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Entrevista

Olivier Hick, 30 anos
dedicados a AccorHotels

C

onhecedor da rotina da hospitalidade desde pequeno por influência da mãe, que era Chef de cozinha, o francês Olivier Hick fez carreira
na AccorHotels, onde está desde 1986.
Passou por diversos países e mudou-se
para o Brasil há menos de dois anos. Já
demonstra conhecer a realidade local e
entender a diferença de cultura de cada
uma das regiões de Norte a Sul, além
das características dos demais países
sob seu comando.
oje, Olivier é Vice-presidente Executivo Midscale para a América
do Sul e vê as mudanças, seja
de cargo ou de país, como razões para
continuar motivado a encarar os desafios. Nesta entrevista, ele conta sobre
as inovações já realizadas nos hotéis
Mercure e Novotel, além das implantações do Adagio. Fala também sobre as
propostas de transformação do uso dos
hotéis, que estão deixando de ser apenas um local para receber hóspedes, se
tornando ambientes de convívio coletivo
e prestação de serviços.

H

Revista Hotéis — Como você começou sua carreira na hotelaria? Foi por
vocação ou por necessidade?
Olivier Hick — Eu entrei na hotelaria por vocação.
Minha mãe foi Chef de cozinha por mais de 30
anos, e lá eu ajudava, colocava a mão na massa,
cozinhava desde pequeno. Eu gostava da
hospitalidade, do pessoal, dos restaurantes, alimentos. Então decidi fazer a escola de hospitalidade e um dia tive duas oportunidades: uma
com a Accor e outra com o Meridian. Então escolhi a Accor e estou aqui há 30 anos. Comecei
no ibis em Paris e fiquei por seis meses. Depois,
por eu gostar muito de viajar, fui transferi8

do para a Polinésia Francesa que ficava a 20
horas de viagem. Nos hotéis da Polinésia
Francesa, a minha carreira foi como Gerente
de A&B, depois Gerente do hotel e em seguida fui para Gerente de operações na Tunísia,
onde fui responsável por 12 hotéis. Depois
fui para Dubai, onde assumi o cargo de Vicepresidente de operações e fiquei por oito anos,
de 2008 a 2016, comandando quase 40 hotéis.
Revista Hotéis — Qual o legado profissional que você trouxe para o Brasil ao assumir o comando das operações Midscale
da AccorHotels América do Sul?
Olivier Hick — Em todos os países que trabalhei sempre consegui superar os desafios, a
começar pela cultura. Aqui no Brasil, o nosso
desafio é fantástico, pois é descobrir um novo
país que é muito grande da América do Sul. É
a primeira vez para mim, é uma nova língua
e uma nova experiência. Dentro da minha
carreira aprendi que mudar é importante
quando falamos sobre hospitalidade. E vejo
que devemos mudar dentro de cada quatro
ou cinco anos. Ter uma nova vida e uma nova
maneira de trabalhar, acho que é interessante.
Eu não sei ficar em um país por dez ou quinze
anos, eu gosto de mudar, de viajar com a
minha família para descobrir um novo país,
uma nova cultura. O desafio me foi dado por
Patrick Mendes dois anos atrás, quando nos
encontramos em Dubai. Eu conheço o Patrick
há 20 anos e ele achou que seria interessante
em vir para o Brasil e me perguntou por que
não pensar nisso. Nós discutimos sobre isso
e hoje estou aqui. E é uma experiência muito boa. Estou aqui desde janeiro de 2016. O
mais importante é que minha esposa e meus
filhos ficaram felizes de vir também. Para as
crianças, foi muito bom, pois eles adoram
futebol e o que mais pesou na decisão de vir
foi a minha esposa, ela queria muito vir.

Fotos: Divulgação
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Revista Hotéis — Você gosta de mudanças,
mas está na Accor há 30 anos. O que te faz
manter a motivação e não se acomodar
na empresa onde está há tanto tempo?
Olivier Hick — Primeiro que cada vez que preciso viajar para um novo país é um desafio
muito interessante. E é claro que depois de
30 anos, você tem cargos que são diferentes e com isso cada dia é um novo desafio,
uma experiência, um conhecimento e, especialmente na hospitalidade, que é um ramo
completamente diferente. A cada dia falamos
de clientes diferentes, de pessoas diferentes
e elas são a vida para mim, eu gosto de pessoas. Além disso, o mercado do turismo é
muito dinâmico e interessante. E no Brasil é
ainda mais diferente, pois cada destino tem
uma especificação. O objetivo é trazer mais
experiências, isso é importante porque eu
tenho experiência na Ásia, sobre serviços lá
que, se você conhecer hotéis na Ásia, vai ver
que os serviços são completamente diferentes.
Eu acho que o interessante é eu trazer minha
experiência pessoal para o Brasil e descobrir
novas pessoas e maneiras de trabalhar aqui
também, descobrir um novo conceito. Na Ásia,
minha experiência foi fantástica e no Brasil
está sendo também. É um país com mais de
200 milhões de habitantes e muito grande. As
culturas são muito diferentes. Cada viagem
que eu faço ao Norte, Nordeste, vejo isso, a
comida é diferente, as pessoas são diferentes,
até a língua portuguesa é diferente também.
E, se falarmos sobre a América do Sul também, Colômbia, Paraguai, Peru, Chile, tudo
para mim é fantástico. Então cada dia é bem
diferente do outro, cada dia um hóspede
é diferente, um problema diferente e uma
solução também. Então é muito dinâmico.
Revista Hotéis — Qual a diferença entre as marcas da AccorHotels que você
comanda, que são Adagio, Mercure e
Novotel. Quem é o público-alvo e qual
a diferença de uma pra outra, já que todas estão inseridas no nicho Midscale?
Olivier Hick — A AccorHotels tem um
portfólio de marcas de hotéis que atendem
diferentes perfis de clientes. A Novotel, por
10

exemplo, é uma marca que eu acho muito
forte dentro da Accor mundial, assim como
a Mercure também. Mas a Novotel provavelmente é um pouco mais dinâmica e moderna
que a Mercure, que é mais regional, mais
local. Nós temos hoje 70 hotéis Mercure e
22 Novotel na América do Sul. Na marca
Novotel, cada hospedagem tem a liberdade de desfrutar plenamente ambientes de
quartos espaçosos, modulares, quartos conectados para a família que, se houver duas
crianças de até 17 anos, elas não vão pagar,
além de salas de reuniões mais espaçosas.
No Mercure, as salas de reuniões são menores. A marca Novotel é conhecida por ser
businnes, mas ser familiar também. É uma
marca mais padrão, o tamanho dos quartos
são iguais, há um padrão da recepção ao
lobby. Já o Mercure é uma marca mais flexível. Há hotéis com quartos de 24m² e outros
com quartos de 35m², não temos problemas
em relação à flexibilidade da marca. E há
ainda a localização do Mercure, que está em
todas as capitais do Brasil. São 60 hotéis, um
ou dois Mercures por capital e a marca se
mantém mais local. Falamos sobre este local,
sobre a história desse local. Trabalhamos
o conceito de marca que vai receber bem
todas as pessoas, todas serão bem-vindas.
É midscale, quatro estrelas, é uma marca
mais voltada para a comunidade local.
Revista Hotéis — E o Adagio? O conceito dele
é uma marca voltada para o long stay?
Olivier Hick — O Adagio também é uma marca
bem interessante. Na Ásia, foi lançada cinco
anos atrás e no Brasil chegou há quatro
anos. Cada lugar tem seu nicho de mercado
por long stay, a longa estadia. E nós temos
o Mercure e temos o Novotel, porém eles
têm quartos, mas não têm cozinha, pois as
facilidades dos quartos são para propostas
completamente diferentes. O conceito do
Adagio é que nós oferecemos os serviços do
apart-hotel como se você estivesse em casa,
tem cozinha, lavanderia e toda a comodidade para você ficar dentro do quarto.
Você pode cozinhar, lavar suas roupas,
convidar amigos e, nestes apartamentos,
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podem se hospedar até quatro pessoas.
E o mais interessante é a questão do preço:
quanto mais você fica no hotel, menor o
valor da diária. Na Europa, esse conceito
é fantástico. Ele é usado mais por pessoas
que têm um projeto temporário, mas não
só corporativo, mas, por exemplo, alguém
que esteja construindo uma casa ou alguém
que precise ficar na cidade por três meses,
é muito melhor ficar em um apart-hotel do
que em um quarto, sendo que ainda tem a
facilidade de não precisar alugar um imóvel,
fazer contrato de aluguel e etc. É bem mais
fácil e nós oferecemos todos os serviços do
hotel, como recepção, segurança, academia,
temos piscina também em algumas unidades
do Adagio. Ele é muito bom também para
quem tem família,
eu mesmo tenho
quatro filhos e há
apartamentos com
dois quartos. Então
tem toda comodidade e segurança. Nós
temos hoje oito Adagios em funcionamento, vamos abrir mais quatro ainda este ano
e o nosso objetivo é chegar a 25 unidades.

Todos os hotéis que estamos desenvolvendo agora são muito mais para a realidade
do Brasil. Antes de conhecermos essa realidade, precisamos lidar com a invisibilidade dos apart-hotéis no país e, agora, só
no Alphaville, são ocupados cerca de 120
apartamentos a cada dia. Agora é trabalhar
melhor a marca e buscar mais oportunidades. Hoje, na América do Sul, nós temos o
Adagio só no Brasil, sendo oito unidades. A
ideia é até 2020, chegar a 20 ou 25. Não há
fora do país, mas por que não? Para isso, é
preciso oportunidade, conhecer a realidade,
o mercado, as pessoas e o local também. Em
Cusco, no Peru, não haveria necessidade de
um Adagio, mas em Bogotá, Chile, Lima,
Argentina acho que têm oportunidade.

“Nós temos oito hotéis Adagio em funcionamento, mas o objetivo é ter 25 unidades”

Revista Hotéis — O Adagio nasceu de algumas conversões do Mercure e já
consolidou no Brasil. Como ela será
trabalhada nos próximos anos?
Olivier Hick — Nós fizemos o Adagio em
quatro Mercures. Agora, abrimos o Adagio
Barra Funda, em São Paulo, abrimos um
em Salvador, na Bahia e um em Alphaville,
em Barueri, que são completamente novos,
não foram transformações; já nasceram
dentro do conceito e por isso foi mais fácil.
Quando você tem uma transformação, é
mais complicado, pois fica sem espaço em
lugares que você precisa. Agora o que temos
Salvador (BA), Barra Funda e Alphaville,
em São Paulo, e em São Bernardo do Campo
(SP), que vamos abrir em setembro já nascem com o conceito Adagio. Neles, não
há restaurante, pois o serviço é de café da
manhã e você tem cozinha dentro do quarto.
Neles, há apartamento de até três quartos,
nos quais podem ficar até oito pessoas.

Revista Hotéis — Vocês lançaram recentemente o Gourmet bar no Novotel
Center Norte que fica em São Paulo.
A ideia é levar este conceito para os
outros hotéis da AccorHotels?
Olivier Hick — O Novotel Center Norte tinha
um bar muito antigo para o meu gosto,
então tivemos uma oportunidade de reformar o bar e o restaurante também e, hoje, a
tendência do mercado globalmente falando,
é a de desenvolver mais living areas. Não é
um bar ou um restaurante, mas é um espaço de convívio onde se pode trabalhar,
beber e comer também. É interessante que
lançamos o Gourmet Bar há três meses e
a receita do bar do hotel é atualmente três
vezes maior que antes. Por que? Porque as
pessoas ficam mais tempo dentro do bar.
Tem gente que fica até 1 hora da manhã e
antes, não. Antes as pessoas iam beber cerveja, bebiam e logo voltavam para o quarto
e agora não mais, pois há uma atsmofera
que faz as pessoas ficarem no bar. Os hóspedes trazem pessoas de fora do hotel e
ficam no bar, mesmo que seja para assistir
televisão, trabalhar e é um lugar até para
conhecer outras pessoas também. É muito
11
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interessante porque é um espaço para viver
mais. Antes, o restaurante do hotel era uma
lugar para tomar café da manhã e à tarde
consumir alguma bebida de forma rápida.
Hoje, o Gourmet Bar é um lugar para viver,
a cada dia tem ido mais gente. A média
tem sido de 50 a 100 pessoas diariamente.
Revista Hotéis — Vocês pretendem lançar este conceito em outras bandeiras da AccorHotels?
Olivier Hick — Nós vamos lançar também um
conceito para o Mercure Paulista que não é o
Gourmet Bar, pois ainda estamos definindo
junto a nossa matriz na França. Este espaço
vai ter conceito próprio, mas também será um
lugar para você ficar todos os dias da semana.
Quando você tem um lugar onde você pode
ficar por duas ou três horas, é diferente de um
bar. Hoje, o restaurante do Mercure Paulista
está sem vida, então vamos abrir todas as
paredes para a rua e trazer mais pessoas de
fora para dentro do hotel. O nome ainda não
está definido porque queremos trazer um
conceito em especial para o Brasil. Não gosto
de trazer conceito da França para o Brasil,
pois as culturas são diferentes, então nós
vamos trabalhar um pouco mais sobre este
conceito e o nome também. Nós temos uma
empresa grande como AccorHotels, mas o
conceito que temos em Paris não é o mesmo
que devemos desenvolver no Brasil. Para
mim, o conceito tem que ser local e regional. Provavelmente, o conceito do Mercure
Paulista não será o mesmo do Morumbi. Cada
unidade vai ter sua identidade própria. No
Morumbi, as características são diferentes
das do Center Norte, que são diferentes das
do Jaraguá. Então nós estudamos a área, a
região, antes de desenvolver um conceito.
Revista Hotéis — E quando será inaugurado este novo conceito do Mercure?
Olivier Hick — No Mercure, o nome do conceito
é Wine Stone. Ele está em desenvolvimento
para Paris, na França, e também em outros
países como Polônia e Alemanha. E acho
que há uma oportunidade de desenvolver
no Brasil, mas sobretudo não seria apenas o
12

Wine, de Wine Stone, mas cerveja também,
adaptando para a cultura local, com designe mais cool, mais modelo, mais jovem.
Revista Hotéis — Quais os planos para desenvolvimento da bandeira Mercure
que já chegou a ser a maior do Brasil
e hoje foi superada pelo ibis?
Olivier Hick — O Mercure tem hoje 73 hotéis na
América do Sul, sendo a maioria no Brasil.
Globalmente, são 90 unidades e o plano confirmado é atingir 120 hotéis até 2020, todos
na América do Sul. Temos a oportunidade de
ir para a Colômbia, abrimos dois hotéis em
Bogotá, e temos mais sete ou oito para desenvolver ainda este ano, é tudo muito rápido.
O objetivo do Mercure é um mercado mais
de coversão. Vamos desenvolver até 30 ou
40 hotéis a mais até 2020 e 2021. Há agora a
oportunidade de por a marca do Mercure em
oito hotéis que adquirimos da BHG — Brazil
Hospitality Group até o final do ano. Da BHG,
o total de hotéis a serem convertidos é de 24,
sendo dez midscale e oito deles são Mercure.
Sobre projeção de desenvolvimento, não dá
para ter certeza. Hoje, podemos falar de 20
novos hotéis, mas pode ser menos ou mais,
o mercado atual é muito dinâmico. É importante ainda destacar o trabalho que foi feito
de reforma de 26 unidades do Mercure entre
dois, três anos atrás. Ganhamos em qualidade,
pois trabalhamos muito sobre a experiência
do cliente, desenvolvendo maneiras de trabalhar dentro do hotel, pois a voz interna deve
ser escutada. Como o mercado hoje é mais
complicado, nós mantivemos a qualidade do
hotel, que é muito importante, mas se podemos desenvolvê-la usando a experiência do
cliente e trazer obviamente mais pessoas para
dentro do nosso hotel, por que não fazê-lo?
Revista Hotéis — Vocês estão com uma ação
junto a marca Mercure com um café da
manhã reforçado e com um preço acessível.
Qual que é exatamente o maior objetivo?
Olivier Hick — Hoje nós temos hotéis cujo
conceito é: se você tem um quarto, você vai
ficar no hotel, seja cliente corporativo ou não.
E a ideia da AccorHotels mundial, não só
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do Brasil, é desenvolver maneiras de trazer
pessoas de fora para dentro dos hotéis. Não é
hospedagem, pois não há necessidade de um
quarto para que essas pessoas usem os serviços do hotel. Por exemplo, se você quer comer
uma feijoada, tomar um café da manhã, seja
na semana ou em um sábado ou domingo,
você pode vir aos nossos hotéis. Se você tem
uma esposa e crianças e não quer cozinhar,
leva a família para tomar café da manhã no
Morumbi, é uma experiência diferente, pois a
comida certamente é melhor do que em casa.
O objetivo é mudar o hábito das pessoas que
nunca pensaram em ir para um hotel sem
precisar de um quarto. É como um bar, como
falamos do Gourmet Bar, mas usado mais
como um living. Outro exemplo: se você quer
usar uma academia por uma hora por dia,

sante a mistura de pessoas de dentro com as
de fora do hotel. Se você é solteiro e não tem
com quem conversar, tomar um café, você
vem a um hotel, que pode ser no Morumbi, e
conhecer pessoas. Essa cultura da mistura do
brasileiro é interessante. E fazer essa mistura
também dentro do hotel, acho que será também interessante. Mas nós devemos desenvolver também um melhor Wi-Fi, com acesso
grátis e que não precise gastar 20 minutos com
uma senha, como aconteceu na França. Na
França, dentro do hotel, não tem Wi-Fi grátis,
você precisa pagar e a senha só dura de 10 a 15
minutos. Se você precisa de mais tempo, tem
que refazer a senha. Nós queremos facilitar
a vida dentro do hotel e abrir as portas, mas,
para isso, a cultura dos serviços e das nossas
pessoas precisa mudar. Nós vemos atualmente
a mudança de cultura e
hábitos da nova geração,
mas devemos também
adaptar nossos hotéis e
mudar o padrão, levando em conta também as característias locais,
pois um hotel em Manaus não deve ser igual
a um hotel em São Paulo, ou no Rio. Cada
região é diferente. E tem também os hóspedes do mundo, que falam em quantidades de
estrelas, mas nós devemos esquecer um pouco
as estrelas e desenvolver um novo tipo de
serviço pensando na experiência do cliente.

“Vamos mudar o hábito das pessoas que só
vão ao hotel quando necessitam de quarto”
por que não usar a academia de um hotel? A
mesma coisa é a lavanderia, se você precisa
de uma e mora perto de um hotel, poderá
usar também. Vamos trabalhar a mentalidade
das pessoas que ainda não estão prontas para
isso, para usar o restaurante, a academia, a
lavanderia, já tendo incluído aí o estacionamento, usando então a facilidade do hotel. A
ideia é abrir as portas do empreendimento.
A cultura interna também é diferente e para
realizar esse tipo de atendimento, precisamos
mudar a cabeça das pessoas e treiná-las, pois
pensar sobre isso ainda é diferente. Acho
que no futuro, provavelmente 30 ou 40%
do resultado do hotel será formado assim.
Revista Hotéis — É uma forma de quebrar o
paradigma de que os serviços de um hotel só podem ser usados pelo hóspede?
Olivier Hick — Exatamente, é uma quebra de
paradigmas. Dentro da operação do hotel,
você tem custos fixos. Hoje você tem 40 a 60%
de ocupação, mas mantém os mesmo custos
de eletricidade, pessoal, entre outros. Então
cada dinheiro que você traz a mais, rentabiliza. Além do mais, eu acho muito interes14

Revista Hotéis — Pensando em sua experiência em vários países no mundo, como
você enxerga a hospitalidade brasileira, já
que passou por tantos outros lugares?
Olivier Hick — Bom, Dubai foi um pouco complicado para eu me adaptar. Nos primeiros dois
meses que eu visitei os hotéis, vi que são muito
diferentes, demorei para entender, pois até os
tamanhos dos hotéis são diferentes. Mas, provavelmente, a principal diferença dos clientes
no Brasil, e na América do Sul como um todo,
são as diferenças regionais e locais. Enquanto,
dentro do mundo, falamos em 50% de hóspedes locais e 50% de hóspedes estrangeiros, aqui
falamos em, no máximo, 15 a 20% de estrangeiros. Quando você tem um restaurante, é muito
diferente também, pois não temos muito clien-
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tes internacionais, e sim mais locais. A grande
diferença do Brasil é primeiramente esta, os
clientes são mais locais e não de outras partes
do mundo. Em segundo, acho que o mercado
do Brasil não é um mercado muito de luxo, é
mais Midscale, mais econômico, não há muitas
grandes marcas fora da Accor. Acho que os
clientes são mais midscale e upscale, claro que
há hotéis de luxo muito bons, mas o mercado
não é muito de clientes de luxo. É óbvio que o
mercado passa por mudanças e isso é muito
bom, mas a categoria mais usada é mesmo a
midscale e acho que isso se deve ao fato dos
clientes serem mais regionais. Os preços são
completamente diferentes entre o ibis, Mercure,
Sofitel. Fora isso, não tem muita diferença. O
conceito que lançamos aqui no Mercure, ibis e
Sofitel é o mesmo que lançamos nos hotéis que
temos na França ou em Dubai, a diferença está
apenas no tamanho dos hotéis. Fora do Brasil,
temos grandes empreendimentos com 300 ou
400 quartos, aqui fica mais entre 100 e 150, são
hotéis menores, mas não vejo muitas outras diferenças do Brasil comparado com fora. O serviço também é bem parecido, as pessoas são agradáveis, assim como os clientes. O treinamento
é muito bom, só mudamos para adaptar às experiências do cliente. Claro que não vamos falar
sobre política, mas a ideia é promover mais o
Brasil fora do país. Acho que há muitas oportunidades de trazer pessoas de fora para o Brasil.
E não só da América, queremos fazer isso na
África, na Europa, na Ásia, vamos melhorar a
promoção do Brasil fora daqui e também dos
países hispânicos. Foi uma oportunidade fantástica o Brasil ter sediado a Copa do Mundo e
as Olimpíadas, deu mais visibilidade ao País.
Para mim, os dois eventos foram de muito
sucesso, tanto no serviço, na hospitalidade, na
organização e na infraestutura. Para mim, foi
tudo muito bom e nós deveremos continuar
e avançar com a imagem do Brasil lá fora.
Revista Hotéis — Como você analisa o futuro
da hotelaria no Brasil nos próximos anos e
como a Accor se encaixa neste contexto?
Olivier Hick — Vejo que precisamos ser um
pouco pacientes. Eu acredito fortemente que
o país tem muitas oportunidades na hospi-

talidade e na indústria hoteleira no futuro.
Aqui nós temos tudo! Temos os hotéis, temos
a cultura, temos um país que é fantástico. Eu
já visitei todas as regiões desde que cheguei
aqui e acho só que a gente precisa ter mais
paixão. Acho que a partir de dois ou três anos,
o Brasil vai retornar ao que era em 2013 e 2014,
anos que foram muito bons. Enquanto isso,
acho que precisamos continuar a trabalhar, a
desenvolver o novo conceito de hotéis, pois
vejo que temos oportunidades. A mensagem
do Patrick é que, sim, vamos continuar a nos
desenvolver. Tendo oportunidade, vamo
continuar, sim. Não tendo, vamos avaliar.
Mas, hoje, temos grandes oportunidades e
vamos continuar trabalhando. Estamos com
300 hotéis até agora e o plano para 2020 é de
atigir a marca de 500, mais ou menos. Acho
que, mesmo com as eleições no próximo ano, o
plano se mantém. O que eu acho mesmo é que
todos nós – estrangeiros, brasileiros, governantes – todos precisamos melhorar a imagem
do Brasil lá fora, pois são muitas as oportunidades de estrangeiros visitarem Fortaleza, a
Amazônia, Manaus. A primeira vez que visitei
a Amazônia foi sensacional, mas acho que
não temos uma boa promoção. Eu entendo
que o brasileiro não costuma ir à Amazônia,
então devemos desenvolver pacotes.
Revista Hotéis — Na sua opinião, um dos
gargalos da indústria hoteleira e de turismo
é a falta de promoção do Brasil no exterior?
Por isso que não passamos da marca de 6
milhões de turistas estrangeiros por ano?
Olivier Hick — Em um país com o tamanho do
Brasil, deveremos atingir 10 a 15 milhões
de turistas estrangeiro por ano rapidamente. É necessário promoção e visibilidade,
o que representa custo também. O que é
preciso é desenvolver mais pacotes e a parte
de infraestrutura. Você tem a oportunidade de ir à Europa com 300 euros incluindo
voo e hospedagem por uma semana. Aqui,
não. Este valor é apenas da passagem.
Precisamos melhorar a maneira de desenvolver e vender os hotéis também. Mas,
depois de um ano e meio aqui, eu sou muito
positivo, acho que tudo é oportunidade.
15
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Fracionar um imóvel e
vender as partes para
vários clientes é a
alavanca dos negócios
hoteleiros no momento

