordo com Guinato, a expertise da empresa que executou o
projeto foi essencial, pois a obra foi
realizada em tempo desafiador e
de maneira eficaz. “Para que tudo
fosse realizado da maneira correta,
a Padrão Argil disponibilizou uma
equipe maior de colaboradores para
que o ‘quebra-quebra’ dos apartamentos fosse feito no menor período possível, de modo que o conforto
dos hóspedes não fosse afetado. Em
dois dias os profissionais quebraram
todos os apartamentos e em 60 dias
as novas suítes foram entregues”,
destacou Guinato.
O executivo avalia que existe
um valor agregado maior em oferecer essas suítes para os hóspedes.

Segundo ele, o mais interessante é
que ambas não precisam ficar necessariamente disponíveis apenas para
hóspedes com deficiência, pois elas
podem ser ocupadas por qualquer
tipo de hóspede, algo que já ocorre
desde que os apartamentos entraram em operação. “A contratação da
Padrão Argil nessa obra foi estratégica, pois eles executaram o projeto da
forma correta e se adequaram a todas
nossas necessidades, afinal, realizar
uma reforma com o hotel em plena
operação é de fato desafiador”, disse.

Serviço diferenciado
Atualmente, a empresa Padrão
Argil tem desenvolvido projetos interiores de forma que os apartamentos não fiquem somente dentro das
normas impostas pela legislação,
mas com um design onde o hóspede
com deficiência física ou PNE sinta–
se num verdadeiro hotel e não dentro de um quarto de hospital. Além

de desenvolver projetos que atendam
às necessidades do público cadeirante,
a empresa também conta com soluções
para quem tem deficiência auditiva ou
visual, assim como para indivíduos
com mobilidade reduzida.
Dentre algumas das soluções que
são implantadas pela empresa estão alarmes de incêndio luminosos
e vibratórios, aparelho de telefone
especial onde um deficiente auditivo poderá atender uma chamada
através de um sinal luminoso e vibratório, assim como a conversão de
texto em áudio para que possa ocorrer a interação entre o hóspede com
deficiência auditiva e o hotel. Caso
o hóspede tenha deficiência visual, o
empreendimento pode implantar a
comunicação em braile, onde todas
as placas do hotel possuam sua numeração alto relevo.
Soluções como o cardápio do restaurante em braile, treinamento básico aos funcionários para saberem

Os banheiros dos apartamentos do hotel Ca´D´Oro estão preparados para receber hóspede com deficiência física ou PNE
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como acompanhar uma pessoa
com deficiência física são também
essenciais em um hotel. Elevadores
com painel de leitura em braile e
que anuncie em áudio o andar em
que o usuário se encontra; rampas;
barras; e torneiras especiais também não devem ser esquecidas.
”Para viabilizar os investimentos a
Padrão Argil está financiando às reformas em 12 pagamentos direto com
a empresa ou em 24 x com seu agente financeiro com juros de mercado”,
avisa Francisco Santos, Sócio-diretor.

O que os olhos não veem
É importante ressaltar que o
empreendimento deve estar preparado para todo o tipo de deficiência, e não somente a física. É
fundamental que a infraestrutura
do hotel também esteja apta para
receber e oferecer suporte aos deficientes visuais através de uma
sinalização acessível em braile e
o piso tátil, por exemplo. Marcos
Alencar, especialista em acessibilidade e Gerente de Negócios da
Sinal Link, empresa especializada
em adequação de ambientes, produtos e serviços para acessibilidade, comenta que os hotéis não precisam interromper suas operações
para readequarem seus ambientes
as normas. “A instalação da sinalização acessível não traz nenhum
impacto para o funcionamento do
hotel. A colocação do piso tátil, por
exemplo, deve ser ajustada a horários que não atrapalhem os hospedes, mas em geral é um trabalho
limpo e rápido”, explicou.
Já o custo para a adequação varia de acordo com o tamanho do
hotel e o tipo de material utilizado
e em casos de grandes empreendimentos, Alencar sugere que o processo seja feito em etapas. “Para
hotéis de grandes dimensões, uma
alternativa interessante é que este
processo seja feito em etapas, ou
seja, a partir de um projeto completo inicia-se a colocação de placas
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de sinalização de ambientes em braile e seguida a colocação de piso tátil
e assim por diante, lembrando que
este processo não deve ter intervalos
muito grandes, pois todos os itens previstos na norma NBR 9050 são obrigatórios”, destacou o profissional.
O especialista também confirma
que houve um aumento na procura pela adequação devido a NBR
9050/2015 e a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Lei 13.146/15), que prevê punições para atos discriminatórios.
Entretanto, Alencar ainda acredita
que a acessibilidade é um ponto
a ser melhorado em praticamente toda a rede hoteleira do Brasil.
“Não sabemos se é por falta de
informação das leis e normas ou
pouca fiscalização dos órgãos governamentais, a realidade é que no
Brasil, das capitais até as pequenas
cidades do interior, dificilmente se
encontram placas de sinalização
em braile identificando os apartamentos, rotas de piso tátil, cardápio em braile e texto ampliado,
alarmes em banheiro, entre outros
itens. Outro fato relevante é que a
falta de acessibilidade na rede hoteleira passa pela questão atitudinal,
ou seja, muitos colaboradores não
estão preparados para atender de
forma correta deficientes em suas
diferentes necessidades”, criticou.
Alencar também enfatiza que os
mobiliários dos dormitórios precisam de mais atenção, e dá detalhes
sobre como seria um quarto devidamente adequado. “As dimensões
do mobiliário dos dormitórios acessíveis devem ter condições de alcance manual e visual, e serem dispostos de forma a não obstruírem
uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90 m de largura,
prevendo área de manobras para o
acesso ao banheiro, camas e armários. Deve haver pelo menos uma
área, com diâmetro de no mínimo
1,50 m, que possibilite um giro de
360°, e a altura das camas deve ser

de 0,46 m. Quando forem previstos
telefones, interfones ou similares,
estes devem ser providos de sinal
luminoso e controle de volume de
som, e as informações sobre a utilização desses equipamentos devem
ser impressas em braile, texto com
letra ampliada e cores contrastantes para pessoas com deficiência visual e baixa visão, além de alarmes
para banheiro, placa de braile nas
portas de entrada dos dormitórios,
entre outros itens. A acessibilidade
é um investimento que trará benefícios a curto, médio e longo prazo
ao negócio, garantindo segurança e
autonomia evitando qualquer tipo
de transtorno, constrangimento e
multas”, detalhou o especialista.

Inclusão eficaz
Como se já não bastasse a dificuldade do hóspede com deficiência em se acomodar confortavelmente em um hotel, há também a
dificuldade em realizar a reserva
de sua hospedagem nos sites de
hotéis. De acordo com Trícia Neves
Levy, consultora e sócia da empresa
Mapie, investir em acessibilidade é

Trícia Neves – “Não é uma
questão somente de percentual
mínimo de habitações, é uma
questão de inclusão social”

uma importante ferramenta de inclusão, respeito e acesso. Segundo
ela, existe atualmente uma startup
internacional chamada Trekkable,
a qual se propõe a identificar instalações adaptadas dos hotéis e
informar disponibilidade destes
apartamentos nas OTAs (agências de
viagens online). “Hoje, se você é um
portador de necessidades especiais,
é difícil fazer a reserva por meios digitais, pois há pouca disponibilidade e ela normalmente não está clara
nos canais online”, afirmou.
A consultora defende a necessidade dos hoteleiros em adotarem
ações de inclusão desse hóspede,
que segundo ela, existe atualmente
um número relevante de clientes
que possuem deficiência. “Sei que
há uma preocupação de custos de
investimentos com a adaptação,
mas também é importante colocar
o cliente no centro e oferecer facilidades para todos. Infelizmente,
muitas vezes a lei precede a consciência, não somente para este caso
mas para muitos. É importante que
o hoteleiro entenda do assunto, estude suas rampas, acessos sociais,
comunicação interna e, também
os apartamentos. Mas não é uma
questão somente de percentual mínimo de habitações, é uma questão
de inclusão social”, afirmou.

Frederico Viebig – “A
acessibilidade tem hoje o mesmo
peso da sustentabilidade”

mo peso da sustentabilidade, e
é ideal que o hoteleiro exija das
empresas “implantadoras” que
desenvolvam projetos adequados para todos os públicos.
Dentre os itens que o engenheiro considera essenciais em
um apartamento acessível estão:
equipamentos de transferência
de uma cadeira de rodas para o
vaso sanitário ou para a ducha;
espelho inclinado; barras de
apoio bem posicionadas e firmes;
alarmes de emergência; vaso sanitário com a altura da cadeira
de rodas; box com cortinas; pisos
antiderrapantes; metais sanitários
de qualidade; entre outros.
Em sua visão, “Dentre os diver-

sos equipamentos as barras são as
mais fundamentais, mas nem por
isso precisam ser feias. Podem ser
esteticamente agradáveis, sim. Não
é necessário ter todos os banheiros
adaptados definitivamente! Basta
que sejam adaptáveis em caso de
necessidade. E mais, ajustável
para cada tipo de pessoa! Idoso,
criança, cadeirante, cego, baixavisão, pessoas com mobilidade
reduzida, etc. Todos estes equipamentos podem ser automatizados
sem grandes investimentos”.
Fora dos apartamentos, é preciso que os hoteleiros estejam
atentos a alguns itens para garantir a experiência do hóspede com
deficiência. Mobiliário sem cantos vivos, espaço para giro de cadeira de rodas, acesso a varandas,
móveis em alturas adequadas,
roupeiros retráteis, telefones com
campainhas e luzes, carpetes que
não exijam esforço demasiado de
um cadeirante, placas em braile,
rampas, corrimãos, pisos de alerta, balcões, placas de elevador,
placas de saídas de emergência,
placas de pavimento, mesas de
restaurantes, entre outros são
itens que não devem ser esquecidos. “São facilidades tão simples
e que trazem conforto ao hóspede. Basta querer fazer”.

Mão na massa
Na visão do Engenheiro e
Diretor da Arco Sinalização
Ambiental, Frederico Viebig, para
promover uma mudança na área
de acessibilidade do hotel, basta o
hoteleiro querer investir.
Segundo ele, antes de implantar um projeto de acessibilidade,
é essencial que se conheça todas
as necessidades a fim de adequar
o projeto de acordo com o layout
acessível por meio de materiais,
mobiliário e demais acessórios,
tornando o ambiente agradável
e seguro. Viebig afirma que a
acessibilidade tem hoje o mes-

Marcos Alencar – “a falta de acessibilidade na rede hoteleira passa pela
questão atitudinal, ou seja, muitos colaboradores não estão preparados para
atender de forma correta deficientes em suas diferentes necessidades”
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Mercure Lourdes BH

No projeto de
Consuelo Jorge,
a madeira
trouxe requinte
e aconchego
ao ambiente
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Marcenaria: o ponto forte
do design hoteleiro
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Do clássico ao moderno, as soluções em madeira
podem transformar o ambiente por sua variedade
de formas, tamanhos e a sofisticação que trazem

A

tualmente, muitos hotéis têm adotado novos
conceitos em seus projetos arquitetônicos. Em alguns
deles, linhas mais clássicas, paredes brancas e móveis tradicionais deram lugar a texturas, cores
diversas e mobiliário moderno,
versátil e criativo. Nesta atualização de design, a marcenaria entra como ponto forte ao trazer, ao
mesmo tempo, leveza e sobriedade aos ambientes, fazendo parte
da própria estrutura. Todo projeto começa com a concepção de
um conceito dentro do briefing
dado pelo hoteleiro e o budget

estipulado. A marcenaria normalmente representa o maior
custo na implantação hoteleira
e, portanto, o item que deve ser
melhor elaborado.
A grande vantagem da marcenaria é a possibilidade de
personalização dos ambientes.
Antigamente, os quartos eram
padronizados e as áreas comuns
eram projetadas apenas para
cumprir funções específicas sem
diferenciais. Hoje, o hóspede busca algo diferente, ele quer entrar
em um ambiente e sentir experiências novas. A marcenaria dá
liberdade para que o arquiteto

consiga criar espaços inusitados
e impactantes, além de oferecer
diversas opções de acabamentos,
texturas e se adequar as dimensões dos ambientes.
O mobiliário mudou muito na
hotelaria moderna e a madeira
maciça foi substituída por materiais leves, práticos, ajustáveis
às mudanças, que possuem uma
variada opção de cores para combinar com qualquer ambiente. A
madeira maciça é composta apenas por madeira natural, como já
diz o nome, sem aglomerados ou
fibras sintéticas, o que faz com
que o seu peso e o seu custo sejam altos. Como ela é feita toda
de material natural, ela dilata
com maior facilidade e trabalha
com as variações de temperatura,
Novotel Porto Atlântico

Painéis leves possibilitam diversas funcionalidades à madeira, como no projeto de Thomas Michaelis
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e com o tempo, pode resultar em
frestas e peças empenadas. Ela é
extremamente resistente, porém,
pelo seu custo elevado e grande
necessidade de matéria prima
natural, ela não é muito utilizada na área de hotelaria. Seu uso
vem sendo reduzido nos últimos
anos também em outras áreas da
arquitetura por não ser uma solução sustentável.
De acordo com o Catálogo
de Madeiras Brasileiras para
Construção Civil, produzido
pela organização WWF e pelo
IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (2013), o Estado de
São Paulo é o maior consumidor
de madeira tropical no Brasil,
tendo recebido em 2011, 14% da
produção madeireira amazônica
certificada. Deste volume, 56%
são painéis compensados e 38%,
madeira serrada. A construção civil e a indústria moveleira destacam-se como os principais setores
de consumo dessa madeira e para
garantir o seu suprimento e uso
sustentável, é necessário assegurar sua procedência, de origem
legal e não predatória.

Primeiros passos
O primeiro aspecto a se considerar é especificar um material que
esteja dentro do budget estipulado
para o projeto. Segundo Consuelo
Jorge, arquiteta experiente responsável por projetos de hotelaria, incorporações, residências, design
de mobiliário, entre outros, sempre
buscam-se as melhores soluções de
design, porém elas devem respeitar
as limitações financeiras apresentadas junto com o briefing inicial
do projeto. Além do custo ser essencial para a escolha do material,
ele deve ter alta durabilidade para
que não necessite ser reparado ou
substituído com muita frequência.
“O uso e manuseio dos móveis na
hotelaria é intenso e eles precisam
resistir a batidas, arranhões ou ou-

tros acidentes que podem acontecer”, afirmou a arquiteta.
Outro aspecto importante é
a fácil manutenção dos móveis
para facilitar ao máximo a operação hoteleira. Os funcionários
do hotel precisam ser ágeis na
limpeza e manutenção diária dos
apartamentos e das áreas comuns
de forma a não interferir na experiência do hóspede. Os móveis
também precisam ter design diferenciado que estejam em harmonia com todo o projeto e sua
concepção. Hoje, a personalização e espaços diferenciados se
destacam e os móveis devem ambientar esses novos espaços com
soluções criativas e funcionais.
Outro item de extrema importância na especificação dos materiais é a escolha de produtos
que utilizem tecnologias de fabricação sustentáveis. Especificar
móveis de fornecedores que possuem certificações de sustentabilidade, com consciência ambiental,
que se preocupem com a redução
e descarte adequado de resíduos e
com a reciclagem de materiais. Em
relação a marcenaria de hotelaria,
os melhores materiais são o MDF
(Medium Density Fiberboard) e o
MDP (Medium Density Pannel) por
atenderem todos estes requisitos.
Os cuidados com os móveis de
madeira devem ser feitos desde o
seu transporte, descarregamento,
armazenagem e, depois que estão
instalados, a sua manutenção e
limpeza. É necessário sempre se
atentar a proteção das embalagens e evitar o empilhamento das
peças ou que se arrastem umas
sobre as outras. Em caso de necessidade de armazenamento,
os móveis sempre deverão estar
protegidos em local coberto e
longe de fontes de umidade ou
calor intenso. Tanto móveis feitos em MDF ou MDP são destinados para o uso em áreas internas
e não devem ser expostos à ação

da água. Estes produtos não possuem camadas de proteção e nem
alta resistência a riscos e abrasão, portanto devem ser evitados
em áreas de pisos, sendo destinados para o uso de paredes ou
confecção de mobiliário. “A limpeza dos móveis deve ser feita
com uma flanela limpa e seca, e
em casos de muita necessidade é
possível utilizar pano úmido com
detergente neutro. É necessário
seguir sempre as orientações de
cada acabamento para prolongar
a vida útil de um móvel e evitar
que ele sofra danos por mal-uso
ou por utilização de materiais de
limpezas inadequados”, aconselhou Consuelo.

