Canal de atualização

“A

Revista Hoteis, ao longo dos anos, soube acompanhar a evolução da indústria
turística/hoteleira no Brasil, servindo como canal de comunicação e atualização
entre atores do processo. Sempre exercendo o papel de informar e atualizar,
divulgando tendências e produtos de forma clara e objetiva. Na forma impressa ou eletrônica,
é leitura obrigatória para profissionais bem informados”

Antonio Albuquerque
Diretor Geral do NH Curitiba
The Five

Credibilidade
editorial
Estou convicto que você vai abrir esta edição de outubro e, ao começar a ler, não vai
querer parar até chegar à última página, pois
ela contém muitas informações de altíssimo
conceito e credibilidade editorial. A começar com uma entrevista exclusiva com César
Nunes, que acaba de ser contratado como
Diretor de marketing e vendas da Atrio Hotéis,
a maior franqueada da AccorHotels no Brasil.
Reveja os principais acontecimentos da feira
Equipotel, que aconteceu de 11 a 14 de setembro no São Paulo Expo, e que nós fizemos a
melhor cobertura de todas as mídias brasileiras.
Os principais eventos e como foi a participação de vários fornecedores estão retratados.
Veja como foi a entrada em operação do
Hilton Garden Inn e do Go Inn, dois hotéis
numa mesma edificação que acaba de ser inaugurados em Santo André e que teve a Padrão
Argil como a implantadora. A implantação
do Ramada Encore Tiradentes, que também
acabou de entrar em operação na capital paulista, é destaque. A todos uma ótima leitura e
até nosso encontro mensal em novembro.
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César Nunes: a experiência
faz a diferença na hotelaria

M

ais do que um bom relacionamento,
o sucesso de um empreendimento hoteleiro depende também de
ações estratégicas. Foi pensando nisso
que a Atrio Hotéis, especializada no desenvolvimento, implantação e gerenciamento
de hotéis de negócios e lazer, apostou na
experiência e talento para negócios de
César Nunes, novo Diretor de Marketing e
Vendas da administradora.
Seguindo um conselho do pai, que via no
turismo um segmento promissor, César Nunes apostou na área e se encontrou nela.
Desde marcas independentes como Royal
Palm até grandes redes como Atlantica e
GJP, sua direção comercial evoluiu junto
com as ferramentas tecnológicas.
Depois de experiência nos processos hoteleiros, migrou para a gestão e viu que poderia acrescentar muito no ramo de distribuição e no equilíbrio entre as expectativas
dos hóspedes e dos investidores. Confira
nesta entrevista algumas estratégias para
o setor e as expectativas de César Nunes
para a Direção de Marketing e vendas da
Atrio Hotéis.

Revista Hotéis - Como e quando você começou na
hotelaria? Foi por vocação ou necessidade?
César Nunes - Comecei através do meu pai que,
após duas tentativas em fazer a faculdade de
direito me convenceu a fazer turismo, que, para
ele, seria a profissão do futuro no Brasil. No
começo não queria, mas após um estágio no
hotel Serrano em Belo Horizonte, me apaixonei
pela área e fui procurar uma formação específica
em hotelaria no Centro Europeu de Curitiba,
de onde parti para um estágio + programa de
Trainnee no Renaissance São Paulo Hotel.
8

Revista Hotéis - Quais foram os desafios que enfrentou? Em alguns momentos deu vontade de desistir?
César Nunes - O maior desafio foi entrar na
área que escolhi dentro da hotelaria, área
de marketing e vendas. Meu primeiro trabalho na área comercial, após o estágio no
Renaissance, foi na rede Granville (BH e
RJ) após passar pela área de time sharing
(Vacation Club). Nunca pensei em desistir.
Revista Hotéis - Qual é sua formação acadêmica e por quais empresas passou?
César Nunes - Sou formado em Turismo pela
UEMG – Universidade do Estado de Minas
Gerais, Gestão Hoteleira pelo Centro Europeu,
Gestão estratégica em Vendas pelo IMEC e
MBA Executivo empresarial pela Fundação
Dom Cabral. Passei pelo Renaissance São
Paulo Hotels, Hotéis Deville, Atlantica Hotels,
Pestana Hotels & Resorts, Trend Operadora,
Royal Palm Hotels & Resorts, GJP Hotels
& Resorts e atualmente Atrio Hotéis.
Revista Hotéis - Na sua opinião, o que mudou
na área comercial hoteleira de quando começou sua carreira até os dias atuais?
César Nunes - Mudou muito, antes o seu bom relacionamento com o mercado comprador era o que
definia o seu sucesso ou não, e hoje não é mais
assim. O Profissional de vendas na hotelaria tem
que ser um bom conhecedor do mercado como
um todo e estar atento às constantes mudanças e
entradas de novos players. Resumindo, ele precisa ser mais estratégico do que bem relacionado.
Revista Hotéis - Como você analisa as mudanças
digitais? Elas realmente mudaram a forma das

Fotos: Divulgação

Entrevista

empresas comercializarem seus produtos? E
o contato olho no olho ainda faz a diferença?
César Nunes - Mudaram principalmente porque
o consumidor tem acesso a muitas plataformas
de compras e tem o poder de decisão que antes
não estava 100% com ele e sim, muitas vezes na
mão do intermediário, ou seja, o cliente define
como e quando ele quer comprar. O Contato olho
no olho faz muita diferença, mas está cada vez
mais difícil existir este contato. As pessoas têm
menos tempo e a objetividade + produtividade
são objetivos procurados incansavelmente, além
de que temos os novos canais de comunicação,
como o Whatsapp, que cada dia mais se transformam na principal forma de comunicação.
Revista Hotéis - Grande parte dos hotéis de redes
no Brasil são de investidores e as administradoras necessitam trabalhar em cima de resultados

e muitas vezes isto afeta os serviços. Como fica
esta questão? Hoje, quem é realmente o grande
cliente da hotelaria: o investidor ou o hóspede?
César Nunes - Ambos são clientes, cada um com a sua
necessidade. O investidor está cada mais profissionalizado, a CVM, os assets management, os
fundos de investimento e demais novos players
exigem um profissionalismo na gestão que é muito
positivo para a hotelaria. Não podemos esquecer
que o investidor poderia estar com seu dinheiro
aplicado em um banco e não investido em um
imóvel hoteleiro, ou seja, temos que dar o retorno
financeiro esperado. Não acredito que a busca por
retorno financeiro afete o hóspede quando se tem
uma gestão profissionalizada. Este impacto acontece quando a administradora hoteleira corta custo
sem medir o impacto no hóspede, este impacto tem
que ser medido sempre, pois você pode perdê-lo,
e perder um hóspede quer dizer perder receita.
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Entrevista
Sempre há um caminho que permita equilibrar
a expectativa do hóspede x do investidor.
Revista Hotéis - Você já trabalhou na rede Royal
Palm, que é independente e tem uma boa performance. Neste mundo globalizado, as redes
independentes ainda conseguem enfrentar
de igual para igual as internacionais e serem
competitivas? Como você analisa a questão?
César Nunes - A distribuição global mudou
muito, e temos que fazer uma divisão entre
o Brand (a marca), Canais de Distribuição,
programas de fidelidade e reputação online.
O Brand e os programas de fidelidade são os
principais diferenciais das grandes cadeias
internacionais, a marca junto com o programa
de fidelidade trazem uma força de captação
de clientes muito forte para o hotel, porém,
a distribuição nível mundial está cada vez
mais acessível; a hotelaria independente e
a reputação online
(TripAdvisor, etc)
ajudam na escolha do
cliente. O principal
fator neste cenário
são os gestores dentro dos hotéis. As ferramentas estão accessíveis para cadeias hoteleiras internacionais ou hotéis independentes, o sucesso será daquele que melhor trabalhar com elas.