Multipropriedade,
modelo de investimento
que alavanca a hotelaria nacional
Nos últimos anos foram desenvolvidos 56 empreendimentos com este
modelo que exigiu um investimento
de cerca de R$ 11 bilhões
A chamada economia colaborativa que
agora está em destaque no Brasil, como
na contratação de serviço de táxis e/ou
locação de casas, já é uma realidade que
acontece no mercado imobiliário e hoteleiro brasileiro há muitos anos. Modelos
como o timeshare (tempo compartilhado)
e multipropriedade (venda fracionada de
imóveis voltada para a segunda residência) ganham espaço por aqui. O conceito
de multipropriedade nasceu nos Estados
Unidos para comercializar casas de luxo
ou de veraneio e assim os vários clientes
dividem os custos com manutenção, segurança, impostos, entre outros e podem
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usufruir da propriedade por um determinado período no ano. Com o tempo, este
modelo de negócio tomou forma e começou
a ser vendido também casas e apartamentos
em condomínios de bom padrão ou resorts
com acesso à praia e/ou parques aquáticos
com alguns serviços de hotelaria.
Como o brasileiro ainda acredita que
tudo que é bom para os norte-americanos,
também é garantia de sucesso por aqui,
resolveram apostar neste modelo de negócio, mas de forma tropicalizada. Como
não existem incentivos governamentais e
nem linhas de crédito para desenvolver
a hotelaria nacional, as incorporadoras e
construtoras descobriram na multipropriedade uma maneira rápida de levantar
recursos. E a conta é bem simples: tomando como base uma unidade hoteleira de
25 m² que é vendida em São Paulo por
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cerca de R$ 400 mil, se fosse fracionada em
cotas imobiliárias para 12 clientes, o investimento de cada um seria cerca de R$ 33
mil. E assim, esta modalidade de negócios
hoje é a alavanca imobiliária de grande
parte dos hotéis que estão sendo construídos no Brasil, principalmente em cidades
como Caldas Novas (GO), Olímpia (SP) e
Gramado (RS).
Com isso, recursos vultosos estão sendo captados no mercado de investidores.
“O fractional, também chamado de cota
ou fração imobiliária ou ainda o nome que
estabelecemos para ser oficial — a multipropriedade — está em franca expansão.
Fizemos um estudo em janeiro deste ano
que apontou o desenvolvimento em pelo
menos 28 cidades e 12 estados brasileiros,
produzindo um investimento total de R$
11 bilhões nestes últimos anos, em que o
mercado imobiliário viveu seus piores
anos da história! E, neste período em que
os empreendedores procuram as raras
oportunidades de negócios existentes, esta
se mostra como uma das melhores alternativas de negócios”, destaca o Consultor
Caio Calfat, que é CEO da Caio Calfat Real
Estate Consulting, consultoria especializada no setor imobiliário e hoteleiro no
Brasil. O estudo teve como parceiros duas
das principais intercambiadoras de semanas férias compartilhadas no mundo, a
RCI e a Interval, além da maior comercializadora deste tipo de propriedade no País,
a WAM Brasil.

das frações imobiliárias em relação a seus
direitos e obrigações, seja no aspecto jurídico, seja nas questões de uso e manutenção desta propriedade compartilhada. É
importante se regular, abranger todos os
seus pontos característicos e criar um arcabouço jurídico seguro para este modelo
de negócio que está em franca expansão no
Brasil”, enfatizou Calfat.
Mesmo nascendo dentro de um núcleo
de estudo do Secovi/SP, este anteprojeto
também teve a participação de importantes entidades, como: FOHB — Fórum de
Operadores Hoteleiros do Brasil, a ADIT—
Associação para o Desenvolvimento
Imobiliário e Turístico do Brasil, a CBIC
—Câmara Brasileira da Indústria da
Construção, entre outros. O objetivo foi dar
maior segurança jurídica aos processos de
compra, venda e construção dos imóveis.

Caio Calfat: “O objetivo
deste anteprojeto de lei
que desenvolvemos
foi para dar maior
segurança jurídica
aos processos de
compra, venda e
construção dos imóveis”

Arcabouço jurídico

Segundo Caio, que também é VicePresidente
de
Assuntos
TurísticoImobiliários do Secovi-SP, este produto, ainda que esteja enquadrado na Lei
4591/1964 de Incorporações Imobiliárias,
precisa de regras próprias devido a várias características próprias de venda e
utilização. “Em função disso, criamos no
SECOVI/SP, junto com vários profissionais do setor, um texto que originou o
Projeto de Lei 54/2017, de multipropriedades. Ele está atualmente em tramitação
no Senado Federal, de autoria do Senador
Wilder Morais, com o intuito de oferecer
segurança jurídica aos mercados imobiliários na produção e hoteleiro na gestão
deste modelo de empreendimento. Esta
segurança também é para os proprietários
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E para ter uma noção de como a multipropriedade está se desenvolvendo rapidamente no Brasil, este mesmo estudo
feito pela consultoria de Caio Calfat no
ano passado detectou 33 empreendimentos existentes no País, e neste ano já
aponta 56 empreendimentos. São 19 já
inaugurados e 37 em construção ou em
lançamento. Os 56 empreendimentos
contam com 14.511 unidades residenciais
fracionadas e 217.377 frações (ou cotas),
com um valor médio de venda de aproximadamente R$ 51,2 mil por fração. As
propriedades se espalham em 12 estados
e 27 cidades. Goiás é o estado líder neste tipo de imóvel (21 propriedades), seguido do Paraná e Rio Grande do Sul (8
cada), São Paulo (6), Bahia (5), Pará (2)
e Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito
Santo, Santa Catarina, Maranhão e Piauí
(com um cada).

Administração confiável

Vários destes empreendimentos que
estão em construção ou que já entraram em operação estão sob administração da RCI, sigla em inglês da Resort
Condominiums International. Segundo
sua Diretora geral no Brasil, Maria
Carolina Pinheiro, a empresa detém hoje
82% de share no mercado nacional. “Em
2016, o número de novas afiliações atingiu a marca de 20 empreendimentos no-

vos no ano. Um recorde desde o início
das nossas operações no Brasil, na década de 1990. Atualmente, contamos um
total de 212 empreendimentos afiliados
e 75 salas de vendas ativas. Estou muito
otimista e confiante que a regulamentação vai colaborar com a nossa indústria
da multipropriedade, atraindo novos
players e fortalecendo ainda mais as empresas que já atuam nesse setor”, acredita Maria Carolina.
Ela, que foi uma das profissionais que
participaram do anteprojeto de lei da multipropriedade, lembra que: “Quando dizemos que buscamos a regulamentação da
multipropriedade, acho importante destacar que atualmente, os projetos existentes
estão embasados na Lei nº. 4591, da incorporação imobiliária, ou seja, existe um
embasamento jurídico. Com a regulamentação o que se pretende é deixar o assunto
da multipropriedade mais específico com
regras claras e objetivas para o negócio”,
observou Maria Carolina.
E ela vai além em seu ponto de vista,
e explica que a multipropriedade, assim
como o segmento de time share, cresce
acima de dois dígitos todos os anos aqui
no Brasil. “Os conceitos são similares,
mas destinados a empreendedores com
perfis diferentes: O timeshare é destinado aos empreendedores da hotelaria.
Empresários que desejam continuar como

Levantamento foi
realizado pela consultoria de Caio Calfat, onde
constam 56 empreendimentos
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Maria Carolina Pinheiro:
“Com a regulamentação, o que se pretende
é deixar o assunto da
multipropriedade mais
específico com regras
claras e objetivas
para o negócio”

proprietários do ativo do hotel e com o
timeshare, eles conseguem vender as diárias de forma antecipada, garantindo
fluxo de caixa. Já a multipropriedade é
destinada aos empreendedores que atuam na segunda residência e que desejam
encontrar um novo formato de comercialização. Neste caso, esses empreendedores
desejam sair do projeto (empreendimento) e vender de fato o ativo. Com certeza
é um segmento que cresce a cada dia, justamente porque oferece uma nova oportunidade às empresas do mercado imobiliário, que desejam encontrar um novo
formato de produto para atrair clientes
que querem adquirir frações de um imóvel. Acredito que o segmento da hotelaria
dará continuidade em seus projetos neste
setor. Assim como também acredito que a
segunda residência também manterá suas
taxas de crescimento. Não vejo superposição de negócios, mas sim novos formatos,
pois existe consumidor para todos os tipos
de produtos”, concluiu a Diretora da RCI
no Brasil.

Modelos atrativos

O Sócio diretor da New Time, tradicional empresa comercializadora de time
share e multipropriedade no Brasil, João
Paulo Mansano lembrou um dado que a
RCI divulgou recentemente, constatando que das 70 salas de vendas ativas no
País hoje, 35 são de multipropriedade, ou
seja, o número de salas de vendas já está
equilibrado. “Com isso, acreditamos que
o time share continuará a ser um modelo
de negócio atraente e continuará com seu
espaço, mesmo com o crescimento da multipropriedade. Inclusive, ouso falar que
talvez o time share vai passar a ter ainda
mais espaço com o aumento do número de
empreendimentos fracionados, principalmente a partir da entrega desses empreendimentos. Isto porque o time share, no
modelo brasileiro, se vale da ociosidade
de parte da hotelaria convencional, apenas alguns poucos resorts já diferenciam
seus produtos físicos para a base de clientes TS. O que a multipropriedade vai fazer
a médio e longo prazo no Brasil é aumentar ainda mais essa ociosidade. Os hotéis
provavelmente vão passar um pouco mais
de dificuldade no que tange a ocupação.
Por isso, há uma oportunidade no time
share de ser mais um canal de distribuição, diminuindo essa ociosidade”, acredita Mansano.
Se for for feita uma comparação entre
qual o modelo de negócio é o ideal para
se investir, Mansano dá a dica: “Num
primeiro momento o time share é mais
interessante caso já tenha um empreendimento pronto e com algum problema de
ocupação, pois irá aumentar esse número.
No caso de um destino que tem uma demanda de leitos que a hotelaria existente
não consegue oferecer, a multipropriedade é uma ótima alternativa. Ao invés de
incorporar um hotel, um flat ou um residencial, você pode fazer um empreendimento fracionado e melhorar a disponibilidade de leitos para o mercado e, no caso
do incorporador, potencializar o VGV do
empreendimento”, concluiu Mansano.

Mudando a hotelaria nacional

Quem também está com uma expectativa bastante otimista em relação ao crescimento da multipropriedade no Brasil é
Fernando Martinelli, Diretor executivo da
Interval International no Brasil. “Este mo-
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Fernando Martinelli:
“A multipropriedade já
está possibilitando o
País mudar de nível na
sua hotelaria de lazer”

delo já está possibilitando o País mudar de
nível na sua hotelaria de lazer. Se a gente
comparar o Brasil com outros destinos internacionais hoje, ainda é um destino caro.

pouca oferta, o preço é mais caro. Então
hoje a gente não consegue ter escala no
turismo de lazer aqui, pois os nossos hotéis são pequenos. Se a gente pegar um
grande operador internacional, eles têm
dificuldade de operar o Brasil. Por que?
Porque quando eles chegam em um destino, precisam comprar uma quantidade “x” de semanas no atacado. A gente
não tem nenhum hotel com dois, três mil
apartamentos que possam vender no atacado. Então tudo isso dificulta o desenvolvimento do turismo no nosso País”,
questiona Martinelli.
Mas como este modelo de multipropriedade é regulamentado nos Estados
e México, países que lançaram e aprimoraram? Fernando Martinelli explica: “O
mercado americano trabalha basicamente com dois modelos, o de propriedade,
que eles chamam de “deed title”, que é
a escritura imobiliária, e o modelo de direito de uso. O modelo de propriedade é
predominante, mais de 90% do mercado
foi vendido neste formato e lá cada estado tem uma legislação específica. A mais
avançada é a do estado da Flórida, que
é onde está a grande maioria dos projetos com tempo compartilhado. O cliente
compra um direito de propriedade de
uma semana, faz parte daquele condomínio que muitas vezes é representado
por uma associação de proprietários,
como o Homeowners Association e esse
empreendimento funciona muito bem.
Então esse é um modelo super consolidado nos Estados Unidos. É uma indústria de alguns bilhões de dólares. Já no
mercado mexicano é um pouco diferente. Lá, eles não vendem a propriedade,
vendem um direito de uso por tempo
indeterminado. Ele é basicamente uma
propriedade, como se fosse uma posse,
como aqui no Brasil. Então, cada mercado tem uma característica”.

Maior comercializadora do Brasil

Marcos Freitas: “É
comum nas economias o
fator econômico
anteceder a regulamentação jurídica, como
aconteceu com o tempo
compartilhado no início
dos anos 2000”
22

Por exemplo: Cancun, México e Caribe são
destinos muito mais baratos que o Brasil
e a razão é simples: eles têm grande oferta hoteleira de produtos de lazer. Pela lei
da oferta e demanda, quando tem muita
oferta, o preço diminui e quando você tem

O mercado de multipropriedade, para
Marcos Freitas, Sócio diretor da WAM
Brasil, ainda está em processo de consolidação. “Na minha opinião ainda faltam
algumas medidas para atingir este objetivo, ou seja, um dever de casa para os
players do mercado. Dentre eles, a mais
importante, é a votação do Projeto de
Lei 54/2017, que está no Senado Federal,
que é uma lei específica para a indústria
que já movimenta bilhões de reais e não
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pode ficar sem uma legislação própria. É
comum nas economias o fator econômico
anteceder a regulamentação jurídica, como
aconteceu com o tempo compartilhado no
início dos anos 2000”, explicou Freitas.
O diretor ressalta a importância da
preservação, perenidade e sustentabilidade do negócio. “Acreditamos no modelo
da WAM, que trata dos cinco alicerces
essenciais para atingir este objetivo, que
são: 1) O incorporador, que é o investidor
imobiliário, necessita de um conhecimento geral do negócio, pois não é o mesmo
negócio de incorporação tradicional. 2)
a empresa comercializadora, e aqui falamos de uma empresa que assume todo o
processo de vendas, blindando a incorporação diante de possíveis reclamações trabalhistas pelos seus corretores e reclamações do consumidor pelos seus clientes,
além de ter estrutura própria para o pós
-venda e relacionamento com o cliente. 3)
a assessoria jurídica que adequa o projeto à legislação vigente para que não haja
problemas no negócio. 4) o clube de vantagens que permite que o cliente tenha benefícios até a entrega do empreendimento
e após a entrega que possa administrar os
intercâmbios entre os destinos turísticos.
5) A administração hoteleira que vai garantir a prestação de serviços oferecidos
quando da venda. Portanto, a segurança
jurídica do cliente, para quem incorpora,
para quem vende e para quem vai administrar o hotel, advém de uma boa formatação jurídica do projeto, até a aprovação
do Projeto de Lei 54/2017 e também no
entendimento e no cumprimento das etapas necessárias para o sucesso do projeto
com os cinco alicerces do modelo WAM”,
afirma.
Para Freitas, é necessário distinguir o negócio de sua empresa do negócio de hotelaria. “A princípio, o negócio de multipropriedade é derivado do segmento imobiliário de
segunda residência. O fato de ele oferecer
serviços hoteleiros após a entrega do projeto
não necessariamente quer dizer que ele fará
concorrência à hotelaria. Este negócio tem
como premissa básica o uso das semanas
por parte dos clientes. Não se pode comercializar a multipropriedade oferecendo aos
clientes investimentos e o compromisso de
administrar o pool para rentabilizá-los, por
dois motivos: o primeiro, que esta venda necessita da autorização da CVM por tratar-se
de oferta pública de capital e o segundo ,que
a conta financeira, invariavelmente, não fe24

cha como atrativo de investimento. A multipropriedade está inserida no contexto da
indústria do turismo, mais precisamente, no
turismo imobiliário. Este raciocínio explica o
porquê do crescimento anual de dois dígitos
deste modelo em relação à queda vertiginosa do segmento de incorporação imobiliária
tradicional nos últimos anos: não se vende
imóveis na multipropriedade, vende-se turismo, qualidade de vida, vende-se emoção
e experiência. Quanto ao ponto comum com
a hotelaria, tem-se os serviços hoteleiros que
deverão ser realizados por empresas especializadas neste tipo de mercado. A maior
fatia da sua receita advém da administração
condominial e da exploração de Alimentos e
Bebidas e menos da administração do pool
hoteleiro. A administração hoteleira tem
que entender que os clientes proprietários
deverão ter tratamentos diferenciados dos
clientes hoteleiros”.
As ideias de Freitas são acompanhadas
de bastante conhecimento e experiência.
Sua empresa, a WAM Brasil, está completando quatro anos de atividades neste ano
e já foram vendidos mais de 100 mil contratos de multipropriedade. Com isto, a
empresa teve mais de R$ 5 bilhões de VGV
— Volume Geral de Vendas. “Neste ano,
a previsão é de vendas de 30 mil contratos com VGV da ordem de R$ 1,4 bilhões.
Já para os próximos dois anos, espera-se
que o volume de vendas dobre e que sejam
lançados mais de R$ 5 bilhões de VGV”,
avalia o diretor.
Ele aponta as vantagens para quem
incorpora, vende, compra e administra a
multipropriedade: “Para quem incorpora,
o aumento é considerável no VGV, porém,
aumenta-se consideravelmente a responsabilidade do incorporador. Para quem
compra, a vantagem principal é de que o
cliente paga apenas pelo que usa, ou seja,
é uma compra inteligente, que divide o valor de investimento (da compra) e o valor
da manutenção, compartilhando com os
outros o período de uso. O grande apelo
de venda é a experiência, é a oportunidade de garantir ao cliente férias anuais,
propriedade imobiliária da sua segunda
casa e a experiência da viagem através da
possibilidade de intercâmbio”.
Assim como todo negócio, a multipropriedade possui um risco. Qual seria ele e
como evitar o embroglio jurídico? Freitas
responde: “Consideramos como grande
risco atualmente na indústria é a entrada
de empresários desinformados dos com-
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promissos e responsabilidades do modelo
de multipropriedade. Temos visto que alguns deles entram no negócio sem ter ideia
do ciclo do projeto como um todo, ou seja,
desconhecem os cinco pilares essenciais
do negócio. Estes empresários tem sido seduzidos por uma planilha eletrônica que
multiplica o seu VGV e multiplica o seu
resultado. Esta é a nossa verdadeira preocupação. Juridicamente, quando o projeto
é bem elaborado e bem estruturado, os riscos são bem reduzidos. Com a aprovação
do projeto de lei, consolidaremos todos os
aspectos jurídicos do negócio, porém, os
riscos da falta de conhecimento são ainda
o mais preocupante, ao nosso ver. O negócio de compartilhamento é um movimento
sem volta, o seu crescimento será significativo e, em consequência, o negócio de
multipropriedade seguirá os seus rumos”,
concluiu Freitas.
A WAM Brasil está presente em quatro
das cinco regiões do Brasil, Sul, Sudeste,
Centro Oeste e Nordeste. São cinco operações: Gramado, Olímpia, Caldas Novas e
Porto Seguro, além, das operações com unidades já prontas de Pedra Azul (ES) e Praia
dos Ingleses Florianópolis (SC). Até o final
de 2017 mais cinco operações serão lançadas: São Pedro (SP), Lagoinha (CE), Penha
(SC), Natal (RN) e Barra da Tijuca (RJ).

Momento de oportunidades

Outra empresa goiana que cresce diante das oportunidades oferecidas pelas vendas de time share e das multipropriedades
no Brasil é a BRShare. De acordo com seu
Sócio diretor, Cássio Nardon, em tempo
de instabilidade política e econômica que

vive o Brasil o cenário da economia compartilhada se fortalece. Os investidores
percebem o valor de compartilhar uso e
investimento, diminuindo gastos e ganhando em eficiência. “Com isto, nossa
empresa já atende clientes em vários estados, como: Pará, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Goiás, Distrito Federal, São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo
uma boa alternativa para o mercado imobiliário tradicional de segunda residência, que anda desacelerado”, diz Nardon.
“Investidores viram novos players nesse
mercado, tendo em vista o resultado acima da média que projetos imobiliários alcançam. Muitas vezes, o resultado líquido
é três vezes maior do que o de uma comercialização tradicional”, completa o outro
Sócio diretor, Cristiano Fiuza.
Ele revela que a BRShare tem se reinventado na busca de agregar valor a seus serviços, inicialmente o maior serviço era o de
consultoria, mas os clientes precisavam de
um “pacote mais completo. “Hoje oferecemos serviços como comercializadora, assessoria e consultoria, administradora de carteira e cobrança, comunicação digital (website,
mídias sociais, SEO), branding, marketing
on e off, inclui o software de Gestão específico em seus serviços, parceria com a intercambiadora de viagens e muito mais. Somos
realmente parceiros, do início ao fim do processo”, ressalta Nardon. E ele conclui destacando a performance da empresa. “Temos
expertise de quase 20 anos no mercado, com
vários cases de sucesso de time share, multipropriedade e parques temáticos pelo País,
com previsão de vendas que ultrapassa R$
1,1 bilhão para os próximos anos”.

Projeção do estudo
da Caio Calfat Real
Estate Consulting de
frações de imóveis
nos próximos anos
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Maceió (AL)

movimenta R$ 111 milhões com
quatro novos hotéis em 2017

Fotos: Divulgação

Capital alagoana
tem 22 hotéis
em fase de
construção, instalação ou ampliação
da estrutura com
investimento total
de pelo menos
R$ 329,5 milhões
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Nos últimos anos, Maceió teve um
crescimento recorde no número de
empreendimentos hoteleiros, tendência que vai na contramão da crise que
atravessa o País. Prova disso é que
quatro novos hotéis serão inaugurados
na capital neste ano e vão movimentar R$ 111 milhões na economia local,
gerando 1.816 novos leitos e empregando diretamente mais de 240 pessoas.
O Condo Hotel Intercity, na Ponta
Verde, é um dos empreendimentos
que abrem as portas em 2017 e conta
com investimento de R$ 25 milhões.
Ele irá inaugurar 425 novos leitos na
capital e gerar 70 empregos diretos.
O Record Offices & Suites, também
na Ponta Verde, teve investimento de
R$ 11 milhões, vai gerar 623 leitos e
empregar 70 pessoas. No mesmo bairro, será inaugurado o Comfort Condo
Hotel, que contou com investimento de
R$ 50 milhões, abrindo 40 novas vagas
para empregos diretos e com 264 leitos.
Já no bairro da Jatiúca, o Hotel Porto
Jatiúca é mais um dos que serão abertos ainda este ano. Ele terá 504 leitos,
empregará diretamente 60 pessoas e
teve investimento de R$ 25 milhões.
Com a inauguração desses quatro
novos hotéis em 2017, Maceió registra
assim um aumento quase 11% no número
de leitos, saindo de 16.569 para 18.385.

Segundo o Secretário do Turismo, Jair
Galvão, os novos investimentos são frutos
do constante crescimento na promoção
do destino Maceió e dos bons indicadores que a cidade tem apresentado.
“A conclusão dos quatro novos
projetos hoteleiros previstos para 2017
em Maceió sinalizam bem o crescimento que o setor turístico tem tido nos
últimos anos e é fruto dos indicadores
positivos que o destino está tendo no
mercado, principalmente no brasileiro
e no sul americano. Além de aumentar
a oferta de leitos da capital, permitindo
que o fluxo anual de turistas seja ainda
maior, os empreendimentos também
geram grandes oportunidades de emprego e renda para a população da capital,
principalmente a juventude, uma vez que
o turismo tem a capacidade de absorver
esse perfil de mão de obra”, explicou.
“As notícias são muito boas e vêm
acompanhadas de um constante desafio
em investir na promoção e divulgação do destino de forma inteligente e
na renovação de parcerias comerciais
estratégicas para que possamos manter
a boa taxa de ocupação hoteleira que
temos tido nos últimos tempos, assim
como uma diária média elevada no valor
das diárias, garantindo o crescimento da oferta hoteleira de Maceió com
bases sustentáveis e viáveis para novos
investidores”, acrescentou Galvão.

Crescimento hoteleiro em Alagoas

Segundo dados da Sedetur – Secretaria
do Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Alagoas tem atualmente 22
hotéis em fase de construção, instalação ou ampliação da estrutura já
existente, com investimentos que totalizam pelo menos R$ 329,5 milhões.
O órgão estima ainda que, somados, os novos empreendimentos gerem
ao menos 2,5 mil empregos. A previsão é que nos próximos três anos,
projetos de construção e ampliação de
hotéis no estado irão acrescentar 6,2
mil leitos aos cerca de 16 mil já existentes, representando um crescimento
de 38,7% na oferta aos viajantes.