Opções leves
De acordo com Consuelo Jorge,
as soluções em madeira devem
auxiliar nas operações diárias
do hotel para minimizar a necessidade de reparos constantes e
tornar a rotina dos funcionários
mais ágil e prática. A marcenaria
deve ser pensada para suprir todas estas necessidades, portanto,
a escolha dos acabamentos e dos

“Móveis com excesso de detalhes
tenderão a ser substituídos por peças
simples e funcionais. O menos é mais”
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materiais utilizados são extremamente importantes para garantir
a qualidade dos móveis.
Segundo ela, todas as soluções
que são propostas nos projetos
que realiza precisam ter alta durabilidade, resistência e serem
de fácil manutenção. O MDF e o
MDP são soluções feitas de placas
de madeira prensadas, a diferença principal está na composição
destas placas, o que faz com que
tenham características diferentes.
O MDF é composto de uma placa
de densidade pequena composta
por placas externas de maior densidade, portanto a sua parte interna é mais maleável e tem menor
durabilidade, o que o torna mais
adequado para projetos com curvas ou que necessitam de maior
maleabilidade. A sua superfície
externa não é muito absorvente
fazendo com que seja ideal para
receber pinturas, representando
economia na quantidade de tinta
a ser aplicada. O painel de MDF
pode ser revestido com películas
decorativas melamínicas que são
mais resistentes que a pintura, solução mais adequada no segmento
de hotelaria.
Ao contrário do MDF, o MDP
possui a parte interna mais densa e as camadas externas menos
densas, o que faz o material ser
mais rígido, suporte mais peso e
seja mais adequado para superfícies retas. é utilizado bastante
em painéis, gavetas, bancadas,
entre outros. O MDP também
pode ser revestido apresentando
diversas cores e texturas diferenciadas. “Os tipos e variações de
acabamentos dos materiais são
considerações importantes na
hora da concepção de um projeto. Inicialmente, já devemos ficar
atentos ao que o mercado oferece para sugerir cores e texturas
que possam ser utilizadas, e fazer
nossa proposta de acordo”, explicou a arquiteta.
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A marcenaria tem o poder de
sofisticar um ambiente, como é
o caso do projeto do restaurante
do hotel Pullman Vila Olímpia,
na capital paulista, realizado
pelo escritório Consuelo Jorge
Arquitetos. Foi criado um grande painel ripado em marcenaria
que deu a sensação de aconchego, sofisticação e criou uma textura ritmada no ambiente. Outra
vantagem da marcenaria é poder
criar desenhos com cores e texturas diferentes. “Utilizamos este
conceito no balcão do Sushi Bar
do Pullman Vila Olímpia. A parte
de baixo do balcão é revestida em
painel de madeira da Oca Brasil
que cria um movimento através
de um mosaico de formas geométrica”, contou Consuelo. A marcenaria pode ser desenvolvida também com detalhes de iluminação
embutida, tornando o ambiente
mais contemporâneo, o que acontece no projeto da recepção do hotel Adagio Alphaville, implantado no final de 2016. O requadro do
balcão é iluminado através de um
acrílico fosco, chamando a atenção
do hóspede para esta área.
Nas suítes que foram desenvolvidas pela arquiteta para o hotel
Mercure Lourdes Belo Horizonte,
também foi utilizada a iluminação
embutida na marcenaria. Neste caso,
o objetivo foi criar ambientes aconchegantes com iluminação indireta
para o hóspede ficar em um apartamento agradável e confortável.
Hoje os hotéis precisam proporcionar uma imersão do hóspede dentro do destino que ele se
encontra. Precisam trazer experiências novas e boas sensações.
O hóspede busca algo inovador,
inusitado, que esteja ligado à tecnologia e criatividade e a tendência da marcenaria é ir de encontro com essas novas necessidades
e desafios de uma geração que
está em constante mudança. “O
projeto precisa ser personaliza-

do, versátil e leve para se adaptar
aos desejos desta nova geração.
Os materiais, as cores e o design
do projeto deverão acompanhar a
forma que as pessoas se comportam. Os espaços estão mais integrados e menos segmentados. A
tecnologia e interatividade precisam fazer parte deste conceito, ao
mesmo tempo, o design precisa
ser funcional e prático para atender um hóspede que não quer
perder tempo e quer aproveitar
ao máximo a sua estadia. Os móveis desenvolvidos deverão ser
multiuso. Não existe mais aquela
divisão de lobby, bar, restaurante,
mesa de trabalho. Tudo está integrado e conectado. A marcenaria
deverá ser menos rígida, mais flexível e mais sensorial. Ao mesmo
tempo, as peças precisarão ter
muita personalidade para causar
impactos e sensações surpreendentes. Móveis com excesso de detalhes
tenderão a ser substituídos por peças simples e funcionais. O menos é
mais”, destacou Consuelo Jorge.
O hóspede também sente maior
necessidade de estar conectado à
natureza e as cores da marcenaria
irão refletir isso. Cores que encontramos nas flores ou que nos
passam as sensações de aconchego, conforto e descontração serão
mais utilizadas, como é o caso dos
tons de azul, verde e rosados.

Madeira: tradução de conceito
Se algum dia a madeira esteve restrita apenas para móveis,
pisos e estruturas da construção,
hoje ela tem uma importância
prioritária para o projeto de interiores. Para o arquiteto Thomas
Michaelis, responsável pelo projeto do primeiro hotel Formule 1
no Brasil, além de uma centena
de outros empreendimentos, é
através da marcenaria que o arquiteto materializa suas ideias,
usando uma biblioteca de elementos como móveis soltos, fixos

No Pullman Vila Olímpia (SP),
Consuelo Jorge criou um grande
painel ripado em marcenaria
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e revestimentos. “O arquiteto utiliza a marcenaria não só como a
oportunidade de realizar um projeto específico de um ou mais elementos dessa biblioteca, bem como
traduzir através dela todo o conceito
espacial desejado”, comentou.
O mercado brasileiro vem oferecendo novos tipos de acabamentos,
cada vez mais resistentes e com
as mais variadas possibilidades de
aplicação, o que de certa maneira
melhora e auxilia na criação e liberdade dos arquitetos nos quesitos
design, durabilidade e praticidade
na manutenção características muito importantes na hotelaria. “Não
esqueçamos que também o universo das ferragens vem contribuindo
com muitas opções de funcionamento e design”, acrescentou Michaelis.

Ele explica ainda que os móveis específicos são desenhados
para funções variadas dentro de
um hotel, onde não se encontra
algo disponível “em prateleira”
para essas determinadas funções.
Segundo ele, um desenho específico demanda muita pesquisa e
conhecimento, para que ele possa
cumprir com eficiência e beleza
a função para a qual ele foi desenhado. Além da proveniência
certificada, as madeiras devem
estar “secas” para evitar que elas
prejudiquem a estética e a funcionalidade do produto elaborado.
Muito importante também é a escolha certa da madeira. “As propriedades físicas entre elas são
distintas, e podem ajudar ou prejudicar a qualidade técnica e es-

tética desejadas quando a escolha
não for correta. Isso sem falar nas
cores de cada madeira, que tem
extrema importância para o apelo
estético que queremos dar em cada
projeto”, afirmou o arquiteto.
Thomas diz ainda que a madeira é o um material ecológico para
a construção, e por isso é tão importante. O reflorestamento cada
vez foi desenvolvido para atingir
diversos setores, até que chegou
nos móveis, onde utilizam madeiras reflorestadas na forma sólida
aparente ou revestida, e ao utilizar
esse tipo de madeira nos móveis
não existe o desmatamento de mata
nativa, e com isso há um apelo ecológico para o uso de tais madeiras,
além de ter um custo menor.

Questão emocional

Thomas Michaelis – “As propriedades físicas entre as madeiras
são distintas, e podem ajudar ou prejudicar a qualidade técnica
e estética desejadas quando a escolha não for correta”
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Envolvida tanto com as ciências exatas como humanas, a arquitetura contempla muito mais
que um projeto de edificações ao
dar vida a ele; Traz também o cuidado com o habitat humano. E se
tratando de pessoas, o hotel é o
lugar ideal para ter em seu design
um aspecto acolhedor e até familiar para pessoas. Para Denise
Aurora, arquiteta e urbanista que
produziu e participou de centenas de Projetos Arquitetônicos de
hotéis, corporativos, escolas, institucionais, comerciais, residenciais, etc, qualquer elemento a ser
projetado ou especificado, inclusive em um hotel, precisa ser funcional, prático e diversos outros
requisitos obrigatórios, se tratando de business. Mas ela destaca
uma característica imprescindível
tão importante quanto: a emoção.
“Não é este o diferencial que os
hóspedes estão buscando experimentar ao procurar sair da vida
padronizada? Isto não quer dizer
que não possa haver racionalização produtiva ou âncora no orçamento. Trata, ao contrário, de
procurar surpreender naqueles

elementos onde nem sempre se
espera: uma marcenaria de hotel,
o que pode ser inovador nisto? E
quando ideias criativas surgem,
um elemento antes complementar
pode passar a ser o protagonista.
Depende do conceito do projeto”,
opinou a arquiteta.
Denise Aurora se considera
“ortodoxa” na concepção de um
novo projeto. Na abertura de
um novo esboço — sendo este
um Design de Interiores, uma
Arquitetura ou uma Implantação
—, é imprescindível responder a
algumas perguntas: qual é o escopo (objetivo), o prazo e o custo do
projeto. Na sequência, quem são
os envolvidos no projeto (o perfil,
estilo, cultura de quem utilizará,
quem fará a manutenção, quem
está contratando, seus objetivos
comerciais) entre outros critérios.
“Somente quando respondemos a
estas perguntas começamos a en-

tender de verdade o briefing do
que estamos fazendo”, afirmou.
Os móveis planejados, dentro
do Design de Interiores, precisam
receber a mesma atenção sobre
estes critérios pré-especificações.
A especificação adequada, as
ferragens a serem utilizadas, os
acessórios, iluminação e automação integradas, todas estas decisões dependerão das premissas
“mestres” que estão sendo seguidas. “Por isso, é tão importante,
na medida do possível, ter um
planejamento integrado da implantação ou renovação do hotel.
Muitas vezes, ir tomando soluções de forma isolada ou imediata, sem uma estratégia abrangente, pode gerar frustrações. Um
móvel planejado, não diferente
disso, pode ser muito adequado a
um contexto e não tão satisfatório
em outro”, pontuou a arquiteta.
Segundo ela, hoje há dispo-

nível no mercado uma grande
variedade de materiais, que conseguem atender a quase totalidade de nossas necessidades como
agentes criativos. “Primeiramente
podemos fazer um filtro pelos
aspectos técnicos dos materiais:
dimensões, resistências diversas,
densidade e peso. Um produto que merece destaque aqui é a
chapa de MDF fogo retardante
que evita e retarda a propagação
de chamas. O produto foi ensaiado no IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas. Para hotelaria este
é um aspecto de alta relevância,
e um projeto especializado precisa contemplar particularidades
como esta. Da mesma forma, as
possibilidades estéticas dos produtos também trouxeram muito
mais flexibilidade aos processos
de projetos”, explicou Denise.
Em mundo contemporâneo
onde ser só funcional ou só esté-
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Denise Aurora – “Design e arquitetura servem para isso: dar alma e criar emoção”

tico não atende mais, balancear as
soluções é o que se deseja. Junto a
estas expectativas, também é importante que os produtos tenham
vida útil satisfatória, porque
além de melhorar o ROI (Retorno
do Investimento, em português)
do investidor, também estamos
preocupados com os impactos de
consumo. E nestas novas expectativas e reinvenções é que vão surgindo as disrupções no design.
“O design volta a ter um lugar
muito importante porque precisa
dar conta de uma equação ampla.
Este design está desde os eletrônicos de alta tecnologia aos móveis sem puxadores ou sem portas
que não vão existir só por existir.
Aliás, em hotéis, cada corrediça
de gaveta conta. Será que aquela
gaveta do projeto acrescenta ou
tem-se uma outra solução para
ela? Aí começa a conversa sobre
tendência”, afirmou.
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Denise conta ainda uma experiência que teve logo no início da
profissão, de uma casa de hóspedes que projetou para a sede da
fazenda de um engenheiro com
quem trabalhou. Este engenheiro
era um de seis irmãos que havia
crescido em uma casa no interior de Minas Gerais. “Uma casa
muito simples, conforme ele descreveu, que foi crescendo com a
necessidade da família, sem muita expressividade arquitetônica,
mas carregadíssima de histórias
felizes. As famílias crescem, mudam e um dia estas casas são demolidas. Desta, foram guardadas
madeiras de todos cantos: das janelas, portas, estruturas de telhados, lambris, assoalhos... mas não
estavam em condições tão boas,
com tonalidades, texturas e marcas muito diferentes entre si. Não
dava para serem aproveitadas integralmente. O sonho do cliente

era criar uma grande porta de entrada, pé direito duplo, com um
pouco de cada peça, como num
patchwork ou colcha de retalhos
de memórias e saudades. Assim
cada familiar que se hospedasse
naquela casa, sentiria uma hospitalidade única. Design e arquitetura servem para isso: dar alma
e criar emoção, isto é o que fica
para quem passa. E esta experiência pode estar em uma arquitetura inteira ou em um móvel, em
uma casa de hóspedes ou em um
hotel inteiro”, contou.

Sustentabilidade
Quando se fala sobre sustentabilidade, devemos lembrar primeiramente que trata-se de um
conceito sistêmico que abrange
além do olhar ambiental, aspectos
sociais, culturais e econômicos.
“Nesta amplitude de conceitos,
diversas normas e certificações
podem ser relacionar, de alguma

forma, com a longa cadeia que
envolve a produção de móveis.
Uma empresa pode ser certificada
quanto à utilização de madeiras
legais, ou sobre seus critérios de
produção e descartes, ou políticas
institucionais com seus funcionários. Há inúmeros olhares e critérios”, considerou Denise Aurora.
Se tratando da matéria-prima
principal, a madeira tem uma relevância maior sobre o aspecto
ambiental, ou seja, a origem e controle das árvores. No Brasil, estima-se que existam mais de 11.000
espécies de madeira na floresta
Amazônica. Mas nem todas são
recomendadas para a marcenaria,
pois cada uma possui características de aplicação como densidade,
veio e cor, facilidade de ser cortada, torneada, furada, entre outros.

Neste sentido, as principais
certificações relacionadas são a
ISO 14001 de Sistemas de Gestão
Ambiental, que controla os resíduos visando evitar poluição
contribuindo assim para manter
a biodiversidade. Segundo a certificação ISO, em média, uma empresa demora de um a dois anos
para conseguir uma certificação,
passando por um levantamento e
uma auditoria minuciosa. Todas
as empresas que estão preocupadas e desejam estabelecer práticas
sustentáveis e aprimorar sistemas
de gestão ambiental devem buscar a certificação.
Há também o selo FSC
(Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal), cuja associação internacional foi criada para promover o manejo florestal responsá-

vel no mundo. Dentro do FSC
há três tipos de certificações:
Manejo Florestal, Cadeia de
Custódia e Madeira Controlada.
A madeira deve ser manejada de
forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável.
De acordo com Thomas
Michaelis, a madeira é um material ecológico para a construção, e por isso é tão importante.
O reflorestamento cada vez foi
sendo desenvolvido para atingir
diversos setores, até que chegou
nos móveis, onde utilizam madeiras reflorestadas na forma sólida
aparente ou revestida, e ao utilizar esse tipo de madeira nos móveis não existe o desmatamento
de mata nativa, e com isso há um
apelo ecológico para o uso de tais

Novotel Porto Atlântico

Funcionalidade e Design no projeto de Thomas Michaelis para o restaurante do Novotel Porto Atlântico (RJ)
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Nova fábrica da DM Móveis em Gravataí (RS), onde produz em alta escala para todo o País
madeiras, além de ter um custo
menor. “Cada vez mais há uma
preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade e com
isso, os móveis não devem ter
somente boa qualidade, é importante saber se o ambiente de onde
foi extraída a madeira continua
saudável. Com isso, foram desenvolvidas legislações ambientais
adequadas”, explicou o arquiteto. Além disso, existe a certificação florestal, que tem como
fundamento a garantia dada ao
consumidor de que determinado
produto é originário de manejo
florestal ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viável e existem diversos
selos para isso, além dos já mencionados, como o Cerflor que tem
parceria com a ABNT e o Inmetro
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e o PNQM - Programa Nacional
de Qualidade da Madeira.

Sob medida
Muitas vezes, o investidor ou
implantador pensou junto ao arquiteto a forma exata do hotel,
mas encontra dificuldades em encontrar um fornecedor que atenda
exatamente ao que foi projetado.
Pensando nisso, a AD Movelaria
dispõe de móveis sob medida,
com as especificações e padrões
desejadas pelo cliente, além de se
comprometer com rápido prazo
de entrega e equipe de montagem
qualificada.
De acordo com Daisy Dallano,
Diretora da AD Movelaria, atualmente a empresa busca atender a
todo tipo de hotel, desde o mais
simples ao mais sofisticado, devi-

do às opções de espessuras, acabamentos e ferragens oferecidas.
A AD Movelaria junto com a fábrica Italínea fazem uma pesquisa nos grandes centros para poderem seguir as tendências que
o mercado aponta e se adaptam
para atender as necessidades dos
clientes.

Produção em alta escala
A marcenaria é o ponto de partida para a definição de outros
elementos de decoração, ao mesmo tempo, precisa ser harmoniosa
e funcional seguindo normas de
uso e segurança. É na marcenaria
que o arquiteto expressa o conceito que terá os apartamentos do
hotel. É o que acredita Valdecir
Alano, Gerente Comercial da fabricante DM Móveis. Com sede

e fábrica na cidade de Gravataí
(RS), a DM Móveis é uma empresa
que atende todo o Brasil, especializada na produção de Móveis em
marcenaria para áreas internas
dos hotéis, ou seja, quartos e áreas
sociais. A empresa, que ao longo
de seus 21 anos atua no segmento
hoteleiro, realiza alta produção
obtida através de maquinário moderno e estrutura de produção de
uma indústria inaugurada há um
ano. De acordo com o Gerente, a
DM Móveis possui também engenharia e montagem especializada,
o que confere maior agilidade e
precisão ao processo de montagem
executado por equipes próprias que
se adaptam as mais diferentes configurações de logística e normas legais e de segurança.
Segundo Alano, a principal
matéria-prima utilizada na produção é o MDF com revestimento

em melamina nos padrões madeirados e cores. O MDF também
pode receber revestimento de laminados de alta pressão ou pintura. “O tratamento dependerá
do local que o móvel será instalado diferenciado principalmente com o uso em área interna ou
externa. Para áreas internas, que
é o nosso segmento, é importante
a matéria-prima ser de qualidade
com tratamentos e revestimentos
de fita de borda específicos contra umidade, mofo, impacto e uso
intenso”, explicou o Gerente, que
destaca que todas as madeiras e
substratos devem ser certificados, sendo o selo SFC o mais comum. “A implantação hoteleira
tem se tornado muito dinâmica
e os móveis tendem a transparecer modernidade, com uma forte tendência a uso de diferentes
elementos combinados em espe-

cial MDF, metal, tapeçaria e iluminação, formando um produto
único. Devido a isso, é preciso
inovar e investir constantemente
em máquinas e capacitar equipes
para absorver toda a criatividade
e inovação, sem perder o foco em
prazo e qualidade final do produto instalado”, acrescentou.
Este ano, a empresa inaugurou uma nova planta industrial
com 6,5 mil m², concebida especialmente para comportar o maquinário de corte, laminação, centros
de usinagem e proporcionar maior
conforto e segurança as equipes de
produção. “Especificamente no produto realizamos em conjunto com
equipe de arquitetura do cliente a
reengenharia dos móveis, com o
objetivo de maximizar o uso incorporando funcionalidade e acessibilidade sem perder o design proposto”, concluiu o Gerente.
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Anteprojeto lei de regulamentação
do fractional foi concluído
Ele está sendo apresentado por um grupo de
renomados profissionais ao Congresso Nacional
para regulamentar a modalidade de negócios
que é uma alavanca da hotelaria nacional

O

compartilhamento é
uma modalidade de
negócios que nos últimos anos têm sido amplamente divulgada e crescida de forma
vertiginosa no Brasil em diversos segmentos. Pode variar desde uma simples contratação de
uma corrida de táxi, locação de
barcos, helicópteros e até mesmo aviões. Mas isto não é novo
no Brasil, pois há alguns anos já

era possível compartilhar uma
casa com vários proprietários,
ou seja, cada um deles poderia
utilizar durante um determinado período do ano. Para isto, se
denominou como fractional. Ou
seja, uma fração compartilhada
de um imóvel para o público interessado em manter uma casa
de veraneio sem arcar sozinho
com os custos pós-compra que
incluem manutenção, segurança

e impostos. Estes imóveis – casas
ou apartamentos em condomínios
ou resorts, com acesso a praia ou
parque aquático – possuem alguns serviços de hotelaria.
Este modelo de negócios de
propriedade fracionada surgiu
nos Estados Unidos para vender
casas de luxo e no Brasil houve
uma tropicalização dos conceitos
que se parece com o timeshare
que é um período que se adquire de férias compartilhadas. “Nos
Estados Unidos, por exemplo, timeshare é uma fração de uma semana por ano, ou seja, cada unidade é dividida por 52 proprietários,
enquanto o fractional são frações

Fracionar um imóvel e revendê-lo para vários donos é o negócio do momento
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de mais de uma semana por ano
e normalmente em produtos de
alto luxo. No mercado americano
existe tanto os modelos de direito
de uso (Right to Use) quanto de
propriedade escriturada (Deed title), embora o modelo de propriedade seja predominante. Já no
mercado mexicano e no Caribe o
modelo está baseado em um contrato de Concessão Real de Uso
por tem indeterminado. Ou seja,
o cliente não é proprietário efetivo do imóvel, nestes mercados
se utiliza a figura de fideicomisso ou trust imobiliário, modelos
que não são muito utilizados no
Brasil. De uma maneira geral, o
modelo brasileiro convencionou
que timeshare é a venda de diária
antecipada através de contrato de
direito de uso (está regulamentado pela Lei Geral do Turismo) enquanto que o fractional é a venda
de uma fração efetiva do imóvel.
Atualmente, como ainda não há
regulamentação específica para o
setor, há projetos que utilizam o
modelo de Concessão Real de Uso
por 99 anos como alternativa ao
invés de venderem a fração imobiliária efetivamente. Ambos os
modelos tem a mesma segurança
jurídica do ponto de vista dos direitos do consumidor”, explicou
Fernando Martinelli, Diretor executivo no Brasil da Interval, uma
das maiores intercambiadoras de
férias do mundo .