Revista Hotéis - Como você analisa os canais de distribuição e vendas da hotelaria nacional? É inevitável parceria
com as OTA´s (Agências de viagens
on line) ou os hotéis conseguem distribuir com performance sem elas?
César Nunes - As OTAs vieram para ficar e são
plataformas de divulgação global, porém,
como qualquer outro intermediário (agências,
operadoras, etc), use com moderação. Acredito
que o hotel tem que buscar o seu equilíbrio entre os intermediários e a venda direta sempre,
isto torna o negócio saudável e sustentável.
Um bom RM suportado com uma estratégia
de preços e canais bem definida é o caminho.
Revista Hotéis - Você acaba de assumir o comando da área de marketing, vendas e distribuição da Atrio Hotéis. Como você enxerga
este novo desafio profissional? O que espera

“O Vacation Club é uma excelente oportunidade para a hotelaria aumentar as receitas”

Revista Hotéis - No Royal Palm você ajudou a
implementar o time share e a rede consegue
hoje bons resultados. É por aí o caminho de
melhoria na performance dos hotéis? Como
você analisa esta modalidade de negócios?
César Nunes - O Vacation Club é uma excelente
oportunidade de “dinheiro novo” e fidelização para hotéis de lazer/resorts com ocupação média anual abaixo de 65%/70% (acima
desta occ não recomendaria), mas tem que
ser muito bem gerido. O que está sendo vendido antecipado e pré-pago algum dia será
usado, ou seja, esta receita tem custo e muitos
empreendimentos se encantam com a geração de caixa, mas se esquecem que no futuro
próximo ele terá que reconhecer esta receita
e com o uso terá o custo do apartamento.
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proporcionar de resultados à maior franquia
de hotéis da rede AccorHotels no Brasil?
César Nunes - Enxergo como um novo aprendizado, no qual temos toda a distribuição e
ferramentas globais da Accor com uma eficiência operacional invejável à Atrio. A Atrio tem
uma gestão de processos, tecnologia e eficiência operacional que ainda não tinha conhecido,
isto traz facilidade e segurança na comercialização. Acredito que venho a agregar à Atrio
uma experiência necessária neste momento
no qual temos mais 16 hotéis a serem abertos,
sendo dois com a marca Novotel (Curitiba e
Itu), onde temos o Novotel Itu com 343 apartamentos e área de eventos que, simultaneamente, acomoda acima de 2.500 pessoas como
nosso principal desafio. Em Curitiba, tive a
felicidade de gerenciar a área de vendas de dois
dos principais hotéis da Cidade, o que vai me
ajudar a posicionar o Novotel Curitiba Batel.
E, para Itu, carrego a bagagem de seis anos em
um dos principais hotéis de eventos do Brasil.

Especial
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O Hilton Garden Inn
Santo André é a segunda unidade desta
bandeira no Brasil

Atlantica Hotels inaugurou
complexo duplo em
Santo André (SP)
Quem implantou foi a Padrão
Argil que se especializou nos
hotéis Hilton Garden Inn

A

Atlantica Hotels colocou
em operação no mês de
setembro dois importantes empreendimentos em seu portfólio
para administrar em Santo André, região
Metropolitana da capital paulista. Juntos,
o Hilton Garden Inn e o Go Inn somam
12

354 apartamentos que exigiram a captação
no mercado de investidores no valor e
R$150 milhões. Esta é a segunda unidade
da bandeira Hilton Garden Inn no Brasil,
tendo em vista que em fevereiro do ano
passado entrou em operação uma em Belo
Horizonte (MG) e faz parte de um acordo
de licença de gerenciamento - Hilton e
Atlantica Hotels. “Através de nossa parceria bem-sucedida com a Atlantica Hotels,
continuamos nos concentrando na nossa
expansão no Brasil com base no impul-

Especial
so do Hilton Garden Inn neste mercado.
O Brasil oferece um grande potencial de
crescimento e opções valiosas para os
investidores locais”, disse Fabian Rodriguez
Suarez, Diretor geral de desenvolvimento da Hilton para o Brasil e o Cone Sul.
A localização é um dos diferenciais
deste empreendimento que fica numa
região de grande concentração de indústrias e economia pujante. Possui fácil acesso
pela Avenida do Estado, está ao lado do
Atrium Shopping, bem próximo ao Estádio
Municipal Bruno José Daniel e tem ligação
rápida ao Recap – Refinaria de Capuava,
em Mauá. Além disso, o hotel está a 1 km
do Estádio Municipal Bruno José Daniel, a
3,8 km do Hospital e Maternidade Brasil,
a 7,7 km do Parque Celso Daniel, a 26 km
do Aeroporto de Congonhas, a 37 km
da Aeroporto de Guarulhos, a 19 km do
São Paulo Expo, a 26 km do Expo Center
Norte e a 20 km do Parque do Ibirapuera.
Portanto, deverá atrair um público bem
diversificado para se hospedar ou realizar
eventos. “Santo André tem uma localização
estratégica, a menos de 20 km de São Paulo.
O município está retomando seu protagonismo no cenário econômico nacional,
sendo um importante polo de atração de
viagens a negócios no País. A abertura do
complexo visa atender o grande mercado
dessa região”, ressalta Eduardo Giestas,
presidente e CEO da Atlantica Hotels.

Incorporações, que traz como diferencial
para a região o modelo mixed-use - unindo torres residenciais, comerciais e um
shopping em um único lugar. “Nosso
objetivo foi criar em Santo André um
novo polo comercial, residencial e de
entretenimento que atenderá ao grande volume de indústrias e empresas
já instaladas”, ressalta João Mendes,
Diretor de Incorporação da Unidade
São Paulo da Tegra Incorporadora.
A gestão dos dois hotéis fica por conta
de Daniel Matoso, que atua no segmento
há 17 anos dos quais 11 na Atlantica Hotels.
Para ele, a inauguração chega para atender
um público que já frequenta a cidade e tem
em Santo André uma das principais opções
de cultura e lazer do Estado, com inúmeras programações em teatros, anfiteatros,
auditórios e em parques municipais.

Hilton Garden Inn Santo André

O empreendimento possui 150 apartamentos, divididos em três categorias.
Com metragens de 23 m², o hotel oferece
dez apartamentos luxo e 138 acomodações
de categoria superior, todas equipadas
com cama king size ou duas camas twin.
Para mais conforto, existem ainda duas
suítes luxo de 46 m². Nelas os hóspedes
podem desfrutar de banheira de hidromassagem, duas SmarTVs 42”, Nespresso,
espelho de aumento, bancada com hub
para conexão de dispositivos móveis,
secador de cabelo mais potente, ducha
Acqua Plus, roupão, chinelo, decoração
diferenciada, com closet e lavabo e sofá
cama. Todos os amenities são da linha
Natura, as fechaduras eletrônicas da
marca Onity e os cofres da Saga Systems.
Coube à empresa Panther fornecer
secadores de parede de 1500W de potência,
motor silencioso e de longa duração, com

Os apartamentos
do Hilton Garden
Inn são muitos
confortáveis e estão divididos em
três categorias

Eduardo Giestas: “Estamos com uma expectativa
muito boa em relação a performance destas unidades
hoteleiras”

Complexo integrado

A dupla de hotéis foi implantada na
Rua Giovanni Battista Pirelli, 279, Vila
Homero Thon. O complexo integra-se ao
projeto urbano Century Plaza, da Tegra
Incorporadora, novo nome da Brookfield
13
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Um fitness center com
modernos equipamentos
foi implantado no 20º
andar

selo ruído, nível da potência sonora 82
dB(A), sendo o mais silencioso da categoria, atendendo a exigência do Inmetro/
Ibama, Portaria 430, além de possuir
certificação do Inmetro no quesito segurança, Portaria 371, trazendo tranquilidade
aos hóspedes. Nos banheiros podem ser
encontrados ainda acessórios com altíssimo
padrão de qualidade da marca Crismoe.
A área de eventos do hotel conta
com cinco salas de reunião, com metragens que variam entre 32 m² e 160 m²,
com mobiliário fornecido pela empresa
Tomberlin. A maior área agrega duas
amplas salas moduláveis, onde podecom
capacidade para comportar um total de
360 pessoas, em auditório. No 20º andar,
encontra-se a área de lazer, com fitness
center completo, piscina e sauna.
Na área gastronômica, existe o Giotto
Restaurante, que é aberto ao público durante almoço e jantar, com serviço a la carte e
onde podem ser atendidas até 100 pessoas.
Em um ambiente amplo e agradável, com
mobiliário contemporâneo, são servidos

14

pratos da cozinha internacional, com ingredientes de alta qualidade. Existe ainda o
Garden Market, loja de conveniência aberta
24 horas, onde o hóspede encontra bebidas geladas, snacks, doces e congelados.
Para assegurar a qualidade dos alimentos servidos e a alta produtividade
nos restaurantes, foi implantada a série
Gourmet 700, fabricada pela empresa
Alfatec Cozinhas Profissionais. Esta é
uma linha modular de equipamentos
para cocção de alimentos visando atender as necessidades típicas das cozinhas
profissionais brasileiras. Com aquecimento a gás e elétrico, os equipamentos
incorporam inteligentes características
para melhorar a eficiência e a produtividade nas diversas operações de food
service de pequeno e médio porte.
A Hotellato, marca de móveis especializada em mobília para hotelaria, forneceu ao Hilton Garden Inn Santo André a
marcenaria das 142 suítes, com armários
de MDF revestidos em folha prensada
com portas deslizantes e iluminação de
led embutida; Mesas com cantos arredon-

Especial
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No espaço Garden
Market existem muitas
atratividades
gastronômicas
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dados folhadas prensadas e painel para
TV com nichos em dois tipos de acabamentos: formicado e folhado. Cadeira
nos mesmos padrões de acabamento com
led embutido e criado mudo com fixação
invisível. Na Área Comum, a Hotelatto
está em toda recepção, nos balcões de
Check in e no painel de 8 metros de
altura com eco resina e iluminação de led
invisível e portas pivotantes para acesso às áreas internas de staff e maleiro,
onde também foram feitas as prateleiras
para apoio das malas. Continuando na
recepção, tanto o painel do Welcome
Gate, que dá boas vindas aos hóspedes, quanto o Garden Marketing foram
executados pela empresa, assim também como todo o bar. No Restaurante,
todos os painéis de apoio das TVs, os
buffets e a cozinha show cooking são
produtos da Hotelatto. Seus produtos
ainda estão na academia, na sala de
descanso e nas salas de convenções com
bancadas e mesas e armários de apoio.
O mobiliário de eventos para o Hilton
Garden Inn Santo André foi fornecido
pela empresa Tomberlin, incluindo cadeiras, porta banners, Flip Chart, Carrinho
de Cadeiras e para transporte de palcos

e mesas, púlpito presidencial, mesas redondas, quadradas e retangulares, palcos
modulares, escadas e racks para TV.