Investimentos
Tarjab

lança hotel com bandeira B&B
no centro de São Paulo

A Tarjab, que atua há mais de 30 anos
no mercado imobiliário, assinou o primeiro contrato com Grupo B&B Hotels
na América Latina para o lançamento de
seu novo empreendimento em hotelaria.
O B&B São Paulo Luz terá como endereço a Rua Florêncio de Abreu, no bairro
da Luz, que fica em um ponto estratégico da cidade, cercado pelas principais
vias de acesso da capital paulista, como
as marginais do Tietê e Pinheiros, e a
100 metros da estação Luz do Metrô.
De acordo com a parceria, a Tarjab é
quem deverá realizar e gerenciar a obra
do hotel, investindo aproximadamente
R$50 milhões em recursos próprios e
tendo o Grupo B&B Hotels, que administra mais de 400 hotéis pelo mundo,

como responsável por gerir a operação. A expectativa é de que o B&B São
Paulo Luz mantenha uma taxa média de
ocupação em torno de 65%, com diárias
entre R$150,00 e R$210,00. O empreendimento será um dos poucos da região
administrados por uma rede hoteleira.
Segundo o Presidente-executivo
da Tarjab, Carlos Borges, “atualmente
existem em torno de 1.600 unidades
disponíveis para hospedagem no entorno na mesma categoria do nosso
hotel e são esperadas cerca de 380
novas habitações nos próximos anos,
ou seja, há espaço para o crescimento da oferta desses produtos e uma
grande demanda a ser atendida”.
O setor de hotelaria de São Paulo é
marcado pela presença dos segmentos de
negócios, eventos empresariais, exposições, lazer, cultura, saúde e educação.
Com base nisso, a Tarjab driblou um
dos principais entraves do setor, que
é a dificuldade de encontrar terrenos
disponíveis para a execução de empreendimentos com finalidade hoteleira em
localizações privilegiadas e conseguiu
prospectar uma área no Centro da cidade
que atende ao público que vem à capital
para qualquer uma dessas finalidades.

Harbor Hotéis

colocará em operação mais
duas novas unidades neste ano

Diante das oportunidades mercadológicas, mesmo num difícil cenário
econômico nas praças onde atua, a Rede

O B&B São Paulo Luz será construído no
bairro da Luz, região central da capital

Perspectiva de
como será a
fachada do hotel
Harbor Chapecó
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Harbor de Hotéis consolida sua presença no estado de Santa Catarina com a
abertura de dois novos empreendimentos
ainda em 2017. As cidades escolhidas
para abrigar as novas unidades são
Chapecó, com 150 unidades habitacionais
e Capinzal, com 60, ambas localizadas no
oeste catarinense. Essas aberturas fazem
parte de um processo de reposicionamento da empresa, com a readequação das
marcas e unidades já em operação, além
da oferta de novos destinos na rede. Com
a adição dos dois novos hotéis ao seu
portfólio, a rede passa a ofertar 16 hotéis
e amplia sua presença nas regiões sul e
centro oeste brasileiro, consolidando-se
cada vez mais como um player de peso.

Itajaí (SC)

terá seis novos hotéis até 2020

Foto: Divulgação Secretaria de Turismo de Itajaí

Itajai - Baía
Afonso Wippel
em Itajaí (SC)

A cidade catarinense de Itajaí deverá ganhar, até 2020, seis novos hotéis
que vão mudar os conceitos e serviços
com a entrada de grandes redes nacionais e internacionais. As bandeiras que

vão estrear são: Hilton Garden Inn (153
UH´s), Novotel (132 UH´s), Mercure (180
UH´s), ibis budget (125 UH´s), Tullip In
e Blue Tree. Com essa invasão de novos
hotéis, o número de leitos disponíveis
na cidade deve mais que dobrar, saltando dos atuais 2,6 mil divididos em
22 hotéis, de média três estrelas, para
pouco mais de 5 mil. Um dos motivos
para atrair tantos hotéis é a localização
estratégica de Itajaí, além de ter custos
menores do que Balneário Camboriú.
A cidade fica próxima ao aeroporto
de Navegantes, à BR-101, Blumenau e
Joinville, conta com um porto moderno e
estruturado, além das belezas do litoral
que atraem cada vez mais visitantes e
grandes eventos como o Volvo Ocean.
De acordo com dados da Secretaria de
Turismo de Itajaí, a taxa de ocupação de
leitos da cidade é estável, se mantendo em
55% durante todo o ano. Em média, uma
pessoa que se hospeda na cidade costuma
injetar na economia diariamente R$ 145,00.
Com a entrada destes novos hotéis, a expectativa é que a economia cresça ainda mais.
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Modernização

amplia estrutura para
sediar eventos

Localizado na praia da Barra e próximo aos centros de lazer e negócios
da cidade, o hotel Sheraton Barra Rio
de Janeiro acaba de concluir a reforma
de todos os salões de eventos. A obra
tem foco no público que busca por
espaços flexíveis e com infraestrutura para eventos corporativos e sociais,
como congressos, reuniões de negócios, casamentos e apresentações.
Os cinco salões – Atlântico, Marapendi,
Búzios, Angra e Paraty - receberam obras
em 100% da estrutura: dois são para grupos grandes (até 400 pessoas) e três para
grupos menores (até 40 pessoas). O maior
deles ainda pode ser dividido em duas
partes, criando ambientes diferentes. São
mais de 1110 m² de espaço para eventos.

Localizada próximo à cidade de Itu
(SP), a Fazenda Capoava acaba de fazer uma reforma em sua estrutura para
sediar eventos. Agora, corporações e
empresas que miram a realização de
eventos diferenciados, no interior do
estado e mais favoráveis à integração de
seus colaboradores, passam a contar com
a recém inaugurada Sala de Eventos.
O novo espaço comporta até 70 pessoas
e está localizado ao lado do bar da cocheira. Ideal para conferências e reuniões, a
sala está equipada com pontos de internet,
sonorização, linha digital para áudio e
videoconferências, projetor e ar condicionado. O design conjugou harmoniosamente elementos rústicos e modernos.
Ao longo do ano, empresas de diferentes segmentos escolhem a Capoava como
sede de seus eventos corporativos e depois da reforma podem contar com o novo
design rústico e ao mesmo tempo moderno da sala, maior capacidade e estrutura,
além das facilidades como local para
pouso de helicópteros e proximidade com
o Aeroporto Viracopos em Campinas (SP).
Deborah Ancona de Almeida Prado,
Diretora Operacional da Fazenda
Capoava, explicou que o lazer é o carro
chefe do empreendimento, mas a demanda de eventos corporativos também é
muito importante, “principalmente pelo
fato de estarmos perto de grandes centros
empresariais e da capital paulista, nos-

Salão Marapendi do Sheraton
Barra após a reforma

Nova sala de eventos da Fazenda
Capoava comporta até 70 pessoas

Salão Atlântico do Sheraton
Barra após a reforma

Sheraton Barra (RJ)
reforma salões
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so principal emissor de reservas. Além
disso, dispor de uma sala de eventos
moderna e flexível faz toda a diferença,
pois agrega e muito ao nosso principal objetivo, que é a receptividade”.
Além da nova sala, a Fazenda Capoava
oferece ainda três outros espaços com
estrutura completa para os mais variados
tipos de eventos, como casamentos, festas
de aniversário, ensaios fotográficos, convenções empresariais, confraternizações
organizações, workshops e até aniversários e confraternizações de empresas.

Grupo Prive

renova atrações dos
parques aquáticos

Os parques aquáticos do Prive
Diversão estão com novidades. O Clube
Prive e o Náutico Praia Clube lançam
espaços para crianças de até dez anos.
Um balde maluco, cinco escorregadores

(Baby Slide), e gêiseres com jatos de água
que saem do chão em leves movimentações, são brinquedos que compõem
as atrações do Clubinho da Criança,
uma nova área para este público.
O complexo ganhou também o
Varanda Gourmet, com restauran-

Novos brinquedos
foram inseridos no
Clube Prive
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te e sorveteria; o Sabores do Clube,
com um cardápio recheado de variedades gastronômicas que atendem o
paladar adulto e infantil, e o Acqua
Shop, que oferece produtos de banho
e lembrancinhas personalizadas.
No Náutico Praia Clube, brinquedos
aquáticos, piscinas com canhão d’água,
escorregadores, rampa aquática e cogumelos coloridos, compõem o Clubinho
do Pirata. O Water Park conta agora com
uma churrascaria e além disso, inaugurou
a portaria com acesso para o Clube Prive.

Complexo Ibirapuera (SP)
ganha novo espaço para eventos

O local tem 725m²
e possui ambiente
de entretenimento
para crianças,
estacionamento
para 800 vagas
com manobrista,
comodidade e
segurança

O Complexo Ibirapuera, onde está
localizado o hotel Bourbon Convention
Ibirapuera, ganhou um espaço para
a promoção de eventos sociais e corporativos. O empreendimento fica no
bairro de Moema, na capital paulista
e vai atender famílias, moradores da
região e passantes. Na Gastronomia,
dispõe de menu elaborado com carnes nobres, além de opções de café
da manhã, brunch e happy hour.
O novo espaço também é utilizado
pelo Bourbon Ibirapuera para a realização de eventos. O primeiro foi o ‘Arraiá
Bourbon Ibirapuera’, promovido para
hóspedes e visitantes, no começo do
mês de julho. A festa contou com atrações musicais, como shows ao vivo de
sertanejo, moda de viola, forró e DJ. No
entorno da arena, o público degustou
guloseimas que são típicas nos “arraiás” e
que fazem parte da cultura gastronômica

brasileira. O ‘Arraiá Bourbon Ibirapuera’
teve ainda muitas brincadeiras para
participantes de todas as idades, como
touro mecânico, infláveis, pescaria, boca
do palhaço, tiro a lata, entre outros.

Costão do Santinho

inaugura piscina para a família

Um público de cerca de 100 pessoas marcou a inauguração da piscina
aquecida na área externa do Costão do
Santinho Resort no dia 8 de julho, em
Florianópolis. De acordo com o Diretorpresidente, Fernando Marcondes, o
objetivo é inovar todos os anos.
O Diretor de patrimônio e hospedagem, Leonardo Freitas, afirmou
que foram investidos R$ 500 mil na
estrutura e que a piscina olímpica
deu lugar a uma de 1,10m de profundidade para que crianças possam
brincar e se divertir perto dos pais.
A ideia veio de Las Vegas, possibilitando um espaço lúdico e com menor
profundidade para que adultos e crianças
possam se divertir em qualquer temporada. De acordo com Marcondes, os
shows das águas irão acontecer diariamente nos finais de tarde na piscina de
33 graus, com revestimento de “cristal
pool” - produto importado que lembra
a areia. Jatos de água e o toque no chão
lembrarão a sensação de estar no mar.
Para receber os clientes o ano inteiro, o
Costão está inovando em 2017 e investindo mais de R$ 1,5 milhão em modernização de espaços e construção de novas opções de lazer para a família. Em junho, foi
inaugurado o espaço Solarium 7 Chacras,
com um ofurô e três hidromassagens.

A nova piscina agrega ainda mais valor
aos serviços da área de lazer
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A imponente
edificação é
um marco na
paisagem local

Hotel
Alegro
by Tauá entra em operação
Este é o primeiro empreendimento
padrão business da rede hoteleira
mineira Tauá e foi implantado
num condomínio industrial
em Atibaia (SP)
A rede hoteleira mineira Tauá colocou
em operação de soft opening, no dia 4 de
julho, o Alegro hotel by Tauá, seu primeiro empreendimento na categoria econômica business da rede. Ele foi implantado
em Atibaia (SP), quase divisa com a cidade de Jarinu, dentro do condomínio empresarial Brazilian Business Park, no qual
é sócio com 40% do investimento, que
foi de R$ 14 milhões no total. A moderna

edificação conta com 110 apartamentos
modernos e funcionais e fica às margens
do Km 91 da Rodovia Dom Pedro I, sendo uma boa opção de hospedagem para
os executivos que trabalham ou visitam o
condomínio empresarial, assim como os
que se deslocam pela rodovia. De acordo
com Robson Ferreira Alves, Diretor de
operações do Brazilian Business Park, a
ideia de implantar um hotel junto ao condomínio industrial surgiu cerca de dois
anos atrás para atender as necessidades
de hospedagem. “Num momento difícil
que passa o Brasil empreender é sempre
um desafio, mas temos que pensar no
médio e longo prazo e não ficar parados
diante de notícias geralmente não muito
boas. Estamos fazendo nossa parte e o
empreendimento representa muito para
a região, pois agrega serviço hoteleiro
de qualidade as empresas instaladas no
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condomínio. Está estrategicamente construído na região que concentra os quatro maiores PIBs do interior do Estado,
no coração dos quatro principais eixos
consumidores do País”, menciona Alves.

Expertise hoteleira

Ele informa que antes de decidir com
qual rede hoteleira ele fecharia a parceria,
houve conversas com várias, mas a Tauá
se destacou. “Já tinha uma admiração
pela história de vida e empreendedorismo do seu fundador João Pinto Ribeiro.
A rede Tauá foi uma das precursoras no
desenvolvimento da hotelaria na região
de Atibaia onde estamos localizados e
pela expertise no ramo hoteleiro, isto
nos motivou a fechar a parceria. Estamos
convictos que esta parceria será ampliada e duradoura”, assegura Alves.
Daniel Chequer, Diretor financeiro
da rede Tauá se mostra bastante satisfeito no ano que a rede Tauá completa
30 anos e inaugura este hotel que é o
primeiro no segmento business. “Pela
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localização privilegiada e pelo potencial
existente na Região, estamos convictos
do sucesso deste hotel. Estamos enxergando muitas oportunidades para
desenvolver a bandeira Alegro para
outras regiões”, assegurou Chequer.
Para atrair e fidelizar os hóspedes,
Lizete Ribeiro, Diretora comercial e de
marketing da rede Tauá promoveu uma
campanha comercial bastante agressiva chamada “Pague o quanto quiser”.
Esta campanha foi válida até o dia 21 de
julho e o hóspede é quem decidia o valor
a ser pago na primeira diária. “Vamos
trabalhar de forma bastante agressiva
este empreendimento que tem diária de
abertura de R$ 250,00, com café da manhã
incluso. Nossa expectativa é que este
empreendimento alcance 30% de ocupação média já no primeiro ano e se consolide em torno de 60%”, concluiu Lizete.
A área de lazer do Alegro Hotel
by Tauá ficará pronta em dezembro,
mas enquanto isto, os hóspedes podem usufruir a infraestrutura de lazer

No lobby já se
percebe a
preocupação
com o conforto
dos hóspedes

Implantação
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Existem dez suítes
no conceito long
stay com cozinha
americana e
banheira

O empreendimento
conta com uma
sala de eventos
para até 100 pessoas em auditório
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do resort em Atibaia, pois um transfer
faz os itinerários e em menos de cinco minutos os hóspedes acessam os
complexos do BBP e do Tauá Atibaia.
O hotel também oferecerá transfers
para os aeroportos de Viracopos, em
Campinas, e Guarulhos, em São Paulo.

Moderna infraestrutura
A moderna edificação conta 110 apartamentos modernos e funcionais, equipados com frigobar Electrolux, ar condicionado da marca LG, TV de última geração
Samsung com uma variada opção de
canais a cabo, bancada tipo escritório,
cofres e fechaduras eletrônicas da Onity.
O enxoval de cama e banho é da marca
Artex, as peseiras, almofadas decorativas
e as cortinas foram confeccionadas pela

empresa VAG. Já o colchão é da marca
Simmons Hospitality, que possui o exclusivo sistema de molas LFK 2.2 (74% mais
firme que as molas tradicionais Bonnell).
Pode ser usado nos dois lados e tem etiqueta de rodízio que mostra às camareiras
quando o colchão precisa ser virado. O tecido tem tratamento antiácaro e retardante de
chama. O banheiro conta com secador de
cabelo fornecido pela Panther, uma ducha
de alta pressão da Deca e amenities de alto
padrão de qualidade da marca Realgem´s.
Coube a empresa Rossmark Móveis fornecer as portas de entrada dos apartamentos.
Existem dez suítes, que oferecem cozinha americana para estadas mais longas,
dez apartamentos standard com cama
de casal e 90 com duas camas de solteiro.
Além de atender às empresa dos BBP,
o hotel também dará suporte de hospedagem para o Centro de Convenções do
Tauá Atibaia, permitindo que as empresas
tenham uma opção de tarifa menor do
que as do resort, que opera com pensão
completa e possui apartamentos maiores, que acomodam até cinco pessoas.
Completa a infraestrutura uma churrasqueira, sauna, espaço fitness, espaço
gourmet, salão de eventos para até 100 pessoas com móveis da marca Tomberlin e um
restaurante com mobiliário da Thonart.

Fotos: Divulgação

Administração
outras bandeiras da Hplus Hotelaria,
que são mais voltadas ao público corporativo, este novo hotel terá o foco
tanto no público que busca por lazer e o
verdadeiro descanso na praia, quanto os
executivos que vêm a negócios ou para
eventos corporativos em nossas salas de
eventos”, explicou o diretor de Marketing
e Vendas da Hplus, Ricardo Aly.

Nobile Hotéis

administrará empreendimento
em Ribeirão Preto que seria Blue
Tree

Inauguração
marca o 15º
empreendimento
em 15 anos de
existência da rede

HPlus Hotelaria

converte hotel em João Pessoa (PB)
No próximo dia 1º de setembro, a
HPlus Hotelaria começa a administrar
um empreendimento em João Pessoa,
marcando assim a chegada à Paraíba.
Trata-se da conversão do Igatu Praia
Hotel, que passa a se chamar hotel Hplus
Beach João Pessoa. Em 2017, o grupo
fundado na região Centro-Oeste completa
15 anos de atuação. “Esta abertura possui
um significado muito especial para nós,
não só pela 15ª abertura no ano que em
que completamos 15 anos de existência,
mas como também fortifica o nosso plano
de expansão nacional. É um momento que
nós aguardamos ansiosamente e estamos
muito felizes em poder começar esta nova
fase em João Pessoa, que é um forte destino
tanto de lazer, quanto de negócios”, disse o
CEO da Hplus Hotelaria, Francisco Calvo.
O hotel conta com 88 UHs, fica de
frente para o mar na praia de Cabo Branco
e dispõe de piscina, restaurante e salas de
eventos. Atualmente, o empreendimento encontra-se em fase de implantação
e marcará a inauguração da bandeira
Hplus Beach. “Diferente das nossas

A administração começa neste mês
e o empreendimento terá a bandeira
Wyndham Garden Convention. “A decisão pela nossa administração foi quase
unânime pela assembleia de investidores.
Com isto, Ribeirão Preto passa a ter a partir do próximo mês de agosto a segunda
bandeira Wyndham Garden Convention
do Brasil. Estamos muito contentes com
esta conquista e passamos a oferecer 315
apartamentos modernos e funcionais,
assim como oito salas de eventos com
capacidade para até 630 pessoas. Este empreendimento vem somar aos 256 aparta-

“Estamos muito contentes com esta
conquista e passamos a oferecer 315
apartamentos modernos e funcionais em
Ribeirão Preto”, disse Roberto Bertino
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Administração
mentos do Tryp by Wyndham e Ribeirão
Preto estará bem servida de hospedagem
com padrões e serviços internacionais de
qualidade”, destacou Roberto Bertino,
Fundador e CEO da Nobile Hotéis.
Este hotel era uma das apostas da rede
Blue Tree para marcar presença numa das
mais importantes regiões econômicas do
Brasil, mas no final do mês de junho ela
emitiu um comunicado alegando que não
iria administrar este empreendimento que
nem havia entrado em operação, pois houve um conjunto de infrações cometidas
pela Enoch Construtora e Incorporadora.
Como estas infrações não estavam sendo
solucionadas, estava rompendo o contrato. A Enoch rechaçou estas afirmações e
disse que sempre cumpriu as obrigações
contratuais e possui 15 anos de bons
serviços prestados em Ribeirão Preto.

GJP Hotels & Resorts
assume administração do
Marulhos Suítes Resort em
Porto de Galinhas (PE)

Desde 1º de agosto, o Marulhos Suítes
Resort passou oficialmente a ser administrado pelo Grupo GJP Hotels e Resorts,
ampliando para sete unidades operadas
pela rede somente no Nordeste. No Brasil,
o total é de 20 empreendimentos sob
gestão da GJP em 11 diferentes estados.
Antes, sob administração do Grupo

Complexo aquático de lazer é um dos
atrativos do Marulhos, que fica a poucos
passos do mar de Porto de Galinhas (PE)
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Rio Quente, onde ficou durante 2015 e
2016, o Marulhos Suítes Resort, agora by
GJP, tem 40 mil m² de área e complexo
com cinco piscinas, 280 apartamentos distribuídos entre studios, com 35 m², e suítes, com dois ambientes, medindo 45 m².
Há ainda 12 bangalôs e estrutura completa para hospedagem, reuniões e eventos.
Na região Nordeste, soma-se ao
Marulhos os hotéis Sheraton da Bahia,
em Salvador (BA), Prodigy Recife, em
Recife (PE), Prodigy Aracaju, em Aracaju
(SE), Prodigy Beach Resort Marupiara,
em Porto de Galinhas (PE), Prodigy
Beach Resort Natal, em Natal (RN) e o
Linx Sete Coqueiros, em Maceió (AL).

Atlântico Praia Hotel (PB)
apresenta balanço
positivo em 2017

O empreendimento localizado
na praia de Tambaú, na capital paraibana João Pessoa, registrou no
primeiro semestre deste ano 90,68%
de ocupação com diária média de
R$229,35. No mesmo período em
2016, a ocupação ficou em 91,30%,
com diária média de R$214,98.
A direção considera como um empate técnico os números obtidos nas
taxas de ocupação e pontua o crescimento de 6.68% na diária média. “Ou
seja, aumentamos nossa rentabilidade.
A venda foi mais qualificada e o nosso faturamento neste período cresceu
5.30%. Projetávamos um crescimento
maior, porém, com o momento econômico que atravessamos, o resultado é
satisfatório”, afirma o Gerente geral do
Atlântico Praia Hotel, Cláudio Filho.
Os departamentos comercial, de
eventos e de governança, além do restaurante do hotel, ganharam reforços
que contribuíram para os resultados.
Foi criado um departamento de hospitalidade para atender o hóspede que
cada vez mais exige a personalização dos serviços. “Crescemos nos
índices de satisfação dos nossos
hóspedes e essa, sem dúvida, foi a
nossa melhor conquista. Passamos
da média 7.7 em sites de avalia-

Administração
Mesmo com a
taxa de ocupação
se mantendo a
mesma, houve
crescimento
de 6.68% na
diária média

ção para a média 8.2 nos últimos
365 dias. Se contarmos o último
trimestre, essa média sobe para
8.6”, diz Cláudio. A expectativa da
Direção para o segundo semestre
é manter o ritmo de crescimento.

Rede Plaza de Hotéis
Além das novas
aquisições em Santa Catarina, o Rio
Grande do Sul tem
área de vendas de
multipropriedades

assume três pousadas
em Santa Catarina

O grupo gaúcho, às vésperas de
completar 60 anos, diversificou suas
atividades ao assumir a administração de pousadas das empresas Eco

Hotelaria, Pousada Arraial do Ouro,
Pousada Canto da Vigia e Pousada
Ponta do Lobo. Segundo o Sócio proprietário da Eco Hotelaria, Marco
Aurélio Hess de Souza, “a escolha
da Rede Plaza para administrar veio
ratificada por sua tradição, forte marca e reconhecimento no mercado”.
O CEO da Rede Plaza de Hotéis,
Roberto Rotter, declarou que “Estamos
com audacioso plano de expansão e
atendendo a expectativa dos clientes
Plaza com produtos que se diferenciam em suas especificações. Estamos
muito felizes com a chegada das
Pousadas em destinos tão especiais de
Santa Catarina, estado que já operamos e admiramos há muito tempo”.
Estão em andamento outros projetos direcionados para a área de
vendas de multipropriedades em
Gramado e Garibaldi (RS), além dos
Hotéis em Ilhéus (BA) e Capivari
(PR). Além disso, a Rede mantém
o Plaza Vacation Club e projeta a
entrada no mercado Argentino.
A Pousada Arraial do Ouro
By Plaza Hotéis fica na região de
Gaspar e Blumenau. É cercada pela
Mata e segue a tendência e conceito de uma pousada típica para o
inverno, contando com lareiras.
A Pousada Canto da Vigia By
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Plaza Hotéis está localizada em
Penha, na Praia Grande de Armação
do Itapocoroy. Fica a 3 km do Beto
Carrero World, incrustada no costão coberto pela Mata Atlântica catarinense, de frente para o mar. Sua
praia é própria para banho e usada
também por praticantes do surfe.
A Pousada Ponta do Lobo By
Plaza Hotéis está localizada no
Balneário Camboriú, a 50 metros
da Praia do Estaleiro e com acesso
pela Rodovia Interpraias. Fica a 5
km da Praia das Laranjeiras e 10 km
do centro de Balneário Camboriú.

um dos principais fatores a favor desse
crescimento. A estrutura de eventos
do hotel tem quatro salas, com capacidade para um total de 300 pessoas e
há previsão de receber um retrofit em
suas áreas comuns até o final do ano.