Chegada ao Brasil
O estouro da bolha imobiliária no final de 2008 nos Estados
Unidos atingiu duramente o
segmento de imóveis de lazer
no Brasil, que experimentava
uma década de crescimento intenso. Em 2004 as estatísticas
mostravam que cerca de 5%
dos europeus que visitavam o
Nordeste brasileiro já eram proprietários de imóveis de lazer
no Brasil, mas da noite para o

Fernando Martinelli: “O fractional é a venda de uma fração efetiva do imóvel
e este modelo de negócios conquista cada vez mais espaço no Brasil”

dia, este mercado se extinguiu.
“Em 2010 percebíamos que, apesar do número de visitantes internacionais se manter estagnado, o turismo doméstico crescia
e, na outra ponta, aumentava o
número de brasileiros viajando
para o exterior, com as facilidades do câmbio favorável. E, na
esteira do sucesso de empreendimentos turísticos muito bem
sucedidos como o Rio Quente
Resorts em Goiás e o Beach Park
no Ceará, que combinam destino
turístico consagrado, resort (hotelaria convencional + timeshare) e parque temático, surgem
os empreendimentos fractional.
Eles passam a oferecer uma fração de uma casa ou apartamento, com serviços hoteleiros, direito de uso ou de propriedade
de algumas semanas por ano, a
custo reduzido. A âncora destes
empreendimentos era parque
temático e/ou a praia, a montanha, esportes radicais, marinas,

campos de golfe, hípicas, etc.
Deste modo, o comprador da
classe C passa a ser proprietário de uma fração de um imóvel
classe B, por exemplo, por uma
quantia que caiba no seu bolso”,
explica o consultor Caio Calfat,
Diretor da Caio Calfat Real
Estate Consulting.
E para ilustrar como é atrativo este modelo de negócio, Calfat
utiliza o seguinte exemplo: Podese, adquirir a cota de um apartamento em Caldas Novas, com estrutura de lazer, a partir de R$ 32
mil para uso vitalício de até três
semanas ao ano – neste caso, divide-se o imóvel com até 17 proprietários. Cada dono usufrui do
imóvel de duas a seis semanas ao
ano, com divisão de datas equilibradas para todos. As cotas de
manutenção são proporcionais
ao programa de uso escolhido.
“Considero que estamos no início
do desenvolvimento deste setor
no País, com enorme potencial de
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mercado deve negociar neste ano
R$ 2,3 bilhões, 60% a mais que em
2015 (R$ 1,43 bilhão) e superando
os 58% de crescimento em relação
a 2014 (R$ 906 milhões). Há também mais empreendimentos: o
primeiro lançamento ocorreu em
2010; hoje são 33 em operação ou
comercialização.

Vantagens do modelo
Fernando Martinelli aponta
vantagem neste modelo de negócio também para o incorporador
que ao dividir a unidade em frações, tem um ganho financeiro,

Caio Calfat: “No fractional o comprador
da classe C passa a ser proprietário de
uma fração de um imóvel classe B”

crescimento e ele se explica pelo
aquecimento do turismo interno
e valor reduzido da fração imobiliária. O comprador investe menos na aquisição e manutenção
do imóvel e empreendedores ou
incorporadores viabilizam venda
mais rápida e para mais pessoas. O preço da fração é proporcionalmente maior, entre 30% a
50%, comparado ao valor de uma
unidade autônoma inteira, aponta Calfat e cita como exemplos
de fractional no Brasil o Marina
Flat & Náutica, em Caldas Novas
(GO), e o Malai Manso Iate Golf
Convention & Spa, na Chapada
dos Guimarães (MT).
O nicho imobiliário de propriedades compartilhadas (fractional)
mostra-se aquecido no Brasil.
Levantamento da Caio Calfat
Real Estate Consulting junto às
seis maiores comercializadoras
do País (que controlam 98% das
vendas nacionais) mostra que o
O Marina Flat & Náutica, em Caldas
Novas (GO), é um modelo bem
sucedido de empreendimento
hoteleiro no modelo fractional
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pois consegue aumentar o valor
de venda da unidade. “De certa
forma é mais fácil encontrar 13
pessoas dispostas a pagar R$ 50
mil em uma fração do que uma
única pessoa disposta a pagar R$
500 mil por uma unidade inteira”,
avaliou Martinelli.
E do o ponto de vista do
cliente, segundo ele, as principais vantagens estão na relação
custo versus benefício. “O preço de uma fração imobiliária se
comparado à hospedagens em
hotéis ao longo dos anos é infinitamente mais baixo. Além dis-

so, o proprietário de uma fração
tem três opções interessantes,
que são a utilização, a troca
através de uma intercambiadora, como a Interval, ou a locação
por temporada do período que
não for utilizar. A última opção
pode gerar uma renda que ajuda a pagar a taxa de condomínio
ou manutenção, porém não é o
principal argumento para quem
compra. Imóveis fracionados
são para uso e não para investimento, o fato de se ter a possibilidade de locar a unidade caso
não esteja utilizando é um valor

agregado ao negócio, porém não
é o fator principal. Compradores
que entendem o fracionado como
uma modalidade de investimento estão equivocados, pois a locação não é
garantida e depende de muitos fatores
externos”, assegurou Martinelli.
Ele entende que o imenso potencial que existe no Brasil para
o crescimento do fractional, que
hoje é uma das alavancas financeiras para a expansão da hotelaria,
deverá atrair em breve grandes
players mundiais. “Temos três
clientes trabalhando neste modelo
com projetos já construídos e em

operação, sendo o Best Western
Suites Le Jardin e o Encontro das
Águas em Caldas Novas, e o Gran
Solare em Barreirinhas (Lençóis
Maranhenses). A Interval é uma
empresa do Grupo ILG — Interval
Leisure Group e recentemente adquiriu algumas empresas relacionadas ao mercado compartilhado. No ano passado foi adquirida
a marca Hyatt Residence Club, o
segmento de tempo e propriedade
compartilhada da Hyatt Hotels.
No ano de 2016, foi adquirido o
Vistana signature Experience, o
segmento de tempo e proprieda-
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troca de semanas (intercâmbio)
e possam conhecer diversos lugares no Brasil e no mundo. O
modelo fracionado, assim como o
timeshare, são conceitos que vão
continuar crescendo a cada dia no
País”, avaliou Maria Carolina.

Oportunistas de plantão

Maria Carolina Pinheiro: “Em 2016
foram mais 30 empreendimentos
que trabalham com fractional
afiliados a RCI Brasil”

de compartilhada da Starwood
Hotels, que inclui as marcas
Sheraton e Westin. Com essas novas aquisições, entendemos que
passamos a oferecer maior suporte
aos nossos clientes desenvolvedores e sócios. O desenvolvimento e
expansão destas marcas ainda está
sendo planejado e inicialmente o
Brasil não é a prioridade neste momento, porém sabemos das inúmeras oportunidades que existem
no País e estamos atentos a elas”,
avaliou Martinelli.
E quem também está com uma
expectativa bem otimista em relação ao crescimento do fractional no Brasil é Maria Carolina
Pinheiro, Diretora Geral no Brasil
da RCI – Resort Condominium
International,
intercambiadora
mundial de férias com forte atuação no Brasil. “Em 2016, foram
mais de 30 empreendimentos afiliados à RCI nessa modalidade e
temos a certeza de que o mercado continuará expandindo, com
diversas oportunidades. Nossa
meta é fazer com que os clientes
possam viajar muito através da
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Como atualmente existe uma
forte retração nas vendas do mercado imobiliário residencial, muitas incorporadoras e construtoras
estão migrando para o modelo
de propriedade compartilhada.
Então, surgiu uma preocupação
em criar um arcabouço jurídico
para dar maiores garantias para
quem constrói, compra e administra e inibir a ação de alguns
oportunistas de plantão. O Vicepresidente de Assuntos Turísticos
Imobiliários do Secovi-SP, Caio
Calfat, criou um grupo de renomados profissionais que atuam
no segmento imobiliário, jurídico
e hoteleiro e eles estão estudando
um anteprojeto lei para ser entregue aos nossos legisladores para
debaterem, assim como está sendo criado um Manual de Melhores
Práticas de Desenvolvimento
de Multipropriedades. “Os grupos de trabalho montados para
o desenvolvimento destes dois
documentos são formados pelos
principais empreendedores de
multipropriedades do País, de
Gramado – RS a Fortaleza – CE,
de Foz do Iguaçu – PR a Caldas
Novas – GO, de Porto Seguro – BA
a Olímpia – SP, acompanhados
de seus advogados, o que certifica a qualidade destes trabalhos.
Maria Carolina Pinheiro da RCI
é uma das profissionais que está
trabalhando nestas ações e destaca; “Por não seguir uma lei específica, o fractional é atualmente,
sustentado na ei de incorporação
imobiliária, nº 4.591/1964 (Lei do
Condomínio e das Incorporações
Imobiliárias) e, portanto, existem

alguns critérios para aprovações.
Claro que uma vez que o setor
consiga aprovar uma lei específica e destinada ao fracionado, todos os envolvidos estarão muito
mais seguros para desenvolver
novos projetos”, assegurou Maria
Carolina. “O anteprojeto de lei é
um passo importantíssimo para
o setor, com a regulamentação
surge o interesse de diversos
agentes, como bancos, investidores internacionais e até mesmo
outras marcas internacionais. A
regulamentação permitirá ainda
maior segurança para o consumidor e certamente acabará atraindo incorporadores imobiliários
convencionais para o segmento.
Este modelo de negócio pode representar um enorme desenvolvimento de destinos turísticos por
todo o Brasil com base em empreendimentos”, completa Fernando
Martinelli da Interval, que também faz parte da comissão do
Secovi que estuda a criação do
anteprojeto de lei.

Grande avanço
O Brasil não tem uma legislação específica para o fractional. Dependendo do modelo
de negócio escolhido pelo empreendedor, é possível utilizar
a Lei 4591/46, combinada com
as disposições do condomínio
voluntário, ou a Lei 4591/64,
combinada com as disposições
relacionadas à concessão real
de uso do Decreto-Lei 271/1967.
“Em razão da falta de uma lei
específica, apesar de ser possível empreender e comercializar
um produto fracional com uma
segurança bastante razoável, o
ideal é que tenhamos uma lei
específica, pois assim o instituto
poderia ser melhor regulamentado”, compreende a advogada
Márcia Rezeke, do escritório
Rezeke e Azzi Advogados. Ela
é uma das advogadas que fazem
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parte do grupo de estudos que
criou o anteprojeto de lei de regulamentação do fractional no
Brasil. Em seu entendimento, a
simples criação de uma lei que
regule um instituto específico
por si só já é um grande avanço. “Mas um dos pontos que me
parece de maior destaque é que
a propriedade da cota ou do turno não poderá ser fracionada
em caso de sucessão, tal qual
ocorre com a unidade autônoma
no condomínio edilício. Em outras palavras, o empreendimento que começar, por exemplo,
com 12 turnos assim se manterá.
Outro ponto interessante será a
desnecessidade de oferta do turno aos demais proprietários de
turnos, diferente do que ocorre
no condomínio edilício, no qual
a oferta aos demais coproprietários se impõe. O tratamento conferido aos herdeiros é similar ao
tratamento que hoje é conferido
a um herdeiro de uma unidade
autônoma em condomínio edilício”, explicou Márcia.
Em relação ao prazo para tramitação e aprovação do anteprojeto que está sendo apresentado,
Márcia espera que sua aprovação
seja rápida, mas é uma incógnita, mas seguiu diretamente ao
Congresso, uma vez que se tratará de uma lei federal. “Penso que
a regulamentação do fracionado
trará grandes oportunidades de
negócio não só para a área hoteleira, mas para o turismo em geral
e especialmente para o segmento
da construção civil, que terá um
produto a mais para comercialização. Será a democratização da segunda residência, com gastos de
aquisição do produto e de sua manutenção compatíveis adequado
às necessidades de uso e ao tamanho do bolso de muitas famílias”,
acredita Márcia. “Esperamos que
não sejam realizadas muitas intervenções no texto proposto ao

136

Projeto de Lei de Regulamentação
da Multipropriedade, sob pena
de desfigurar e comprometer a
redação final, construída a tantas
e experientes mãos”, complementou Caio Calfat.

Oportunidades do mercado
Diante
das
oportunidades
mercadológicas e da necessidade de apresentar ao mercado de
timeshare e fractional know how
e expertise na comercialização e
consultoria, quatro empreendedores criaram em maio deste ano
em Caldas Novas (GO) o Grupo
BRShare. Esta holding uniu três
grandes empresas em seus segmentos, Brazilian Sharing, Time
Share Brasil e Home Negócios
Inteligentes. Com cerca de 20 anos
de experiência, o Grupo BRShare já
nasceu com um portfólio de aproximadamente 30 clientes espalhados por sete estados do País. Entre
os projetos estão: Jardins da Lagoa
(entregue) e Lagoa Eco Towers –
Caldas Novas/GO; CTC Travel
– Caldas Novas/GO; Aldeia das
Águas – Barra do Piraí/RJ; Salinas
Park Resort – Salinópólis/PA;
Silvestre Park Resort – Rio Verde/
GO; Panaquatira Beach Resort
– São Luís/MA, Rio das Garças
Ecoresort – Natal/RN; Mirante da
Serra – Caldas Novas/GO; Guará
Acqua Park – Belém/PA e Garça
Acqua Park – Natal/RN.
A BRShare também é consultora comercializadora de
Parques Temáticos, atualmente
com parques em funcionamento ou em construção nos estados de Goiás, São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Norte e
Pará. “Investimos no segmento
de parques percebendo que traria ganhos incríveis para nossos
clientes, pois aumenta significativamente o fluxo de pessoas (prospects para time share e
fractional) e capitaliza o cliente/
parceiro rapidamente, ajudando

nos custos inerentes à operação de vendas da propriedade
fracionada”, lembrou Cássio
Nardon, Diretor da empresa.

Larga experiência de mercado
A união de cinco profissionais
com larga experiência no mercado
criou a New Time Administração
e Marketing. A equipe formada por Lázaro Cunha, Eduardo
Honorato, Adriana Chaud, João
Paulo Mansano e Marco Antônio
Vargas já atua há mais de 20 anos
em projetos de timeshare e frações
imobiliárias, oferecendo soluções
inovadoras e eficazes para os
empreendimentos. “Como todos
nós desenvolvemos carreiras neste segmento, garantimos projetos
com um grande embasamento teórico e prático, trazendo dinamismo
e criatividade. Temos um trabalho
ativo para o desenvolvimento de
políticas e de legislação específica para este mercado, atuando
em conjunto com os empreendimentos nos estados e municípios
onde estão inseridos”, assegurou
o Diretor Administrativo da New
Time, Lázaro Cunha.
Segundo ele, a New Time projeta um crescimento de 30% para
201, já tendo mais quatro salas
de vendas confirmadas para o
primeiro semestre. “Somos hoje
a maior comercializadora do
Brasil já tendo atuado em mais de
20 empreendimentos no País no
segmento fracionado. Nosso portfólio registra mais de 75 mil vendas ao longo dos anos. Somente
este ano, já totalizamos mais de
R$ 700 milhões em vendas, com
envolvimento de mais de 500 profissionais”, concluiu Cunha que
acredita que a regulamentação do
fractional através de um projeto de
lei, dará mais sustentabilidade e
segurança ao setor no Brasil, mas
é necessário manter-se no caminho da coerência, atuando sempre de forma correta. s
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O poder do uniforme na hotelaria
Os profissionais da hotelaria são como um
cartão de visitas do hotel, e para isso, uniformes
que passam o conceito da marca devem ser
cuidadosamente escolhidos. Aliar conforto e
estilo pode parecer fácil, mas exige cuidados

H

á ditados populares que
nem sempre se aplicam
na prática. Mas na hotelaria, o conhecido dizer “A primeira
impressão é a que fica”, é real. Antes
mesmo de entrar no empreendimento, o hóspede geralmente é recebido
por um capitão porteiro, com quem
troca poucas palavras, mas interage gestualmente. Em seguida, já
vê recepcionistas e os identifica visualmente. Estes são os primeiros
contatos do cliente com o produto
e que podem definir sua primeira
impressão. A identificação visual é
o que pode levar o hóspede a criar
uma afeição inicial com o hotel, e os

uniformes são imprescindíveis para
esta função.
Para a criação dos uniformes dos
colaboradores de um hotel, uma série de etapas são cumpridas. Após
análise de segmento e do target
que o hotel se posiciona, é feito um
diagnóstico do que a empresa quer
e precisa para sua funcionalidade
e comunicação com o mercado. É o
que explica Izabella Sieler Branco,
Fashion Design, que já criou linhas
de uniformes para hotelaria comum
e hospitalar. Segundo ela, geralmente os departamentos de Recursos
Humanos e Marketing fazem este
briefing de necessidades para iniciar

a elaboração de um estudo estético e
funcional dos uniformes.
Os primeiros aspectos analisados
são: Posicionamento do hotel, estrutura e quais departamentos serão
atendidos, a logística, o armazenamento/estoque e a praticidade de
uso e manutenção destes uniformes.
Após estas informações serem compiladas, é apresentado um layout
deste estudo para análise destes
departamentos para aprovação e,
assim, é encaminhado o desenvolvimento de protótipos para novamente serem apresentadas e postas em
teste de uso. Só assim, são colocadas em produção de escala.
Com todas estas etapas, os hotéis ainda precisam considerar as
características criativas e estar à
frente das tendências da moda.
“Quando um projeto de uniforme
é criado e não apenas adaptado ao
que já existe disponível e pronto no
mercado, permite-nos imprimir toda
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Sejam mais sóbrios ou descolados, os uniformes devem seguir o conceito da marca do hotel,
como no Ramada Lagoa Santa Internacional Aeroporto / Belo Horizonte
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identidade, características, cultura e
imagem do hotel. Neste contexto,
as tendências representam uma excelente ferramenta de apoio para a
contemporaneidade do projeto”,
afirmou Izabella Branco.