Go Inn Santo André

Esta é a 9ª unidade Go Inn no Brasil,
sendo a única bandeira 100% brasileira
no portfólio de 12 marcas da Atlantica
Hotel. O hotel possui 204 apartamentos,
com metragens em torno de 16 m². Suas
características, como por exemplo, tamanho do quarto, abrangência de serviços
e opções de atendimento, foram pensadas para facilitar a vida de quem viaja
a negócios e quer ter uma estadia mais
fácil e ágil, num ambiente agradável.
O café da manhã cortesia é servido
no restaurante Eat’s – marca própria da
Atlantica – que tem capacidade para atender 110 pessoas simultaneamente. Aos
fins de semana e feriado, o Go Inn Santo
André também serve o café da manhã em
horário estendido, entre 6h30 e meio-dia.
No lobby, há acesso gratuito à conexão para internet wireless e espaço
de conveniência descontraído e aconchegante, ideal para degustar bebidas,
sanduíches e outras variedades de pratos
rápidos. O hotel é petfriendly, aceitan-
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A imponente fachada do Go Inn é um marco e referência na região

do animais de pequeno porte.
Visando atender aos portadores de necessidades especiais, ambos os hotéis têm 18 apartamentos
adaptados, com amplo espaço
para circulação de cadeirantes e
diversos equipamentos para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção. Há banheiros adaptados
também no lobby dos hotéis, com
piso tátil para adequar-se aos deficientes visuais. Os corrimãos das
escadas de emergência estão com
sinalização dos andares em braile
e há, também, saliências no fim da
escada. Nas saídas de emergência, há recuo para cadeirantes.
A Veforte forneceu para os
empreendimentos Hilton e Go
Inn aproximadamente 550 aparelhos televisores nas marcas LG e
Samsung, de 32” a 55” e secadores
de cabelo Gama Italy 2000W.
Já a Green Floor Pisos e
Revestimentos forneceu e instalou pisos e rodapés nos quartos,
corredores, restaurante e fitness
dos hotéis, executando também
a preparação do contra-piso de
corredores e quartos, utilizando na
instalação o piso vinílico Tarkett
Ambienta, resistente a tráfego
intenso e com conforto acústico,
rodapé de poliestireno branco e
rodameio de poliestireno, para

todo o empreendimento.
Ficou a cargo da Magic
Enxovais Decorativos fornecer cortinas para box de
suítes PNE (pessoas com
necessidades especiais).

Desafios na implantação

Quem fez a contratação
dos fornecedores e realizou
a implantação deste empreendimento, foi a empresa
Padrão Argil utilizando
know how e mão de obra
altamente especializada
para superar os desafios.
E eles não foram poucos.
“A implantação iniciou há
dois anos e foi coordenada
pela nossa Arquiteta Juliana
Mendonça que acompanhou
de perto os projetos e o desenvolvimento para apresentar as melhores soluções. A
complexidade e as exigências
dos projetos nos mostram
novamente a importância
constante da renovação,
aliada às novas tecnologias
para o excelente desempenho
da construção. E isto incluiu
desde a fase de projetos,
planejamentos e execução. Assim, implantar um
complexo hoteleiro de 354
17
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Mesmo sendo uma
bandeira econômica, os
apartamentos do Go
Inn reúnem muito
conforto

18

apartamentos com duas bandeiras
diferentes, reafirma nossa posição
de liderança no mercado como a
melhor empresa de arquitetura e
gerenciamento de empreendimentos hoteleiros no Brasil”, destaca
o Sócio Diretor, Francisco Santos.
Segundo ele, alcançar os resultados que superam as expectativas só
foi possível graças à parceria e sinergia com a Tegra Incorporadora,
através da Arquiteta Ana Júlia
Carvalho e a Engenheira Vanessa
Gomes, a equipe de implantação da
Atlantica Hotels e em especial ao
escritório de arquitetura de Thomas
Michaelis. “Eles foram muito próativos e profissionais, souberam
apresentar soluções utilizando bom
senso, coerência e flexibilidade. O
resultado é uma implantação atendendo padrões máximos da marca Go In e aos mundiais da marca
Hilton Garden In, na qual estamos
nos especializando para fazer futuras
implantações, assim como fizemos das
unidades Radisson”, concluiu Santos.
Coube a Michaelis Arquitetos
desenvolver o projeto de interiores
destes dois hotéis. “Para o Hilton

Garden Inn, balizado nas premissas da marca, projetamos no lobby a ocupação dos espaços com fluxos integrados, principalmente
na região do market e bar. A criação desse
convívio foi intencional, gerando um polo
de consumo e vibração dentro do hotel. A
utilização de elementos e cores com referência na natureza temperam de uma maneira
sofisticada a experiência positiva e aconchegante na utilização desses espaços. Todas as
áreas projetadas, como o restaurante, sala
de convenções, corredores e quartos foram
tratados com a especificidade necessária ao
uso, trazendo sempre uma surpresa estética positiva, diferente uma da outra, mas
unidas pelo aconchego, pela modernidade
e praticidade. Nos quartos, ainda optamos
pelo banheiro generoso, aberto e prático,
adequado as exigências naturais da hospedagem”, revela o Arquiteto Thomas Michaelis.
E ele explica também como desenvolveu
o projeto de interiores do Go Inn. “Seguimos
também os parâmetros das marcas, enfatizamos as características de modernidade,
jovialidade e dinamismo, através das cores
e do design em todos os espaços, passando pelo lobby, restaurante e quartos. Um
trabalho bem concebido e bem realizado
por todos os envolvidos , contribuindo
para a consagração das marcas”, concluiu.

Investimentos
B&B Hotels

Gramado (RS)

A B&B Hotels, grupo hoteleiro
francês com mais de 400 hotéis na
Europa, anuncia sua primeira operação no Brasil, na cidade de São
José dos Campos, no interior de São
Paulo. A expectativa é que a inauguração da primeira unidade brasileira
da rede, com investimento de R$ 3
milhões, aconteça ainda no último
trimestre de 2017. A novidade surge
após a confirmação da construção do
B&B Hotel Luz, na capital Paulista,
que tem previsão de inauguração
para 2020 e será realizada em parceria com a Tarjab Incorporadora,
empresa que atua há mais de 30
anos no mercado imobiliário.
Serão investidos R$ 50 milhões
no empreendimento. O grupo pretende ainda expandir suas operações
em São Paulo com a inauguração
de outras duas unidades: uma em
Sumaré, além de outra em Barretos,
ambas no interior do Estado.
Nos próximos meses, a B&B
Hotels Brasil anunciará seus próximos projetos para o mercado
brasileiro, bem como revelará
quem serão os profissionais envolvidos na implantação do hotel situado no interior paulista.