Slaviero Hoteis (SP)

converte empreendimento
visando aumento da ocupação

A capital paulista viu a ocupação hoteleira despencar com os efeitos da crise,
mas o aquecimento nos eventos corporativos e encontros de negócios incentivaram o retorno dos visitantes à cidade.
Visando este crescimento, a Slaviero
Hotéis, que já tinha quatro empreendimentos na grande São Paulo, passa a
oferecer mais 160 UHs com a conversão
de bandeira do antigo Quality Hotel
Moema em Slaviero Essential São Paulo
Moema. “Desde março deste ano,
temos tido indicativos de um início
da recuperação hoteleira na cidade,
o que nos sinaliza a importância de
podermos oferecer a nossos clientes um novo produto Slaviero neste
destino”, disse o Diretor de Vendas
e Marketing da rede, Paulo Brazil.
Para efeito comparativo, vale
citar a média da ocupação em 2016
no Slaviero Congonhas, de 60%,
baixa para os padrões da unidade. No entanto, no primeiro trimestre de 2017, o hotel já tinha
apresentado aumento de 10%.
O novo Essential Moema começou
com ocupação de 18% depois da saída
da Atlântica, mas já registrou, no último
mês, 64%. O incremento da realização de eventos no recém-inaugurado
Centro de Convenções Imigrantes foi
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Empresa já tinha quatro empreendimentos
na grande São Paulo e passa
a oferecer mais 160 UHs
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A AccorHotels está
transformando
as áreas livres de
seus hotéis em espaços para hortas

AccorHotels

planeja implantar hortas
em 115 unidades

Com o objetivo de ter 115 hortas em
hotéis na América do Sul, sendo 100
delas somente no Brasil, a AccorHotels
está transformando as áreas livres de
seus hotéis em espaços para hortas. A
horta faz parte de um dos pilares do
projeto de sustentabilidade da empresa, o Planet 21, que é o de alimentos e
bebidas, incentivando o cultivo e consumo de alimentos orgânicos, saudáveis
e produzidos localmente. Os hotéis
Midscale da rede, Novotel, e o Adagio
Aparthotel, possuem 44 hortas, o que
representa 38% do total na região.
As hortaliças são utilizadas tanto
nos refeitórios quanto nos restaurantes, e também são doadas para que os
colaboradores levem para suas casas
e tenham uma alimentação mais saudável. “Mundialmente a nossa meta
é ter mil hortas até 2020. Na nossa
região percebemos um grande engajamento dos hotéis com este projeto,
tanto da parte dos colaboradores quanto dos clientes”, comenta Antonietta
Varlese, VP de Responsabilidade
Social AccorHotels América do Sul.

Pela 4ª vez,

InterContinental (SP)

é recertificado pelo Green Globe

Pelo quarto ano consecutivo, o
InterContinental São Paulo, empreendimento de propriedade do IHG –
Intercontinental Hotels Group, recebeu a
certificação pelo Green Globe, entidade
que tem por objetivo reconhecer as organizações da Indústria do Turismo que investem de forma sistêmica em ações sustentáveis. O processo de reconhecimento
analisa as práticas utilizadas pelo hotel
e sugestões de planos de ações alinhados à estratégia do empreendimento. As
auditorias são constantes e têm o objetivo
de garantir a integridade dos processos, a
continuidade e o engajamento dos colaboradores em prol de ações sustentáveis.
Ações recorrentes como a redução
do consumo de energia elétrica, água
e gás, além da criação de um grupo
focado na melhoria das ações dentro
do empreendimento são alguns dos
exemplos de iniciativas adotadas pelo
grupo. Este ano, o índice foi mantido
em 82%, o que rendeu a recertificação.
Em relação às ações de sustentabilidade, a rede afirma que mantém o
desenvolvimento de atividades comuns
e que compõem os pilares de política de
responsabilidade corporativa através do
programa Green Engage, sistema online
que auxilia o uso consciente dos recursos naturais fornecendo informações
para avaliar constantemente o impacto
ambiental de cada empreendimento.

Apartamento do hotel
InterContinental São Paulo

41

Responsabilidade

Responsabilidade

Socioambiental

Socioambiental

Além deste, há o Shelter in a Storm,
que tem como objetivo recolher recursos
para auxiliar comunidades atingidas
por catástrofes causadas pela natureza e
o IHG Academy, que promove e apoia
instituições educacionais, buscando
construir habilidades no mercado da
hospitalidade além de ajudar os jovens
a entrarem no mercado de trabalho.

Bourbon Cataratas (PR)
recebe certificado de
Energia Renovável

Por promover ações que reduzem o
consumo de energia, água e ajudam o
reflorestamento, o Bourbon Cataratas
Convention & Spa Resort foi uma das
unidades que recebeu o certificado de
energia renovável da Comerc Energia
e Sinerconsult Sinergia em Soluções.
O certificado é resultado da parceria
entre as duas empresas, que apresentaram um relatório que contabiliza as
emissões de gases de efeito evitadas
devido ao uso/consumo de energia
elétrica de fontes geradoras renováveis.
A metodologia para o cálculo das
Emissões GEE evitadas utiliza procedimentos do GHC Protocol Corporate
Standard da The Greenhouse Gas
Protocol Initiative que são utilizados desde 2011 e aceitos em empresas e ONGs de todo o mundo.
O relatório foi criado com base na Rio92, conferência em que grandes potências
mundiais reconheceram a gravidade da
questão das emissões de gases de efeito
estufa e sua relação direta com as mudanças climáticas. Na ocasião, Brasil e outros
países em desenvolvimento, que têm
elevada emissão desses gases, estabeleceram metas e diretrizes para redução significativa de emissões desses poluentes.
Os resultados do relatório, referentes à utilização de energia renovável do
Bourbon Cataratas, abrangem o período de janeiro a dezembro de 2016 e
apontam uma redução de 156,15 T CO²
eq (Procedimentos do GHC Protocol
Corporate Standard – Metodologia
de cálculo utilizada: WRI World
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Redução na emissão de CO2 são equivalentes a mais de mil árvores reflorestadas
Ressources Institute). Essas emissões
evitadas são equivalentes a 1093,05
árvores em um projeto de reflorestamento com duração de 30 anos.

Outras iniciativas

Outros empreendimentos da Rede
Bourbon também se destacam por suas
ações sustentáveis. O Bourbon Assunção,
por exemplo, tem toda a fachada, tanto da
frente, como a lateral, as janelas e o teto
do lobby construídos com vidros de controle solar, que auxiliam na iluminação
do ambiente sem alterar o clima interior.
Além disso, o telhado do hotel está
impermeabilizado com uma tinta refletiva
branca que controla a entrada de calor ao
interior do edifício. Com esses sistemas, o
aproveitamento da luz solar chega a 100%
por cerca de dez horas do dia, o que consequentemente gera economia de energia
elétrica e redução da emissão do gás CO2.
As novas unidades da marca Rio Hotel
by Bourbon também seguem o padrão
de aproveitamento da luz solar, e estão
sendo construídas com janelas maiores
e que permitem mais penetração de luz,
gerando economia de energia e redução
de emissão do CO2. Lâmpadas de baixo
consumo, iluminação de LED e sistema
que monitora o funcionamento de arcondicionado e outros equipamentos que
utilizam água, energia e gás, para evitar
desperdícios; tubulação e fios e sistema
antichamas também fazem parte da infraestrutura da maioria dos hotéis da Rede.

Responsabilidade
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Apoiada pela

Solidarity AccorHotels,
Jovens da ONG Unibes visitam
mural de Eduardo Kobra

Cerca de 40 adolescentes da turma de
formandos de julho no curso de hotelaria
oferecido pela ONG Unibes, apoiada pelo
Solidarity AccorHotels, estiveram na fábrica da Cacau Show, em Itapevi (SP), no
dia 5 do mês passado. A visita teve o objetivo de levar os alunos a conhecerem o
artista Eduardo Kobra e seu novo mural,
que bateu o próprio recorde com a nova
obra realizada na fábrica de chocolate.
O mural tem 5.742m², em 30m de
altura e 200m de largura, e foi pensado,
segundo o artista, não para ser visto por quem visita a fábrica, mas sim
pelas pessoas que passam na Rodovia
Castello Branco, na altura do quilômetro 35. Foram usados 3,2 mil latas de
spray e muitos litros de tinta acrílica. O
painel foi pintado em placas de ferro.
A obra é uma releitura da foto de
Lailson Santos que está no livro “O Cacau
é Show”, escrito pelo fundador da empresa, Alexandre Costa. “Fui totalmente
livre dentro dos meus conceitos e na
sequência dos trabalhos que eu já venho realizando, por isso que eu busquei
aqui a questão da história. Essa imagem
é baseada numa imagem real de um
trabalhador da região da Amazônia, um
indígena. Então fiz uma releitura a partir
dessa cena”, afirmou Eduardo Kobra.
O painel contou com uma equipe de
nove grafiteiros e levou 45 dias para ficar
pronta. O processo inteiro, entre estudo e
finalização da obra, durou quase quatro
meses. “Ela tem o dobro do tamanho
do mural do Rio de Janeiro e que hoje
está no Guinness Book”, disse Kobra
ao falar sobre “Etnias – Todos somos

O encontro aconteceu junto ao maior
mural do mundo,
pintado por Kobra
e sua equipe, nas
paredes externas
da fábrica da Cacau Show
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um”, grafite também feito por ele. Etnias
está localizada no Boulevard Olímpico
da Praça Mauá, na capital carioca.
Durante a obra, tanto Kobra quanto
os demais membros da equipe ficaram
hospedados no Adagio Alphaville.
“Foram quatro meses de estada da equipe
no Adagio. A parceria entre a Accor e a
Cacau Show garantiu que as nove pessoas da equipe ficassem hospedadas em
um ambiente de residência, podendo
receber amigos e até levar seus animais
de estimação. Os quartos têm cozinhas
completas e lavanderia, mas, caso não
quisessem usar, era só contar com os
serviços do hotel”, disse o Diretor Geral
do Adagio Alphaville, Cristian Ynonye.
A proposta da visita à fábrica e à obra
do artista é a de “envolver cada vez mais
os alunos em atividades complementares que ofereçam conteúdo prático para
que os jovens apoiados pela Solidarity
AccorHotels estejam em constante
desenvolvimento”, declarou a VP de
Responsabilidade Social Corporativa
AccorHotels América do Sul, Antonietta
Varlese. “Termino o curso e vi o
quanto mudei nesse tempo. Ele me
despertou o interesse na administração hoteleira e penso em fazer uma
faculdade de turismo no futuro”, disse
Amanda Santos, 17 anos. Sua colega
Ellena Anjos, de 18, disse que “o curso
me fez querer ingressar na carreira de
eventos e marketing, não vou parar de
estudar”. Para fazer parte da turma,
os alunos e alunas precisam passar
por uma seleção que contém prova
escrita e entrevista pessoal. Todo o
curso é oferecido gratuitamente.
A Unibes oferece cursos de diversas áreas para jovens de 16 a 19 anos.
A Coordenadora de Comunicação
Interna e CSR, Marcela Cerda, conta
que “o curso de hotelaria da Unibes
dura seis meses, com aulas três vezes por semana durante o dia inteiro.
Nele, os alunos aprendem noções
de administração hoteleira, recursos
humanos, governança, marketing,
atendimento, vendas, entre outros.
Há toda uma estrutura para as aulas, como por exemplo um quarto
montado para as aulas práticas”.

Responsabilidade

Socioambiental

ibis Piracicaba (SP)
promove feira para ajudar
lar de idosos

O hotel anunciou a Feiracicaba by
ibis com expositores locais, que foi
realizada no dia 15 de julho. A ação
fez parte do programa de sustentabilidade da AccorHotels, o Planet 21,
inserida no pilar Comunidade, que
incentiva os hotéis estarem abertos à
vizinha e apoiar a economia local.
Durante o evento, foram vendidos
produtos da região como artesanatos,
café, cervejas artesanais e arte urbana.
Além disso, contou com a presença de
um tatuador e um DJ que animou a
feira. Na ocasião, houve três sorteios:
um contemplou o ganhador com uma
hospedagem no ibis Piracicaba e os
outros dois tiveram como prêmio um
café da manhã no hotel. Ambos os
prêmios, válidos para duas pessoas.
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Tabela elaborada pela
JLL de algumas fusões
e aquisições globais na
hotelaria ocorridas nos
últimos anos

Fusões e alianças estratégicas
movimentam mercado hoteleiro
O cenário tem a ver com a situação
política econômica que vive o País,
exigindo das administradoras
consistência nos produtos,
transparência na comunicação
com seus investidores e força
nos canais de distribuição
Fusões, aquisições ou alianças estratégicas em busca de competitividade e
conquista de mercado fazem parte do interesse de qualquer empresa. E na hotelaria não é diferente. Esta é uma prática
muito comum em grandes redes internacionais que buscam cada vez mais presença global e unidades ao seu inventário para aumentar o poder de barganha
junto aos fornecedores. Um bom exemplo aconteceu no ano passado quando a
Marriott adquiriu a Starwood com um
investimento de US$ 12,2 bilhões, pagos
em ações da Marriott, e US$ 340 milhões
em dinheiro. Com isto, o grupo hoteleiro Marriott Internacional passou a ser a
maior rede hoteleira do mundo em nú-
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mero de unidades habitacionais, somando 1,1 milhão de apartamentos em mais
de 5.500 empreendimentos, com presença em mais de 110 países no mundo. As
empresas esperam sinergias de cerca de
US$ 200 milhões em custos fixos por ano
e também que a fusão contribua com lucros para a empresa em dois anos após
a operação. Outro importante ganho é o
crescimento internacional das marcas do
grupo Starwood, que incluem os hotéis
de luxo St. Regis, The Luxury Collection,
Westin Hotels and Resorts, Le Méridien
e Sheraton, além dos hotéis de serviços
Aloft, Element e Four Points.
Essa fusão de dois gigantes da hotelaria mundial teve consequências na
hotelaria nacional, assim como as várias
fusões que a AccorHotels fez no exterior.
Entre elas, estão a aquisição total ou parcial de bandeiras como Mamma Shelter,
assim como as três prestigiadas marcas
de hotéis de luxo: Fairmont, Raffles e
Swissôtel. E, diante das oportunidades
no mercado nacional, a AccorHotels já
havia adquirido 29 hotéis do grupo me-

Especial
xicano Posadas na América do Sul por
US$ 275 milhões, o equivalente a 225 milhões de euros na época. E mais recentemente, a AccorHotels deu um importante passo para consolidar ainda mais
a liderança no mercado hoteleiro brasileiro. Adquiriu, no início de março deste
ano, 26 unidades da rede BHG — Brazil
Hospitality Group pelo investimento de
R$ 200 milhões. O acordo foi aprovado no último dia 7 de julho pelo CADE
— Conselho Administrativo de Defesa
Econômica—sem nenhuma restrição. No
despacho da superintendência-geral da
autarquia que se encontra em seu site, a
avaliação é que a operação não gera preocupações concorrenciais, pois o mercado de serviços de administração hoteleira é bastante pulverizado.

José Ernesto Marino
Neto: “Cada investidor
tem seu plano de
negócios, mas é
lógico que empresas
de pequeno ou médio
portes, quando se
juntam, criam valor
pela redução do
custo administrativo
e de rede”.

Mercado brasileiro

E por ter um mercado bastante pulverizado é que existem na hotelaria brasileira muitas redes regionais que diante

da atual situação política econômica que
vive o País, estão fazendo alianças estra-
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tégicas ou fusões. “A situação políticoeconômica do Brasil, desde o início do
segundo semestre de 2014, criou desarranjos em todos os mercados e impactou todos os negócios, de forma a alterar a trajetória das empresas. O fato de
uma rede absorver uma outra, como no
caso da Nobile com a Arco Hotéis, eu
não acredito que seja uma tendência no
Brasil. Existem vários fatores que devem ser analisados. Cada empresa tem
um perfil distinto. Cada investidor tem
seu plano de negócios, mas é lógico que
empresas de pequeno ou médio portes,
quando se juntam, criam valor pela redução do custo administrativo e de rede”,
assegura José Ernesto Marino Neto, CEO
e Fundador da BSH International.
Segundo ele, empresas locais, dirigidas por donos, têm maior capacidade para navegar os mares conturbados.
“Como já dizia Charles Darwin, quem
sobrevive é quem tem maior capacidade
de se adaptar. As grandes empresas dirigidas por comitês e com maiores amarras têm maior dificuldade de alterar
rotas e de adotar políticas flexíveis. Por
esse motivo é que observamos o crescimento de empresas como Nobile, Vert e
Laghetto”, menciona Marino Neto.
De acordo com ele, a hotelaria é um
negócio de capital intensivo e de prestação de serviços de hospitalidade.
Portanto, para qualquer empresa sobreviver, é necessário ter solidez em ambos

Ricardo Mader: “Nos
dias atuais, para uma
administradora hoteleira
se sobressair bem é
necessário ter consistência nos produtos, transparência na
comunicação com seus
investidores e força nos
canais de distribuição”.
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os pilares. “Toda e qualquer empresa,
independentemente do ramo, só é competitiva se consegue eficiência e produtividade. No setor hoteleiro, havendo o forte componente de prestação de serviços,
a reputação da empresa é igualmente
importante. Veja que empresas como
Vert e Nobile crescem porque seus investidores estão satisfeitos. O inverso já ocorre com outras empresas que
os investidores não estão satisfeitos e
cada dia perdem mais unidades administradas”, concluiu Marino Neto.
Ricardo Mader Rodrigues, Managing
Director no Brasil da Jones Lang LaSalle
Hotels & Hospitality, uma das maiores
empresas de consultoria hoteleira no mundo, é enfático em afirmar: “fusão é uma
necessidade para sobreviver às mudanças
na indústria, obviamente existe uma influência da situação econômica, mas principalmente está seguindo uma tendência
mundial de consolidação das redes hoteleiras. A Indústria está mudando rapidamente com o avanço da tecnologia, principalmente na área de distribuição. Muito
se fala do impacto do Airbnb na indústria,
mas é consenso que o maior concorrente
das redes hoteleiras são as OTA´s. (agências de viagens on line)”, lembra Mader.
Para ele, uma rede hoteleira que necessita ter força de negociação dos valores
das comissões de venda com as OTA´s,
é preciso ter escala. “As OTA´s aceitam
negociar redução de comissões com uma
rede hoteleira, desde que ela ofereça um
inventário significativo de quartos para ela
vender. Desta forma, as redes perceberam
que quanto maior forem, maior seu poder
de barganha. A fusão com outra empresa
é o caminho mais rápido para aumentar
o inventário de quartos administrados.
Outro grande motivo para as fusões é o
fortalecimento dos programas de fidelidade. Quanto maior o número de afiliados a
um programa de fidelidade, maior é seu
alcance e rentabilidade. Foi esta uma das
principais razões apresentadas aos seus
acionistas pela Marriott para comprar a
Starwood. As redes hoteleiras brasileiras são relativamente pequenas. Entre as
15 maiores (excluindo a AccorHotels), o
número de quartos administrados varia
de 3,000 a 16,000, com média de 5,600
por rede”, revelou Mader.
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Aliança estratégica

No atual momento político econômico vivido pelo Brasil, muitas redes
consideradas pequenas têm convertido
muitos empreendimentos de grandes redes e Mader traduz esta realidade. “Essa
é uma característica típica da estrutura
dominante de propriedade de hotéis no
Brasil, que é a do condo-hotel. Com uma
estrutura fragmentada de propriedade,
muitas vezes decisões importantes para
o futuro do condo hotel são tomadas por
um pequeno grupo de investidores e na
maioria das vezes em assembleias esvaziadas. Algumas vezes, os interesses
pessoais ou questões emocionais acabam
prevalecendo nessas assembleias e a frágil governança é o principal problema
desta estrutura. Com isto, as redes pequenas têm apresentado propostas comerciais, extremamente agressivas (em
alguns casos inviáveis). Alguns proprietários ficam iludidos com a perspectiva
de pagar menos honorários de administração. A questão é: você pode pagar
menos honorários de administração, mas
conseguirá captar o mesmo nível de hóspedes para o hotel? Não digo que exista
uma resposta única para todo o mercado,
e cada situação deve ser avaliada cuidadosamente”, concluiu Marder, deixando
uma recomendação para uma administradora hoteleira ser competitiva hoje
no mercado brasileiro: “É necessário ter
consistência nos produtos, transparência
na comunicação com seus investidores e
força nos canais de distribuição”.
A união de redes hoteleiras para ter
maior presença nacional, poder de barganha para negociação com os clientes
e rede de distribuição já não é uma novidade no Brasil. Em outubro de 2010,
a Revista Hotéis divulgou com exclusividade a união da Bristol Hotels com a
Plaza Inn e o Grupo Solare, e com isto
criou-se a Allia Hotes, que na época era
a maior rede hoteleira 100% nacional.
E outra importante ação de duas redes
aconteceu no primeiro dia do mês passado, quando o mercado hoteleiro brasileiro tomou conhecimento da aliança estratégica entre Nobile Hotéis e a
Arco Administradora, empresa mineira
responsável pelos Hotéis San Diego.
Juntas passarão a ocupar a 3ª posição no
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ranking das maiores Administradoras
Hoteleiras do Brasil em número de apartamentos e a 1ª posição entre aquelas
com capital genuinamente nacional. Os
números desta união são expressivos:
faturamento anual conjunto em 2016 de
R$ 240 milhões; 8.000 apartamentos; 46
operações; 2.100 funcionários; presença
em dois países; 16 estados e 28 cidades.
Para o Diretor da Arco Administradora,
Ruy Araujo, tal parceria representa um
grande ganho de escala, adição de novos destinos, multiplicação da força de
venda, projeção e expansão da marca
San Diego nacionalmente. O resultado
será uma valorização e expansão dos
empreendimentos, maior receita para os
investidores e ganhos para os colaboradores por abrir um leque de oportunidades para seu desenvolvimento pessoal e
profissional.

Resultado da aliança

Tabela de conversões
hoteleiras nos últimos
dois anos, mostrando
que a Nobile Hotéis foi
a que mais cresceu e a
Atlantica Hotels a que
mais perdeu unidades
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De acordo com Bertino, as negociações desta aliança entre a Nobile a Arco
Hotéis tiveram início em agosto de 2016
e ele explica os motivos da concretização. “A Nobile está presente em todas as
regiões do País com operações hoteleiras
e de long stay. A Arco Administradora
é líder no mercado hoteleiro de Minas
Gerais e possui uma história admirável no ramo da hospitalidade. Estamos
muito confiantes de que essa aliança

promoverá vantagens competitivas para
a Nobile e para a Arco e melhores resultados para nossos Investidores. Nossos
clientes terão à disposição 46 hotéis e
long stays qualificados, além dos benefícios do Programa de Fidelidade Nobile
plus+ e com isto ganhamos escala, eficiência, presença, capilaridade, maior poder de compra e de vendas. Instituímos
um Conselho de Administração onde os
sócios da Arco participam ativamente
com os sócios da Nobile nos temas estratégicos da cogestão. A relação jurídica e
comercial com os empreendimentos da
Arco permanece a mesma, sem a necessidade de mudanças drásticas, e as vezes traumáticas, geradas por uma fusão.
Esse é o caminho inteligente para se criar
vantagens competitivas e a perpetuação
dos negócios num cenário de crise”, pontua o Fundador e Presidente do Grupo
Nobile, Roberto Bertino.
Ele destaca que, em razão da atual
conjuntura econômica afetando as receitas de todas as administradoras hoteleiras, alianças como esta, feita com a Arco,
são necessárias para as empresas de
qualquer ramo de negócio que queiram
se manter vivas e perpetuar. “Crescer o
número de hotéis no portfólio é necessário para manutenção do quadro de
pessoal, principal ativo de uma empresa
prestadora de serviço, e sobrevivência.
No caso específico das administradoras
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hoteleiras regionais, com a queda do valor médio das taxas de administração por
empreendimento, caso essas empresas
não agreguem novos empreendimentos
ao portfólio, a sustentabilidade do negócio fica comprometida. Reduzir custos e
manter a qualidade dos serviços na gestão
dos empreendimentos se torna imperativo
para se manter no mercado. Como fazer
isso? Uma alternativa é agregar o portfólio a uma administradora com escala nacional, eliminando os custos corporativos,
agregando força de vendas cruzadas, tecnologia e relevância de marcas reconhecidas nacional e internacionalmente”, assegura Bertino.
Mas como ele credita o crescimento
vertiginoso que a Nobile hotéis está conseguindo nos últimos dois anos? “Primeiro
é importante destacar que o crescimento expressivo da Nobile foi planejado.
Seguimos com disciplina fanática o planejamento de desenvolvimento e expansão
da companhia. Somos focados em colocar
as pessoas certas nos lugares certos, em eficiência operacional, racionalização de custos e receitas. Temos uma relação positiva
e transparente com nossos Investidores,
que são a razão de nossa existência. Não
somos uma empresa com ativos hoteleiros, sequer temos um hotel ou apartamento de flat em nosso patrimônio. Nosso
principal ativo é gente! Gente com especial capacidade de execução. Esses são os
vetores de diferenciação da Nobile em relação aos nossos competidores”, concluiu
Bertino dizendo: “Em janeiro de 2018 a
Nobile completará 10 anos de atividades e
teremos muito o que celebrar com o nosso
time e investidores. Queremos ir mais longe e vamos conseguir”.