Estética x Conforto
Para a Fashion Design Izabella
Branco, além de imprimir a personalidade da empresa, o projeto previamente planejado e produzido deve
levar em consideração o bem estar e
a autoestima do funcionário, objetivando uma percepção de excelência
e modernidade do hotel ao hóspede. “A cada dia novos materiais são
lançados e disponibilizados, matérias
primas de tecidos inteligentes com alta
performance, com mais conforto, fácil
manutenção e maior durabilidade.
Cada caso é pensado de forma única,
de acordo com a estrutura e interesse
da cada empresa”, explicou.
Há três anos, a estilista produziu
o uniforme da Rede Intercity, que foi
desenvolvido em um momento de
transição de posicionamento da empresa, quando estava ampliando sua
rede e modernizando sua comunicação com seu target de hotelaria executiva. Junto à rede, a profissional
pensou no público que viaja muito,
tem muitas referências, exige mais
qualidade estética clássica e contemporânea, sem ser exageradamente
formal nos trajes, interagindo com
este cliente mais moderno.
Outro case que a estilista atuou
foi o Grupo de Hospitais da Santa
Casa de Porto Alegre, considerado
complexo por existir mais departamentos e setores e se comunicar com
cliente que está doente. “Deve-se
pensar em soluções técnicas e funcionais lembrando sempre da forma
humana de amenizar a dor, neste
caso e as cores utilizadas são muito importantes na aplicação de uma
estética de formas mais orgânicas e
menos formais. A solução é diferenciada para cada empresa, em todas é
pensado na necessidade, custos e o

resultado a longo prazo, já que um
projeto de uniforme no Brasil deve
durar no mínimo 4 anos. Na maioria
do casos em que atuei já ultrapassaram sete anos”, contou.
Segundo Izabella, normalmente
as consultas iniciam com o intuito
de resolver os problemas de uniformes com pequenas intervenções,
mas invariavelmente, acaba tomando outro rumo, já que reformar se
torna muitas vezes tão oneroso e
ineficiente que uma repaginação
completa é bem mais indicada com
resultados excelentes e perceptíveis.
“Houveram casos que a empresa pedia uma análise no setor receptivo e
no estudo diagnosticado se percebeu
que o setor de alimentos (restaurante / bar) estava completamente obsoleto, e que não adiantaria mudar
uma parte se outro setor tão importante quanto a linha de frente estava comunicando o contrário. Assim,
entendo que um bom planejamento
e estudo completo da empresa e sua
visão na implantação dos uniformes
tem alto significado na percepção do
mercado e no resultado final obtido”, concluiu a Fashion Design.

Da sala de aula para o hotel
Anualmente, alunos do curso
de Design de Moda do Centro
Europeu participam de concursos
para escolher o novo uniforme
dos colaboradores de empresas,
entre elas, hotéis. Os alunos desenvolvem o croqui do uniforme
com a proposta de inovar e oferecer roupas mais jovens e contemporâneas aos funcionários. A
produção depende da região que
o hotel ou empresa está situado, e
o estudante vencedor desenvolve
a coleção visando a flexibilidade
e conforto dos funcionários.
De acordo com a professora do
curso, Desire de Oliveira Carlos,
dentro do conteúdo educacional, os
alunos passam por diversos desafios, e criar uniformes está entre eles.
“Todos os anos, temos empresas que

Izabella Branco – “Um bom
planejamento e estudo completo
da empresa tem alto significado
na percepção do mercado
e no resultado final”

nos procuram para o design e criação de uniformes profissionais e os
alunos devem criá-los. Entre eles o
grupo Thá, e em fase de confecção o
Ibis Centro Cívico. Eles passam por
todas as etapas. Primeiro a pesquisa
do público alvo, depois a pesquisa
sobre a empresa contratada e o tema
sugerido. Em seguida pesquisam
tendências, criam, desenham, buscam os materiais próprios e necessários para adequação dos uniformes
e apresentam o trabalho em pranchas A4 representados por croquis
coloridos e se for selecionado, o aluno deverá ter o desenho técnico. Se
a empresa quiser, acompanham o
desenvolvimento da peça piloto. É
uma ótima oportunidade para os
alunos aperfeiçoarem as habilidades aprendidas no curso de design
de moda”, contou a docente.
Ela explica ainda que os uniformes devem sempre manter a tradição da empresa e quanto ao design,
cores, estilo e categoria profissional,
representando a marca e a função
com adequação e funcionalidade.
“No processo de desenvolvimento dos uniformes, analisamos também a estética, buscando um design
harmônico com a marca, contexto e
aprovação do usuário. Além disso,
os custos e a facilidade de reaprovei-
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Os uniformes que trazem elegância propiciam também a confiança do hóspede no profissional

tamento”, declarou.
A professora da instituição afirmou que o algodão garante conforto, caimento e segurança em
áreas de serviços. Porém, o usual é
a combinação de fibras naturais e
sintéticas que facilitam o processo
e acabamento. “O Oxford é muito
difundido em trajes sociais, como
calças e blazers. As camisas e alguns
trajes de trabalho em geral são de tricoline e camisetas e polo de malha”,
explicou. As tendências de moda
também são importantes, e por
muito tempo o modelo europeu e
americano influenciou os uniformes
na hotelaria. O uso dos botões para
identificar o guest service e as roupas que lembram trajes ferroviários
e fardas militares, por exemplo, permaneceram, como galardões, lapela, botões, faixas e acessórios, como
coletes, gravatas e echarpes. “Hoje
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existe melhor adaptação com o clima
e estilo do hotel. As cores saíram dos
tradicionais preto e branco, cinzas,
marinho, vermelho e outras cores
quentes relacionados a luxo. Buscase maior identidade com a marca,
categoria, contexto e expectativa de
clientes externos e internos.
Para a docente Desire Carlos,
o uniforme é a materialização do
conceito da empresa. Segundo ela, o
desempenho e apresentação pessoal
do funcionário é essencial na formação da imagem da organização, pois
o traje identifica, comunica, protege,
valoriza e fixa a marca. “Alguns
meios de hospedagem como hotéis
temáticos, design, resorts entre outros com características diferenciadas, podem ter uniformes alusivos
ao tema, assinados por figurinistas
e designers famosos ou relacionados
ao contexto cultural e geográfico. A

utilização de trajes que identifiquem
eventos em andamento ou datas comemorativas também é encontrado”. O uso de acessórios e tecidos
reciclados de garrafas Pet e a certificação de origem e produção das peças afirmam práticas sustentáveis,
por isso, a participação e consulta
aos usuários é essencial. O empregado precisa sentir-se confortável,
ter liberdade de movimentos, segurança e se sentir bem vestido.

Comunicação com o cliente
Para adequar os uniformes dos colaboradores ao perfil do público que
recebe, o Ramada Encore Minascasa,
localizado em Belo Horizonte (MG)
procurou a estilista Valeria Lemos.
Com a premissa de ser “descolado” e voltado para hospedar jovens
empresários, a equipe do hotel se
reuniu com Valéria para apresen-
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tar o briefing com as principais informações para o desenvolvimento
dos novos uniformes, com todas as
solicitações do hotel, para assim, dar
início ao processo de criação.
Após a análise do público do
hotel, o uniforme teria que ser feito
com uma matéria-prima durável,
mas nada dentro dos padrões de
uniforme já utilizados em hotelaria,
que são peças mais formais. “O desafio do estilista é justamente repaginar a identidade visual do cliente
e mostrar um novo caminho dentro
das tendências de moda, mas não
descaracterizando a marca em si e
o conceito de uniforme. É preciso
passar uma imagem de organização, durabilidade e credibilidade,
mesmo com um visual moderno.
A principal função do uniforme na
hotelaria é conseguir falar com o seu
cliente passando a imagem correta
para o público que querem atingir”,
declarou Valeria.
Para ela, o uniforme faz parte de
uma estratégia de marketing. “Hoje
o mundo e imagético e a roupa é um
dos nossos primeiros cartões de visita. Contratar estilistas com mentes
modernas e que saibam transmitir

o que foi solicitado por meio da sua
criatividade, faz toda a diferença
para conseguir visualmente falar
com o cliente”, afirmou. Os materiais mais indicados para confecção
dos uniformes são os que tenham
uma resistência maior a lavagem.
“No projeto do hotel Ramada, para a
Recepção, utilizamos o Jeans e o tênis
All Star: materiais universaise pop.
Produzimos então uma jaqueta no
estilo “bomber” e uma t-shirt usada
por baixo como complemento, bem
jovem. Para os outros funcionários,
sugerimos camisas Polo, com recortes que lembravam camisas de time
nas cores do Hotel. As bandanas na
cabeça foram utilizadas no uniforme da cozinha, assim como os aventais
em Jeans, que são duráveis e protegem
o uniforme usado por baixo”, contou
Valeria. Algumas das peças formuladas
para este hotel foram implantadas em
outras unidades do grupo.

Vestes sustentáveis
Muitas empresas que fornecem
uniformes se preocupam inicialmente com a estética, que é importante,
mas deixam de lado a preocupação
com o meio ambiente. A empresa

BRAGARD

O conforto do profissional também é uma consideração
importante no desenvolvimento do uniforme
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BRAGARD

Dólmã Grand Chef da Bragard foi desenhada junto ao Chef francês Paul Bocuse

francesa Bragard, que produz uniformes profissionais desde 1933, preocupa-se também com a coletividade,
assim todos os fornecedores seguem
normas internacionais rígidas, como
por exemplo, a proibição de uso de
certos elementos químicos. De acordo com Priscilla Nakaya, Diretora
da Bragard para a América Latina,
os produtos da empresa não utilizam substâncias químicas que agridam o meio ambiente. Além disso,
a empresa mantém uma auditoria
constante em todos os fornecedores,
garantindo o cumprimento das regras e a qualidade dos produtos.
A Bragard seleciona produtores
internacionais de tecidos e acessórios que são duráveis e resistentes
à vários tipos de lavagem, inclusive
a industrial, diminuindo a quantidade de trocas que o cliente precisa
fazer a cada ano, reduzindo assim,
o gasto anual com uniformes. “A
Bragard tem fornecedores no mundo inteiro, facilitando a seleção de
materiais de alta qualidade, como
por exemplo, a produção exclusiva
pela Bragard de uniformes com tecidos orgânicos certificados e com
tratamento anti-manchas e antichamas para o setor de gastronomia e hotelaria. Atualmente, a em-
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presa tem mais que 1000 modelos
de uniformes. No Brasil mantemos
vários produtos a pronta entrega e
para todo o País, não tendo pedidos
mínimos, de modo que o hotel não
precisa investir na manutenção de
estoque e inventário de uniformes,
diminuindo os custos administrativos”, explicou a Diretora.
Sendo uma empresa francesa, a
Bragard inspirou-se na moda dos
grandes estilistas para modernizar
e sofisticar o look do uniforme. Os
Fashion Designers procuram usar
detalhes especiais, nas mangas, costas e laterais para melhorar o movimento e proporcionar mais conforto
para o colaborador. Uma coleção
previamente produzida e a pronta
entrega facilitam o planejamento de
uniformes do cliente. No caso do
Brasil, onde há uma alta rotatividade
de funcionários, a coleção, a pronta
entrega, simplifica as trocas e o hotel pode receber o produtos até no
mesmo dia. “O uniforme pode ser
considerado como uma estratégia de
marketing. Atualmente as empresas
usam várias ferramentas de marketing para aumentar a visibilidade
da marca ou até mesmo mudar a
percepção da imagem da empresa.
Há hotéis que preferem passar uma

imagem mais tradicional, de modo
que vão utilizar uniformes com cores mais sóbrias e modelos sofisticados enquanto, outros querem que
seus clientes tenham uma experiência casual e descontraída, aderindo
aos uniformes com cortes mais modernos, cores alegres e tecidos diferentes”, opinou Priscilla.
Segundo ela, a primeira impressão faz toda a diferença. Neste sentido, a Diretora acredita que o uniforme representa a imagem da empresa,
devendo a marca ser visível e se destacar em todos os aspectos, mostrando também o seu nível e padrão. É
imprescindível destacar que o papel
do uniforme é muito maior, já que
proporciona proteção dos elementos
quentes que possam espirar durante
a cocção, e ao mesmo tempo dificulta que pelos ou outros contaminantes caiam durante a manipulação do
alimento. Além do mais, o uniforme
faz o funcionário se identificar com
a empresa, com a marca, proporcionando um sentimento de igualdade,
com os mesmos valores, se sentindo
parte de uma equipe unificada.
Para uniformes de cozinhas, a
Bragard fornece produtos 100% em
algodão egípcio, algodão orgânico e
convencional ou mescla de algodão

com poliéster em trama leve, facilitando a transpiração da pele. Desta
forma, vários tecidos são feitos exclusivamente para a empresa há anos,
garantindo a qualidade do produto,
bem como suas diversas vantagens.
A Bragard, com exclusividade, também traz ao mercado tecidos com
tratamentos especiais, como antimanchas e anti-chamas na confecção
de uniformes para cozinha. Para o
salão, recepção ou outras funções,
são usados diversos tecidos com
porcentagens variadas de algodão,
poliéster e de micro-fibra. “Tal diferencial facilita o uso, pois não amassam com facilidade, sendo próprios
para a lavagem industrial, ressaltando sua durabilidade”, explica. O uso
de tecidos de micro-fibra garantem
uma melhor transpiração da pele,
evitando o aquecimento demasiado
ao colaborador. Além do mais, estes
produtos mantém a cor e são fáceis
de lavar e passar, reduzindo o custo e o tempo despendidos pelo hotel
para a manutenção do uniforme.
Priscilla conta que há 40 anos, a
Bragard desenhou a famosa dólmã
Grand Chef juntamente com o Chef
mais renomado da França - Paul
Bocuse. A jaqueta foi então adotada
por Paul Bocuse para o maior evento gastronômico, conhecido como
“as olimpíadas de gastronomia”, o
Bocuse D’Or. Hoje, a jaqueta Grand

Chef jaqueta tornou-se a dólmã oficial das mais prestigiadas competições de culinária internacionalmente.
O guia Michelin, o mais respeitado
do mundo e referência de hotéis e
restaurantes, também premia a dólmã Grand Chef para todos os chefs do mundo que ganham estrelas.

Cores: uma quebra de paradigmas
Modernidade, qualidade e elegância são o DNA da Office Collection
que é um dos mais tradicionais
fornecedores de uniformes profissionais no Brasil. As coleções da
empresa estão presentes em vários
hotéis do Brasil e para facilitar o
contato junto aos profissionais do
setor, conta com um showroom,
localizado no bairro paulistano
dos Jardins. A empresa atende

pedidos de uniformes em pronta
entrega para todo o Brasil e conta com um time de colaboradores
altamente capacitado, sempre em
busca de novidades valorizando
a identidade visual de cada cliente. “Neste ano de 2016 realizamos
com enorme sucesso a implantação de mais de 10 novos hotéis
para as Olimpíadas Rio 2016, desenvolvendo, também, as coleções
exclusivas de grandes estilistas e
designers da moda mundial. Na
Equipotel São Paulo 2016 o sucesso foi o lançamento de nossa linha
Resort, abusando do colorido em
tecidos confortáveis como linho,
malhas e sarja. E para o próximo
ano estaremos com ainda mais
novidades”, assegurou a Diretora
Luciana Stadtlander.

A Office Collection apresentou a linha resort na Equipotel 2016
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A importância da manutenção
no hotel
A manutenção preventiva tem auxiliado muitos
hotéis e resorts a reduzirem custos e essa
redução impacta diretamente no valor da diária

M

anter uma edificação
com o mesmo aspecto de quando ela foi
inaugurada é uma árdua tarefa
para muitos empreendimentos ho-
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teleiros, afinal, assim que o hotel
entra em operação, a preservação
de todo o estabelecimento deve
ser constante. Quando um indivíduo se hospeda em um hotel, ele

espera obter uma experiência de
conforto e lazer superior à que ele
tem em sua casa. De fato, muitos
hotéis buscam oferecer aos hóspedes inúmeras atividades para que
sua estadia seja boa, mas às vezes
esquecem de fazer o dever de casa
e deixam de investir na manutenção preventiva dos apartamentos e
áreas em geral.

Se o cliente encontra algum problema dentro do apartamento do
hotel, além de causar uma péssima
impressão, sua expectativa em relação à sua estadia vai água abaixo.
Entrar em um apartamento em que
o ar condicionado não funciona; os
chuveiros não esquentam ou não
possuem pressão e onde as tomadas
não funcionam, torna a experiência
do cliente um desastre, rendendo diversos comentários negativos nos sites de avaliação, como o
TripAdvisor. Como se não bastasse,
muitas vezes o empreendimento está
com lotação máxima, impossibilitando o hóspede trocar de apartamento
e minimizar o problema.