Com previsão de inauguração
para o primeiro trimestre de 2018,
o Hotel Colline De France pretende
estabelecer um novo conceito de hotel boutique em Gramado. Inspirado
na elegância e delicadeza da França,
o novo hotel terá 34 unidades e
cinco categorias: 12 Petit Colline, 6
Colline, 4 Grand Colline, 6 Magestic
e 6 Imperiais, cada uma delas com
inspiração diferenciada baseada em
grandes nomes da moda mundial.
O projeto arquitetônico tem a
assinatura de Lara Mottin e Rúbia
Fávero, ambas do escritório Mottin
& Fávero. O de design de interiores foi desenvolvido por Roberto
Waslawick. O Colline de France é
fruto de estudos e pesquisas feitas pelos empreendedores Jonas
Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi.
Além de uniformes personalizados, a atmosfera das colinas francesas estará presente por meio de uma
essência especialmente produzida
pela empresa gramadense Fragram.
O empreendimento contará ainda
com móveis que farão uma releitura
do estilo imperial francês, roupas
de cama em algodão egípcio da
Trussardi, além de diversos ou-

anuncia inauguração de seu
primeiro hotel no Brasil

terá hotel inspirado na arquitetura
francesa
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Fachada do
Colline de France

tros diferenciais sensoriais criados
exclusivamente para os hóspedes.
Na gastronomia, o hotel terá a
consultoria de Amanda Selbach,
graduada em Artes Culinárias pelo
Instituto Paul Bocuse, de Lyon, e
proprietária da Holic Patisserie,
em Canela. “Queremos valorizar
o espírito da cidade e criar um
novo conceito de hotel boutique
em Gramado”, afirmou Ana Clara
Grings Tomazi. “Pretendemos resgatar a essência europeia da cidade,
surpreendendo os clientes em cada
detalhe, e agregando a tradicional hospitalidade gramadense”,
complementou Jonas Tomazi.

Atlantica Hotels

firma contrato para Comfort em
Barreiras (BA)

A Atlantica Hotels assinou contrato para o seu primeiro empreendimento em Barreiras, na Bahia, cujo
início das operações sob a bandeira Comfort está previsto para o 1º
semestre de 2020. De acordo com o
Vice-presidente de Desenvolvimento
da Atlantica, Ricardo Bluvol,
Barreiras é uma cidade em que o
desenvolvimento econômico manteve estabilidade nos últimos anos e
apresenta um forte indício de crescimento para a próxima fase de expansão do turismo empresarial no País.
O executivo conta que “Barreiras
fornece serviços para todo o oeste
baiano e tem forte relação com o
Agronegócio. Comfort é uma marca propícia à cidade porque seus
padrões e abrangência de serviços
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se adequam ao tipo de demanda
de hospedagem local, que conta, em seu distrito industrial, com
empresas voltadas à mineração,
plástico, bebidas e metalúrgica”.
De acordo com o Prefeito de
Barreiras, Zito Barbosa, é fundamental para a cidade receber um
hotel de padrão internacional.
“Barreiras já comporta este tipo de
empreendimento que proporcionará
mais emprego e renda à população.
Daremos todo o apoio possível à
execução deste projeto. Queremos
consolidar Barreiras como a Capital
do Oeste, transformando sua infraestrutura, realizando grandes eventos
de negócios, promovendo o resgate
das festas populares e incentivando
ao turismo ecológico”, afirmou.
Para o mercado local, uma marca reconhecida como Comfort será
um novo capítulo no segmento de
hospitalidade da cidade pois será
o hotel mais moderno, seguro e
preparado para o viajante de negócios. Localizado nas imediações
do Parque Multiuso Dom Ricardo
Weberberger, o Comfort Hotel
Barreiras oferecerá 114 apartamentos. Equipadas para a realização de
eventos corporativos e sociais, as salas de reuniões do hotel terão capacidade total para atender 250 pessoas.
O hotel, que contará também com
restaurante e fitness center, ficará
instalado junto a um mall de serviços e gastronomia, que irá valorizar
a antiga usina da cidade, uma das
pioneiras no Estado e que será revitalizada pelo grupo de investidores.

Ricardo Bluvol
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Four Seasons SP

está com obras adiantadas e
previsão de abertura em 2018
As obras do Four Seasons Hotel
and Private Residences São Paulo at
Nações Unidas estão em ritmo acelerado e sua inauguração está prevista para
o próximo ano no bairro paulistano do
Brooklin. Com elegância e sofisticação,
características da rede Four Seasons, o
empreendimento padrão seis estrelas é
um projeto inovador que conta com 28
andares, unindo espaços elegantes, infraestrutura completa, segurança e gestão
nos padrões de serviços Four Seasons.
Com 254 luxuosos quartos de hotel nos
primeiros 15 pavimentos, são apenas 84
Private Residences estrategicamente localizadas nos 12 andares mais altos da torre,
com vistas para extensas áreas verdes.
“Para os proprietários será um privilégio
único de morar naquele que será um dos
mais modernos hotéis Four Seasons do
mundo. Significa ser considerado um
hóspede do Four Seasons, e ser reconhecido como tal em todos os hotéis da rede”,
afirma Ruy Rego, CEO da Iron House,
empresa do Grupo Cornélio Brennand,
responsável pelo empreendimento.
O prédio projetado pelo escritório
de arquitetura norte-americano HKS
Architects em parceria com o brasileiro

Aflalo/Gasperini Arquitetos, e com os
interiores dos apartamentos assinados pelo premiado arquiteto Arthur
Casas, está localizado na região de
maior desenvolvimento urbano de São
Paulo, próximo a shopping centers de
luxo, importantes edifícios corporativos, sedes das maiores empresas brasileiras e multinacionais, integrado a
um projeto considerado um marco na
cidade em termos de valorização, inovação, sustentabilidade e urbanismo.
Rego complementa que “o empreendimento é único, com diferenciais
inéditos, e há um público consumidor
ansioso por um produto como este,
ainda inexistente no Brasil. Além disso,
as FourSeasons Private Residences São
Paulo at Nações Unidas integram uma
cadeia que oferece o que há de melhor
no mundo em branded residences, ou
residências com assinatura de uma
grande marca hoteleira, a classe de ativo
imobiliário com maior crescimento no
segmento de alta renda no mundo todo”.

Four Seasons
Hotel and Private
Residences São
Paulo at Nações
Unidas traz ao
Brasil um conceito,
inédito no País, de
residências com
serviços hoteleiros
de luxo

Morar em um hotel de luxo

Nas primeiras FourSeasons Private
Residences da América do Sul, os proprietários poderão usufruir todos os
serviços, infraestrutura e amenities disponíveis para os hóspedes do hotel, associados à infraestrutura e serviços exclusivos
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para os moradores. Na chegada àporte
cochère, terão entrada por um lobby e
elevadores exclusivos das residências.
Os moradores terão ainda acesso
direto aos andares da piscina, fitness
e spa Four Seasons, e poderão solicitar serviços de governança, concierge,
roomservice, pet care, dentre outros
oferecidos à la carte. “O morador de uma
Private Residence desfrutará no dia a dia
de um padrão de serviços só encontrado em um hotel Four Seasons, desde o
atendimento personalizado característico
da marca até a contratação de serviços
especiais, como um chef Four Seasons
para preparar um jantar privativo em
seu apartamento”, explica Ruy Rego.
A área interna dos apartamentos
poderá receber um toque pessoal por
conta dos moradores, mas os corredores
dos andares das Private Residences terão
a atmosfera de um hotel, para que os
proprietários tenham a sensação gostosa
de morar em um hotel de luxo. Ainda
respeitando a privacidade, mas para
facilitar os benefícios da hotelaria 24 horas, cada unidade tem, na entrada, uma
elegante antecâmara, isolada do restante
da área privativa, à qual funcionários do
hotel poderão ter acesso com permissão
dos moradores para prestar serviços de
alimentos e bebidas, lavanderia e outras
facilidades, com toda discrição, resguardando o ambiente privado da residência.

As private residences

Os apartamentos estão disponíveis
com uma ou duas suítes de 92, 98, 181
ou 213 m², com janelas do piso ao teto e
terraços privativos, e com a opção de unir
duas ou mais unidades, ou até mesmo
um andar inteiro. Para a implantação do
projeto, um drone foi usado para simular
a vista de cada um dos andares, e, com
isso, projetar as unidades de modo que
elas abraçassem o verde do entorno e um
dos mais belos skylines de São Paulo.
Com projeto de Arthur Casas, as
unidades serão entregues com pisos
importados de carvalho francês, com ambientes em cores minimalistas e neutras
para que o morador se sinta à vontade
para dar seu toque final à decoração.
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Nos banheiros, um mármore grego dá
o tom elegante e clean. Segundo o arquiteto, quem conhece os hotéis do Four
Seasons tem a expectativa de encontrar
ambientes com muito conforto, elegância
sóbria e clássica. Os proprietários das
Four Seasons Private Residences poderão
ainda contratar à parte um serviço para
que as unidades sejam entregues acabadas, com armários, iluminação e climatização de ambientes, além do tratamento
acústico no padrão do Four Seasons,
uma novidade adicional no mercado.
Além do acesso às áreas do hotel,
os proprietários terão exclusivamente
para seu uso o Sky Garden: uma ampla
sala ambientada como biblioteca com
paredes de vidro, um jardim e vista para
as diversas áreas da cidade, onde poderão ser realizados eventos privativos
dos residentes, com serviços do hotel.
Ali, a paisagista paulista Renata Tilli
- responsável por importantes projetos
residenciais e corporativos no Brasil
e no exterior - ambientou um espaço
com plantas ornamentais e arbustos e
um pergolado coberto por jasmins para
decorar e perfumar, contando ainda com
um projeto especial de iluminação.
Toda a sofisticação e cuidado do projeto do Four Seasons Hotel and Private
Residences São Paulo at Nações Unidas
passam ainda pela certificação do órgão americano Green Building Council,
obtida somente por empreendimentos
construídos de maneira inteligente e sustentável – e dificílima de ser obtida por
hotéis - atendendo a rigorosos requisitos
no que se refere a consumo de energia,
uso racional de água, qualidade interna
do ar, sustentabilidade do terreno, acessibilidade e implantação de áreas verdes.