Roberto Bertino,
Fundador da Nobile
Hotéis (de gravata
vermelha na foto),
juntamente com a
Diretoria da Arco
Administradora
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purê de cenoura, coco fresco torrado
e açafrão, Robalo com pirão, crispy de
couve, feijão azuki e gostinho de dendê,
Camarões crispy com risoto de arroz
negro. Já as carnes vermelhas estão:
Lombo de cordeiro com crosta de ervas,
painço e molho marchand de vin e Filet
mignon ao seu risoto. E para completar
o novo menu dos pratos principais estão
as carnes com caldinho: Estrogonofe de
frango e a dupla de sempre, Picadinho
de fraldinha com arroz soltinho e farofa e Moqueca vegana com quinoa.

Hotéis brasileiros

servem Raclette no inverno
O Chef Daniel
Aquino preparou
várias sugestões
no cardápio
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Unique Garden
Hotel & Spa (SP)

apresenta novo cardápio de inverno

O empreendimento localizado em
Mairiporã (SP) apresenta o novo menu do
restaurante Chez Victor. Assinado pelo
chef Daniel Aquino, formado na tradicional Escuela Bell Art, em Barcelona, os
pratos são inspirados na cozinha internacional e usam ingredientes orgânicos
cultivados no próprio hotel, traduzindo
assim o conceito “farm to table”. O novo
cardápio contém sugestões de entradas,
saladas, cremes, sanduíches, além de
massas, risotos, carnes, frutos do mar e
sobremesas, com opções para hóspedes
que seguem dieta vegetariana, vegana
ou com intolerância a glúten e lactose –
sempre sinalizados ao lado das refeições.
Entre os pratos principais deste novo
cardápio estão os cremes de abóbora
com gengibre, mandioquinha cremosa,
creme de cogumelos, caldo verde com
linguiça bragantina e brodo com capeletti
de vitela. Já nas massas e risotos: Ravióli
caseiro recheado com mozzarella de
búfala, Cabelinho de anjo na manteiga
com sálvia e limão siciliano, Linguinni
da chefa, Espaguete de legumes à bolonhesa e Risoto de arroz vermelho com
abóbora e carne seca. Direto do mar
vêm os seguintes pratos: Vieiras com

Para inovar nas opções gastronômicas
de inverno, alguns hotéis oferecem uma
opção diferente da sopa no inverno. O
Grand Hyatt São Paulo, por exemplo,
serve até este mês de agosto o Festival
de Raclette, receita tradicional do inverno europeu. Tendo como ingrediente
principal o queijo suíço de mesmo nome,
a Raclette é ideal para degustar com
a família e amigos. O Festival acontece no restaurante C-Cultura Caseira,
durante as noites de sexta e sábado.
O termo Raclette, origina-se do verbo
francês “racler”, que significa raspar.
Especialidade da região de Valois, na
Suíça, o prato consiste em uma superfície do queijo aquecida e, à medida que
derrete, é raspada diretamente sobre as
guarnições criando, assim, uma mistura
de sabores única. Seguindo a tradição,
usa-se nesta receita o queijo raclette, que
tem consistência firme, mas cremoso por
dentro, e sabor marcante. Quando derretido em alta temperatura, forma uma
casquinha crocante de aroma irresistível.
Sua combinação é perfeita com batatas
cozidas, pepino e cebola em conserva,
pães e frios como presunto cru e salame.
Para servir a Raclette, utiliza-se um
aquecedor elétrico especial – no passado, o prato era feito nas lareiras. Depois
de derretido, ele é raspado sobre os
acompanhamentos. Além do sabor, a
Raclette é um prato para ser consumido
aos poucos. No Festival do Grand Hyatt

Crédito: Tadeu Brunelli
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Especialidade suíça consiste em uma
superfície do queijo aquecida e raspada
sobre guarnições
São Paulo, os aquecedores com os queijos
foram colocados no buffet pelos chefs e
junto com os acompanhamentos de pães,
frios (presunto, presunto cru, lombo tipo
canadense, salaminho, etc), legumes
em conserva e batatas. Para finalizar,
a indicação foi o fondue Chocolat Du
Jour, com três opções de sabores: Au
Lait, Noir e Caramelo com flor de sal.
O brunch de domingo do hotel Hilton
São Paulo Morumbi também oferece a
opção durante a estação mais fria do ano.
O chef Rodrigo Mezadri prepara pratos
com a raclette até o dia 27 de agosto.
A estação de raclette servida no Hilton
São Paulo Morumbi terá os tradicionais
acompanhamentos como batatas bolinhas cozidas, pepino cornichón e picles
de legumes, além de linguiça calabresa
defumada, bacon crocante, salsissón
al ail e legumes grelhados (pimentões,
cebola, abobrinha, cenoura e berinjela). O cliente pode escolher entre o
queijo raclette e o queijo gruyère.

Restaurante do hotel
Vitória Indaiatuba (SP)
participou do 4º Festival
Sabores da Terra

O restaurante Vick, Pizza & Cozinha,
situado no Vitória Hotel Convention
Indaiatuba (SP), participou da quarta
edição do festival itinerante Sabores da
Terra. Idealizado pela Elo Produções,
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Filé Mignon com
canjiquinha foi um
dos pratos principais servidos pelo
restaurante Vick,
Pizza e Cozinha
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os restaurantes ofereceram, entre 26 de
junho e 9 de julho, um menu especial a
preço fixo e sugestivo, com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, sob o tema “Um Toque Junino”.
A ação é parte dos resgates das raízes regionais, propostas pelo Festival,
além de promover o intercâmbio entre
cozinhas e produtores locais, rememorando, assim, histórias, culturas e
tradições de mesa do interior paulista.
Neste ano, releituras de tradicionais
receitas das festas juninas como maçã
do amor, canjica e cuscuz estão nas mesas. No restaurante Vick, por exemplo,
sob o comando do chef Lucas Batista, o
cardápio fechado será servido somente
para os jantares e dispõem, aos visitantes, a possibilidade de entrada de mix
de folhas precoces, com limão-cravo,
tomates em confit e pinhões crocantes, ou, então, a releitura de Cuscuz
Paulista, preparado com farinha de
milho cozida, sardinhas, tomates, ervilhas, ovos cozido e especiarias do chef.
Os pratos principais são compostos por salmão grelhado sobre cama
de legumes variados e milho-verde
assado, ou, ainda, medalhão de mig-

non servido com molho rôti e acompanhado de canjiquinha cremosa. Para
a sobremesa, é possível escolher entre
o merengue de frutas vermelhas com
suspiros crocantes ou trilogia junina
de pipoca caramelada, bolo de milho cremoso e minimaçã do amor.
Confira o menu do Vick,
Pizza e Cozinha em detalhes:
Entradas:
Mix de folhas precoces, limão-cravo,
tomates confitados e pinhões crocantes
ou Cuscuz Paulista (Releitura do tradicional bolo de milho cozido com sardinhas, tomate, ervilhas e ovo cozido);
Pratos Principais:
Salmão grelhado sobre cama de
legumes e milho-verde assado (filet
de salmão acompanhado de legumes
variados regionais com toque nordestino) ou Medalhão de filet mignon ao molho rôti acompanhado de
canjiquinha cremosa (Medalhão de
mignon grelhado com molho, acompanhado de canjiquinha cremosa);
Sobremesas:
Merengue de frutas vermelhas com
suspiros crocantes (Chantilly fresco
aerado, combinado com frutas verme-
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lhas e suspiros crocantes) ou Trilogia
Junina (pipoca caramelada, bolo de
milho cremoso e minimaçã do amor).

InterContinental
São Paulo incluiu sopas e cal-

Crédito: Francisco Reis
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dos no brunch de domingo em julho

Hotel Glória Caxambu (MG) serviu queijos
e vinhos durante o mês de julho
De acordo com o Gerente de
Hospedagem do Hotel Glória Caxambu,
Alexandre Moura, esta é a maneira
ideal para curtir o friozinho do inverno, principalmente se for desfrutada
no cenário da Serra da Mantiqueira.
“Pensamos em promover uma experiência agradável aos nossos hóspedes, e
ideal para esta época do ano”, afirmou.

Sopa foi servida
em pães italianos

Com a entrada do inverno e o registro
de temperaturas cada vez mais baixas na
capital paulista, o Restaurante Tarsila,
localizado no hotel InterContinental
São Paulo incrementou seu brunch de
domingo para aquecer os hóspedes e
visitantes. O empreendimento inseriu novidades das sopas e caldos no
menu durante todo o mês de julho.
Foram opções de sopas e caldos
apreciados em mini pães italianos. Além
das opções, os clientes contaram também com uma estação de frios e queijos,
sobremesas, espumante, vinhos tinto e
branco à vontade para brindar a ocasião.

Hotel Glória Caxambu (MG)
tem noite de queijos e vinhos

O Hotel Glória Caxambu Resort &
Convention realizou no último mês a
Noite de Queijos e Vinhos. O protagonista do jantar, o queijo, foi servido
nos mais diferentes sabores e texturas,
e os vinhos deram o toque especial.
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Grand Hyatt Rio de Janeiro
serve brunch japonês aos domingos

Desde o mês de julho, o restaurante
Shiso, situado no Grand Hyatt Rio de
Janeiro, oferece um bunch semanal
com elementos da cultura daquele
País. O menu é composto por pratos
com variada seleção de sushis e sashimis. Há pratos quentes como o arroz
Gohan, sopa e noodles; além de saladas e conservas japonesas. As robatas,
espetinhos de carne, frango, peixe e
legumes também estão disponíveis.
Ao todo, são seis estações com opções
variadas, incluindo sobremesas.
O brunch está disponível das
12h30 às 16h00 aos domingos, com
buffet preparado pela chef Miriam
Moryama e sua equipe. No comando do Shiso desde sua abertura, em
março de 2016, a chef trouxe para
o Grand Hyatt Rio de Janeiro sua
experiência com a gastronomia oriental, lapidada no período em que
esteve à frente do Matsuri, no Grand
Hyatt Santiago e em outros restau-
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Menu preparado pela chef Miriam Moryama conta com espetinhos de carne,
frango, peixe e legumes
rantes. Recentemente, o Shiso foi
incluído no renomado Guia Michelin
Rio de Janeiro e São Paulo 2017.

Sobremesa do
Bellini Ristorante é
a Carlota:
Banana frita,
queijo, manteiga,
açúcar e canela

Restaurantes da
rede Vitória Hotéis

participam do 9º Festival gastronômico de Campinas (SP)

A 9ª edição do Festival Gastronômico
de Campinas e Região aconteceu até
o dia 6 de agosto, com cerca de 20 res-

taurantes participantes. Dois deles são
da rede Vitória Hotéis, que ofereceram
pratos sob o tema “Brasil: um mundo
de sabores” para o jantar com preços
especiais e pré-definidos com entrada, prato principal e sobremesa.
Entre os participantes anuais, estavam o Bellini Ristorante e o Esquinica,
ambos administrados pela rede Vitória
Hotéis, de Campinas (SP). Os cardápios temáticos, a preço diferenciado,
foram preparados exclusivamente para
o Festival e permaneceram disponíveis durante o período dos jantares.
No Bellini Ristorante foi servido:
Entrada - Canapé de pamonha grelhada com queijo de coalho e compota de cebola roxa;
Prato Principal - Miolo de paleta grelhada servido com vinagrete
de feijão de corda, farofa crocante
de pão e abobora cabotiá assada;
Sobremesa - Carlota: Banana frita,
queijo, manteiga, açúcar e canela.
No Esquinica, o menu foi o seguinte:
Entrada – Creme de abobora cabotiá assada com queijo de coalho;
Prato Principal - Mignon grelhado com crosta de castanhas,
servido na manteiga manauense e purê de banana da terra;
Sobremesa - Pudim de Tapioca.

Bahia Othon Palace

homenageia culinária Portuguesa
Na segunda quinzena de julho,
o Lobby Bar do Bahia Othon Palace,
em Salvador, serviu Comida da Tasca
Portuguesa. No cardápio, diversas opções de pratos tradicionais da culinária

O tradicional bolinho de bacalhau foi uma
das iguarias servidas no Bahia Othon Palace
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lusitana preparados à base de bacalhau,
além dos famosos doces portugueses.
Entre outros, foram servidos: Bolinho
de Bacalhau, Caldo Verde com Choriço
de Barrancos, Brandade de Bacalhau,
Arroz de Pato, Pastel de Nata e Queijada
Coimbra. Tudo harmonizado com
vinho, licor, caipiroska e cerveja.

Pousada Quatro
Estações (SP)
tem novo chef

O bistrô Seu Beneditú, instalado na Pousada Quatro Estações de
Pinhal, em Santo Antônio do Pinhal,
no interior de São Paulo, apresentou
Daniel Ferreira como novo Chef. Ele
assumiu a cozinha do empreendimento em julho. A primeira ação
como responsável pelo Seu Beneditú
foi reformular todo o cardápio pensando na temporada de inverno.

Formado em Hotelaria pelo Senac, o novo
Chef reformulou o cardápio de inverno

Formado em Hotelaria pelo Senac
de Campos do Jordão, Ferreira descobriu durante o curso que a sua verdadeira vocação era mesmo a cozinha.
“Ainda no Senac, me formei técnico
de cozinha, técnico em confeitaria e
ainda participei de diversos cursos,
tais como Cursos de charcutaria, pizzas e calzones, arte de bem servir e
coquetelaria internacional”, contou.
Já como Chef, Daniel Ferreira acumula passagens por alguns dos restaurantes mais interessantes da Serra da
Mantiqueira, entre eles, o Restaurante
Mina, do Hotel Botanique, Empório dos
Mellos, restaurante Sp50, entre outros.
“Ao assumir o Seu Beneditú, nosso
objetivo e também desafio é oferecer
tanto aos hóspedes da Pousada Quatro
Estações de Pinhal, quanto a todos os
visitantes da cidade, o que há de melhor
na gastronomia da Montanha e na arte
de bem servir. E estamos seguros de que
teremos sucesso”, concluiu Ferreira.

Hotéis Novotel

acrescentam pizzas aos seus cardápios de room service
A Novotel, marca do grupo
AccorHotels, lançou uma nova opção
no cardápio. Pizzas passaram a fazer
parte do menu dos restaurantes. Os
hóspedes podem optar pelos sabores
margherita, calabresa, vegetariana e
portuguesa. Segundo o EVP Midscale
da AccorHotels América do Sul,
Olivier Hick, a iniciativa visa o conforto, a comodidade e a conveniência.

Novidade faz com que os hóspedes não
precisem pedir pizza fora do hotel
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“Percebemos que pedir pizzas era
uma ação recorrente em nossos hotéis.
Por isso, resolvemos oferecer nas unidades do Novotel. Essa é mais uma facilidade para que os hóspedes tenham a
melhor experiência em sua estadia. Os
principais diferenciais são a conveniência e a segurança que essa novidade
traz, pois conseguimos garantir que o
nosso hóspede receba, no conforto do
seu quarto, um produto de qualidade,
sem preocupações”, completou Olivier.
O Brasil tem uma das melhores
pizzas do mundo e, de acordo com a
Associação de Pizzarias do Estado de
São Paulo, mais de 1 milhão de unidades são comercializadas diariamente em
todo o país. Desde 1985, o Dia da Pizza é
comemorado em 10 de Julho no Brasil.
Com o objetivo de reforçar os restaurantes das marcas Midscale da
AccorHotels, os hotéis Mercure também
aderiram às opções de pizzas no cardápio.

con mayonesa de mostaza’ e ‘arroz cremoso con langostinos y parmesano’, além
de uma tapa doce que pode ser escolhida
dentre as opções de sobremesa do menu.

The Five East Batel (PR)

Trebbiano Ristorante (SP)

tem menu degustação no
restaurante Estado Puro

A unidade brasileira do restaurante Estado Puro, localizado dentro do
complexo The Five East Batel, onde
também está o hotel NH Curitiba The
Five, preparou uma grande novidade
sob o comando do dono de duas estrelas
Michelin, o Chef espanhol Paco Roncero.
O Estado Puro passou a servir o menu
degustação desde o dia 11 de julho.
Apresentando uma reinterpretação da
cozinha espanhola mais tradicional até
a alta gastronomia, o gastrobar atualiza e refresca o conceito mais popular
da culinária da Espanha, as tapas. O
Estado Puro não só traz um novo ar à
já conhecida cozinha espanhola, como
reinventa o conceito de bar, transmitindo e divulgando-o mundo afora.
As opções mudam a cada 15 dias. A
casa espanhola oferece 5 tapas, sendo quatro salgadas e uma doce, e uma jarra de
350 ml de sangria. Inicialmente, os clientes foram servidos de ‘tapas de salmon en
tartar y aguacate’, ‘croquetas de hongos
o jamon Iberico’, ‘mini-burger de ternera
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‘Mini-burger de
ternera con mayonesa de mostaza’
está entre as ofertas do cardápio

lança novo menu de sopas e cremes

O restaurante, localizado no mezanino
do L’Hotel PortoBay São Paulo, apresentou seu cardápio de sopas e cremes oferecidos exclusivamente no jantar. Os novos
pratos, servidos até 31 de agosto, são
fruto das pesquisas do Chef Luiz Pinheiro
que comanda a cozinha do restaurante.
As novidades incluem a Sopa de
polvo com quinoa real e o Creme de
cenoura com gengibre. Além da tradicional Sopa de cebola reduzida e
caramelizada em seu próprio açúcar,
finalizada com vinho branco, e a Sopa de
mandioca com costela desfiada. Todas as
sopas são companhadas de cesta de pães

Menu assinado
pelo Chef Luiz
Pinheiro é
servido até o
final de agosto
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artesanais e servidas individualmente.
A casa também oferece a opção do
menu degustação com a sequência de três
das novas receitas servida. Há também a
possibilidade de acrescentar uma taça de
vinho Trapiche Malbec para acompanhar.

Ramada Encore
Minascasa (MG)
inaugura pizzaria

O hotel, localizado no bairro do
Ipiranga, em Belo Horizonte, anunciou
a abertura de sua pizzaria. O novo ambiente é uma extensão do lobby e conta
com uma decoração cool e com apelo
sustentável, com sofás feitos de pallets,
estantes de madeiras pintadas à mão
para a exposição dos vinhos e ainda um
expositor de bebidas feito de caixotes,
materiais confeccionados pela própria
equipe de colaboradores do hotel.
O ambiente conta também com a

participação do artista plástico, designer gráfico e publicitário Vinil Cius,
que, sendo um apaixonado por pizza,
aceitou de imediato a proposta de dar
vida às paredes do ambiente. O artista
brincou com sua hiperatividade, e os
resultados são linhas abstratas, cores
vivas e contraste, traços que reúnem vários estilos dentro de um mesmo perfil.
Para completar a decoração, o teto
da cobertura da calçada em frente
à pizzaria e no entorno do hotel foi
coberto por sombrinhas coloridas. A
ideia é incrementar a receita de hospedagem em torno de 15%, e ainda
contribuir para uma maior movimentação e visibilidade do empreendimento.
O cardápio oferece sabores como
marguerita, portuguesa, carne
de sol, calabresa, quatro queijos,
frango com catupiry, abobrinha
grelhada, presunto cozido, cogumelos frescos e ricota, entre outros,

Sombrinhas coloridas cobrem o teto
da cobertura da
calçada e o entorno do hotel
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preparadas com ingredientes frescos garantindo assim qualidade e
excelência no prazer em servir.

Festival Gastronômico de
Inverno do Rio Othon
ganha novas datas

O empreendimento localizado
na praia de Copacabana (RJ) expandiu seu Festival Gastronômico. A
oferta de fondue, que antes tinha
oito noites, passou a contar com
mais seis. Já as sopas e a tradicional galinhada com pinhão, prato
típico da região centro-oeste do
Brasil, ganha mais oito noites.
As datas extras são: para o fondue, dias 3, 4, 17 e 18 de agosto. Já
para as Sopas e a Galinhada com
Pinhão, as novas datas são 10, 11,
24 e 25 de agosto. O festival acontece no Foyer, no 1° andar do hotel,
com música ao vivo e luz de velas.

Fondue e Galinhada com pinhão são oferecidos no menu de inverno do hotel
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São servidos três tipos de fondue: queijo,
com gruyère e emental; carne, com uma
seleção especial de caldos e chocolate,
com cinco opções de frutas: banana,
morango, abacaxi, maça e uva. O fondue
pode ser harmonizado com os vinhos
da carta especial do Rio Othon Palace.
Para combinar com o fondue de
queijo ou carne, é possível escolher entre
acompanhamentos, como pães italianos, integrais, de provolone e baguetes.
Além de frios, como salames, presunto
de parma e patês. Outras opções de
pratos quentes são as sopas: Abóbora
com gengibre, Cebola no pão italiano e
Minestrone e uma típica galinhada com
pinhão, servida com arroz branco.

Rede Vitória

promoveu noite de queijos nacionais premiados

O Bellini Ristorante, localizado no
Vitória Hotel Concept Campinas, realizou em 18 de julho uma noite para
degustações e harmonizações de queijos artesanais brasileiros – premiados e
reconhecidos. O evento foi intimista e
com vagas limitadas. Foram oferecidos
o conceito sobre o universo nacional
da iguaria, além de apresentações e
troca de informações sobre processos, maturações e harmonizações.

Mirna Gigante,
Engenheira de
alimentos e
Pós-doutora da
Unicamp, dividiu
histórias, curiosidades e características culturais
brasileiras com os
convidados
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Os vinhos italianos da degustação
foram fornecidos pela Vinícola Roeno.
A noite foi conduzida pela Especialista,
Engenheira de alimentos e Pós-doutora
da Unicamp, Mirna Gigante. A proposta foi dividir com os convidados
histórias, curiosidades e características
culturais brasileiras de seus sabores.
No dia seguinte, Mirna esteve presente também em Paulínia-SP. Foi
realizada mais uma noite de degustações com queijos nacionais. Desta vez
no Maria Azeittona, restaurante do
Vitória Hotel Convention Paulínia. Os
convites também foram limitados.

Marcas ibis

promoveram Festival de Caldos e
Sopas no mês de Julho

Hóspedes e público externo podem
consumir cardápio
de inverno oferecido pela Rede

As marcas ibis, ibis Styles e ibis budget promoveram o Festival de Caldos
e Sopas. Até o final do mês de julho, os
hotéis no Brasil e nos países hispânicos
ofereceram um menu de caldos e sopas
para quem estivesse ou não hospedado.
No Brasil, foram oferecidos diversos
sabores de sopas, como canja, caldo de
feijão, caldo de cebola, creme de queijo, creme de mandioquinha, creme de
abóbora com carne seca, entre outros.
O Gerente de Alimentos e Bebidas
para ibis, ibis Styles e ibis budget
AccorHotels América do Sul, Lucas
Demetrescu disse que “na época do

ano, a maioria das pessoas quer saborear uma sopa e se aquecer. Os hotéis
econômicos da AccorHotels são bem
localizados e sempre há uma unidade
perto do trabalho ou de casa. O valor
acessível e o menu variado foram atrativos para todos os públicos. Queremos
reforçar por meio do Festival que os
restaurantes dos nossos hotéis são abertos para hóspedes e não hóspedes”.
No Brasil, para os hotéis ibis e ibis
Styles, o preço sugerido foi de R$ 19
para um prato de sopa e havia também a opção self service à vontade,
por R$ 27. Já nos ibis budget, as sopas foram vendidas congeladas nas
lojas de conveniência. O valor sugerido variava entre R$ 15 e R$ 18.