Manutenção como investimento
Colocar em prática um plano eficiente de manutenção em um hotel
proporciona uma série de benefícios para o estabelecimento como a
otimização da vida útil das instalações e equipamentos, redução de
custos com a operação, aumento
da disponibilidade de apartamentos e operação eficaz, resultando
assim na satisfação dos clientes e
gerando uma boa imagem para o
empreendimento. Muitos gestores
hoteleiros possuem o pensamento
de que contratar uma equipe de
manutenção possa gerar somente
custo para o hotel, o que na prática pode ser totalmente ao contrário. Na visão da engenheira civil e
consultora de manutenção predial,
Ana Karina Lessa, muitos hotéis
ainda não demonstram a preocupação com este assunto e ainda é
comum o hóspede encontrar equipamentos que não funcionam nos
apartamentos ou nas áreas comuns,
ou ainda encontrar uma estrutura
hoteleira depreciada, gerando um
impacto negativo ao serviço.
Ana Karina afirma que existem
diversos estudos que apontam que
as condições físicas do ambiente
interferem na avaliação geral feita
pelo cliente. E isso é o que revelou
a recente pesquisa divulgada pela
empresa de consultoria Mapie, que
identificou que 83,19% do público
que viaja à lazer considera importante a boa estrutura do empreendimento durante sua estadia.
O constante investimento na manutenção hoteleira proporciona ao
gestor a possibilidade de ser ofertado aos hóspedes o maior número
de apartamentos, reduzindo assim,
os custos operacionais, pois é mais
viável para um hotel ter seu apartamento ocupado e gerando receita,
do que bloqueado por conta de um
A falta de manutenção nos colchões é
um problema comum em vários hotéis

problema de manutenção.
Para Ana Karina, proporcionar
acomodações que estejam de acordo com o produto oferecido e atendam as expectativas dos clientes, é
fundamental para a sobrevivência
de um hotel. “É necessário que os
gestores e empresários da área hoteleira percebam que manutenção
não é custo e sim investimento que
irá impactar diretamente na qualidade dos serviços oferecidos ao hóspede e na performance da empresa.
É uma questão estratégica”, avaliou.
Além de tornar a operação hoteleira rentável, a manutenção também pode reduzir possíveis riscos
de acidentes e sinistros, garantindo
a satisfação geral do hóspede. “Essa
simples ação significa preservar o
investimento feito na edificação e
equipamentos, e ainda controlar os
custos de manutenção através do
planejamento das atividades”.

Tipos de manutenção
Existem três tipos de manutenção que podem ser aplicadas em
empreendimentos hoteleiros, sendo: preventiva, corretiva e preditiva. Nos hotéis, a mais utilizada é a
preventiva, pois, como seu próprio
nome diz, ela auxilia na prevenção
de futuras falhas de equipamentos e ajuda os hotéis a reduzirem
custos com consertos. A manutenção corretiva pode ser considerada reativa, pois ela atua apenas
na correção após a ocorrência de
uma falha, sem planejamento prévio, e assim, na maioria das vezes,
o problema termina chegando ao
cliente, afetando o serviço. A engenheira Ana Karina alerta que muitas vezes, algumas falhas em equipamentos podem causar acidentes
com os hóspedes ou colaboradores
do hotel, causando um transtorno
maior para o gestor.
Partindo do antigo ditado popular que dizia “prevenir é melhor
do que remediar”, a manutenção
preventiva pode ser considerada
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bro da manutenção preditiva, mais
redução da disponibilidade dos
equipamentos. E ainda que a otimização de custos na Manutenção,
muitas vezes é mais efetiva pela
adoção de melhores práticas e planejamento do que através de cortes
indiscriminados”.

Conheça sua estrutura
Para se investir em manutenção preventiva, é importante que
o gestor conheça a fundo todos os

Ana Karina Lessa – “É necessário que os gestores e empresários da área
hoteleira percebam que Manutenção não é custo e sim investimento”

proativa, pois ela é realizada de
maneira planejada e proporciona
maior segurança. Esse tipo de manutenção age antes que uma falha
aconteça. Um exemplo de como
essa manutenção pode ser praticada pode ser na manutenção de
equipamentos de proteção contra
incêndio, que necessitam de manutenção de acordo com períodos
pré-estabelecidos.
Porém, Ana Karina alerta que
fazer manutenção preventiva com
muita frequência pode gerar um
custo desnecessário para o hotel.
“Bloquear um apartamento para
pintura porque está no tempo prédeterminado, mas a pintura ainda
não é necessária considerando as
condições atuais do apartamento,
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gera o custo do serviço e a perda
da receita por conta de o apartamento estar bloqueado”, alertou.
A manutenção preditiva visa
prolongar de forma mais segura
às intervenções preventivas realizadas nos hotéis. Ela pode ser considerada proativa, pois realiza o
constante monitoramento das condições de uso dos equipamentos,
de maneira que possa identificar o
momento necessário de manutenção sem comprometer o funcionamento seguro, adequado e satisfatório do item. “Pesquisas mostram
que o uso da manutenção corretiva
não planejada é no mínimo o doParedes ou áreas de madeiras
soltando tinta num hotel é
mau sinal de conservação

equipamentos e instalações do hotel. Dessa maneira, é possível que
o profissional estabeleça prioridades considerando critérios como
segurança, interferência na produtividade e qualidade e imagem organizacional, estabelecendo assim
uma estratégia de manutenção. Na
visão da consultora Ana Karina, a
partir do momento que o gestor tiver conhecimento de sua estrutura,
ele conseguirá obter êxito quanto à
redução de custos. O profissional

poderá trabalhar de maneira mais
organizada, com o acompanhamento constante de cada área do
hotel, de maneira que isso tudo
possa gerar um conjunto de informações necessárias para o planejamento de manutenção.
Dentre as informações que o
gestor de manutenção possa ir armazenando estão: características
técnicas dos equipamentos contidas em manuais ou projetos, data
de início de funcionamento, ativi-

dades de manutenção e vistorias
já realizadas, atividades futuras
planejadas, entre outros. “É importante que ele conheça o fluxo
de hóspedes e a dinâmica de uso
dos equipamentos, pois assim serão
identificados os melhores momentos
para a realização de atividades de
manutenção sem interferir nos serviços ou incomodar os hóspedes”.
Conhecendo a estrutura do empreendimento, é possível realizar
inspeções diárias/semanais/men-
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Improvisar cadeira da área de eventos e madeira de tapume de obras como base de
uma mesa num restaurante de um hotel, não é a melhor solução

sais ou quinzenais, de acordo com as
necessidades de cada equipamento,
com base em um Check-list elaborado
com antecedência pelo gestor.
De acordo com a especialista, o profissional também poderá investir em
treinamentos com todos os funcionários
do hotel visando o uso adequado dos
equipamentos, evitando problemas.
Também é possível dar orientações aos
hóspedes com instruções de uso ao lado
dos equipamentos, que nesse caso deve
seguir o padrão de sinalização do hotel.
Outros itens importantes no planejamento de manutenção preventiva, do ponto de vista de Ana Karina,
estão: estabelecer procedimentos de
manutenção visando qualidade, e
melhor aproveitamento de mão de
obra e materiais; acompanhar constantemente consumo de água, energia, gás, e buscar soluções que possam reduzir este consumo.

148

Formar equipe ou terceirizar?
Uma das grandes dúvidas nos
gestores hoteleiros quanto ao
assunto de manutenção é: devo
formar uma equipe ou terceirizar os serviços? Na visão da engenheira, dependerá muito do
porte do hotel, da complexidade
do empreendimento em relação
aos equipamentos existentes,
da sua localização e do nível
de serviços a ser oferecido. De
acordo com ela, a terceirização
do serviço de manutenção pode
ser vantajosa para hotéis de pequeno porte, em áreas centrais,
com várias opções de empresas
para terceirização do serviço de
manutenção, principalmente por
conta da manutenção de aparelhos de ar condicionado, que necessitam técnico de refrigeração
em sua equipe. Já em um hotel

de grande porte, em uma área
afastada, com poucas opções de
empresas prestadoras de serviço,
pode ser mais viável ter estes profissionais em seu departamento.
No geral, os empreendimentos hoteleiros terceirizam, segundo Ana Karina, serviços
técnicos mais especializados
(como elevadores, sistemas de
refrigeração, controle e automação, sistema de combate a
incêndio, entre outros). “Nestes
casos as empresas fornecedoras possuem maior conhecimento e estrutura, sendo mais
vantajoso para o hotel. E realizado serviços mais simples ou
que exigem ações emergenciais
(pintura, pequenos reparos das
instalações, inspeções de rotina) com pessoal próprio que
deve ser capacitado para tal”.

Governança e Manutenção
A camareira é sempre a primeira a ter contato com o apartamento
do hóspede e identificar possíveis
problemas dentro do quarto, como
uma lâmpada queimada, pia entupida, entre outras coisas. Porém,
muitas vezes não há uma comunicação eficaz entre as equipes de
governança e manutenção. Na visão da consultora, é importante
que exista uma sinergia entre as
equipes. A integração entre elas é
essencial para que sejam traçadas
algumas estratégias que possam
melhorar a eficiência de ambos os
setores. De acordo com Ana Karina,
é fundamental compreender que
um setor não serve ao outro e sim
os dois juntos servem ao hóspede.
Ambas equipes devem entender como funciona a dinâmica de
trabalho de suas equipes, como
o caso da equipe de governança,
onde é controlado fluxo de entrada

e saída de hóspedes, assim como
quando o apartamento está ocupado, livre ou interditado. “Uma
maior sinergia é alcançada quando
o pessoal de manutenção é treinado para procedimentos básicos de
limpeza e arrumação após realização de serviços nos apartamentos e
as camareiras são treinadas sobre o
funcionamento dos equipamentos
e pequenos procedimentos simples
de manutenção. Um check-list básico referente aos equipamentos
também pode fazer parte do plano
das camareiras”, comentou.

Pontos de alerta
Independente se o hotel é voltado para o público executivo ou de
lazer, existem alguns equipamentos e instalações que merecem uma
atenção especial devido a sua forte
influência no funcionamento do
empreendimento. De acordo com
a engenheira, esses itens possuem

relação direta com a segurança ou
com a imagem do hotel.
Dentre os aparelhos, podem
ser destacados: bombas de recalque para abastecimento de água,
geradores e subestação, elevadores, equipamentos de proteção de
combate incêndio, sistema de gás,
estrutura do edifício e impermeabilizações, sistemas de refrigeração
e ventilação, exaustão e aquecedores. Nos apartamentos, merecem
atenção os aparelhos de televisão,
condicionadores de ar e equipamentos do banheiro.
Segundo ela, estes equipamentos necessitam de limpeza
ou lubrificações, trocas de peças, ou medição de parâmetros
periódicos. “Para isso temos o
que chamamos de Planejamento
e Controle da Manutenção, que
é planejar e controlar a execução
dessas atividades constantemente. É necessário elaborar um pla-
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Michal Rybski

Os elevadores necessitam de manutenção preventiva constante.
Dessa forma, acidentes podem ser evitados

no de inspeção e manutenção preventiva e preditiva, considerando
orientações técnicas do fabricante
dos equipamentos, de legislações
e normas e o nível de desgaste sofrido pelo equipamento em cada
hotel. Ou seja, cada empreendimento deve estabelecer uma rotina de manutenção dos seus equipamentos e instalações”, alertou.

365 dias por ano
Localizado na cidade litorânea de Florianópolis (SC), o Il
Campanário Village Resort investe constantemente na manutenção
de suas instalações. O empreendimento possui um plano de manutenção que funciona 365 dias por
ano, a fim de evitar falhas. O hotel
conta com uma equipe capacitada
responsável por realizar procedimentos de manutenção preventi-
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va e preditiva em quase todos os
setores do empreendimento. A
integração entre as equipes de governança e manutenção é um dos
destaques do hotel, de maneira que
a simples observação dos apartamentos pelas camareiras do hotel
constatam falhas e evitam problemas futuros nas unidades habitacionais. De acordo com o Gerente
de Infraestrutura do hotel, Paulo
Corrêa, “Trabalhamos em uma
grande parceria com o setor de governança e dependemos muito da
observância detalhada deste setor
para evitarmos que nossos hóspedes sejam surpreendidos com problemas nos apartamentos”.
O empreendimento conta com
288 apartamentos, salas de eventos,
áreas de lazer, entre outros, o que
acaba tornando a gestão de manutenção mais complexa. De acordo

com Corrêa, sua equipe sempre
trabalha para garantir 100% de disponibilidade dos apartamentos, de
maneira que a rentabilidade do hotel fique garantida. “Temos equipe
própria e oficinas de marcenaria,
ar condicionado, pintura, conserto
de equipamentos eletroeletrônicos,
automação e CFTV, desta forma
trabalhamos com independência,
agilidade e operacionalidade”.
O planejamento de manutenção é dividido em trabalhos em
unidades de hospedagem, áreas
sociais, salas de eventos, áreas de
serviços, estrutura, áreas técnicas
e equipamentos. O profissional
afirma que o projeto de manutenção preventiva dos apartamentos
tem início sempre nos meses de
março. Um dos motivos do empreendimento estar em manutenção 365 dias por ano é devido a
sua localização. Por estar próximo
ao mar, os cuidados devem ser
constantes de modo que a pintura, mobiliários, entre outros, não
sejam deteriorados pela maresia.
Para amenizar esse fenômeno,
o empreendimento realiza diversas ações como: utilização de tintas
que são testadas e aprovadas em locais de ação forte da maresia como
em plataformas; pintura anual das
áreas sujeitas ao fenômeno; utilização de produtos lubrificantes para
retardar o processo de ação da maresia e aumentar a proteção das
tintas; substituição de alguns materiais propícios a ação da corrosão
por materiais de maior resistência;
assim como estar sempre em busca
de novos produtos desenvolvidos
para retardar esta ação.
O hotel utiliza de alguns serviços prestados por empresas terceirizadas e alguns são certificados
pelos próprios fabricantes como,
manutenção do grupo geradores,
sistema de climatização e tratamento de águas de geradoras de
água quente. “Ter um orçamento direcionado e preservado para

os serviços todo o ano representa
o ponto mais positivo do planejamento no processo de manutenção preventiva e nosso hotel adota
também o sistema de ter um fundo de manutenção que é utilizado
todo o ano para os serviços que
estão fora de contratos e grandes
obras, assim completando todas as
necessidades de manutenção que o
empreendimento precisa”.
De acordo com Corrêa, por ter
uma equipe própria de manutenção, o hotel nunca teve que pagar pelo conserto de televisores,
home theater, câmeras de CFTV,
cofres, micro-ondas (onde o hotel possui um total de 1.600 unidades), marcenaria, fechaduras,
entre outros. “Trabalho sempre
com o objetivo de capacitar cada
vez mais a equipe e sempre compartilhando decisões e incentivando muito a criatividade dos
colaboradores e o reflexo deste
procedimento de trabalho é tornar a equipe uma equipe auto
gerencial, ficando cada vez mais

comprometidos com os resultados porque eles participam do
destino do setor. Formar uma
equipe própria representa redução de custos para o hotel e uma
saída para enfrentarmos a falta
de mão de obra qualificada”.

100 ações

de acordo com as necessidades
específicas de cada hotel. Além
disso, o grupo realiza alguns
reparos específicos ligados ao
Capex (despesas de capital ou investimento em bens de capital),
como por exemplo, a substituição
do sistema de ar condicionado ao
término de sua vida útil.

Se apenas para um empreendimento com 288 apartamentos a
gestão da manutenção é complexa, imagine para uma rede com
mais de 41 mil apartamentos no
País. Presente em 100 cidades
brasileiras com empreendimentos de diferentes portes, o grupo
AccorHotels realiza constantemente os reparos em seus hotéis
através de um plano de manutenção preventiva chamado PMP, o
qual conta com 100 ações.
De acordo com o VP de
Implantação, Construção e Design
da AccorHotels América do Sul,
Paulo Mancio, as ações desse plano vão desde algumas mandatórias, e outras que são adequadas

Atualmente a ferramenta de
manutenção PMP está presente
em uma plataforma que pode ser
acionada através de um smartphone ou tablet durante a auditoria. “Temos uma equipe que atua
diretamente com a manutenção
preventiva na operação, com manutenção produtiva para reduzir
custos e aumentar a produtividade
e um time para lidar com a manutenção corretiva em casos excepcionais”, afirmou o executivo.
Por possuir empreendimentos de diferentes tamanhos e bandeiras, o grupo realiza planos de
manutenção que se adequem a
cada categoria (bandeiras econô-

O Il Campanário Vilage Resort, de Florianópolis (SC), investe constantemente
no treinamento de suas equipes próprias de manutenção
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Paulo Corrêa – “Trabalhamos em parceria com a governança e dependemos
muito da observância detalhada deste setor para evitarmos que nossos
hospedes sejam surpreendidos com problemas nos apartamentos”

mica, midscale, upscale e luxury).
Segundo Mancio, para cada bandeira existe uma equipe designada para atuar com a manutenção
das unidades, onde trabalham com
cronogramas sempre atualizados
lidando com os perfis de manutenção (preventiva, preditiva e corretiva) para que o andamento das
operações mantenha o padrão de
qualidade proposto.
Em cada hotel do grupo existe uma equipe multifuncional
enxuta capaz de gerir o plano de
manutenção preventiva e algumas manutenções emergenciais
que possam ocorrer. Além disso,
o grupo também trabalha com
equipes terceirizadas que prestam serviços específicos.
Por possuir empreendimentos
em regiões litorâneas, o grupo demonstra extrema atenção na preservação das áreas dos hotéis. De
acordo com Paulo Mancio, equipamentos que ficarão em áreas
sujeitas à maresia devem ter uma
preparação de fábrica para esses
locais. Um exemplo são os siste-
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mas de ar condicionado, onde as
aletas já devem vir preparadas
com o sistema gold fin (que evitam a corrosão). “Inclusive, quando se trata de corrosão, todos os
ciclos são menores, ou seja, o espaço de tempo entre uma limpeza
e outra, de uma pintura ou outra
e da troca de óleo é em torno de
20% superior ao tempo regular
que teriam equipamentos expostos em outras regiões”.
Dentre as áreas que mais necessitam atenção quando o assunto
é manutenção preventiva, estão:
sistema de ar condicionado, água
quente e os sistemas elétricos. Na
visão de Mancio, a melhor maneira de evitar problemas sistêmicos
nesses itens é possuir um bom plano de manutenção preventiva.

tiva de suas unidades.
Atualmente, os setores de manutenção da rede funcionam com a
ADM de Manutenção, Manutenção
Operacional e Melhorias. A área
ADM de Manutenção é responsável por: Cuidar de utilities, aquisição de produtos e serviços técnicos, desenvolvimento de parceiros
e planejamento de trabalhos da
equipe interna); a Área Operações
Manutenção, cuida da operação diária do prédio, tanto dos sistemas
Civil, Ar Condicionado, Elétrico,
Bombas, Sistemas de Prevenção e
Combate a Sinistros, Utilidades e
máquinas e equipamentos gerais,
onde são aplicadas as manutenções Preventivas, Detectivas (sensitivas), Preditivas e Corretivas.
Nos empreendimentos próprios e em fase de implementação
nos ADMs, a rede conta com um
software online, onde é possível
checar todas as tarefas necessárias
do setor sempre integrado com a
Gestão geral, onde ela consegue
visualizar em tempo real as atividades exercidas nos hotéis. Esse
sistema também pode ser inserido