Itajaí (SC)

terá hotel Hilton Garden Inn em
2018

O Grupo Riviera entregou a primeira unidade modelo da suíte do hotel
Hilton Garden Inn, na Praia Brava, em
Itajaí que tem abertura prevista para o
1º trimestre de 2018. A unidade passou
pela vistoria da equipe do Grupo Hilton
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e da Atlantica Hotels. O passo seguinte,
explicou Diego Soares, Gerente de suporte e implantação da Atlantica Hotels
que abriga a bandeira Hilton no Brasil,
é fazer os ajustes necessários para que a
unidade fique 100% de acordo com os padrões internacionais da bandeira e, neste
mês de setembro, apresentar o produto
à equipe interna de vendas do grupo,
que conta com cerca de 180 profissionais
espalhados pela rede que, atualmente,
conta com cerca de 70 projetos em desenvolvimento na América Latina. “Essa
unidade está muito bem estruturada,
teremos alguns ajustes finos, mas a previsão é que no começo de outubro esteja
tudo concluído para o início das operações de vendas do destino”, concluiu.

Ao todo, o hotel conta com 153 suítes
de dois tipos: luxo e superior. Cada
andar terá nove quartos, sendo os dois
maiores, com cerca de 30m², de frente
para o principal corredor de negócios do
eixo Itajaí-Balneário Camboriú, e a cerca
de 500 metros da areia da Praia Brava,
um dos principais redutos de veraneio de
Santa Catarina. O projeto do hotel leva a
assinatura da arquiteta Suâmi Pedrollo.
O hotel faz parte do Complexo
Riviera, que integra um edifício comercial, o Riviera Business & Mall,
o condomínio horizontal de alto
padrão Porto Riviera e o multiuso
Riviera Concept, que agrega o Hilton
Garden Inn, um edifício de escritórios e um prédio residencial.

Perspectiva de
como será a
fachada do Hilton
Garden Inn de
Itajai (SC)
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Modernização

Academia do ibis
Jundiaí (SP) conta
com 47m²

ibis Jundiaí Shopping
implanta academia

O ibis Jundiaí Shopping está seguindo a tendência do público fitness
e lançou uma novidade. O hotel construiu uma academia de 47 m² que possui equipamentos de última geração e
conta com música ambiente, ar condicionado, TV a cabo, Netflix e Youtube.
Localizada no 5º andar, a academia do ibis Jundiaí Shopping fica
no rooftop do hotel com vista para
a principal avenida da cidade. Em
parceria com a Academia Fórmula,
o hotel promoveu o Aulão by ibis,
evento que contou com 150 pessoas
que e teve diversos tipos de aulas
como zumba, spinning e funcional.
Miler Bairros, Gerente geral do
ibis Jundiaí Shopping, afirmou que ao
analisar os perfis dos públicos, havia
uma alta procura por hóspedes que
gostariam de praticar atividade física.
“Por isso, o hotel investiu mais de
R$ 200.000,00 em infraestrutura para
atender esta demanda”, comentou.
Além disso, o ibis Jundiaí Shopping
está com novidades gastronômicas
e acrescentou dois itens ao seu café
da manhã: a “coxinha de queijo”,
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famosa na região, e duas máquinas
para fazer waffles. O café da manhã é servido diariamente das 7h
às 10h. Aqueles que não estiverem
hospedados podem conhecer apenas
o hotel para tomar café da manhã.

Pratagy

anuncia investimento de
R$ 5 milhões em melhorias

O grupo que opera empreendimentos hoteleiros e de lazer em Maceió
(AL) vai investir R$ 5 milhões em
melhorias estruturais, operacionais e
programação para os próximos meses, direcionados ao Pratagy Beach
All Incusive Resort – Wyndham. A
iniciativa faz parte do plano de negócios, expansão e crescimento do
grupo. Quem anunciou a novidade
foi Mariana Mello, Gerente Geral
de vendas e marketing, e Fernanda
Amorim, Diretora, durante apresentação detalhada das mudanças que
serão implementadas, desde renovações nos apartamentos até o menu
do restaurante. Além disso, foram
anunciadas atrações para o Reveillon
e o primeiro semestre de 2018.
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Pratagy Beach Resort Wyndham terá renovações desde os apartametos
até o menu do restaurante
Começando por um retrofit
em 71% das acomodações (171
apartamentos no total), foram
trocados mobiliário, decoração, enxoval, TVs e na estrutura, toda a parte elétrica,
além da instalação em alguns
apartamentos de placas de
aquecimento solar para a captação de energia sustentável.
Áreas comuns do resort como
o bar da piscina e a academia
foram modernizadas e um
deck foi colocado na praia
para apresentações musicais,
ao melhor estilo pé na areia.
As novidades incluem a
reestruturação do cardápio do
restaurante, com mais variedade de frutos do mar, petiscos, massas e sorvete, Show
Cooking e forno à lenha para a
produção de pizzas, que vêm
acompanhadas de uma atenção
especial ao público infantil,
com buffet dedicado às crianças
– inclusive aquelas com restrições alimentares - e da criação
da Baby Copa, uma estrutura completa para atender na
hora da papinha dos bebês.

O resort implementará
ainda um Departamento de
Qualidade, que visa mensurar a experiência do hóspede
de acordo com os feedbacks
recebidos. O serviço de atendimento ao hóspede, ou Guest
Relations, também passou por
reformulações e agora atua de
forma mais ágil e eficiente.

Rede Deville

investe em modernização
da unidade em Cuiabá (MT)

O Deville Prime Cuiabá
está promovendo ampla
revitalização do empreendimento. A Rede Deville, que
adquiriu o hotel em 2005,
está investindo cerca de R$ 3
milhões na reforma de apartamentos e suítes de cinco
dos 13 andares do prédio.
O Gerente geral da unidade, Gerson Honório, destacou
que “o hotel já está na melhor localização da cidade e
é reconhecido pela qualidade
dos serviços e infraestrutura. O que fizemos agora foi
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Com a modernização, os
apartamentos
ficaram ainda
mais aconchegantes
modernizar a arquitetura dos apartamentos, investir em tecnologia e
oferecer algo inovador para nossos
hóspedes e clientes”, pontuou.
O primeiro passo foi definir referências para o espaço. “O hotel pode
tirar proveito do regionalismo. Por
isso, seguimos o padrão da Rede, mas
com características de cada cidade”, defende a arquiteta. No caso de
Cuiabá, foram escolhidos grafismos
e fotografias de Mariana Canet, que
trazem imagens de natureza, como folhas e cascas de árvores. A iluminação
dos espaços foi bastante explorada,
principalmente com a tecnologia led,
que garante mais eficiência e conforto.
Dois padrões de apartamentos
foram criados. “Precisávamos ter
opções novas de layout, com mais
dinamismo. Esse novo perfil de
hóspede não quer um ambiente tão
estático”, diz Catherine. Na decoração, tons neutros com pontos de
cor e alguns toques de dourado.
A revitalização garantiu ainda um
quarto universal por andar, com mais
espaço de circulação para pessoas
com deficiência, idosos e famílias.
Essa é a segunda etapa da revitaliza26

ção do hotel. Em 2016, outras áreas
do Deville Prime Cuiabá também
passaram por melhorias, entre elas
o lobby, a recepção e o bar. E junto
com a mudança arquitetônica, vieram
as mudanças de vários conceitos.
A recepção ficou mais aberta,
garantindo mais proximidade. Além
disso, uma mesa de tora comunitária se tornou a preferida dos hóspedes e sofás modulados permitem
que o ambiente do lobby possa ser
personalizado com facilidade.