Hotel Internacional
Gravatal (SC)
lança cardápio de inverno

O empreendimento, localizado nos
Termas do Gravatal (SC), a cerca de
150km de Florianópolis, lançou um
cardápio de inverno para atender hóspedes e visitantes que queiram degustar a alta gastronomia. A programação
inicia com uma Noite de Risotos e é
finalizada com um Almoço com Frutos
do Mar, preparado pelo renomado
chef de cozinha Francisco Chagas.
A gastronomia de inverno conta ainda
com pratos como caldos, cremes, sopas,
gastronomia açoriana e latino-americana.
O restaurante não exige reserva antecipada. Segundo
a Gerente
Comercial e
de Eventos
do hotel,
Karina
Zappelini,
a novidade
faz parte do
Cardápio
4 Estações,
evento
gastronômiO menu, servido de quarta co lançado
este ano
a domingo, é assinado
pelo chef Francisco Chagas pelo hotel.
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A proposta é oferecer um cardápio
especial para cada estação do ano, com
ingredientes e pratos típicos de cada
época. “Os moradores de Gravatal e
região estão convidados para apreciar
este novo cardápio e aproveitar o ambiente único do Hotel Internacional
Gravatal”, disse a Gerente.

Windsor Hoteis (RJ)
retoma tradicional brunch

O empreendimento carioca, já
conhecido por oferecer a refeição
tipicamente inglesa que faz uma fusão
entre café da manhã e almoço, leva seu
brunch ao restaurante Sá, do Miramar
Hotel by Windsor, em Copacabana. A
novidade fica por conta da estação de
risotos. Nela, o visitante poderá personalizar o prato. A proposta é, com a
ajuda de um Chef, criar novos sabores
com ingredientes como funghi, açafrão,
polvo, camarão, aspargos, gorgonzola, maçã verde e limão siciliano.
Inventado por Valério di Fiandra,
o risoto é uma receita de origem italiana que, segundo os historiadores,
nasceu de um acidente. Fiandra, ao
preparar o menu principal do casamento de sua filha, deixou cair uma
grande quantidade de açafrão na panela
de arroz. Os convidados, sem saber,
elogiaram muito a novidade. “Assim
como o criador do risoto, queremos
que nossos visitantes possam se sur-

Entre as novidades, está a estação de
risotos onde cada visitante pode personalizar o prato
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preender com sabores únicos na hora
de compor o prato”, explica o Gerente
de Alimentos e Bebidas do Miramar
Hotel by Windsor, Valmor Dutra.
O brunch pode ser acompanhado
de jamón ibérico, sucos naturais e um
premiado espumante. Tudo com vista
para a Praia de Copacabana. O brunch
do Sá conta ainda com pães artesanais
feitos na casa com farinha italiana,
diversas opções de pratos com frutos
do mar e ingredientes frescos, frutas da
estação, além de sobremesas variadas.

Restaurante Primrose
é Bicampeão Internacional de
Melhor Carta de Vinhos

O Hotel Saint Andrews, em Gramado
(RS), acumulou mais um reconhecimento
na lista de prêmios internacionais, desta
vez para o restaurante Primrose, eleito
bicampeão pela Wine Spectator – revista norte-americana especializada em
vinhos – como um dos restaurantes com
a melhor carta de vinhos do mundo.
No total, apenas 89 estabelecimentos em todo o mundo receberam o Best
of Award of Excellence 2017 da Wine
Spectator, que serão publicados em
um guia especial com circulação nesta
que é a maior publicação do tema.
Para atender os clientes que apreciam
os melhores vinhos, o Saint Andrews
dispõe de uma adega climatizada com
239 rótulos de vinhos e 1.897 garrafas
disponíveis. Tudo estrategicamente construído para acomodar adequadamente
preciosidades como o Château Mouton
Rothschild, o Charmes-Chambertin
Grand Cru 2006,
diversas safras do
clássico Brunello Di
Montalcino, o especialíssimo Trebbiano
Valentini d’Abruzzo,
com garrafas em edições limitadas, entre
outras raridades do
universo dos vinhos.
Único hotel de
montanha no Brasil
com a chancela

Instalado no Hotel
Saint Andrews
(RS), o Primrose
está entre os 89
premiados em
todo o mundo
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Relais & Châteaux, entidade que reúne
os melhores hotéis e restaurantes do
planeta, o Hotel Saint Andrews já detém outros grandes prêmios do setor,
como o tetracampeonato no World
Travel Awards, uma espécie de Oscar do
turismo mundial, certificados de excelência do Trip Advisor, além do prêmio
World Luxury Restaurant Awards 2017.

Grafitti é destaque em exposição no

Canvas Bar & Restaurante

Artista Tito Ferrara
retrata em suas
obras a trajetória
de pessoas por
meio de suas
expressões

Frases e olhares marcantes fazem
parte do cenário do Canvas Bar &
Restaurante. A exposição na galeria
suspensa do restaurante, localizado no
mezanino do Hotel Hilton São Paulo
Morumbi, “Histórias e Sonhos”, é do
artista Tito Ferrara. A mostra, que fica
em cartaz até outubro deste ano, tem
como inspiração as trocas de conversas
entre o artista e pessoas do seu dia-adia, ao escutar as histórias e sonhos
e retirar a essência destas conversas
para transformar em arte. Para acompanhar a exposição, o chef Rodrigo
Mezadri preparou um menu especial
inspirado no conceito das obras.
Com uma forte influência dos pais
arquitetos e da cultura de rua quando
era mais jovem, Tito sempre soube que

trabalharia com arte. Ele uniu o gosto pela pintura que obteve por meio
das exposições que frequentava com a
paixão pelo graffiti e começou a passar
alguns de seus desenhos para a parede.
“As obras são retratos das histórias e
sonhos de pessoas com quem converso.
Após essa conversa, vou para o ateliê e
reflito sobre o que ouvi e vi. O resultado é o grafitti que mistura de rostos e
frases, de tipografia e sua própria imagem, não se sabe onde começa o sonho
e onde começa o retrato ”, define Tito.
O Chef Rodrigo Mezadri preparou
um menu especial inspirado nas obras
da mostra. Para entrada, o chef oferece sashimi de salmão sakai, legumes
orgânicos, azeitonas, burrata, ovas de
peixe voador e ponzú de limão siciliano. Para o prato principal, filetto de
manzo glaceado em missô, risoto de
edamame e shitake, crudo de enoki e,
como sobremesa, spring roll de banana e Mascarpone, sorvete de creme de
amêndoas, sembei e gel de chocolate
70%. “Buscamos a essência da arte
do Tito e a transformamos em arte
também na gastronomia, com referências e sabores que fazem a experiência da exposição ficar completa”,
afirmou o chef Rodrigo Mezadri.
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Hotel Tryp Itaim (SP)
lança Estação de Tapiocas

O restaurante Bonjardim, localizado no
Hotel Tryp Itaim, empreendimento administrado pela Meliá Hotels International,
oferece Estação de Tapiocas para hóspedes
e clientes que frequentam seu restaurante
no café da manhã de segunda à sexta-feira.
O cardápio oferece cinco sabores de
tapiocas salgadas como queijo prato,
queijo muçarela, queijo branco, peito de
peru e presunto, que podem incluir tomate, cebola e orégano e são feitas com
manteiga e azeite. Já as tapiocas doces
contam com quatro tipos: coco, leite
condensado, goiabada e doce de leite.
As tapiocas, tanto doces quanto salgadas, são feitas na hora e fazem parte
dos mais de 50 itens no café da manhã do
restaurante. Entre eles, frutas da época, iogurtes, sucos, frios, ovos mexidos, omeletes,
bolos e pães preparados no próprio hotel.

Iguarias, feitas na hora, fazem parte
dos mais de 50 itens no café da
manhã do Tryp Itaim (SP)

Hotel Carimã (PR)

promove almoço especial para
iniciar estratégia de
reposicionamento

O empreendimento localizado em
Foz do Iguaçu (PR) já começou a mostrar
suas estratégias para o reposicionamento do complexo hoteleiro no mercado
após a sua aquisição pelo Grupo Recanto
Cataratas. No dia 15 de julho, o hotel promoveu um almoço especial para resgatar
o tradicional prato da alta gastronomia de
Foz do Iguaçu: o Carneiro com Fusilli.
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O evento reuniu convidados e fãs da
cozinha internacional do Carimã que já
estavam com saudades dessa receita clássica e tradicional da Terra das Cataratas.
Além do prato, o chef preparou
também várias opções de carnes,
massas e sobremesas. “Esperávamos
uma boa receptividade para o evento, dado o reconhecimento nacional
e internacional do Carimã. Mas nos
surpreendemos com o número de pessoas que aceitaram nosso convite”,
comentou o Diretor comercial do Grupo
Recanto Cataratas, Edilson Andrade.
O executivo acrescentou que, além
dos diversos investimentos que estão
sendo feitos no Carimã após a aquisição,
o resgate da tradição do hotel em Foz do
Iguaçu tem sido um dos pontos fortes da
estratégia de reposicionamento. “Quem
esteve nesse almoço pode perceber os
primeiros sinais da revitalização promovida pela nova gestão”, contou Edilson.
Diante dos resultados obtidos com a
“volta do Carneiro com Fusilli”, o Carimã
promoveu novo almoço no mesmo
formato no dia 29 de julho. “Estamos
trabalhando e investindo a todo vapor
para que o novo Carimã volte a brilhar
logo, logo, resgatando sua posição de
um dos mais importantes hotéis de Foz
de Iguaçu, destaque que nunca deveria
ter perdido”, finalizou o dirigente.
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meios de elevação e empréstimo de
equipamento de esqui ou snowboard.
Há ainda a possibilidade do
visitante ir a Valle Nevado e fazer uma aula de esqui. O programa inclui duas horas de aula da
modalidade sob supervisão de
um profissional especializado.

Sunscape
Puerto Vallarta,
no México

Tortuga Bay Hotel
AMResorts

encerra primeiro semestre com
crescimento em receita e portfólio

A coleção de resorts de luxo encerrou
o primeiro semestre com crescimento de
100%, quando comparado ao ano de 2016.
Em seis meses, a rede registrou aumento
em todos os indicadores, desde eventos
promovidos até portfólio. Foram mais de
12 inaugurações com um incremento no
portfólio de cerca de 5.000 novos apartamentos entre 2016 e início de 2017.
O grupo já planeja inaugurações
de resorts nos destinos México, Porto
Rico e Aruba nos próximos três anos.
E até 2020 poderá chegar em St. Lucia,
Turks & Caicos, Bahamas e Cartagena
na Colômbia. “Uma das inaugurações mais esperadas é sem dúvida o
Zoëtry Isla Di Oro, em Aruba, que já
chama a atenção dos operadores do
Brasil, que terão a oportunidade de
oferecer 118 bangalôs construídos sobre o mar”, comentou o Gerente.

Hotel Ladera, no Chile,

tem day tour em estações de esqui
próximas a Santiago

O hotel situado em Providencia,
um dos bairros mais tradicionais de Santiago, criou um programa que leva seus hóspedes
para um dia de passeios nas estações de esqui mais próximas de
Santiago, como Valle Nevado, El
Colorado, La Parva e Farellones.
O pacote prevê duas noites de hospedagem no Ladera, um dia inteiro no
centro de inverno escolhido pelo hóspede, transfers de ida e volta, uso dos

anuncia renovação liderada por
Markham Roberts

O Punta Cana Resort & Club iniciou uma renovação completa da
Tortuga Bay, membro da The Leading
Hotels of the World, no Punta Cana
Resort & Club. O resort foi fundado
pela família Rainieri em 2005 e é o
único hotel com 5 Diamantes AAA na
República Dominicana e o único hotel projetado por Oscar de la Renta.
Tortuga Bay no Punta Cana Resort
& Club dispõe de treze vilas independentes. A renovação irá modificar as
suítes por meio do design e instalar
tecnologia criada para melhorar a experiência dos hóspedes. O hotel também vai
incorporar uma nova estética, assentos
adicionais, uma nova cozinha e uma
nova padaria no restaurante Bamboo,
premiado com o Four Diamond Award.
Além disso, o Tortuga Bay no Punta
Cana Resort & Club irá adicionar uma
nova adega, oferecendo 600 garrafas de
vinho fino, uma caixa umidificadora
com uma extensa seleção de charutos,
um renovado bar e os mais modernos
equipamentos fitness para a academia privada do hotel. A propriedade
também adicionará uma nova sala de

Tortuga Bay no Punta Cana Resort &
Club, o primeiro e único hotel projetado
por Oscar de la Renta
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espera para acomodar as chegadas e
partidas antecipadas, permitindo aos
hóspedes desfrutar da tranquilidade e
do serviço do resort, desde o momento em que eles chegam até o momento em que saem para o aeroporto.

Novo hotel Iberostar
é o primeiro da categoria
The Grand Collection

O novo estabelecimento cinco
estrelas Iberostar Grand Hotel Portals
Nous está localizado em uma das áreas
mais exclusivas da ilha espanhola.
Projetado por Marcel Wanders, o novo
hotel conta com o restaurante gourmet
Astir, que servirá com exclusividade
a carne de El Capricho, considerada
a melhor do mundo. Os hóspedes do
hotel poderão contar ainda com serviço
de mordomo certificado pela associação britânica “British Butler Guild”.
Este hotel cinco estrelas de luxo é o
primeiro no Mediterrâneo pertencente à categoria The Grand Collection,
a mais premium da empresa. Dos
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66 quartos projetados por Marcel
Wanders, quatro são coberturas duplex, com terraço e banheira jacuzzi
próprios, e cinco são suítes temáticas. Naughty Suites, para fantasias;
Stargaze Suites, para experiências
astronômicas; Games Suite equipada
com pinball, pebolim, videogame e
putting green - campo de golfe para
tacadas de curto alcance, e a Heritage
Suite, para amantes de arte e antiguidades. Todos os detalhes de seu design
interior foram pensados e confeccionados pelo designer holandês.
O Iberostar Grand Hotel Portals
Nous conta com espaços projetados
para oferecer gastronomia orgânica e
local no restaurante gourmet Astir, no
lobby bar Selini e no champagne bar da
Dom Pérignon. Além disso, os hóspedes terão à disposição um serviço de
Guest Experience personalizado sem
limites, onde poderão conseguir mesa
em qualquer localização da ilha sem
importar a lista de espera, ter acesso
a um personal shopper e reservar um
barco ou helicóptero de última hora.

Novo hotel
Iberostar é o
primeiro da
categoria The
Grand Collection

Giro

pelo mundo
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Kimpton Hotels
& Restaurants

anuncia propriedade no Canadá

Cidade de Toronto
receberá a quinta
unidade da rede
Kimpton Hotels

A cidade canadense de Toronto
receberá uma unidade da rede Kimpton
Hotels & Resorts. Com abertura prevista para julho de 2018, o Kimpton
Bloor-Yorkville Hotel é um empreendimento da InnVestHotels LP.
O projeto transformará o antigo
prédio de 13 andares do Holiday Inn
Toronto Bloor Yorkville em um novo
hotel com o DNA Kimpton. Serão 189
acomodações e 18 suítes com design
moderno, bem ao estilo Kimpton, e
as irreverentes amenities da marca:
colchonetes de yoga, kits de banho
da grife Atelier Bloem e wi-fi grátis.
No lobby, bicicletas para empréstimo sem custo e a wine hour, que já
virou tradição da marca ao convidar os hóspedes para uma taça de
vinho, sempre às cinco da tarde.

histórica com o Grupo Hinduja e a OHLD
– Obrascon Huarte Lain Desarrollos.
A união visa transformar o prédio do
Antigo Escritório de Guerra em Whitehall
em um hotel e residência de luxo em
Londres. O Antigo Escritório de Guerra
foi comprado pelo Grupo Hinduja e
pela OHLD em dezembro de 2014 na
sequência de uma concorrência pública.
Fica próximo da 10 Downing Street, das
Casas do Parlamento e da Abadia de
Westminster. Uma permissão para planejamento foi concedida para um desenvolvimento de multifinalidade incluindo
125 quartos (dos quais 40% são suítes), 88
residências privadas, restaurantes e outras conveniências. A conclusão é esperada em pouco mais de três anos. O Antigo
Escritório de Guerra é chamado de
“Grade II”, com suas 1100 salas ao longo
de sete andares e três quilômetros de corredores. Sua construção foi concluída em
1906 e funcionava como o escritório dos
mais importantes e influentes líderes políticos e militares do Reino Unido do século
20 como Sir Winston Churchill, David
Lloyd George, Lorde Kitchener, Herbert
Asquith e T.E. Lawrence. Foi também o
refúgio do Serviço Secreto Britânico que
tinha sua própria e mais discreta entrada.

Raffles

terá hotel em Londres num
antigo escritório de guerra

A Raffles Hotels & Resorts, marca de
luxo que integra o Grupo AccorHotels,
anuncia a assinatura de uma parceria
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A imponente edificação onde será o novo
Raffles já foi um antigo escritório de
Guerra de Sir Winston Churchill

Mercado
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Fotos: Divulgação

Mercado

No centro da foto,
o Vice– presidente
da OAB/SP, Dr.
Fábio Romeu Canton Filho, ladeado
pelos advogados
Murillo Akio
Arakaki e Maria
José de Souza
Arakaki, respectivamente Presidente e Vicepresidente da nova
comissão
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OAB/SP

empossa diretoria da
Comissão de Direito aplicado
à Hotelaria e ao Turismo

A OAB — Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção São Paulo deu posse no último dia 6 de julho aos membros da recém
criada Comissão de Direito aplicado à
Hotelaria e ao Turismo. O evento aconteceu
no auditório da entidade, situado na Rua
Maria Paula, no centro da capital paulista
e reuniu vários advogados e profissionais
do setor hoteleiro e turístico. O Vicepresidente da OAB/SP, Dr. Fábio Romeu
Canton Filho, esteve presente e destacou
que esta é uma das mais recentes comissões criadas, dentre as 156 que a OAB/SP
possui. “Vislumbro a importância desta
comissão para debater temas muito interessantes em prol da hotelaria e do turismo.
Fico muito satisfeito em saber que nossos
colegas doam parte do tempo em prol de
defesa de interesses coletivos. Isto certamente irá materializar a efetiva de nossas
bandeiras e ideais. Estou convicto que esta
comissão será de pleno êxito”. O empossado Presidente Murillo disse que esta
comissão já nasceu muito ativa e já está organizando um congresso em novembro. “A
hotelaria e o turismo têm muitos temas interessantes a serem debatidos e vamos dar
o melhor de nós na defesa dos interesses”.

As Portarias nº 141/17/PR, 260/17/
PR e 315/17/PR que criaram a Comissão e
nomearam seus atuais membros, foram devidamente assinadas pelo atual Presidente
da OAB/SP, Dr. Marcos da Costa. Ele,
por sua vez, nomeou o Dr. Murillo Akio
Arakaki como Presidente da Comissão,
bem como nomeou a Drª Maria José de
Souza Arakaki como Vice-Presidente.
Ambos são sócios-diretores do escritório
Arakaki Advogados. Os Membros Efetivos
são: Carla Calzini dos Santos Rocha, Isabel
Delfino Silva Massaia, João Bueno da Costa
Neto, Maria Cristina Mattioli, Monica
Wrigth de Moraes Barros, Samuel Belluco
Silveira Santos e Telma Bartholomeu Silva.
Já os Membros Colaboradores são Cristiano
Oliveira e Dilson Jatahy Fonseca Neto.
O objetivo desta comissão é identificar
questões jurídicas ligadas ao setor, debater seus aspectos polêmicos e elaborar
pareceres sobre o tema, com o intuito de
auxiliar a Diretoria da OAB/SP na manifestação sobre leis e projetos de lei, bem
como na propositura de medidas judiciais
correlacionadas. “A intenção é justamente
reunir advogados especialistas no setor de
hotelaria e turismo para debater assuntos
jurídicos polêmicos, como, por exemplo:
cobrança de ECAD nos quartos de hotéis,
tributação de hotéis e empresas turísticas,
economia colaborativa, contrato de hospe-
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Os membros da
nova comissão que
tomaram posse

dagem, crimes nas dependências dos hotéis, multipropriedade, investimentos hoteleiros, entre outros. As reuniões ordinárias
são realizadas uma vez por mês, na sede da
OAB/SP”, revelou o Presidente Murillo.
Segundo ele, a Comissão conta
com 11 membros, porém, está aberta
para indicações de novos interessados atuantes no setor. Ademais, com
o auxílio do Departamento de Cultura
e Eventos da OAB/SP, serão organizados seminários, workshops, palestras
e congressos abertos ao público, que
serão oportunamente divulgados.

Monte Verde

sediará 16º Encontro da Hotelaria e
Gastronomia Mineira

O Distrito de Monte Verde, pertencente a cidade de mineira de Camanducaia,
distante 160 km da capital paulista, foi o
local escolhido para sediar a 16ª edição
do Encontro da Hotelaria e Gastronomia
Mineira. O evento é promovido pela FBHA

Monte Verde possui 4000 leitos
distribuídos em 170 empreendimentos
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— Federação Brasileira de Hospedagem
e Alimentação – com o apoio da CNC —
Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo e tem a Revista
Hotéis como Media Partner. Considerado
o mais importante evento da hotelaria
mineira, ao longo de 15 edições realizadas
em várias cidades mineiras, vem contribuindo para o desenvolvimento do setor
e tornou palco de debates de assuntos de
interesse dos empresários e profissionais.
O evento que acontecerá nos dias 24 e
25 de novembro tem como objetivo aprimorar o relacionamento do setor hoteleiro
com as empresas fornecedoras. Além de
facilitar a realização de novos negócios,
o evento visa contribuir para atualização
e capacitação profissional e a analisar o
cenário atual e as tendências do mercado.

Cidade privilegiada

O distrito de Monte Verde, pertencente a Camanducaia, está localizada
no extremo Sul de Minas Gerais, quase
na divisa com o estado de São Paulo.
Faz parte do Circuito Serras Verdes que
abrange outros 23 municípios da Região.
O distrito é conhecido como a suíça mineira e conta com uma paisagem de serra
que atrai milhares de turistas anualmente. Conta com uma variada rede hoteleira
com capacidade de 4.000 leitos distribuídos em 170 empreendimentos para todos
os gostos e bolsos. Existe um comércio
bastante variado que compreende lojas
de artesanato em madeira, pintura e
cerâmica, chocolate caseiro, cerveja
artesanal, lojas com uma grande variedade de queijos, doces, geleias, cachaça.
Natureza exuberante, frio, montanhas, gastronomia, ecoturismo, turismo de aventura e os festivais são
importantes elementos que atraem
turistas de todo o Brasil, principalmente de São Paulo, o principal mercado emissor. O turista descobre em
cada passeio as belezas naturais e uma
diversificada gastronomia da culinária
mineira baseada em pratos europeus
como truta e o fondue. O prato típico da região é o fondue de queijo ou
de carne que pode ser encontrado em
vários restaurantes de Monte Verde.
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O showroom apresenta algumas peças que reforçam o
espírito da marca
por meio do design, da comida e
bebida e também
da experiência

AccorHotels

apresenta o conceito
da marca JO&JOE
Showroom do JO&JOE conta com a
cama pizza e a arquibancada ao fundo
Uma casa aberta, definida como open
house, é o novo conceito criado pela
AccorHotels com o propósito de receber
pessoas, sejam elas moradores da cidade
(townsters) ou viajantes em busca de um
espaço com oferta de comidas e bebidas,
além de sociabilização. Desde o ano passado, a marca JO&JOE passou a integrar
o portfólio da rede e já este ano teve seu
primeiro endereço em Hossegor, na França.
Para apresentar o conceito, a
AccorHotels montou um showroom com
algumas peças que reforçam o espírito da
marca por meio do design, da comida e
bebida e também da experiência. De acordo
com o EVP de Operações das marcas

Econômicas AccorHotels América do
Sul, Franck Pruvost, a chegada da marca
representa o futuro e o posicionamento
disruptivo do grupo.“Estamos muito
felizes em trazer um conceito inovador
para o mercado e que irá atender não
só as novas gerações, os Millennials e
Centennials, como também os que têm
comportamento alinhado como o dessas
gerações. Criamos o showroom justamente para ajudar as pessoas a entenderem
a proposta e o que é o open house, que
junta o melhor dos conceitos de hotel, de
hostel e de private rental. Já tem muita
curiosidade em torno da nova marca e
isso é muito positivo porque existe uma
grande expectativa para abrirmos um
JO&JOE na região”, comenta Pruvost.
No showroom tem uma cama pizza,
que pode se transformar em diversas possibilidades, pois cada parte se
desprende e pode ser utilizada como
bancos e mesa, por exemplo. O item
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HRS

apresenta dados de pesquisa sobre
auditoria de tarifas hoteleiras
Uma em cada seis verificações revela
discrepância entre o que foi negociado e o que
aparece no sistema. Sobrepreço na América
Latina chega a 18%, o maior do mundo

Este é o conceito
da cama que é
apresentado no
show room
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faz parte de um quarto com o nome
“Together”, que também oferece outros formatos para dormir como uma
tenda e um beliche de rodinhas.
Todos podem ser modificados de
lugar, o que torna o espaço adaptável
a todas as necessidades. A cama pizza,
assim como outros móveis, são feitos de
marcenaria modular, ou seja, com mais de
uma funcionalidade. Além disso, o local
possui uma arquibancada que pode ter
muitas utilidades, desde acomodar uma
miniplateia para um show ou um local
para ler, trabalhar, conversar. “São itens
de design que podem ser adaptados a
cada necessidade, a cada momento. Ideal
para todos aqueles que valorizam a cultura do compartilhamento, a espontaneidade e a experiência”, reforça o executivo.
O projeto é liderado pelo Marketing
Innovation Lab da AccorHotels, que
identifica, testa e compartilha ações centradas no cliente e soluções disruptivas
que podem gerar receitas adicionais para
o Grupo. A marca JO&JOE é o resultado
de um processo de construção em conjunto com futuros clientes, especialistas
externos, estudantes e executivos da
AccorHotels, com o objetivo global de desafiar convenções e imaginar o futuro da
hospitalidade, catering e interação social.