Gestão eficiente
A rede hoteleira BHG – Brazil
Hospitality Group possui mais de
8.000 apartamentos em 51 hotéis
distribuídos em 15 estados brasileiros e investe frequentemente em
treinamento e manutenção preven-

Paulo Mancio – “Temos um
plano de manutenção preventiva
com mais de 100 ações”
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em smartphones, o que auxilia ainda mais o uso da área operacional.
Na visão de Marcelo Buder, exdiretor de engenharia e construção
da BHG, o investimento constante em manutenção preventiva gerou valores imensos para o grupo.
“Quando investimos nas manutenções de nossos hotéis, temos
melhor performance com relação à
operação, mais confiabilidade dos
nossos produtos, optimização dos
custos operacionais e podemos repassar tudo isso aos nossos clientes sendo por uma tarifa melhor e
por um produto muito mais seguro
e confiável”, comentou.
O executivo defende que para
que a gestão dessa área seja mais
eficaz, é necessário que sejam criados processos e procedimentos
simples e aplicáveis as diversas
situações, sempre visando disponibilizar mais quartos para hóspedes, reduzindo assim os custos.
De acordo com ele, no geral,
as empresas hoteleiras destinam cerca de 0,5% a 3% do seu
faturamento bruto para a área
de engenharia de manutenção,
manutenção, melhorias técnicas,
sempre de acordo com o grau de
atividade da empresa.
A rede conta com equipes próprias de manutenção, mas também
necessita de empresas terceirizadas para complementar as atividades em alguns casos específicos como para Sistemas Elétricos,
Ar Condicionado, Alarmes contra
incêndios (Sinistros), Geradores
de Energia Elétrica, Automação
Predial, Controle de Pragas e
Limpeza de caixas de D´agua e
Gordura. “Porque entendemos que
são sistemas mais específicos e dependem de maior número de horas
técnicas e em muitos casos das citadas habilitações especificas e laudos/relatórios técnicos conforme
legislações década região”.
A gestão da manutenção preventiva auxilia em cerca de 80% no
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orçamento do hotel, onde diversas
ações são realizadas de maneira
planejada, reduzindo assim gastos não previstos de manutenção.
Dentre algumas tarefas efetuadas
pelas equipes estão: Rondas diárias;
Limpeza das áreas técnicas e operacionais; Aplicação dos planos de
manutenção (Elétrica, Hidráulica,
Ar Cond. e Civil); Controle de despesas do setor; atuar com produtos
que apresentem melhores performances para cada aplicação; utilização de planos e ferramentas
adequados; Treinamentos técnicos; gestão participativa, onde as
equipes tem em mente como é o
negócio hoteleiro.
Como a rede possui empreendimentos voltados para o público
executivo e de lazer, os problemas
de manutenção encontrados são
diferentes em diferentes operações. Dentre os mais comuns, de
acordo com Buder, estavam: Áreas
operacionais de A&B / Cozinhas,
pois nestas áreas o fluxo acaba sendo muito intenso e em um intervalo curto para atender os clientes; ar
condicionado, pois devido as altas
temperaturas climáticas do planeta
os equipamentos são extremamente utilizados onde exigindo uma
atenção maior e também muitas
horas técnicas para deixar os equipamentos confiáveis; lâmpadas,
pois existem diversas variações de
tensão das redes elétricas do país
sendo que ainda há muitas queimas de lâmpadas, forçando os gestores a desprender grandes horas
técnicas de manutenção; e entupimentos de tubulações, que sempre
causam grandes investimentos em
áreas técnicas de manutenção.

trabalho da equipe e das empresas que prestam serviços ao hotel;
promover a união, a comunicação
e o trabalho da equipe com os demais setores; planejar, administrar
e controlar as atividades de manutenção e gerenciar questões tecnológicas, humanas e financeiras.
O profissional, para exercer essa
função deverá ter, de acordo com
a engenheira, conhecimento técnico e de gestão e manter-se sempre
atualizado, ser observador e minucioso, ser cuidadoso e investigativo para identificar as causas dos
problemas, ser disciplinado para
cumprir e fazer cumprir o planejamento da manutenção, ser atento ao bom uso dos equipamentos,
ser criativo para encontrar novas
soluções técnicas e ser comprometido com qualidade, segurança e
custo. “É fundamental ainda o conhecimento da atividade hoteleira
e a habilidade para o contato com
o cliente”, finalizou.

Postura ideal
Para a engenheira e consultora
Ana Karina, o chefe de Manutenção,
ou gestor de Manutenção, para ter
sucesso em sua área, deverá organizar o sistema de manutenção,
contratar, treinar e coordenar o

Marcelo Buder – “Quando investimos
nas manutenções de nossos
hotéis, temos melhor performance
com relação à operação e mais
confiabilidade dos nossos produtos”
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Hotéis que apostam em ações e produtos
sustentáveis garantem economia e
boa impressão com os hóspedes

N

o mês de junho, o
mundo inteiro celebrou o Dia Mundial
do Meio Ambiente, data importante para relembrar dos cuidados necessários que a sociedade
deve ter com o planeta Terra em
meio a tanto desenvolvimento. Reforçando sua responsabilidade com o meio ambiente,
muitos empreendimentos hote-

leiros buscam através de seus
serviços, estarem cada vez mais
em dia com a sustentabilidade,
utilizando produtos ecologicamente corretos e apostando em
medidas que visam redução dos
impactos ambientais.
São medidas importantes não
somente para o meio ambiente,
como também para o próprio
hoteleiro, pois podem ser utili-

zadas como forte estratégia de
marketing e conquistar cada vez
um número maior de hóspedes.
Na era do político/ecologicamente correto, quem não entrar
nessa onda, está fadado a baixos
resultados em seus negócios e a
hóspedes insatisfeitos.
A recente pesquisa “Futuro
da Hotelaria”, realizada pela
empresa Mapie, revelou que
75% dos hóspedes da nova geração consideram a estrutura ambientalmente sustentável como
um item que faz a diferença no
hotel. Por conta disso, muitos
hotéis têm se preocupado em

O Sofitel Guarujá
Jequitimar é o primeiro hotel brasileiro
a buscar certificação internacional
sobre emissão zero de efluentes
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minimizar os impactos ambientais causados por sua operação,
visando o meio ambiente e também a saúde financeira de seu
negócio, pois apostar em práticas sustentáveis acaba sendo um
investimento a longo prazo.

Cada gota importa
O Sofitel Guarujá Jequitimar,
empreendimento localizado no
Guarujá, no litoral Sul de São
Paulo, tem investido constantemente em práticas ecologicamente corretas, e recentemente
implantou o projeto “emissão
zero”, que reaproveita toda
água da chuva para ser utilizada no resort. Para isso, o hotel
conta com três ETA’s - Estações
de Tratamento de Água, uma ex-

clusiva para a água das chuvas,
outra para as águas negras e a
terceira para as águas cinzas, de
maneira que possam ser aproveitadas em jardins, lavagens
externas, banheiros e torres de
refrigeração, entre outros.
O empreendimento, que é
membro do Green Building
Council Brasil, entidade que fomenta a construção sustentável,
implantou o projeto há pouco
menos de um ano, que conta
com duas estações de tratamento que captam a água pluvial e
a tratam de maneira que possa
ser reutilizada em vasos sanitários, jardins, lavagens externas e
aquários.
O iodo gerado pelo processo
recebe tratamento de desidra-

tação por um período de seis
meses e o produto seco é reutilizado em jardins e agregado
em obras na manutenção. Em 12
meses, a serem completados em
junho, o resort terá evitado a liberação de 40 milhões de litros
de efluentes no meio ambiente. Com base nesta iniciativa, o
Sofitel Guarujá Jequitimar é o
primeiro hotel brasileiro a buscar certificação internacional sobre emissão zero de efluentes.
Além disso, o empreendimento possui um programa de
reciclagem que abrange todo
lixo produzido no hotel - exceto orgânico -, ou seja, 380 quilos de lixo por dia. A cada dois
dias o montante, devidamente
separado, é encaminhado para

Mario Sergio Sartori (esq.), Diretor da Thermomix e Ruben Penha, Diretor Comercial (dir.)
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uma empresa local de reciclagem. São 12 toneladas mensais
de lixo reaproveitadas. O Sofitel
Guarujá Jequitimar também participa do Plant for the Planet,
programa criado pelo grupo
Accor Hospitality juntamente com a ONU, que propõe que
uma árvore seja plantada a cada
quatro toalhas reutilizadas nos
apartamentos dos hotéis. A economia da lavagem das toalhas é
revertida em fundos para ONGs
plantarem em áreas de reflorestamento nas margens do rio São
Francisco. Até agora já foram
preenchidos 1.000 m² de área
com árvores plantadas e, desde
o início do programa em 2009, o
hotel já plantou um total de 13
mil árvores.

Reciclagem de Água
O reaproveitamento de água
é um assunto importante quando tratamos de sustentabilida-
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de e é fundamental aproveitar
cada gota, seja da chuva e até
do próprio empreendimento
para não depender apenas das
condições climáticas. Mas a relutância por parte dos empresários geralmente se dá por questões de investimento e espaço,
mas ao contrário do que muitos
pensam, uma estação de tratamento não precisa ser uma obra
arquitetônica e pode gerar uma
grande economia na receita dos
hotéis, como é o caso da ERA –
Estação de Reciclagem de Água,
da Thermomix Brasil, uma estação compacta que produz água
de reuso e que pode ser monitorada e controlada via software.
Dentre os principais destaques da ERA estão a sua forma
compacta (que corresponde a
duas vagas de garagem), a não
utilização de produtos químicos
no tratamento da água e um monitoramento/controle
através

de um programa de computador
desenvolvido pela empresa, dispensando a necessidade de uma
equipe presencial para realizar o
processo. Ruben Penha, Diretor
Comercial da Thermomix, explica que o tratamento passa por
cinco etapas até tornar a água
reutilizável. “Primeiro ela passa
por um pré-filtro, seguindo para
um processo de oxidação avançada, polimento, microfiltração
e por último uma nanofiltração”, detalhou.
De acordo com um levantamento realizado pela empresa, o
maior consumo de água dos hotéis vem dos chuveiros (cerca de
40%), e em segundo lugar, estão
as lavanderias utilizando aproximadamente 30% a 35%, água
que pode ser reutilizada após
o devido tratamento na própria
lavanderia, nos vasos sanitários e até na limpeza do chão do
empreendimento. Mario Sergio

O investimento em ações de
sustentabilidade proporcionou à rede
Mabu Hotéis & Resorts reconhecimento
e alto índice de aprovação por seus
cliente, mercado e entidades do setor

Sartori, Diretor da Thermomix
Brasil, comenta que os empresários do setor hoteleiro ainda
não compreendem o tamanho
do desperdício que ocorre no
interior de seus empreendimentos. “Nos chuveiros dos hotéis
você precisa esperar a água ficar quente para poder tomar banho e toda aquela água é jogada
fora. Eu já cheguei a ver a placa
‘pendure a toalha se for usá-la
novamente para reduzir o consumo de água’, mas ela já foi e
está sendo desperdiçada. Com
o nosso sistema de reaproveitamento isso não acontece, ela já
sai quente. É uma economia de
gás, água e de serviço”, relatou.

Outra preocupação por parte dos hoteleiros fica por conta
da instalação do equipamento,
sendo totalmente inviável para
eles cessarem temporariamente
as operações do hotel para a implantação do sistema. Entretanto,
Sartori afirma que todo o processo é feito em paralelo, com
o empreendimento em pleno
funcionamento. “Primeiro nós
fazemos um histórico de quanto
ele gasta, depois um pré-projeto
para vermos a viabilidade. Após
isso, as obras acontecem em paralelo e nós procuramos sempre
reaproveitar a infraestrutura do
hotel”, explicou.
O diretor também critica a
postura dos empresários e enfatiza que a água de reuso possui
muitas utilidades, criando assim um conceito real de sustentabilidade. “As pessoas pensam
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Os painéis solares dos chalés do SP Aventura Ecolodge, em Ibiúna (SP), garantem energia para todo conforto do hóspede

que o esgoto é podre, mas não
é verdade. Elas têm essa ideia
porque quando se abre a caixa,
a água já está há muito tempo parada. Se elas pegassem a
água todos os dias quando ela
chega, não tem muita sujeira e
nem muitos resíduos sólidos.
Ela pode muito bem ser reaproveitada após os devidos tratamentos. Lembrando que ela não
se torna potável, ela é apenas
para reuso, como lavar o chão,
roupas e até tomar banho. Não
há necessidade dessa postura, a
água da piscina, por exemplo, é
muito pior que a água pós-tratamento. Os hotéis ainda não têm
a iniciativa e nem querem assumir o risco de mudar sua forma
de operar”, concluiu.
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Princípios sustentáveis
A AccorHotels possui um programa de ações de sustentabilidade para seus hotéis chamado
Planet 21. Nos cinco primeiros
anos do programa — que agora
leva a assinatura “Acting Here –
Planet 21” — a rede alcançou resultados significativos. O grupo
entregou dois terços dos 21 objetivos. No período, o consumo
de água reduziu 9%, o de energia 5,3% e a emissão de CO2 na
atmosfera na construção e reforma dos hotéis caiu 6,2%. Desde
2009, 4,5 milhões de árvores
foram plantadas na ação Plant
for the Planet, mantida nas novas diretrizes da rede. Ao final
de 2015, todos os hotéis da rede
estavam comprometidos a pro-

teger as crianças contra abusos
pelo programa interno de conscientização – Watch.
A rede hoteleira Mabu Hotéis
& Resorts também tem investido nos últimos anos em medidas socioambientais que visam a preservação do meio
ambiente. Um dos exemplos do
compromisso da rede com esse
tema é o Mabu Thermas Grand
Resort, localizado em Foz do
Iguaçu (PR), empreendimento
que conquistou em 2012 uma
certificação em sustentabilidade conforme a NBR 15401 da
ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas. A fim de
garantir a recertificação e o selo
de sustentabilidade da NBR, o
resort passou por novas auditorias, realizadas em 2013, 2014
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e em 2015, conquistando assim
uma nova certificação, que avaliou as áreas ambiental, econômica e sociocultural do empreendimento.
Entre os principais resultados
obtidos pelo resort com a Política
de Gestão de Sustentabilidade
estão a reciclagem de 15% de
resíduos gerados, com mensuração do desperdício dos alimentos produzidos, estoque controlado, planejamento do cardápio
de acordo com a sazonalidade,
número de hóspedes ou participantes dos eventos; implantação
do programa de reuso das toalhas e roupas de cama, com treinamento para uso racional dos
recursos pelos colaboradores;

aquisição e instalação de coletores identificados e eliminação
de copos plásticos no refeitório,
conscientizando os colaboradores; redução dos riscos de contaminação e epidemias por dengue, implantando a caminhada
pela propriedade ao menos uma
vez por semana para eliminação
de possíveis focos; e o descarte
periódico de lâmpadas e pilhas
por meio de empresa homologada conforme Plano Gestor de
Resíduos Sólidos da rede.
Em 2014, o resort aderiu
ao Programa de Eficiência
Energética da Copel Distribuição
S.A., aprovado pela ANEEL –
Agência Nacional de Energia
Elétrica. A adesão foi realizada

com a intenção de garantir ainda
mais conformidade com as questões sustentáveis e minimizar
os impactos resultantes de suas
atividades econômicas. Essa iniciativa resultou na troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de
LED, assim como a substituição
dos equipamentos de refrigeração do resort visando consumo
menos de energia.
Já em 2016, a rede lançou seu primeiro Relatório de
Sustentabilidade. O documento
contém todas as ações sustentáveis desenvolvidas e seus resultados com relação ao ano de
2015. Ele apontou a redução de
até 30% no consumo de energia
e 20% no consumo de gás, por

Os cabides da marca Stratis podem ser personalizados com a logomarca do hotel e são ecologicamente corretos
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meio de ações como a manutenção periódica dos equipamentos; utilização de aquecimento
solar; implantação de lâmpadas
LED em todo o resort; e a gestão
do funcionamento dos chillers
(resfriadores de água), da bomba do chafariz e dos poços, que
passaram a trabalhar em horários pré-estabelecidos e de acordo com a ocupação do resort.
Outro dado apontado no relatório foi o tratamento de 100% das
águas residuais do empreendimento por meio da sua própria
ETE - Estação de Tratamento de
Efluentes do tipo RALF - Reator
Anaeróbio de lodo Fluidizado,
com eficiência maior que 90% na
remoção da carga orgânica.

Usina solar
Com a missão de integrar as
pessoas e o meio ambiente de
forma diversificada e transformadora, o SP Aventura Ecolodge
dá exemplo quando o assunto é
prática sustentável. No empreendimento, situado na cidade
de Ibiúna (SP), a sustentabilidade nasceu antes mesmo do hotel
ser construído, através de estudos geológicos que auxiliaram
na execução do projeto.
Um dos principais itens de
destaque deste hotel é a potente
usina de energia solar construída em sua área. O empreendimento possui 168 painéis fotovoltaicos, que geram em média
5.000 km/hora/mês, fonte de
energia capaz de atender toda a
demanda do hotel, além de fazer

a compensação de carbono, na
média de 30 toneladas por ano.
Nos telhados dos chalés também
existem painéis solares, capazes
de energizar todo o apartamento, assim como aquecer a água
para uma relaxante ducha.
Toda a construção dos chalés
é seca, realizada em woodframe,
sendo uma construção limpa,
que não utiliza água, tijolo ou
cimento. As UHs foram viabilizadas em palafitas, de maneira
que o solo seja menos agredido.
O hotel também realiza total separação do esgoto entre água
cinza e preta que vira uma solução porque traz em si material
orgânico e água.
Toda água que passa pelos telhados dos chalés passa por um
filtro e chega às cisternas, além
disso, água do chuveiro e da pia
de cada chalé é aquecida por placas solares. O sistema de calefação também é feito a partir dessa água aquecida pelas placas. O
excedente da água ainda compõe
um lago inserido no paisagismo.