Pullman SP

Vila Olímpia inaugura campo virtual
de golfe

Para todas as idades e níveis técnicos de conhecimento, o Pullman São
Paulo Vila Olímpia, em parceria com a
francesa UGOLF, oferece pela primeira vez aos hóspedes ou não hóspedes
a oportunidade de jogar golfe em um
completo simulador, com gráficos
capazes de reproduzir a real experiência de estar em um campo de golfe.
O espaço é composto por uma sala
e o simulador oferece análises profis-
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O espaço é bastante estruturado para
oferecer a sensação de um jogo ao vivo
sionais sobre o desempenho de cada
participante, como alcance, impacto
e precisão de todas as tacadas, o que
permite que cada jogador avalie o seu
próprio desempenho. Além disso, há
a possibilidade de jogar em diferentes campos reais de maneira virtual.
Há duas modalidades: presencialmente ou online, ambas por meio
de agendamento prévio no site. Os
participantes ainda têm a escolha de
jogar e aperfeiçoar a parte técnica
na companhia de um professor francês, com mais de 30 anos de experiência em treinamento de iniciantes
como profissionais, disponível para
sanar dúvidas sobre as regras do
jogo e sobre quais equipamentos
utilizar para cada tipo de tacada.
Pelo período de 30 minutos, o preço
para a prática desta modalidade, que
voltou a ser olímpica na Rio 2016, sai
por 39 reais. Para 1 hora, o valor é de
R$ 69 reais. “Ter esse simulador no
hotel é um diferencial, pois o aparelho está alinhado com os atributos
da marca Pullman: inovador, digital
e trendy. Todos podem participar,
independentemente se têm ou não experiência”, afirma o EVP de Operações
Luxury e Upscale da AccorHotels da
América do Sul, Philippe Trapp.

NH Curitiba The Five (PR)
apresenta novo spa

Oferecendo uma opção de relaxamento na capital paranaense, o
NH Curitiba The Five abriu o Spa
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mentos de primeira linha e é marcado
visualmente pela amplitude, incluindo
até uma varanda com área verde.

ibis budget São Paulo
Morumbi
anuncia novo bar exclusivo

Tanmatra Spa
Sala de terapias
para casal
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Tanmatra. O novo espaço de wellness de Curitiba oferece tratamentos
exclusivos para serem encaixados
na agenda do turista que está na
cidade tanto a lazer quanto a trabalho, ou até mesmo para pessoas que
não estão hospedadas no hotel.
Localizado no recém-inaugurado
NH Curitiba The Five, o Tanmatra
oferece estrutura de spa com salas
de massagem, de descanso e sauna em um ambiente caracterizado
pela mistura elegante e contemporânea da arquitetura do hotel, que
é assinada pela renomada arquiteta
Patricia Anastassiadis e com projeto de Manuel Marcos Baggio.
Administrado pela B.Well, o Spa
Tanmatra apresenta um conceito elaborado especialmente para o
hotel, somando terapias de relaxamento – tradicionais, sazonais ou
exclusivas – com exercícios físicos
acompanhados por personal trainer.
O foco é trabalhar corpo e mente
juntos, como uma forma preventiva
de saúde, essencial para o bem-estar.
Executado por uma equipe extremamente especializada, o “menu de
terapias” do spa traz desde os serviços tradicionais, com valores mais
acessíveis, como massagens relaxantes
e com pedras aquecidas, até pacotes
de luxo, com cerca de 3h de duração,
incluindo sauna aromática, massagem,
reflexologia, esfoliação com produtos especiais e outros tratamentos.
Mediante agendamento com personal trainer, o hotel também oferece
o espaço fitness que possui equipa-

O hotel ibis budget São Paulo
Morumbi reformou o espaço que
antes funcionava somente no período
matutino como café da manhã e abriu
um bar com opções para happy hour.
O cardápio conta com drinks como
apple martini, cosmopolitan, soda
italiana, sex on the beach, caipirinha
e caipirosca. Para aqueles que desejam comer, o hotel oferece sanduíches
naturais, hambúrguer, escondidinho
de carne, sopa, lasanha, entre outros.
O espaço tem área externa e lotação máxima de 130 pessoas. “O ibis
budget São Paulo Morumbi foi o hotel
escolhido em São Paulo para contar
com esse novo serviço. Nosso objetivo é oferecer um ambiente agradável
de convivência para que seja uma
nova opção para os que procuram um
lugar descontraído para um happy
hour”, comenta Bruna Belic, Gerente
Geral do ibis budget Morumbi.
Vale ressaltar que durante o dia
o espaço será utilizado como um
ambiente de convivência para aqueles que desejam trabalhar ou ler um
livro, por exemplo. O café da manhã
funciona normalmente no período
das 6h00 às 10h00 durante a semana e
das 7h00 às 11h00 nos finais de semana. O bar do ibis budget São Paulo
Morumbi funciona das 18h00 às 2h00.

O espaço tem área externa e lotação
máxima de 130 pessoas

Modernização
Castro’s Park Hotel (GO)
inaugura Copinha da Mamãe

O empreendimento goiano, em
parceria com a Baby Dreams, inaugurou no mês de setembro a Copinha da
Mamãe. Trata-se de um espaço voltado aos hóspedes que viajam com seus
filhos e precisam de um local pensado
para amamentar ou preparar alimentos específicos para as crianças.
A Copinha da Mamãe é um ambiente
aconchegante, com cadeiras de alimentação, poltronas de amamentação e berço, e
para facilitar o preparo dos alimentos e a
higienização dos utensílios. Sua estrutura
conta ainda com forno de micro-ondas,
liquidificador, água mineral e pia.
De acordo com a Analista de
Marketing do Castro’s Park Hotel,
Wanessa Pabline, a inovação soma aos
serviços oferecidos pelo hotel. “No
intuito de surpreender a todos com
o ‘Estilo Castro’s de Servir’, estamos
sempre em busca de tornar a estada nos
nossos hospedes ainda mais especial,

fazendo com que cada um se sinta em
casa. E sabendo da dificuldade que os
pais encontram quando viajam com
os pequenos, o Castro’s aprimorou
um serviço que já era oferecido, nosso
ideal é que a família se sinta abraçada em nossas instalações”, conclui.

A copinha permite
aos pais e mães
prepararem a
alimentação dos
seus filhos com
praticidade
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O procedimento
incluiu a
modernização
completa do
hotel de
Camburi

Bristol La Residence (ES)
passa por retrofit com
investimentos de R$ 5 milhões

O Bristol La Residence, dono do maior
apartamento da hotelaria de Vitória
(ES), chegando a 50 m², está totalmente
renovado após receber investimentos da
ordem de R$ 5 milhões. Todas as suas
unidades hoteleiras ganharam novo e
moderno visual. O retrofit foi pensado
para oferecer mais conforto em um dos
pontos mais bem localizados da capital
capixaba, de frente à Praia de Camburi
e a poucos minutos do aeroporto.
A obra envolveu a modernização
de sua fachada, troca do sistema de ar
condicionado, modernização dos apartamentos, corredores, recepção e back.
“Trocamos aparelhos de ar condicionado,
televisões, camas, colchões e móveis.
Alteramos layouts e os quartos estão
com visual mais moderno, além de mais
confortáveis. Corredores e a recepção
também foram reformados, além das áreas de circulação”, contou o Gerente geral
do empreendimento, Everton Rubens.
Everton disse ainda que “é no momento de crise que precisamos ficar atentos às oportunidades de crescimento. A
concorrência aumentou, então temos que
ressaltar nossas qualidades: quartos amplos, com uma vista privilegiada e uma
área de lazer que nenhum outro hotel de
Vitória tem”. A obra foi cercada de desafios típicos das reformas, pois o hotel continuou a funcionar durante o processo.

Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA (BA)
inaugura dois restaurantes

Localizado em Vila de Santo
André, no sul da Bahia, o Costa
Brasilis All Inclusive Resort & SPA
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inaugurou recentemente dois novos
restaurantes: o El Floridita Bistrô e
a petiscaria La Bodeguita. O nome
do bistrô é uma homenagem ao
restaurante El Floridita, que funcionou durante oito anos na Pousada
Corsário sob o comando da chef Mikie
Iwakiri e que fica a poucos metros
do resort e também é administrada pelo Grupo Samadhi Hotels.
O Bistrô El Floridita foi instalado
numa ilha na piscina principal do
resort e alia detalhe, sofisticação e
sabor a um ambiente intimista e aconchegante. O cardápio foi desenvolvido pelo coordenador de Alimentos
& Bebidas do Costa Brasilis, Kaled
Mansur, que é formado pela Brighton
University e tem passagem por um
dos mais conceituados restaurantes de frutos do mar da Inglaterra,
o Fish Fish Brasserie, em Brighton,
no qual trabalhou por oito anos.
Uma carta de drinques especiais e vinhos variados completam
o cardápio de gastronomia contemporânea. Um dos pratos veio
como hit de sucesso no El Floridita,
o Filé Costa Brasilis – com
crosta de linhaça dourada, vegetais
defumados chutney de coco. “Quando
elaborei os pratos do cardápio pensei
em abusar dos produtos regionais,
principalmente os peixes frescos,
os frutos do mar, as frutas e legumes, além das verduras da horta do
hotel. Tudo com um toque internacional. Acredito que essa mistura
de ingredientes vai agradar a todos
os tipos de paladar”, conta Kaled.
O El Floridita funciona no sistema a La carte, é aberto ao público e não faz parte do sistema All
Inclusive do resort, com exceção dos
hóspedes que permanecem por uma
semana no hotel. Esses ganham um
jantar no bistrô, mediante reserva.
Os novos restaurantes vêm
completar o polo gastronômico do
Costa Brasilis All Inclusive Resort &
SPA, que já conta com o Caravelas,
no formato buffet self service, e o
Recanto da Vila, de comida natural.