A HRS e a GBTA Foundation, braço educacional e de pesquisa da Global
Business Travel Association, acabam de
consolidar os dados de uma pesquisa
inédita e global para avaliar como os
responsáveis por viagens corporativas
auditam suas tarifas hoteleiras e quais os
motivos pelos quais alguns programas de
viagem optam por não fazê-lo. O percentual de diferença na América Latina é o
maior do mundo, chegando a 18%. Nos
Estados Unidos e na região Ásia-Pacífico,
as empresas têm pago 14% a mais do
que o valor negociado. A porcentagem
cai para 11% na região que compreende Europa, Oriente Médio e África.
A pesquisa mostra que, em todo
o mundo, apenas uma pequena parte dos gestores de viagens verifica
suas tarifas com frequência, 6% audita mensalmente e 4% semanalmente.
86% até auditam os itens negociados
com os hotéis, incluindo tarifas e amenities, mas apenas no momento em
que são inseridas em seus sistemas.
Destas empresas que realizam auditoria, 52% usam recursos internos e
verificam as tarifas manualmente; 38%
terceirizam para suas agências de viagens
corporativas (TMCs); 15% terceirizam
para seu provedor de soluções hoteleiras e
11% terceirizam para algum outro consultor externo. Além disso, 16% confia nos
relatórios dos seus hotéis e 36% acredita
que os viajantes informarão quando a tarifa não estiver dentro do que foi acordado.
Os dados mostram também que uma
em cada seis auditorias (17%) tem discrepância entre o que foi negociado em
contrato e o que aparece no sistema. Isso
pode significar uma perda de economia para os programas de viagem que
não realizam a auditoria de tarifas.

Mercado
Os que não têm orçamento para
terceirizar o trabalho provavelmente
estão em maior risco por pagarem tarifas
desatualizadas e muito altas. Nos casos
de divergências nas tarifas, os dados do
levantamento mostram que as empresas
estão pagando uma média de 14% acima do valor negociado. “Os resultados
da pesquisa mostram que é necessário
um olhar mais atento sobre as tarifas.
Os gestores de viagens trabalham muito
para conseguir uma negociação de tarifa
competitiva e outros amenities importantes para seus viajantes como um componente fundamental para um programa de
viagens corporativo bem-sucedido. Tudo
isso se torna inútil quando uma parcela
significativa apresenta erro e seus viajantes não têm acesso ao que foi negociado”,
explica o CEO da HRS, Tobias Ragge.
O Gerente de pesquisas da GBTA
Foundation, Kate Vasiloff, acrescenta: “Ao
não realizar auditorias regulares e depen-

der de fontes de dados não confiáveis, as
empresas estão pagando muito mais do
que deveriam. Realizar auditorias para
garantir a precisão pode ajudar a fortalecer o programa de viagens corporativas”.

Pesquisa mostra

impacto das Olimpíadas
no mercado hoteleiro de SP e RJ

Um ano depois do fim dos Jogos
Olímpicos realizados no Brasil, a hotelaria
ainda colhe os frutos do impacto deste
mega evento. A CBRE publica anualmente uma análise do mercado turístico
e hoteleiro no Rio de Janeiro e em São
Paulo, com dados consolidados pelo
Departamento de Hotéis da entidade. O
destaque desta edição foi o impacto das
Olimpíadas na oferta do mercado hoteleiro.
De acordo com dados da ABIH-RJ
- Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Rio de Janeiro, a oferta de quartos de hotéis da cidade quase duplicou nos
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Hotelaria da Barra
da Tijuca, no Rio
de Janeiro ainda
passa pelos
efeitos negativos
da superoferta
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últimos anos, chegando a mais de 60.000
quartos em 2016. Uma das principais áreas
que recebeu oferta adicional foi a Barra da
Tijuca, hoje com cerca de 15.000 quartos.
A Tarifa Média apresentou a maior
média anual já vista no Rio, especialmente
no mercado de hotéis 5 estrelas. Mesmo
com o aumento na oferta, a taxa de ocupação chegou a 94% no período dos jogos.
Apesar da movimentação causada pelas
Olimpíadas, o RJ fechou o ano de 2016 com
a taxa de ocupação mais baixa da década.
De positivo, o evento impactou em um
aumento na sofisticação dos produtos e
marcas hoteleiras, importantes melhorias
na infraestrutura de aeroportos, estradas e
serviços de lazer e grande exposição positiva a nível mundial ao turismo da cidade.
Tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo
apresentaram uma leve queda no fluxo
de passageiros em 2016 no comparativo
com 2015 (-5% e -5,7%, respectivamente), considerando a situação econômica
do País, com a perda do poder aquisitivo da população e a alta do dólar.
Já em São Paulo, mesmo diante deste
cenário desafiador, o mercado hoteleiro
da cidade tem se mantido relativamente
estável. Contribuíram para este resultado o crescimento moderado da oferta de
novas unidades, e a movimentação da
cidade que, apesar de ter forte um DNA
para geração de demanda de negócios,
vem tentando atrair mais turistas de

lazer para compensar a baixa ocupação.
Foi registrado uma leve queda na tarifa
média nos últimos dois anos, chegando
a R$ 295 em 2016. A taxa de ocupação,
que tem diminuído desde 2011, mantevese estável no ano passado, em 61%.

Equipotel

terá programação com
experiências imersivas

Principal feira para o setor de hospitalidade e serviços alimentares, a Equipotel
chega em 2017 com uma área total de 25
mil m² reunindo 200 expositores e mais de
1.500 marcas. Nesta edição, que acontece
novamente no São Paulo Expo entre os
dias 11 e 14 de setembro, o evento contará

Edição 2017 da Equipotel terá mais de
1.500 marcas expostas
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não apenas com a exposição de marcas,
palestras e networking, mas também
com experiências imersivas proporcionadas aos visitantes e expositores.
Arenas temáticas, fóruns, instalações e
rodadas de negócios para o aprimoramento
técnico/conceitual dos profissionais da
“arte de atender bem” serão algumas das
atividades. “É importante ressaltar que os
visitantes da Equipotel terão uma experiência completa na feira, com exposição das
marcas, formalização de novos negócios e,
principalmente, acesso a debates e conteúdos ricos em informação”, comentou
Alexandre Brown, diretor da feira. Além
dos expositores distribuídos de acordo com
seu setor, os corredores do evento terão
o Hotel Modelo, Motel Design, Boteco
Saudável no setor de Inovação; Arena
Gastronômica, Arena do Saber e Arena
de Debates para Conteúdo e Rodada
de Negócios Hotelaria e Food Service.

Rede Beach Hotéis

realiza maratona de capacitação
de funcionários

A Rede Beach aproveitou o período de
baixa ocupação em seus empreendimentos
e investe na capacitação e profissionalização de seu quadro de funcionários. No
mês de maio e junho, os colaboradores
das unidades Beach Hotel Maresias, Beach
Hotel Juquehy, Beach Hotel Cambury e
Beach Hotel Sunset receberam, no setor
de manutenção, curso de refrigeração
e também no setor de alimentos e bebidas, aperfeiçoando suas habilidades em
fruit carving (escultura em frutas), panificação e conhecimentos em vinhos.
Em maio, os líderes das unidades participaram de uma visita técnica no Bourbon

Atibaia Convention & Spa Resort para
estimular a troca de experiência. Esta foi a
primeira vez que colaboradores da Rede
Beach estiveram em outra rede hoteleira.
De acordo com Uri Kellmann, diretor operacional da Rede Beach, a iniciativa faz parte da estratégia do grupo
hoteleiro, que investe cada vez mais no
aprimoramento dos serviços ofertados
aos hóspedes. “Nosso principal objetivo
é proporcionar uma ótima experiência
a nossos clientes, por isso, essa troca de
conhecimento é tão importante”, afirmou.
Parcerias
Em julho, o grupo hoteleiro promoveu
novas ações para o aperfeiçoamento dos
colaboradores. A rede acaba de implantar
um plano de desenvolvimento composto por seis treinamentos para gerentes
e líderes, que capacitou toda a linha de
frente dos hotéis. A consultoria fornecida pela S4B Soluções Empresariais inclui
técnicas de coaching e feedback, liderança, formação de time e sintonia entre as
equipes e tem como principal objetivo
promover o engajamento dos líderes,
inclusive na área de eventos corporativos.
A Rede Beach, com o apoio do SENAC,
apresentou ainda para os colaboradores os cursos de cupcake e “Comida de
Botequim”. Com este aperfeiçoamento a
equipe de A&B teve acesso a novas técnicas
de confeitaria e habilidades para preparação de porções, aperitivos e pratos oferecidos em refeições dos eventos. Ainda em
julho, a rede hoteleira investiu novamente
na integração de novos colaboradores.
Os recém-contratados participam de um
treinamento para conhecer a história da
rede, as normas e regras da empresa.

Hotel Staybridge
Suites São Paulo
lança novo site

Funcionários da
área de manutenção fizeram curso
de refrigeração
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O site que entrou no ar é muito mais
dinâmico que o anterior e foi recriado
para garantir agilidade e fácil navegação
dos clientes. Com isto, o empreendimento
do IHG — Intercontinental Hotels Group,
localizado no bairro paulistano do Itaim
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A ideia é se manter conectado com os
hóspedes por meio da plataforma
Bibi, passou a ter um website com nova
linguagem, mais interativo e moderno.
Somado a isto, está a fácil navegação, compatibilidade com computadores, smartphones, tablets e acessível em português e
inglês. Para facilitar a experiência de acesso, o site está leve, proporcionando mais

agilidade no carregamento das páginas.
Além das funcionalidades de pesquisa de disponibilidade de apartamentos e efetivação de reservas, a grande
novidade do website é reunir uma visão
mais realista das áreas do hotel como
as suítes, piscina, recepção, academia e
até heliporto em imagens 360º. “Com a
renovação de nossos apartamentos, entendemos que a modernização de nosso
site é fundamental. A ideia é proporcionar uma experiência mais dinâmica
com uma linguagem que converse com
nossos hóspedes”, argumentou Daniela
Pereira, Gerente geral do Staybridge.

Royal Palm Plaza (SP)
é eleito melhor hotel do
Brasil em 2017

O resort, localizado em Campinas,
cerca de 100 km da capital paulista, foi
eleito o melhor hotel do País pela revis-
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O Royal Palm Plaza
que já havia
conquistado a
premiação em
2015 voltou a
receber neste ano

ta Viagem & Turismo, no 17º Prêmio de
Viagem e Turismo. O Royal Palm Plaza
já havia recebido o reconhecimento em
2015, quando foi eleito o melhor resort
do Brasil pela mesma publicação.
A votação durou cerca de dois meses. O júri é formado profissionais da
área, compondo o júri especializado,
e também pelo público, os usuários e
frequentadores do resort. O público é
formado por pessoas de todas as idades atendidas no empreendimento.

Meliá Hotels
International e Meliá PRO
lançam campanha para
agentes de viagens

A Meliá Hotels International e o
MeliáPRO, portal de reservas para agentes
de viagens da Meliá, lançaram a campanha “Jogada de Mestre” com o objetivo
de premiar a fidelidade dos agentes de
viagens. A campanha se concentra em
cinco hotéis do grupo Meliá: Gran Meliá
Nacional Rio, ME Miami, Meliá Palma
Bay, Meliá Coco Beach e ME London.
Cada um desses hotéis se converte
em um “As” do baralho, formando uma
das mais poderosas jogadas do pôquer:
uma mão vencedora de Ases. O agente de
viagens que conseguir “reunir”, ou seja,
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Será ganhador do prêmio máximo
aquele que conseguir reservar
os cinco hotéis do grupo
reservar os cinco hotéis, terá feito uma
Jogada de Mestre, ganhando o prêmio.
O Grande Prêmio consiste em sete noites em qualquer um dos hotéis do baralho,
além do bilhete aéreo da companhia Iberia
para o destino escolhido. Já o Prêmio Direto
é para todos os agentes que realizarem no
mínimo cinco reservas em um dos hotéis
da promoção. Estes ganharão duas noites
em qualquer um dos hotéis participantes.
Todos os agentes em nível mundial podem
participar desta promoção, que está em
vigor até o próximo dia 30 de setembro
de 2017, às 23h59 (horário da Espanha).

ABIH-MT

promoveu 2º Encontro Comercial

‘O Cenário da Hotelaria em Mato Grosso’
foi o tema principal do 2º Encontro Comercial
da ABIH-MT – Associação Brasileira de
Indústria de Hotéis de Mato Grosso, que foi
realizado no dia 31 de julho, no Hotel Deville.
O evento teve o objetivo de promover uma
oportunidade exclusiva de encontro entre os
prestadores de serviços do setor, bem como
fomentar a discussão de temas relevantes.
Gestão estratégica em meios de hospedagem, tendências do mundo agro e
os impactos no setor hoteleiro, além da
arte de receber e acolher bem na hote-
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Café da manhã regional como forma de
bem receber foi um dos assuntos mencionados por Bruno Delcaro
laria e marketing e finanças para pousadas foram alguns dos temas da programação de palestras durante o dia.
“O objetivo macro do encontro é trazer todos para se unir, discutir e buscar
soluções para o setor hoteleiro, envolvendo também as pousadas de Mato

Grosso. Tudo isso para encontrarmos
estratégias para superar o momento econômico difícil pelo qual passamos”, disse o
Presidente da ABIH-MT, Bruno Delcaro.
Uma das novidades do encontro deste
ano foi a palestra ‘Aguçando o Regionalismo
no Café da Manhã’, ministrada pelo Senac/
MT. De acordo com Bruno, resgatar essa
essência regional é uma forma de receber bem e encantar o hóspede. “Nossa
culinária tem tantas peculiaridades deliciosas. Devemos incentivar para que elas
sejam levadas para as mesas de café da
manhã dos hotéis com o nosso tradicional bolo de arroz, biscoito de queijo, paçoca de pilão e muito mais”, ressaltou.
‘Marketing e Inovação para Hotéis e
pousadas’ foi um dos painéis que contou
com renomados profissionais do setor para
Cuiabá, como Viviane Rizzati, que possui
especialização internacional em Excelência
de Serviços no departamento de Alimentos
& Bebidas pelo JW Marriott Miami Hotel.
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Roberto Rotter, Presidente do Conselho
Consultivo do Fórum de Operadores
Hoteleiros do Brasil – FHOB, foi o responsável pela palestra ‘Gestão Estratégica em
Meios de Hospedagem’. O profissional tem
quase 40 anos de experiência no setor, com
diversas formações e experiências internacionais. Além da programação técnica,
o 2º Encontro Comercial da ABIH-MT
contou com mais de 20 expositores com
serviços e produtos do setor hoteleiro.

Rede Bristol

registra recorde de ocupação

Fortaleza e interior
de São Paulo se
destacaram no período; crescimento
foi impulsionado
por investimentos
em infraestrutura
e serviços

84

As unidades da Bristol Hotéis &
Resorts em Fortaleza e Mogi-Mirim, no
interior de São Paulo, tiveram crescimento
no mês de maio. Os empreendimentos
superaram as expectativas e atingiram
marcas históricas nas taxas de ocupação e
credita isso aos investimentos realizados
pelas unidades em infraestrutura e serviços, além do trabalho com parceiros.
Em comparação com o mesmo período
no ano passado, o Zaniboni registrou alta
de 25%. Segundo o Gerente do empreendimento, Gilson Costa, as previsões para o
restante do ano são positivas. “Tivemos um
aumento de 4% do antigo recorde da unidade desde a inauguração e ampliação do
hotel. Esse quadro que vem se desenhando
no segundo trimestre já indica que nossas
metas devem ser atingidas”, completou.
A equipe do Bristol Jangada, em
Fortaleza (CE), também comemora. O empreendimento bateu um recorde histórico,
com a maior ocupação do hotel em um mês
de maio. Para o Gerente Rogério Filho, o
sucesso foi resultado do trabalho com parceiros e investimentos em infraestrutura,
como a troca de ar-condicionado nos quartos e outras modernizações. “O resultado

foi muito expressivo para nós, pois indica
que nossos esforços estão no caminho certo.
Já vamos começar julho com uma ótima
ocupação e estamos com expectativas positivas para o segundo semestre”, afirmou.

Vert Hotéis

anuncia parceria estratégica com
rede argentina

A Vert Hotéis oficializou a parceria
estratégica com a AADESA Hotels, da
Argentina. As empresas hoteleiras se
uniram para fortalecer suas posições como
operadoras do segmento. O grupo agora
conta com quatro escritórios comerciais
localizados nas cidades de São Paulo, Belo
Horizonte, Buenos Aires e Bogotá. A equipe
comercial terá como foco a realização de atividades de Cross Selling, a venda cruzada.
Com a união, o grupo empresarial
chegará ao fim de 2017 com mais de 37
hotéis em funcionamento, totalizando
mais de quatro mil apartamentos, 106
salões para a realização de eventos, 38
restaurantes em mais de 25 cidades e
destinos no Brasil e na Argentina.
A CEO da Vert Hotéis, Érica Drumond,
afirmou que “um dos aspectos mais destacados desta parceria é poder oferecer aos
investidores e proprietários dos hotéis uma
rede de negócios multinacional, com o objetivo de melhorar a rentabilidade de sua carteira e consolidar o importante crescimento

Érica Drumond, CEO da Vert Hotéis,
diz que a equipe comercial tem
a venda cruzada como foco
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que ambas as empresas vêm
obtendo nos últimos anos”.
As organizações firmaram a aliança visando posicionamento como uma das
operadoras multimarca de
hotéis com relevância para a
América do Sul. Com esta parceria, investidores e clientes
das duas cadeias hoteleiras
poderão usufruir de uma
maior rede de atendimento.
A AADESA Hotels é uma
empresa argentina com mais
de 10 anos de trajetória comercial no segmento de franquias
e administração hoteleira. Já
a Vert Hotéis, brasileira, está
no mercado há sete atuando no mercado nacional
como operadora hoteleira.

Rede Mabu
Hotéis & Resorts
muda sede para Foz do
Iguaçu (PR)

Prestes a iniciar as
obras do maior parque
aquático do Sul do Brasil,
o Blue Park, a Rede Mabu
Hotéis & Resorts mudou em junho a sua sede
de Curitiba para Foz do
Iguaçu (PR). A mudança
faz parte da estratégia da
Rede para os novos empreendimentos, My Mabu e
Blue Park, anunciados na
cidade das Cataratas e que
contam com um investimento acima de R$ 200
milhões nos dois projetos.

A nova sede da rede hoteleira está instalada no Mabu
Thermas Grand Resort, em
um espaço de 1 mil m², que
receberá, em um primeiro
momento, 40 colaboradores.
“Estarmos concentrados em
Foz do Iguaçu nos permitirá
proximidade e maior eficiência em todas as etapas do
cronograma das obras do
Blue Park e do My Mabu”,
afirma o Diretor-executivo da
Rede, Wellington Estruquel. A
previsão para a inauguração
do parque aquático é durante o verão de 2018/2019.
Os departamentos de
Vendas, Marketing e Central
de Reservas, com 25 profissionais, permanecem em Curitiba,
mas agora na estrutura do
hotel Mabu Curitiba Business,
localizado no Centro da capital. O Blue Park e a propriedade compartilhada, My Mabu,
serão construídos no complexo de mais de 300 mil m² do
Mabu Thermas Grand Resort.
Ao adquirir o direito de
uso da propriedade compartilhada My Mabu, o cliente
poderá usufruir do espaço
durante quatro semanas por
ano, por um período de 50
anos. Durante esse tempo,
também torna-se afiliado à
RCI – Resort Condominiuns
International – e passa a ter
acesso a cerca de 4 mil empreendimentos hoteleiros em
mais de 100 países, além de
ter passe livre ao Blue Park.
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Oferta de hospedagem

cresce 71% nas capitais brasileiras

Belém (PA) foi a capital que registrou
maior crescimento
na oferta: saltou
51% em cinco anos
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Censo encomendado pelo Ministério
do Turismo mostra que o Brasil tem
uma oferta de 31.299 meios de hospedagem. No total, o País está pronto
para acomodar 2,4 milhões de pessoas
simultaneamente nos quartos disponíveis. O levantamento revela que houve
um crescimento de 71% na oferta desse
tipo de estabelecimento turístico nas
capitais do Brasil de 2011 a 2016. De
acordo com especialistas, o salto foi
impulsionado pelo ciclo de megaeventos,
com a Copa do Mundo e Olimpíada.
São Paulo é o estado que concentra o
maior número de meios de hospedagem.
Com 507.412 leitos nos vários municípios, é responsável por 21% de toda a
oferta nacional. Os quatro estados da
região Sudeste respondem por 43,1%
do total de leitos do Brasil. “O censo
dos meios de hospedagem é fundamental para as diversas esferas de governo
planejarem as políticas de turismo para
os próximos anos. O mercado também
tem nesta pesquisa importantes dados
para ajudar os empreendedores a tomarem decisões acertadas”, comentou
o Ministro do Turismo, Marx Beltrão.
O último levantamento desse tipo
foi feito em 2011 apenas com as capitais
e regiões metropolitanas. Na ocasião,
foram listados 5.036 meios de hospedagem em todas as capitais. Incluindo as
regiões metropolitanas, o número subiu
para 7.479. No censo atual, a quantidade
de estabelecimentos de hospedagem,
apenas nas capitais brasileiras, saltou

para 5.791, um crescimento de 15%. “Os
dados indicam que houve um crescimento expressivo na oferta dos meios
de hospedagem no Brasil com o ciclo
de megaeventos. Além da abertura de
novos hotéis, registramos a reforma e
ampliação de estabelecimentos que já
estavam em funcionamento. Esse é um
legado que temos de trabalhar para movimentar a economia do país. Os hotéis
e similares são tipos de estabelecimentos
imprescindíveis para o desenvolvimento
do turismo”, destacou Marx Beltrão.
Entre as capitais que registraram o
maior aumento proporcional na oferta
de meios de hospedagem, destaca-se
Belém. A maior cidade do Pará registrou um salto de 51% de 2011 para 2016,
período em que o número de estabelecimentos preparados para receber
os visitantes saltou de 93 para 141.
A publicação técnica do IBGE, responsável pelo censo, destaca a Copa das
Confederações (2013), a Copa do Mundo
de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos
(2016) como importantes indutores do
desenvolvimento dos meios de hospedagem. “Os grandes eventos internacionais
realizados no Brasil nos últimos cinco
anos exigiram expressivos investimentos
em infraestrutura, como a construção de
novos estádios e reforma dos existentes, a
ampliação e reaparelhamento de aeroportos e melhoramento da mobilidade
urbana. Complementarmente, o setor hoteleiro também investiu em novas construções e ampliações de suas instalações”,
explica o resumo técnico do IBGE. A
pesquisa foi realizada em hotéis, motéis,
flats, pousadas, entre outros. Não foram
considerados o aluguel de imóveis por
temporada ou casas de parentes e amigos.
De acordo com o Estudo da Demanda
Turística Internacional – pesquisa realizada com mais de 37 mil visitantes
internacionais em 2016–, o alojamento
foi bem avaliado por 95,7% dos entrevistados. Entre 16 itens avaliados na
pesquisa, os meios de hospedagem
são o segundo mais bem avaliados,
só perdem para a hospitalidade do
brasileiro, com 98% de aprovação.
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Bourbon Celebration

é nova campanha do grupo para
comemorações

Novidade tem o
objetivo de atender
a todos os tipos
de celebrações e
comemorações

A rede de hotéis lança em 2017
o Bourbon Celebration. O objetivo é
atender de forma personalizada todos
os tipos de eventos e perfis de celebrações. Os espaços atendem festas comemorativas, eventos para crianças e
adolescentes e eventos intimistas, além
de almoços e jantares especiais, cerimoniais, casamentos, mini weddings, bodas,
núpcias, noites românticas, coquetéis
e o que mais for pedido pelo cliente.
Os hotéis participantes são
Bourbon Curitiba, Bourbon Joinville,
Bourbon Ponta Grossa, Bourbon
Dom Ricardo e as duas unidades Rio
Hotel by Bourbon Curitiba – Batel e
Aeroporto. Toda a estrutura estará à
disposição para atuar nos projetos.
O Gerente Regional Sul, Nilson
Bernal, conta que os pacotes são personalizáveis, “nossos clientes terão à
disposição toda a expertise Bourbon
em bem receber e a excelência no
serviço prestado, seja qual for a ocasião”. Dentre as facilidades oferecidas,
estão os pacotes sob medida, menus
flexíveis, equipe qualificada exclusiva para cada evento, equipamentos
audiovisuais, ambientes exclusivos e
toda a estrutura Bourbon de apoio.