Soluções sustentáveis
Em meio a tantos produtos
disponíveis no mercado, muitos
hoteleiros tem o desafio de selecionar o que melhor se enquadra a atividade de seu negócio,
sempre visando preço competitivo e investimento a longo prazo. Muitos gestores de compra
dos hotéis se preocupam com a
questão do meio ambiente e dos
benefícios sustentáveis e financeiros em apostar em soluções
como essa. Porém, grande parte desses indivíduos somente se
preocupam com o fator preço, e
muitas vezes acabam adquirindo produtos que trarão problemas ao empreendimento.
A processadora de Lixo Orgânico da Topema
tem capacidade para processar de 30 a 700 kg
de lixo por dia, sem utilizar produtos químicos
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Cabides ecológicos

A Realgem’s Amenities conta com uma linha de produtos com
embalagem a base de papel de pedra e tinta de soja

Estima-se que 80% dos cabides utilizados no Brasil são feitos de plástico ou arame, que, ao
fim de sua vida útil são descartados e muitas vezes não reciclados. Por conta disso, a poluição
do meio ambiente só é ampliada, pois esse tipo de material
pode levar até 450 anos para se
decompor.
Agora, pense em reduzir esse
período de 450 anos para dois
meses e sem agredir a natureza.
Seria excelente para o meio ambiente, não é mesmo? Saiba que
isso é possível graças ao cabide
ecológico produzido em papel
cartão cinza, produto fabricado
com matéria prima selecionada
e 100% reciclada.
O Cabide ecológico da marca
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Stratis, fabricado pela indústria
de papelão Hörlle, tem como diferencial a possibilidade de personalização. Todos os papéis produzidos pela Indústria de Papelão
Hörlle possuem certificação FSC
- Forest Stewardship Council, um
sistema de certificação florestal
internacionalmente reconhecido
que identifica produtos originados do bom manejo florestal.
Os itens podem ser encontrados em diversos modelos: para
calças, ternos, saias, jaquetas, casacos, vestidos, biquínis e lingeries,
moda praia, lenços e echarpres. Os
modelos mais vendidos já possuem
certificação do Inmetro e suportam
até 2,5 kg de peso.

De acordo com a fabricante, uma
lavanderia de pequeno/médio porte
gasta em média de 1.000 a 1.500 cabides por mês, sempre nos modelos
confeccionados por arame e plástico,
que não são ecologicamente corretos
e não possuem apelo visual.
Com os cabides Stratis, o gestor poderá personalizar as peças
com sua logomarca ou arte gráfica atraente, de maneira que sua
marca e imagem fique frisada na
mente do hóspede, marcando o
compromisso do hotel com o meio
ambiente. Além de serem uma
boa ferramenta de marketing, os
hotéis têm a possibilidade de oferecer os cabides como itens colecionáveis para os hóspedes.

Linha Bem Estar - Harus
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Gestão de lixo orgânico
Pensando em auxiliar a empresa no momento de adequação a Lei
dos Resíduos Sólidos, a qual institui que o gerador de grande volume
de lixo orgânico é responsável pela
separação e destinação deste lixo,
a empresa Topema desenvolveu
processadora de Lixo Orgânico.
O equipamento permite que
o hoteleiro realize de maneira
inteligente a gestão dos resíduos orgânicos. As Linhas ECO
podem processar de 30 a 700 kg
dia, sem uso de produtos químicos, reduzindo em até 80%
o volume no aspecto sólido ou
transformar 100% em resultado
líquido, ambos reutilizáveis.

Embalagens sustentáveis
Muitas empresas buscam alternativas para minimizar os impactos ambientais causados por
suas operações. Uma delas é a
Realgem’s Guest Solutions, empresa paranaense fabricante de
amenities e fornecedora de soluções para hotéis, que lançou uma
nova tecnologia chamada “Stone
Over Stone”. São embalagens
feitas de papel de pedra e que
dispensam o uso de petróleo, a
derrubada de árvores e evitam o
desperdício de água. Além disso, todas as impressões na embalagem são feitas com tinta de
soja, um recurso renovável que
está entre os mais exportados
pelo Brasil.
Para o processo de reciclagem, a tinta é removida com
mais facilidade e emite menos
Compostos Orgânicos Voláteis
do que as tintas feitas com petróleo. Além disso, a impressão
das embalagens com essa tinta
garante cores mais vivas, já que
o óleo de soja é naturalmente
mais claro que o petróleo.
Segundo a Realgem’s, o papel
de pedra utilizado para embalar
seus acessórios (algodão, pente,
touca de banho, lenços, kit dental, kit beleza, etc) é impermeável
e sua degradação acontece a partir da luz do sol, por meio de um
processo chamado fotólise e que
pode durar entre 14 e 18 meses.
Outra linha sustentável é a
Talentos do Brasil, a única fair
trade do mercado. Fazem parte
dela cosméticos feitos de mel
com formulação biodegradável,
frascos recicláveis e extratos
adquiridos de pequenos agricultores brasileiros. Para seguir
com o estímulo para com a sustentabilidade, do total das vendas dos cosméticos, 5% é destinado à Associação Vacariense
de Apicultores, de onde sai o
mel utilizado na produção dos

cosméticos. Os produtos da
Talentos do Brasil são os únicos
do mercado hoteleiro altamente sustentáveis e homologados
pelo Ministério do Turismo,
Ministério do Desenvolvimento
Agrário e SEBRAE.

timento realizado nessa fonte de
geração de energia é ressarcido
em uma média de cinco anos,
garantindo após esse período
total autonomia para o empreendimento hoteleiro, que se vê
livre dos novos e abusivos aumentos na conta.

Painéis solares
A energia é um dos principais
custos que os empreendimentos
hoteleiros possuem. Muitas vezes a conta de luz vem a frente
da folha de pagamento de funcionários quando falamos em custo.
A preocupação em manter as luzes apagadas e o ar condicionado
desligado quando não necessários é tarefa diária realizada pelos
hotéis. O que muitos hoteleiros
ainda não enxergaram é que essa
preocupação pode ser eliminada
com o investimento em energia
solar fotovoltaica, a qual transforma a luz do sol em energia
elétrica através do uso de painéis
solares fotovoltaicos, inversores,
baterias e controladores.
Atualmente o custo para investimento nessas tecnologias é alto,
mas o resultado a longo prazo acaba sendo vantajoso para o empreendimento hoteleiro, pois, apostar
em painéis solares traz, além de
economia na conta de energia, valorização da edificação.
De acordo com a empresa
PEDH Energia, os principais tipos de sistemas de energia fotovoltaica existentes atualmente
são o On Grid, conectado à rede
de energia; e o Off Grid, o qual
é autônomo, indicado para empreendimentos que não querem
mais depender da energia gerada pelas concessionárias.
Após a implantação desse sistema, o gestor consegue reduzir
sua conta de energia elétrica
em até 95% através de um sistema de baixa manutenção e com
vida útil superior a 25 anos. De
acordo com a empresa, o inves-

Materiais biodegradáveis
A
Harus
Soluções
em
Hospitalidade é uma empresa que possui uma preocupação muito grande em relação à
sustentabilidade e as ações que
desenvolve estão ligadas diretamente aos seus consumidores.
Isto inclui, desde a produção de
seus produtos até as embalagens
oferecidas, feitas com materiais
biodegradáveis e matérias primas vegetais, como as utilizadas
nos shampoos. “Estamos sempre
ampliando nossa linha de produtos com lançamentos exclusivos,
embalagens, buscando materiais
de fontes renováveis, recicláveis
e também produtos mais saudáveis. Possuímos um centro de
desenvolvimento e qualidade
que está sempre em busca constantemente de novidades e soluções para que possamos estar
sempre a frente com relação ao
que se diz preservação e conservação da natureza”, revelou
Luiz Roberto Magrin Filho.
Segundo ele, as bisnagas de
produtos da possuem plástico
oxibiodegradável. O produto desintegra rapidamente no meio
ambiente, graças à ação de microorganismos e agentes naturais.
“As tintas utilizadas na rotulagem e embalagem de nossos produtos também são a base de água
e estamos passando todos os frascos de nossos produtos para pet.
Com isto eliminamos a utilização
do PVC que é bem nocivo ao meio
ambiente em razão de levar até
600 anos para se desintegrar no
meio ambiente”, concluiu.
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Hotelaria se une contra aumento
abusivo da Decolar.com

Alta na taxa de
comissionamento de
reserva online chega
aos 24% e prejudica
hoteleiros de todo País
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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 15% para 24% dependendo da região e porte do hotel. Os
meios de hospedagem discordam deste
aumento, pois, no ponto de vista deles,
isto afeta a saúde financeira do negócio
e, por isso, se mobilizaram 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. O Presidente
da FBHA – Federação Brasileira
de Hospedagem e Alimentação
Alexandre Sampaio, e seu Vicepresidente,
Manoel
Cardoso
Linhares, estiveram em Brasília
(DF), em 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
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e esperamos deles essa reciprocidade.
Invocamos a palavra razoabilidade
para deixar claro que a hotelaria não
aceitará imposições que aumentem nossos custos”, destacou o Vice-presidente
da FBHA, Manoel Cardoso Linhares,
que também é Vice-presidente da ABIH
Nacional – Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis.
Segundo Linhares, a posição da entidade é de uma negociação que seja
razoável para não afetar 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”, salientou Sampaio.
Segundo ele, a alta representará a
redução dos resultados dos empreen-

dimentos, 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
ABIH/RJ – 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 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 de 2016, quando dezenas de hotéis fecharam seus canais de
vendas com a Decolar após a empresa aumentar o comissionamento para

Alexandre Sampaio: “Os meios de hospedagem não podem
aceitar este aumento imposto de forma unilateral”
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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
instabilidade 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 OTA’s (Agências
de Viagens Online), 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, 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’s, os hotéis não podem mais
absorver este aumento no custo. “Se
aceitarmos estes aumentos, a Decolar
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”, disse 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”, completou.
Para Dirce Fistarol, Vice-Presidente
de Hotelaria do Balneário Camboriú
Convention & Visitors Bureau, é muito 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,
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que estão se tornando acima da capacidade de muitos”, finalizou.

Bloqueio parcial
A Presidente da ABIH/MG —
Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis de Minas Gerais, Patrícia
Coutinho, mantém o fechamento da
disponibilidade da comercialização
dos hotéis por meio do site Decolar.
Segundo Patrícia, existe uma negativa
da empresa em rever o reajuste, realizado sem nenhum diálogo com os hotéis,
mas a entidade ainda permanece aberta
para acordos. “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 15 para 24% - nas vendas pós-pagas
inviabilizará a comercialização de hospedagens dos hotéis por meio do site.
As OTA’s 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”, afirmou.
A hotelaria da cidade de Salvador
(BA) também resolveu impor boicote a Decolar e a decisão saiu de uma

Patrícia Coutinho: “A postura da Decolar demonstra total
descompasso com a atual situação da hotelaria”
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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
24% de taxa de comissionamento para
uma reserva num site um absurdo e
entende que o boicote é a única solução para resolver o impasse.

Encaminhamento para o Judiciário
Após as tentativas de negociação
serem frustradas, a ABIH Nacional entrou com uma ACP – Ação Civil Pública
contra a Decolar. A ação foi ajuizada no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
foi repassada para o Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios. O
Gerente Jurídico da FBHA, Ricardo
Rielo, afirma que o aumento da taxa
de comissionamento tornou as operações dos hotéis inviáveis, que essa ação
inibe o mercado e, consequentemente,
prejudica a competitividade dos hotéis.
“Hoje, a Decolar é a empresa que tem o
maior número de contratos com os hotéis, e eles são dependentes dessa plataforma. Após tentarmos o diálogo e não conseguirmos um acordo, só nos restou procurar
o caminho do judiciário”, explicou.
O gerente ainda afirma que um órgão governamental também entrou com
uma ação contra a Decolar, e considera
o aumento praticado pela empresa abusivo. “A Secretaria Nacional de Defesa
do Consumidor também determinou
a abertura de um procedimento contra
a Decolar para apurar abusos contra o
mercado de consumo e nós anexamos
isso no processo. Agora, aguardamos o
pronunciamento quanto a liminar que
solicitamos para que se mantenha a taxa
de comissionamento em 15%, porque é
um aumento abusivo, injustificado e
que desequilibra os contratos entre os
hotéis e a Decolar”, pontuou Rielo.
Procurada para se posicionar a
respeito, a Decolar preferiu não se
manifestar sobre o assunto.
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Hotelaria nacional vive expectativa de
legalização dos jogos de azar no Brasil
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Existem dois projetos em tramitação, um no
Senado e outro na Câmara dos Deputados, e a
expectativa é que antes do término do primeiro
semestre de 2017 já estejam regulamentados

O

s cassinos chegaram no
Brasil na época do império em meados de 1917,
foram proibidos, com a consolidação
da república, mas foram legalizados
novamente em 1934 pelo Presidente
Getúlio Vargas. Esta indústria prosperou, fomentou destinos, como a
Região Serrana do Rio de Janeiro e o
Circuito das Águas de Minas Gerais
e gerava cerca de 53 mil empregos
nos 71 cassinos espalhados pelo
País. Mas em 30 de abril de 1946 o
DecretoLei n° 9.215 do Presidente
Eurico Gaspar Dutra determinou
que todos os jogos de azar deveriam
ser proibidos em todo território nacional, independentemente da regulamentação. Existem duas teses
que explicam a proibição do jogo no
Brasil, sendo uma religiosa e outra
política. A primeira e mais difundida pelos livros de história seria
que o Presidente Dutra, teria sido

Magnho José: “O longo período de
proibição do jogo no Brasil acabou
rotulando equivocadamente esta
atividade como uma questão moral,
a exemplo do aborto e das drogas”
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‘induzido’ a proibir os cassinos pelo
Ministro da Justiça, Carlos Luz, pelo
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro,
Dom Jayme de Barros Câmara e pela
esposa, Dona Carmela ‘Santinha’
Dutra, uma religiosa fervorosa. A
tese política era que o empresário
Joaquim Rolla, dono dos cassinos
da Urca, Atlântico, Icaraí (Niterói),
Quitandinha (Petrópolis), seria o
testa de ferro de Benjamin Vargas
(irmão de Getúlio), o que nunca foi
provado. Dizia-se que os cassinos
funcionavam como caixa dois de
Getúlio, e Benjamin Vargas seria sócio do Joaquim Rolla.
Então da noite para o dia, 71 cassinos foram fechados e 53 mil pessoas foram desempregadas e o modelo
de operação integrado entre jogos
e entretenimento, criado no Rio de
Janeiro e aperfeiçoado pelos cassinos
norte-americanos, acabou. As estâncias hidrominerais das cidades de
São Lourenço, Caxambu e Lambari,
destaques no universo das roletas
e carteados e localizadas no Sul de
Minas Gerais, tinham suas economias lastreadas nos cassinos e nos
parques aquáticos. Muitos turistas
associavam a busca pelas águas com
propriedades curativas aos cassinos,
que também eram palcos de superproduções musicais e teatrais. Com
a proibição dos cassinos, os municípios desta região enfrentaram sérios
problemas, sendo que algumas cidades ainda não se recuperaram até os
dias de hoje. “Apesar de toda dificuldade em analisar as perdas que o
País teve com a decisão de proibir, arriscaria afirmar que o Estado deixou
de arrecadar mais de R$ 400 bilhões
com o jogo clandestino nos últimos
70 anos apenas com os tributos, sem
falar em investimentos e empregos”,
avaliou Magnho José, jornalista es-

pecializado em loterias e apostas,
editor do BNLData, Presidente do
IJL – Instituto Brasileiro Jogo Legal
e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial
da Universidade Candido Mendes
(RJ).
Segundo ele, desde a proibição
dos jogos no Brasil em 1946, já houve
várias tentativas para reativar os cassinos no Brasil, assim como demais
jogos de azar. Mas a questão ainda
esbarra em questões religiosas, políticas, ideológicas ou morais e isto
têm contaminado e distorcido o debate. “O longo período de proibição
do jogo no Brasil, cerca de 70 anos,
acabou rotulando equivocadamente esta atividade como uma questão
moral, a exemplo do aborto e das
drogas. Com frequência somos perguntados sobre os motivos do longo período de ilegalidade do jogo,
enquanto em praticamente todos os
países da América Latina o jogo é legalizado e regulamentado. Temos dificuldades em responder esta pergunta já que não existem fatos explícitos
que justifiquem, mas sim um elenco
de motivos”, justificou Magnho.
Mas esta longa espera pode
estar acabando. No último dia 9
de novembro, foi aprovado na
CEDN – Comissão Especial de
Desenvolvimento Nacional o Projeto
de Lei do Senado 186/2014, que amplia o leque dos jogos de azar legalizados no Brasil. Neste mesmo projeto, além dos cassinos, estão inclusos
o jogo do bicho e os bingos. Este Projeto
é de autoria do Senador Ciro Nogueira
(PP-PI), e define os tipos de jogos a serem explorados, os critérios para autorização, as exigências para os sócios e
as regras para distribuição de prêmios
e arrecadação de tributos. Cassinos, bingo, jogo do bicho e apostas eletrônicas
poderão ser legalizados.

Arrecadação de R$ 29 bilhões
Uma projeção conservadora desde projeto estima a arrecadação de
R$ 29 bilhões em tributos para o go-

verno, nos próximos três anos. Pelo
texto, a delegação para exploração
dos jogos de azar compete exclusivamente à União. Caberá à Caixa
Econômica Federal, na qualidade
de agente operador, a administração das contas das empresas, bem
como o apoio a ações de fiscalização
dos jogos. O processo para a concessão da exploração de jogos de azar
será sempre precedido de licitação.
A concessão terá a duração de até
25 anos, dependendo da modalidade, podendo ser renovada por igual
período uma única vez. Magnho
não acredita que este seja o melhor
projeto de regulamentação dos jogos
de azar no Brasil, pois em seu ponto
de vista, o texto que está tramitando no Senado é muito restritivo a
algumas operações e tem o DNA de
técnicos do governo federal. “O texto aprovado pela Comissão Especial
do Marco Regulatório dos Jogos na
Câmara dos Deputados, em agosto
deste ano, atende melhor a demanda
do mercado, pois legaliza todas as
modalidades de jogos e apostas. O
texto da Câmara atenderá melhor os
anseios do governo com a arrecadação de impostos, geração de empregos e investimentos na implantação
deste mercado no País”, assegurou
Magnho lembrando que: “Se nos hotéis normais o cálculo é de um funcionário por cada quarto, em empreendimentos conjugados com cassinos são

ao menos três funcionários para cada
leito. Isso porque os cassinos contam
com 85 funções a mais se comparados aos resorts comuns”.

Melhor oportunidade de legalização
O Projeto Lei 442/91 aprovado no
último dia 31 de agosto na Câmara
dos Deputados prevê que cassinos só
poderão existir em estabelecimentos
hoteleiros integrados, tipo resorts,
com áreas múltiplas de hotelaria, lazer e espaços culturais. Poderão funcionar, no máximo, três cassinos por
estado – mesmo em unidades da federação que tiverem mais de 25 milhões de habitantes. Nos estados com
população menor que 15 milhões de
habitantes só poderá funcionar um.
E onde o número de habitantes for
de 15 a 25 milhões, dependendo da
população, os hotéis onde funcionarão os cassinos terão de oferecer número mínimo de quartos, que varia
de 100 (para estados com menos de
5 milhões de habitantes) até mil (nos
estados com mais de 25 milhões). O
relatório aprovado abriu uma exceção para existência de cassinos em
municípios de estâncias hidrotermais que já tiveram esses estabelecimentos, como Caldas Novas (GO)
e o Circuito das Águas de Minas.
As concessões terão validade de 30
anos e serão feitas por meio de licitação – pela modalidade concorrência
pública por técnica e preço.