Foto: Claudia Schembri
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O Bistrô El Floridita está instalado no Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA
Também na área da piscina principal do resort, foi instalada a petiscaria La
Bodeguita, um simpático e informal espaço onde os hóspedes podem degustar petiscos variados
enquanto estão se divertindo à beira
da piscina, antes do almoço e do
jantar, como parte do sistema All

Inclusive. São deliciosos mini acarajés, pasteis, espetinhos veganos,
sanduíches, pipoca, batata frita,
sorvetes, além de sucos e drinques.
Para completar o polo gastronômico do Costa Brasilis, estão os
restaurantes Caravelas e o Recanto
da Vila. O primeiro funciona com o
sistema self-service, onde são servidos o café da manhã, o almoço e
o jantar. O outro é um bar natural,
que serve pequenos lanches, tapiocas, sucos detox, entre outros.
A Diretora comercial do Grupo
Smadhi Hotels, Márcia Bitencourt,
explica que a maior preocupação do
empreendimento é ser um lugar no
qual os hóspedes possam encontrar
tudo que procuram. “Beleza, conforto
e diversão. Somos o único resort All
Inclusive da região que oferece três
refeições (café da manhã, almoço e
jantar), petiscos variados na área da
piscina e bebidas (chope, caipirinhas,
caipivodkas, refrigerantes, sucos e
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água). Além de caminhadas, hidroginástica, yoga, meditação, kids club,
brinquedoteca para as crianças menores, fitness center, aulas de hidroginástica e sauna a vapor”, conclui.

Radisson Vila Olímpia

investe em renovação de área de
eventos

O empreendimento está posicionado
entre os principais hotéis business da
capital e classificado entre os 20 melhores empreendimentos da cidade de
São Paulo pelo TripAdvisor, anuncia a
conclusão da primeira fase do processo
de renovação de sua área de eventos.
Desde a segunda quinzena de setembro, três de um total de sete salas
de eventos, já estão integralmente
repaginadas e atendem por Serra da
Canastra, nome escolhido para dar
um toque brasileiro aos espaços e homenagear as Serras localizadas em
um dos mais importantes parques
nacionais, situado em Minas Gerais.
Iniciada em julho, a renovação somou recursos de R$ 400 mil e garantiu
a modernização dos equipamentos de
projeção, troca de forro, carpete, mobiliário e revitalização do foyer das salas,
além dos toaletes, que também passaram por mudanças. Este ano, o hotel já
investiu em melhorias em apartamentos,
área fitness e estrutura de serviços.
A entrega da renovação foi marcada,
ainda, pelos bons resultados do primeiro semestre. O Radisson Vila Olímpia
registrou 60% de ocupação e uma alta
de 10% de diária média no primeiro
semestre deste ano, em relação ao mesmo
período de 2016. “Os números mostram
que tivemos um ótimo semestre, conside-

Três das sete salas
de eventos já estão
integralmente
reformadas
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rando o cenário político e econômico, que
impactou a operação de todas as empresas. Não deixamos de investir na renovação da estrutura e no incremento de
serviços, que foi fundamental para nosso
crescimento acima da média do mercado e dos principais concorrentes”, diz a
Gerente-geral do hotel, Giuliana Laganá.

Marina Estância
Confiança (SP)

amplia espaço corporativo

Sala Auditório da Marina Estância Confiança
Localizado em Bragança Paulista, cidade próxima à grandes centros urbanos
como Campinas, São Paulo, Guarulhos,
Vale do Paraíba e Sul de Minas, o empreendimento ampliou suas salas para
atender a demanda de empresas que procuram pela Marina Estância Confiança
para realizar reuniões, apresentações de
produtos, workshops e outdoor training.
O investimento foi de cerca de R$
220.000,00 apenas no auditório, que possui uma sala principal com capacidade
para até 200 pessoas. Há ainda mais três
salas, uma que pode ser dividida em até
quatro salas para 30 pessoas e outra em
duas salas para 60 pessoas. A sala U para
72 pessoas, a espinha de peixe para 102 e
a escolar também para 102 pessoas. Além
da locação dessas salas, a Marina Estância
Confiança inclui serviços de coffee break,
alimentação e hospedagem, além dos
passeios pela represa e trilhas ecológicas.
Outra vantagem da Marina Estância
Confiança é sua proximidade com a
represa Jaguari/Jacareí, que faz parte do
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sistema Cantareira. A proximidade
com a natureza, aliada à sua infraestrutura, permite o atendimento tanto a
eventos corporativos quanto a pessoas
dispostas a realizar atividades náuticas como passeios de lancha, jet ski,
pesca esportiva como parte do treinamento das empresas ou por lazer.

Pestana Hotel Group

conclui retrofit em unidade carioca

O Pestana Rio Atlântica, localizado na zona sul da capital fluminense, concluiu retrofit na área da
piscina e no lobby do empreendimento. Segundo o Brand Manager do
Pestana Hotel Group no Brasil, Pedro
Botelho, as reformas serviram para
dar ares mais modernos ao hotel e
seguem as rigorosas especificações
de qualidade e manutenção da rede
junto a seus estabelecimentos. “As
alterações na área da piscina e no
loby do hotel serviram para dei-

xar os espaços mais despojados,
clean e modernos, fazendo com
que os nossos hóspedes aproveitem estes espaços de forma mais
dinâmica e confortável”, afirma.
Revitalizada por inteiro, a área
da piscina, um dos símbolos do
Pestana Rio Atlântica, assim com
todo o rooftop da unidade, agora
oferecem aos hóspedes mais conforto e bem-estar. Ainda segundo o
executivo, mais mudanças poderão
ocorrer em breve no lobby do hotel.

O lobby é uma das
áreas que
passaram pela
reforma
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mas é preciso muita criatividade e
inspiração para apresentar realmente
um diferencial. “Não basta apenas
oferecer uma releitura sem conceito,
a ideia é continuar na vanguarda e
‘remar contra a maré’. Todo ano precisamos inovar mais que no passado”, afirmou Spencer Amereno.

Sobre os drinques

Improved Whiskey
Cocktail, drinque
preparado por
Spencer Amereno
no Frank Bar

Frank Bar

lança nova carta de drinques

Situado no lobby do hotel
Maksoud Plaza, na região da
Avenida Paulista, o Frank Bar completou dois anos e neste período
conquistou prêmios como Melhor
Bar, Melhor Carta de Drinques e
Melhor Bartender. Agora, o local
lança uma nova carta de drinques
idealizada por Spencer Amereno.
A nova carta criada por Amereno
demandou meses de estudos, testes
e trabalho para apresentar versões
exclusivas de famosos drinques,
assim como grandes novidades
aos clientes. A edição 2017/2018
conta com 20 drinques, sendo 17
exclusivos, além de uma variada
seleção de bebidas para apreciar
doses também. Tudo isso integrado
a um ambiente vintage, sofisticado
e decorado com poltronas de couro vermelhas, uma luz mais baixa
e uma equipe bem carismática.
Os drinques da nova seleção estão divididos em quatro
seções: Simulacrum, Stratum,
Circumlocution e Opus. O artesanal
é um sucesso entre os brasileiros,
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A primeira seção Simulacrum
conta com o ‘Improved Whiskey
Cocktail’, com uma mistura de
Bourbon Woodford Reserve, tintura de absinto, estragão mexicano,
folha de pitanga, charuto e Jerry
Thomas Own Decanter Bitters.
Harry Craddock foi inspiração
para dois drinques do Frank Bar:
‘(Dry) Alaska’ e ‘Chrysanthemum’
feitos à base de gim e vermute,
respectivamente. Já a Stratum,
há três variações a serem experimentadas: ‘Ambrosia’, com Poire
Williams Eua de Vie, Havana Club
7, marmelada de laranja vermelha
com sour beer, Espumante Brut e
CO²; ‘Mamie Taylor’, já apresentado na ação Segunda Dewar´s, e
‘Fernet Cocktail’, com um perfil
de baunilha, amargo e resinoso.
A terceira parte é a
Circumlocution. Aqui pode-se citar
o ‘Maverick Negroni’, feito com
Gin, Fernando de Castilla Classic
Manzanilla, chocolate bitters,
Amaro Lucano, óleo de castanha
do pará e sal; o ‘Aperol Soyer Au
Champanhe’; o ‘Sangre y Humo’,
um Bloody Mary mais que renovado; e o ‘Non Compos Mentis’, uma
nova versão do White Russian. E a
quarta seção chamada Opus é composta por ‘Ataraxia’, um drinque
defumado, cítrico, levemente frutado e doce à base de Evan Williams
Black; ‘A Smash’, composto por
Gin Beefeater, Sencha Noily Prat,
folhas de aipo, hortelã bicolor,
chutney de manga, limão siciliano
e puxuri; e o já conhecido ‘Nahua
Cooler’, que tem aroma de lúpulo,
é refrescante, lático e leva tequila.
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Na seleção também continua um
drinque mais que brasileiro criado
pelo Sub-Chefe do bar, José Ronaldo.
O ‘Café da Manhã Nordestino’ leva
Jim Beam Black, manteiga, xarope de café com especiarias, limão
tahiti, ovo inteiro e cacau 100%.