Grupo Royal Palm (SP)
lança blog

O Royal Palm Hotels & Resorts
lançou o Blog Viva Royal, pensado
para atender o seu público potencial,
com conteúdo que abrange diversos
assuntos, entre os principais: viagens,
gastronomia e estilo de vida. O canal
leva desde notícias sobre o mundo das
celebridades até dicas de carreiras para
o mundo corporativo. E, criado para
atender toda a família, conta também
conteúdo personalizado para crianças.
Na Gastronomia, os chefes de cozinha são os responsáveis pelos vídeos
que mostram o passo-a-passo de receitas da alta gastronomia encontradas
nos próprios restaurantes do resort.

Canal tem conteúdo para
adultos e crianças
O canal apresenta as seções Bagagem
de Mão, com dicas para ter uma viagem tranquila; Toque Final, com vídeos e dicas práticas com o chef Daniel
Valay; Bons Negócios, com dicas sobre
o mundo corporativo; Mundo Aflora,
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com informações sobre qualidade de
vida compartilhadas por especialistas; Papo Pop, em que as celebridades
que frequentam o resort contam um
pouco sobre seus momentos de vida
e Nossa Vilinha, com a personagem
Fofa-Flor, que conversa diretamente
com as crianças sobre o mundo infantil.

Concept Design
Hostel & Suítes

é eleito o Melhor Hostel
do Brasil 2017/2018

Este é um dos
apartamentos do
Concept Design
onde se comprova
o conforto oferecido pelo Hostel
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O empreendimento inaugurado
em 2013 na cidade de Foz do Iguaçu
(PR) foi eleito como o melhor hostel do
Brasil 2017/2018 pela revista Viagem e
Turismo, publicada pela editora Abril. A
divulgação aconteceu no último mês de
julho e premiou as melhores empresas
em 25 categorias relacionadas à destinos
turísticos e prestação de serviços na área

de turismo, no Brasil e exterior. Nestas
categorias, além de hostel, concorriam
hotel, pousada, resort, estação de esqui,
buscadores de ofertas, agência de viagens online, melhor fotógrafo de viagem
entre outros. A premiação existente há
17 anos oferecerá aos ganhadores uma
edição da revista exclusiva aos primeiros
colocados.A escolha dos vencedores de
cada categoria, segue um criterioso regulamento. Este ano a premiação teve a participação de 33 especialistas convidados,
além da redação de Viagem e Turismo e
do leitor, que pôde indicar os seus destinos, produtos e serviços preferidos entre
os dias 24 de fevereiro e 19 de junho.
E inspiração europeia são os conceitos
que marcam o Concept Design Hostel &
Suítes, que é um colecionador de prêmios. Foi eleito o hostel mais descolado
de Foz do Iguaçu em 2014, pelo Guia
Quatro Rodas da Editora Abril, além
de ficar entre os 50 melhores do País.
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Conquistou a posição de número 1, no
Trip Advisor, na categoria hotéis especializados, e há dois anos consecutivos
recebe o Certificado de Excelência do
grupo. Além disto, coleciona mais de
600 avaliações cinco estrelas em todos
os seus canais de vendas: Booking, Trip
Advisor, Hostelworld, Expedia e Airbnb.
Além do design, ele também inaugurou na região de Foz do Iguaçu em 2013
o conceito das hospedagens preocupadas
com o meio ambiente. Conta com uma
série de equipamentos sustentáveis,
como aquecimento solar, captação de
água das chuvas para abastecimento
dos vasos sanitários, luzes de led, madeira de reflorestamento nos móveis
e ar condicionados Inverter. Possui 11
aptos e acomoda 47 pessoas, divididas
em três apartamentos compartilhados,
sendo dois mistos e um feminino, e mais
oito apartamentos privativos, para casal
e grupos de 3, 4 e 5 pessoas. Todos os
apartamentos, mesmo os compartilhados, possuem banheiro dentro do quarto,
um belo diferencial entre a maioria dos
hostels convencionais. Também se destaca
por ter uma cozinha de uso coletivo, no
estilo gourmet, equipada e recheada de
equipamentos e utensílios para que os
hóspedes preparem algumas refeições.

Resorts da Rede Plaza
crescem 33,3% no
primeiro semestre

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts &
SPAs, alcançou bons resultados no primeiro
semestre deste ano, mesmo diante das dificuldades do mercado e da economia. Os resorts Caldas da Imperatriz (SC) e Ecoresort
(PR) tiveram incremento nas receitas de
33,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já os hotéis urbanos São
Rafael (RS e SC), além do Bahia Plaza (BA),
apresentaram evolução positiva de 3,1%.
A ocupação geral dos hotéis também
cresceu, evoluindo 3,0% no mesmo período em relação ao ano passado. Para a
rede, os números são alentadores diante
da fase de transição do turismo brasileiro, motivada pelas dificuldades políticas
e econômicas do País.
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CVM

regulamenta crowdfunding
de investimento
Nova regra permite a captação pública
de até R$ 5 milhões por empreendedores
A CVM — Comissão de Valores
Mobiliários — editou no mês passado a
Instrução CVM 588, que dispõe sobre a
oferta pública de distribuição de valores
mobiliários de emissão de sociedades
empresárias de pequeno porte, realizada
com dispensa de registro por meio de
plataforma eletrônica de investimento participativo. “O crowdfunding de
investimento é uma alternativa inovadora
para o financiamento de empreendedores. A CVM considera que a segurança
jurídica trazida pela nova norma pode
alavancar a criação de novos negócios de
sucesso no país, permitindo a captação
de recursos de modo ágil, simplificado
e com amplo alcance a investidores por
meio do uso da internet”, comentou
Leonardo Pereira, Presidente da CVM.
A nova regulamentação permite que
empresas com receita anual de até R$ 10
milhões realizem ofertas por meio de financiamento coletivo na internet com dispensa automática de registro de oferta e
de emissor na CVM. Para proteger os investidores, uma das condições é que este
tipo de oferta somente ocorra por meio

O crowdfunding de investimento é
uma alternativa inovadora para
alavancar recursos na hotelaria
92

de plataformas que passarão pelo processo de autorização junto à Autarquia.
Um mercado bem regulado de crowdfunding de investimento é considerado estratégico para a ampliação e a
melhoria da qualidade dos instrumentos
de financiamento para empresas em
fase inicial e com dificuldades de acesso ao crédito e à capitalização, mas que
são vitais para a geração de emprego
e renda na economia. A relevância do
tema se refletiu no grande número de
participantes da audiência pública que
antecedeu e embasou a edição da norma, e na extensão e profundidade de
análise que caracterizou o conjunto de
manifestações recebidas pela Comissão.
A CVM acatou diversas manifestações apresentadas na audiência pública
e acredita que a norma é um resultado
de um amplo debate que a Autarquia
travou durante os últimos anos com as
plataformas e demais participantes do
mercado. “Acreditamos que a regra ficou
menos prescritiva e mais adaptável ao
dinamismo desse mercado nascente e que
ainda está se desenvolvendo.” – disse
Antonio Berwanger, Superintendente
de Desenvolvimento de Mercado.
Entre os principais pontos alterados em relação à audiência pública, destacam-se a:
— Possibilidade da plataforma
realizar ofertas restritas a determinados grupos de investidores cadastrados, de maneira a preservar os dados
estratégicos dos empreendedores.
— Possibilidade de realização de
ofertas parciais, caso o valor alvo mínimo de captação seja atingido.
— Revisão dos procedimentos da
oferta, com a flexibilização das regras
e definição da maior parte dos trâmites
operacionais pelas próprias plataformas.
— Flexibilização do modelo dos sindicatos de investimento participativo, facultando aos participantes a possibilidade de
estruturação de veículos de investimento.
— Autorização para as plataformas
cobrarem taxas de desempenho (performance) dos investidores, em caso
de sucesso dos empreendimentos.
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Equipotel 2017
apresentará muitas
novidades neste ano

Revista Hotéis — Como está posicionada a feira Equipotel?
Alexandre Brown — A Equipotel é
referência para toda cadeia de hospitalidade e serviços alimentares na América
do Sul. São 55 anos de história. É o
mais consolidado evento para o setor,
abrangendo uma vasta oferta de experiências e uma extensa programação
de conteúdo. Já a parte de exposições
contempla apresentações de novidades,
tendências entre produtos e serviços
de renomadas empresas e com grande possibilidade de novos negócios.
Fotos: Divulgação

Principal feira de negócios para o
segmento de hospitalidade e serviços
alimentares, a Equipotel chega no próximo mês à sua 55ª edição. A feira vive um
momento de consolidação e representatividade junto aos setores presentes, com
importantes expositores e uma grande
diversidade de conteúdo. Entre 11 e 14
de setembro, o São Paulo Expo destinará
uma área de 25 mil m² para receber mais
de 34 mil visitantes no evento que terá a
capital francesa, Paris, como inspiração.
Organizada pela Reed Exhibitions
Alcantara Machado, a Equipotel reunirá
compradores qualificados e tomadores de decisão de todos os setores que
abrangem a cadeia da hospitalidade e
serviços alimentares. Além dos mais
de 200 expositores, as experiências
durante o evento serão um importante
viés explorado neste ano, com arenas
temáticas, fóruns, instalações, rodadas
de negócios, conhecimentos e vivên-

cias imersivas para o aprimoramento
técnico/conceitual dos profissionais
relacionados à “arte de receber bem”.
Figurando entre as cinco principais feiras de negócios do mundo, a
Equipotel contará com planta setorizada, facilitando a visitação e aproximando ainda mais vendedores e
compradores dos setores presentes.
Confira a seguir, uma entrevista com o
diretor da feira Alexandre Brown, que
fala sobre as expectativas do evento.
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Revista Hotéis — A qual público se destina a feira?
Alexandre Brown — O evento é
destinado para aqueles que oferecem
produtos, soluções e serviços relacionados à arte de receber bem e entre os
setores, estarão reunidos: Food Service
e alimentação saudável; Decoração e
Design; Higiene, Limpeza e Serviços;
Gestão e Tecnologias; Equipamentos
e Utensílios; além de Fitness, Lazer e
Spa. Entre os visitantes da feira, estão
proprietários e tomadores de decisões
em estabelecimentos como Hotéis,
Motéis, Pousadas, Bares, Restaurantes,
Flats e outros estabelecimentos.
Revista Hotéis — Quais os diferenciais da edição 2017?
Alexandre Brown — Para este ano,
com o tema da campanha Equipotel
Apaixonante, o conceito da feira está
embasado em uma das capitais mais hospitaleiras do mundo, Paris! Considerada
uma das mais modernas cidades e um
dos principais polos gastronômicos,
a capital francesa será a fonte de inspiração para o evento. Traremos também uma feira com planta setorizada
facilitando a visitação e o networking,
além de bastante conteúdo imersivo.
Revista Hotéis — Quais são as
experiências que os visitantes vão
encontrar na Equipotel 2017?
Alexandre Brown — Sabemos que os
profissionais do setor anseiam por constante
atualização e buscam contato com novas tecnologias e tendências. Eles querem estar próximos de especialistas, das entidades de classe
e estar inteirados do que existe de mais atual e
importante no mercado. Na questão de conteúdo, traremos a Arena Gastronômica, Arena
de Conteúdo, SPA Urbano, Hotel Modelo,
Boteco Saudável, Fórum da ABMotéis,
Fórum de Hotelaria, Arena de Debates, Motel
Design, entre outras interatividades. Em termos de negócios, teremos também as rodadas
de Hotelaria, Food Service e Premium Club
Plus, programa de compradores premium.
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Revista Hotéis — E na perspectiva do expositor. Por que é importante participar da feira?
Alexandre Brown — De um modo geral, as feiras de negócios são facilitadoras
para a aproximação entre vendedores e
compradores. O intuito é ajudar marcas e
empresas participantes a ganharem mercado e impulsionarem suas vendas. Vale
ressaltar que os visitantes têm um nível
bom de senioridade e são tomadores de
decisões em suas empresas. Durante a
feira é possível realizar bons negócios, já
que existe oferta e demanda num só local,
mas também serve como ponto de partida
para futuras negociações. Participar é ter
a certeza de que seu produto ou serviço
está sendo visto por seu público-alvo.
Revista Hotéis — Para o seu
ponto de vista, como é o mercado de feiras no Brasil?
Alexandre Brown — As feiras tornam-se fundamentais, seja em momentos
de crise e recessão ou em momentos
de estabilidade. Quem precisa sair da
crise encontra nas feiras o ambiente
propício para melhorar seus negócios.
Quem não sentiu os efeitos da retração, vê ali o momento para se mostrar
imponente ao mercado. Hoje, no País,
a Reed Alcantara realiza 40 feiras.
Revista Hotéis — O país está
preparado para grandes eventos como estas feiras?
Alexandre Brown - Economicamente
falando, o Brasil não deixa a desejar.
O ponto mais agudo da crise econômica aparentemente já passou e isso
nos leva a crer que a retomada está
cada vez mais próxima. Percebemos
isto pela reconquista da confiança
do empresariado. Pouco a pouco.
Lidamos com empresários de importantes players do mercado, além
de pequenas e médias empresas.
Sentimos nestes contatos que o clima
já é mais favorável para novas negociações e, principalmente, aspirações.

Painel
Nobile Hotéis

reformula área de Vendas &
Marketing da região Sul e Sudeste

Já no Nobile Downtown São Paulo,
quem lidera a gerência de Vendas é
Welder Gava. Graduado em Turismo
pela Universidade Bandeirantes de São
Paulo, o executivo assume a área de
vendas do hotel, localizado estrategicamente na região central de São Paulo,
com infraestrutura completa para atender
ao público de negócios, eventos e lazer.
Para o Wyndham Garden Convention
Nortel, empreendimento de categoria Midscale, e o 1º Wyndham Garden
Convention do Brasil, Andre Felicio é o
novo Gerente de Vendas. Formado em
Hotelaria pela Faculdade Renascença,
o executivo tem passagens pelas redes
Blue Tree, Atlantica Hotels, BHG Hotéis.

Mabu Interludium
Iguassu Convention (PR)
tem novo chef de cozinha

Rodrigo Vallejo
Para acompanhar o crescimento na
cidade e estado de São Paulo, a Nobile
reformulou sua equipe de Vendas
& Marketing. Dentre as mudanças,
está a promoção de Rodrigo Vallejo,
que assume a diretoria de Vendas &
Marketing para região Sul e Sudeste. O
executivo formado em Hotelaria pelo
Senac, possui cursos de Marketing na
Universidade Anhembi Morumbi e pósgraduação em Gestão Mercadológica
em Turismo e Hotelaria. O profissional
tem passagens por redes como: Tropical
Hotéis, Atlantica Hotels, Bourbon
Hotéis e Sheraton São Paulo WTC.
Para as demais unidades da rede na
capital paulista, Maria Letícia Steola
está à frente da gerência de Contas do
Nobile Paulista Prime. No empreendimento adquirido pela Nobile nos últimos meses, a profissional formada em
Hotelaria pela Universidade Anhembi
Morumbi enfatiza que, com metas inovadoras e um pensamento estratégico
as equipes de vendas, reservas e eventos do hotel serão destaques na rede.

Osmar de Lara
Localizado em Foz do Iguaçu (PR),
o hotel Mabu Interludium Iguassu
Convention contratou um novo chef de
cozinha. Com mais de 30 anos de experiência em cozinha, o chef Osmar de Lara
iniciou na área gastronômica, ainda adolescente, como auxiliar de churrasqueira.
Para isso, se especializou na área por
meio de cursos (Técnico em Gastronomia;
Higiene e Manuseio de Alimentos;
Culinária Italiana) e iniciou a carreira na cozinha já na área hoteleira, na
cidade de Foz do Iguaçu. Trabalhou em
Barcelona (Espanha), como chef tournant na Iberojet Cruzeiros e, de volta
ao Brasil, passou por restaurantes e
hotéis de Curitiba e Foz como chef de
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cozinha, supervisor de cozinha e de
A&B. No Mabu Interludium Iguassu
Convention, o chef Osmar de Lara
atende aos hóspedes e à cozinha do
Restaurante Pandeiro, que tem capacidade para 200 refeições simultâneas
e um cardápio que contempla pratos
nacionais e internacionais, servidos
à la carte ou em buffet executivo.

Metropolitan University, no Reino
Unido. Ele chega para o cargo após
quatro anos como diretor de vendas da The Leading Hotels of The
World, em São Paulo. Antes, Nicholas
foi diretor de vendas do Marriott
International (Londres), gerente sênior de vendas dos hotéis St Pancras
Renaissance Hotel (Londres).

Belmond

Bourbon Joinville (SC)

apresenta novo integrante da
equipe de vendas no Brasil

apresenta novo Gerente Geral

Nicholas Davis
A Belmond, administradora dos hotéis
Belmond Copacabana Palace e Belmond
Hotel das Cataratas contratou Nicholas
Davis para o cargo de Diretor de vendas.
O executivo integra a equipe do diretor
regional de marketing e vendas no Brasil,
Rodrigo Lovatti. Lovatti trabalha no
grupo há 18 anos e é responsável pelos
dois empreendimentos brasileiros.
O inglês Nicholas, que tem mais de
15 anos de experiência nessa área, no
desempenho do cargo, será responsável pela equipe de vendas proativa e
ficará baseado em São Paulo, o principal mercado nacional do hotel.
Nicholas é graduado em Gestão
Hoteleira Internacional pela Leeds

96

Luiz Felipe de Brito Faria
O Bourbon Joinville Business Hotel
tem um novo Gerente geral, o bacharel
em Turismo Luiz Felipe de Brito Faria.
O profissional acumula experiência
na gestão de empresas no mercado de
hospitalidade em redes hoteleiras e
hotéis independentes. Além de expertise
na redução de custos e em projetos de
retrofit, o novo Gerente Geral destacase na elevação dos principais índices
de desempenho no mercado hoteleiro,
como RevPar, GOP, distribuição, clima
organizacional e satisfação dos clientes.
A meta, no Bourbon Joinville, é
fomentar novos negócios, com qualidade e a confiabilidade dos investidores.

Painel
em Gerência de Produtos pela GVPEC
e MBA Executivo em Marketing pelo
IBMEC. Sua entrada espera impulsionar
o planejamento estratégico em curso.
O profissional possui mais de 20 anos de
experiência na área comercial e traz consigo
um vasto conhecimento em gestão de marketing, vendas e planejamento estratégico.
Nos últimos anos, atuou como Gerente
Geral na Trade Consultoria LTDA e juntouse à equipe do Maksoud Plaza Hotel no
início de Julho, com o objetivo de traçar novas estratégias e posicionamento das áreas.

Wanderléa Trajano

Wanderléa Trajano
assume gerência do

Athos Bulcão Hplus
Executive (DF)

Assumiu como Gerente do hotel Athos
Bulcão Hplus Executive, em Brasília, a
profissional Wanderléa Trajano. Bacharel
em Administração de Empresas e com
MBAs em Gestão Empresarial e Marketing
com Ênfase no Ambiente Digital pela FGV,
Wanderléa já atua há 17 anos na Hotelaria,
com passagem pelas redes Blue Tree Hotels
e BHG. Ela entrou no lugar de Thiago
Perea, que havia assumido o posto em março, mas que não pode permanecer no cargo.

Maksoud Plaza Hotel
anuncia novo Diretor de
Vendas e Marketing

Rede Intercity

anuncia mudanças em
seu comitê executivo

A Rede Intercity de Hotéis anunciou
mudanças em sua estrutura diretiva e
promoveu a fusão das áreas de Marketing
e Distribuição. A medida foi tomada após
o anúncio da saída de Paulo Salvador de
suas funções executivas. Após dois anos
como Diretor de Operações, Paulo deixou a
empresa para se dedicar a projetos pessoais e se tornou Conselheiro com algumas
ações pontuais junto ao Comitê Executivo.
Com a saída, a ICH optou por unir
estrategicamente as áreas de Marketing
e Distribuição com Marcelo Marinho
à frente da Direção. Há 14 anos na
Intercity, Marcelo já vinha atuando
nas áreas de Marketing e Operações.
Quem passa a responder interinamente pela área de Operações é a Gerente
de Operações, Bianca Benício.

Marcelo Marinho

Eduardo Salvagnini
Dando continuidade ao incremento
do quadro de colaboradores e ao momento de transformação do Maksoud Plaza
Hotel, Eduardo Salvagnini assume o
cargo de Diretor de Vendas e Marketing.
Salvagnini é formado em Administração
de Empresas pela FMU, Especialização
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Vitrine
Med Rio de Janeiro, Hotel Caravela Pizon
(PE), Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira
(MG), Hotel Jangadeiro (PE) e muitos
outros. Contato: aluminas.com.br

Eucatex

apresenta divisória Novitá

Pensando em trazer mais beleza e
funcionalidade para ambientes corporativos que precisam passar por mudanças
frequentes, a Eucatex apresentou um novo
conceito em divisórias: a Divisória Novitá,
que possui um sistema construtivo diferenciado, com painéis inteiros, conferindo
um visual mais elegante ao ambiente.
A linha Novitá apresenta chapas com
2,74m de altura e duas opções de largura:
89cm ou 1,20m, com portas que acompanham a sua altura, do chão ao teto. É apresentada nos padrões madeirados Legno
Crema, Elmo Macciato e Nogueira Terra, e
além do Concreto, em alta na decoração.
Os padrões da Novitá permitem
inúmeras combinações com os pisos
Eucafloor e ainda com a completa linha
de painéis em MDF Eucatex, que também
acompanham as principais tendências
do setor para confecção de móveis e para
uso como revestimento decorativo.

Contato: www.eucatex.com.br

Ombrelone central com
manivela é novidade da

Aluminas

Pensando no conforto e praticidade
para seus clientes, a Aluminas Móveis
lançou o Ombrelone Central Aluminas com
manivela, uma estrutura em alumínio com
pintura eletrostática e tecido de poliéster. O lançamento se une aos Ombrelone
Central Tipo Italiano, lateral articulado
quadrado e Central de Alumínio 3,0m. A
empresa fornece para hotéis como Club

Cervejaria Leopoldina
lança três novos rótulos

Elaborada na região sul do País, a
Cervejaria Leopoldina está com três novos
rótulos: Bohemian Pilsner, Red Ale e
Session Pale Ale. Os lançamentos chegam
para complementar o portfólio da cervejaria junto aos outros cinco rótulos da marca:
Old Strong Ale, IPA, Pilsner, Witbier e
Weissbier. As novidades já estão disponíveis no mercado, como a Leopoldina
Session Pale Ale que foi produzida com
maltes especiais e lúpulo europeu, apresentando características de aromas e sabores
frutados. Já a Leopoldina Bohemian Pilsner
é elaborada com maltes especiais e lúpulo
do tipo Saaz, é do tipo pale lager, de baixa
fermentação e com uma coloração amarelo
dourado. A Red Ale chega para complementar a linha de cervejas especiais
e é elaborada com um blend de
maltes especiais e lúpulos do tipo
East Kent Golding. Uma cerveja de
alta fermentação, com coloração
avermelhada, a Red Ale se destaca pelas intensas notas maltadas e de toffee. Contato: www.

cervejarialeopoldina.com.br

Casamax Enxovais

amplia linha de cortinas blackout

A Casamax lançou novas cortinas
Blackout. Fabricada em tecido que bloqueia a claridade, oferecendo mais conforto e deixando assim o ambiente mais
aconchegante. Disponível nas cores: ouro
velho, palha, cinza, azul e vermelho e nas
medidas 2,00m largura x 1,70m altura e
3,00m largura x 2,50m altura. Contato:

www.casamaxenxovais.com.br
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