Magnho está bem otimista de
que dentre todas as tentativas anteriores, esta é a melhor oportunidade
para a legalização do jogo no Brasil.
E ele aponta dados da movimentação da indústria dos jogos. “O Brasil
é o maior exportador do mundo
de jogadores, consumo, dividendos e divisas na área de jogos para
Las Vegas e países do Mercosul.
Atualmente, existem 535 cassinos
na América Latina, sendo 160 na
Argentina, 86 na Colômbia, 61 no
Peru, 35 no Uruguai, 28 no Chile e
seis no Paraguai. Nos EUA existem
2.458 cassinos e a indústria do jogo
daquele país movimenta anualmente US$ 240 bilhões, paga US$ 38 bilhões em tributos, emprega 1,7 milhão
de trabalhadores que recebem U$S
73,5 bilhões em salários. No mundo
existem 6.848 cassinos em operação. A
indústria do jogo mundial movimenta
anualmente US$ 488 bilhões”.

Potencial dos jogos no Brasil
Com a introdução de um marco
legal, os jogos podem movimentar
R$ 60 bilhões anuais no Brasil, é o
que acredita Magnho. Seguindo a
tributação mundial, a arrecadação
pelo governo deverá ser de cerca de R$ 18 bilhões com a regulamentação de todas as modalidades.
“Além das outorgas, licenças e autorizações, seriam realizados investimentos na implantação das casas

A Estância Hidromineral de São Lourenço (MG) foi muito prejudicada com a proibição
dos cassinos no Brasil e agora pode voltar ao seu glamour
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de jogos e toda cadeia produtiva que
envolve a indústria do jogo. Além
do ganho com tributos e investimentos, seriam formalizados 450 mil empregados do jogo do bicho e criados
pelo menos mais 150 mil. Ou seja,
Estado e sociedade só têm a ganhar
com a legalização, pois recursos revertidos para a sociedade através de programas sociais ou para a previdência social.
Além disso, teríamos a criação de novos
equipamentos e atrações turísticas para
as cidades”, destacou Magnho.
Um dos maiores entraves para
a legalização dos jogos de azar
no Brasil são alguns membros do
Ministério Público e da sociedade
que alegam que o jogo não pode ser
controlado, que a atividade é propícia a lavagem de dinheiro, que gera
patologia e favorece o crime organizado. Mas isto é possível? A matemática pode explicar. Já existem
atividades prestadoras de serviços
em que o ‘lavador’ pagará apenas
16,33% em tributos. Além disso, a
legislação brasileira obriga que prêmios acima de R$ 10 mil sejam informados pelos operadores de jogos
e loterias ao COAF – Conselho de
Controle de Operações Financeiras,
órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda e responsável pela fiscalização sobre lavagem de capitais no
País, além da tributação de 27,5% de
Imposto de Renda sobre o prêmio.
Portanto, lavar dinheiro em jogo é
caro e arriscado. Se a preocupação
é com os eventuais problemas que
os jogos podem levar aos seus praticantes, como a questão do vício,
por exemplo, cabe destacar que já
existem políticas bastante eficazes
e com resultados comprovados de
prevenção e combate à compulsão
em jogos de azar. Além das campanhas de esclarecimento sobre o jogo
responsável, o conceito mundial
de ludopatia vem mudando com
introdução do sistema de ‘Auto
O argumento que os jogos de
azar seriam uma maneira de lavar
dinheiro é algo infundado
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exclusão’. No ano passado, 533 pessoas tomaram a iniciativa de impedir a própria entrada em cassinos
de Portugal. A requisição de ‘Auto
Exclusão’ está prevista na lei daquele país, que é usada quando uma
pessoa reconhece que está viciada no
jogo. “Pesquisas recentes comprovam que menos de 2% da população
apresentam algum tipo de problema
com o jogo e seria muito cruel punir
os outros 98% da população que têm
uma relação normal com os jogos”,
opina Magnho.
O exemplo de Singapura deve ser
observado. O país legalizou o jogo
em 2010, e não se tem qualquer notícia sobre o avanço do crime organizado, lavagem de dinheiro, problemas de saúde pública derivados da
ludopatia ou um cenário de devassidão moral por conta da legalização:
o país continua tão seguro e civilizado quanto sempre foi. A diferença é
que agora o país de pouco mais de
cinco milhões de habitantes conta
com uma indústria de mais de R$ 20
bilhões ao ano e que cresce a um ritmo superior a vinte por cento ao ano.
Além disso, todos os hotéis próximos
ao Marina Bay Sands e aos outros cassinos do país comemoram a legalização dos cassinos, pois todos estão com
suas ocupações turbinadas.

Apoio das entidades
Alexandre Sampaio, Presidente
da FBHA — Federação Brasileira
de Hospedagem e Alimentação está
bem otimista com a legalização dos
jogos no Brasil, pois vê uma possibilidade concreta de indução de
recursos no segmento hoteleiro. “É
importante destacar que não é só
o setor de turismo que se beneficia
com a maior demanda turística em
torno da legalização dos jogos de
azar, nem apenas o governo com o
aumento da arrecadação. Os profissionais do setor ganham mais oportunidades com a criação de novos
postos de trabalho. Estima-se a criação de cerca de 400 mil novos postos

de trabalho e renda, o incremento de
mais de 200% no potencial turístico
das cidades, e uma efetiva possibilidade de atrair investimentos nacionais e
internacionais”, destacou Sampaio.
Segundo ele, os cassinos poderão
resgatar destinos turísticos que estão
parados no tempo, como as estâncias hidrominerais de Minas Gerais
que declinaram depois da proibição
dos cassinos no Brasil. “Podemos fomentar também a indústria da saúde
através do tratamento de águas termais, algo que já é muito consolidado na Europa. Temos também a possibilidade de construção de novos
hotéis e de fomentar o comércio nos
locais. O Jogo passa a ser um pilar e
vai gerar e fomentar vários segmentos. Nem a igreja está sendo contra,
pois é um processo inexorável e sem
caminho de volta. Mas uma ressalva
tem de ser feita nos projetos apresentados. Os cassinos deverão deixar
uma taxa de contribuição de room
tax aos conventions bureau, pois são
eles quem promovem os destinos”,
defendeu Sampaio.
Luigi Rottuno, Presidente da ABR
– Associação Brasileira de Resorts
também defende a legalização dos jogos no Brasil e disse que a aprovação
de cassino, jogo do bicho e os bingos
num mesmo projeto será benéfica
e com isto aumentam as chances da
legalização que já foi tentada em projetos de leis anteriores. “Temos algumas ressalvas em relação aos projetos
que estão sendo apresentados como
o da Câmara sobre o número de unidades hoteleiras. Nós só temos um
ou dois associados que tem acima
de 1000 unidades. Seria penalizante se fosse numa estrutura hoteleira
tão grande. Um resort de luxo com
poucas unidades habitacionais pode
abrigar perfeitamente um cassino
e com isto gerar diárias para outros
empreendimentos locais”, assegurou
Rottuno. Ele compara os cassinos
com os campos de golfe que em seu
ponto de vista no Brasil só sobrevive
se tiver atividades complementares.

”Nenhum campo de golfe sobrevive
sozinho. Mulher e criança devem
ter área de lazer e o golfista gosta
de jogar em vários outros campos
e no Brasil não tem muitas opções.
Sou contra espalhar cassinos em
vários pontos do Brasil, pois para
os grandes players mundiais existe
uma logística grande para fazer esta
indústria funcionar. Num País de
vastidão continental como o Brasil
esta logística deve ser bem planejada,
pois temos problemas graves de infraestrutura. Quanto a alegação de que haverá lavagem de dinheiro nesta atividade, podemos utilizar o mesmo modelo
adotado na França em que as apostas
são feitas através de cartões de crédito.É
uma solução eficiente de controle e evasão fiscal que no Brasil poderia ser aplicada”, concluiu Rottuno.
Já Bruno Omori, Presidente da
ABIH/SP — Associação Brasileira da
Indústria Hoteleira do Estado de São
Paulo, acrescentou que a regulamentação dos jogos é um elemento estratégico para a questão turística. “Cassinos
podem ser, por exemplo, um grande
atrativo para resorts e complexos de
turismo regionais como, por exemplo, o Vale do Ribeira. Para cidades
pequenas e médias o ideal é fomentar
os bingos e jogos online. O potencial é
grande. Recebemos cerca de cinco milhões de turistas por ano, mas queremos atingir 12 milhões”, explicou.

Alexandre Sampaio: “O Jogo
passa a ser um pilar e vai gerar e
fomentar vários segmentos”
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Hotel de charme: Para quem busca
uma experiência única e inesquecível

Apesar de existirem excelentes hotéis de charme no Brasil, inclusive
reconhecidos em guias internacionais, há quem não saiba exatamente o que esse conceito de hospedagem oferece aos hóspedes.
Dentro do mercado de turismo
e hotéis, existem estabelecimentos
que buscam oferecer diferenciais
para quem quer mais do que uma
hospedagem e está em busca de
uma experiência. Entre eles, os hotéis de charme destacam-se como
uma categoria especial. A maioria
deles é de alto luxo, e são conhecidos internacionalmente também
como “hotéis boutique”, conceito
que os destaca em aspectos como:
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exclusividade e personalidade
das instalações, atenção aos detalhes dos serviços e da decoração,
atendimento personalizado. O
objetivo é propiciar uma experiência única e intimista para hóspedes que querem a tranquilidade de uma pousada, a qualidade
de um resort e o tratamento diferenciado da hotelaria de luxo.
Com a intenção de proporcionar maior privacidade aos hóspe-

des, normalmente esses hotéis
possuem um número reduzido
de q u a r t o s, alé m d e , e m g e ral,
e s t a r e m l ocalizad o s lo ng e d e
c e n t r o s u rbano s. O pro pó sito
d o h o t e l de charm e é , po rtant o , fa z e r c o m que o clie nte te n h a u m a estadia baseada em
u m “ m i x ” d e pe rso nalização e
a l t a s o fi s t icação .
Conheça alguns hotéis de charme localizados no Brasil:

Lake Villas Charm Hotel & SPA
Estabelecido numa área de 4 milhões de m2 no município de Amparo
(SP), o Lake Villas Charm Hotel &
Spa conta com oito villas privativas,
um um moderno spa com serviços
completos, doze lagos, duas cachoeiras e vegetação exuberante, num
imenso jardim, um dos maiores par-

ticulares do Brasil. As villas construídas no estilo balinês contemporâneo
oferecem sala de estar integrada com
cozinha americana - para uso exclusivo no serviço de Personal Chef -,
até dois quartos, varanda com rede e
são equipadas com Smart TV, DVD,
ar-condicionado, internet wireless
e telefone. Cada villa possui seu

próprio jardim privado, com fonte de água, espreguiçadeiras e redes. Os detalhes são únicos como
amenidades da Bvlgari e enxovais
Trussardi. Além disso, o Lake
Villas abre suas portas para aqueles que desejam levar seus pets (de
pequeno porte, até 8kg) para também aproveitarem a viagem.
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Hotel Saint Andrews
Com vista para o Vale do
Quilombo, em Gramado (RS) o Hotel
Saint Andrews Gramado está localizado
num lugar especial, dentro de um condomínio particular no centro de Gramado,
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com privacidade e exclusividade. São
apenas 11 suítes que atendem apenas
adultos e jovens com mais de 14 anos. A
arquitetura é inspirada nos castelos europeus e a decoração mescla o clássico e o

contemporâneo, mantendo a elegância todos os ambientes. Com apenas cinco mesas,
cada uma iluminada por um lustre
tcheco, o restaurante possui um
clima intimista e requintado.

Rio do Rastro Eco Resort
Está localizado no município de
Bom Jardim da Serra (SC), a 1.560 m
de altitude, às margens do Parque
Nacional de São Joaquim e possui
uma estrutura rústica, mas bastante
aconchegante, mesclando simplicidade com requinte. Os 18 chalés
são equipados com lareiras, varandas climatizadas e jacuzzi com vista

para os campos. O restaurante apresenta a típica gastronomia serrana, e
harmoniza seus pratos junto a uma
adega de 60 selecionados rótulos
nacionais e importados. O Resort
possui spa climatizado, com piscina
interna e jacuzzi externa aquecidas,
sala de cinema, jogos e academia,
saunas, bar, boutique e sala para

eventos. Pesca de trutas, trilhas, canoagem e cavalgadas até canyons
e cascatas fazem parte das opções
de lazer. O hóspede também pode
apreciar as tradições da cultura
local no Galpão Crioulo, onde há
sempre churrasco de fogo de chão,
chimarrão e uma gaita para embalar a confraternização.
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Casarão Villa do Império
Hotel Boutique
Tombado pelo Patrimônio Histórico
Nacional, o Casarão Villa do Império
Hotel Boutique, localizado em
Pirenópolis (GO) é um dos mais char-
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mosos e tradicionais da cidade. O destaque são as jabuticabeiras centenárias
em volta da piscina com aquecimento solar.
Com espaços lounges para entretenimento
e massagens, o objetivo é proporcionar
momentos de bem-estar e paz interior.

Boutique Hotel Casa Teatro
Localizado no centro histórico
de Manaus e ao lado do Teatro
Amazonas, o Boutique Hotel
Casa de Teatro preserva a arquitetura moderna e contemporânea
do espaço e reúne obras de artes

em ambientes com iluminação especial. Com instalações luxuosas
e infraestrutura completa, o hotel
possui poucos apartamentos, valorizando a exclusividade e privacidade dos hóspedes.

187

The Chili Beach Boutique Hotels
& Resorts
Situado bem em frente à praia
da Malhada, em Jericoacoara (CE) o
The Chili Beach Boutique Hotels
& Resorts possui instalações aconchegantes. As suítes e bangalôs
têm decoração contemporânea e
equipamentos de alta tecnologia.
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O acesso direto à praia, permite
que as massagens terapêuticas e
relaxantes sejam feitas com total
privacidade. O deck solar, o lounge e a livraria são os diferenciais,
que proporcionam um visual do
pôr do sol deslumbrante.

Nau Royal Hotel Boutique e Spa
Localizado na praia dos
Amores, Camburi, em São
Sebastião (SP), o Nau Royal
Hotel Boutique e Spa foi idealizado pelo empresário Roberto
Ibrahim para casais que bus-

cam um lugar exclusivo e romântico. Com apenas 13 apartamentos, o hotel reúne em seu
projeto grandes referências da
arquitetura e design nacionais.
Em 2012 inaugurou o Spa Nau
Royal by L’Occitane, com ex-

clusivos tratamentos faciais e
corporais. Único hotel com o
conceito “ocean view” e “pé na
areia” da região, o Nau Royal
integra a exclusividade das acomodações de luxo à saída direta
para a praia.
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O Zank by Toque
Está situado no charmoso num casarão histórico do bairro do Rio Vermelho,
tradicional balneário do final, do Século
XIX e residência de grandes artistas e
escritores baianos, a poucos minutes do
Centro Histórico de Salvador (BA). Conta
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com 16 apartamentos que mesclam, com
elegância, móveis garimpados nos melhores antiquários e mobiliario de
desenhistas brasileiros. A piscina tem
uma vista privilegiada da Praia da
Paciência no Rio Vermelho, tornando o ambiente convidativo para relaxar e curtir a vista.

Unique Garden Hotel & Spa
Localizado nas proximidades do
Parque Estadual da Cantareira, último
reduto preservado da Mata Atlântica,
em Nairiporâ (SP), o hotel possui apenas 27 chalés cercado por flores que
espalham um agradável perfume com
destaque para a plantação de lavanda.
Conta com uma equipe especialmen-

te treinada para surpreender, permanentemente os visitantes. A cozinha
comandada pelo chef Daniel Aquino
apresenta pratos criativos e balanceados, opções saudáveis com ingredientes cultivados na horta do hotel. Uma
nutricionista acompanha as necessidades de cada hóspede sugerindo
refeições personalizadas. No spa, um

amplo e diversificado menu de tratamentos e terapias, com destaque para
a medicina chinesa e ayurveda, é realizado por profissionais especializados que
utilizam óleos essenciais, frutas e ervas
cultivadas no ervanário do hotel. Convite
ao relaxamento, pausa para o descanso e,
se o hóspede desejar, momentos para a
estética e para o emagrecimento.
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Pousada do Toque
Está localizada em São Miguel
dos Milagres, no litoral Norte de
Alagoas em uma praia praticamente deserta, com manguezais intocados. É também local de preservação
do peixe-boi devido as suas calmas
águas, uma região de piscinas naturais e um mar que oscila entre o
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verde e o azul. Natureza, conforto
e gastronomia são pontos fortes da
pousada e uma culinária criativa e
saborosa fazem do Toque uma viagem gastronômica. Horta orgânica,
piscina ionizada, quadra de tênis,
dvdteca e biblioteca são algumas
das atrações desta pousada.

Orixás Art Hotel
Está situado à beira mar, no centro
da bucólica aldeia de Flecheiras, a 120
km de Fortaleza (CE). O local ainda
guarda as características de vila de
pescadores, com suas praias de coqueirais e areias brancas, repletas de
piscinas naturais. O Hotel é um projeto arrojado, onde a natureza está

sempre presente, e o rústico convive
com a sofisticação e o conforto. Obras
de arte, quadros e esculturas, surgem
entre a vegetação nativa preservada.
Como o próprio nome indica, as 18
suítes são nomeadas a partir de orixás,
ricamente decoradas com motivos e
cores inspirados na África.

193

Pousada & Spa
Mirante da Colyna
Esta pousada está instalada em
um dos mais altos pontos do distrito mineiro de Monte Verde, a 1,6
mil metros de altitude, com vista
privilegiada e única. Possui 23 acomodações modernas e equipadas
com mobiliário sofisticado, piscina
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aquecida e coberta, hidro spa com
ozônio e cromoterapia, cinema, wireless, cyber café, salão de jogos,
quadra de tênis, sauna, deck panorâmico, academia e restaurante, que
oferece um serviço farto e saboroso
para o café da manhã, servido até às

11:00 h. Seu cardápio também conta
com o preparo de saborosos pratos
regados ao tempero e sabor da cozinha contemporânea. Disponibiliza o
Samadhi Spa Holístico Mirante da
Colyna, com um menu de terapias
bastante diversificado.
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