Bahia Othon Palace
promove Festival de
Tapas Espanholas

Gaspacho Andaluz é um dos pratos do
Bahia Othon Palace
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro, o Bahia Othon Palace, situado
na capital do estado, promoveu o
Festival de Tapas, especiaria espanhola. O evento aconteceu no Lobby
Bar do hotel com música ao vivo.
Foram servidos pratos tradicionais feitos à base de polvo, chouriço e batata, como: Polvo à Galega,
Mini Paella Marinera, Arroz com
Chouriço, Morcela e Pimentões
Morrones, Tortilha de Batata com
Anchovas e Azeitonas. Tudo harmonizado com vinho, sangria, drinques
e cerveja, entre outras bebidas.

Hotel Tryp Higienópolis
lança cardápio kids

Quem viaja com criança sabe que,
antes de escolher um hotel para se
hospedar, é preciso pensar no que
os pequenos vão comer. O menu
não costuma ser adaptado ao paladar deles, e muitas vezes não possui opções que agradam os pais.
Pensando nas hospedagens em
família, o Chef Frasson, responsável
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Chef Frasson,
responsável pelo
restaurante Giallo

pelo restaurante Giallo, localizado
no hotel Tryp Higienópolis, preparou um cardápio kids especialmente
para os pequenos. Há opções diversas, como: mini x-burger acompanhado de fritas; isca de filé com
arroz, feijão e fritas; frango com
legumes grelhados ou no vapor;
almôndegas ao sugo com penne na
manteiga; mini Nuggets com purê
de batatas; e espaguete à bolonhesa. O menu de sobremesas também
ganhou uma versão exclusiva para
a criançada. As opções oferecem
pudim de leite, sorvete de baunilha
com calda de morango ou chocolate
e mousse de chocolate com chantilly.

O vitelo tonnato, um clássico do Gero
de São Paulo, ganha uma apresentação
mais leve em sua versão ítalo-carioca

Fasano Al Mare (RJ)

tem cardápio especial para
celebrar os dez anos do hotel

O Hotel Fasano Rio de Janeiro,
situado na Av. Vieira Souto, em
Ipanema, Rio de Janeiro, completa
10 anos de vida. E para comemorar
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o aniversário, está realizando uma
série de ações, entre elas o lançamento de um menu especial no seu premiado restaurante Fasano Al Mare.
Comandada pelo chef Paolo Lavezzini
sob a supervisão de Rogério Fasano, a
casa explora os mais diversos aspectos da culinária tradicional italiana,
com foco especial no mediterrâneo.
O vitelo tonnato, um clássico do
Gero de São Paulo, ganha uma apresentação mais leve em sua versão
ítalo-carioca. Já o risoto tem a couveflor crua para adicionar crocância ao
sabor único do encontro do queijo
com o balsâmico, ressaltado pela pera.
O Fettuccine Campofilone, com centolla e vôngole, traz à tona a vocação
mediterrânea do restaurante, com
frutos do mar frescos e com sabor
marcante. O menu ficou em cartaz no
Fasano al Mare durante todo o mês
de setembro, de segunda a domingo
no jantar e também nos almoços de
fim de semana e feriados. Confira o
Menu Fasano Al Mare 10 anos:
Lagostim grelhado (produto
exclusivo Fasano), com folhas or-
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gânicas e mostarda em grãos;
Vitello tonnato;
Risoto de couve-flor, grana padano 24 meses de cura seleção
Fasano, pêra e vinagre balsâmico;
Fettuccine Campofilone,
com centola e vôngole;
Stracotto de paleta de cordeiro com
lentilhas de Castelluccio di Norcia;
Queijo de cabra quente curado na
cinza e figo al cartoccio Mil folhas.

Restaurantes do Casa
Grande Hotel
participam do 8º Festival
Gastronômico do Guarujá

Fotos: Divulgação

A Paella Marinera
é um dos destaques do restaurante Atlântico

O Atlântico Frutos do Mar e o
Thai, ambos restaurantes do Casa
Grande Hotel Resort & Spa, participam do 8º Festival Gastronômico
do Guarujá, que acontece até 29 de
outubro. Turistas e moradores da
baixada podem saborear os pratos
selecionados a preços promocionais.
A iniciativa é da Associação
Comercial e Empresarial do Guarujá,
em parceria com a Setur – Secretaria
Municipal do Turismo. O objetivo
é promover o turismo gastronô-

mico da cidade também na baixa
temporada, a partir de uma ação
solidária, uma vez parte do valor
arrecadado durante o festival será
revertido para o CRPI – Centro de
Recuperação de Paralisia Infantil,
que atende atualmente 400 crianças.
No Atlântico Frutos do Mar, a
pedida é a Paella Marinera – arroz
espanhol bomba, camarão, lula, mexilhão, cavaquinha, lagostim, vongole, polvo, peixe, pimentão amarelo,
legumes frescos, páprica e açafrão.
A outra opção é experimentar os
tradicionais curries tailandeses, pratos
à base de curry, do Thai, charmoso
e premiado restaurante tailandês do
hotel à beira mar. São eles: Kaeng
Khiao Wan Kai – Chicken Green
Curry (filet de frango em sauce de
green curry com leite de coco, berinjela, ervilha torta, amendoim e manjericão roxo), Kaeng Kari Mu – Pork
Yellow Curry (Filet mignon suíno
em sauce de yellow curry, leite de
coco, lichia, salsão e broto de bambu) ou Kaeng Phed Nua – Beef Red
Curry (Fillet mignon em sauce de
red curry, leite de coco, echalotes,
cogumelos frescos e capim limão).
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Hotel Pontanegra
Hplus Beach fica à
beira-mar
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Hplus Hotelaria

converte hotel em Natal (RN)

A Hplus Hotelaria inaugurou
a primeira operação hoteleira fora
do Centro-Oeste. Trata-se do hotel Pontanegra Hplus Beach, em
Natal (RN), que fica à beira-mar,
na praia de Ponta Negra, fruto de
uma conversão. O empreendimento – 15ª unidade hoteleira da Hplus
– dá início ao plano de expansão
nacional da Rede, que também atuará nas regiões Norte e Sudeste.
Para Francisco Calvo, CEO da
Hplus Hotelaria, esta abertura possui
um significado muito especial para
a Rede, não só por ser a primeira no
ano, mas principalmente ao mostrar a solidez do plano de expansão
nacional da marca. O hotel conta com
piscina, restaurante e salão de eventos. Segundo Luiz Daniel Guijarro,
Diretor de Marketing e Vendas da
Hplus, o empreendimento é um dos
dois a utilizar a nova bandeira Hplus
Beach. “Novos destinos se traduzem em novas possibilidades de
crescimento comercial para a Rede
Hplus. Traduzem também a ampliação de possibilidade de hospedagem
para nossos clientes, garantindo a
excelência de estada, com o jeito
Hplus de ser”, explicou Guijarro.
No ano passado houve aumento
de 43,7% no número de estrangeiros

que procuraram Natal como destino
turístico. Dados da Superintendência
Regional da Polícia Federal no
Estado apontou que o aeroporto
de São Gonçalo do Amarante e o
porto de Natal receberam 18,3 mil
turistas de fora do Brasil - quase 5.500 a mais do que em 2015.
O número de turistas representou
R$ 15 milhões a mais na economia
do Rio Grande do Norte. O estado
também foi eleito oito vezes o melhor
destino do Brasil pela Associação dos
Agentes de Viagem do Interior de
São Paulo. Em 2015, a capital potiguar registrou 200% de aumento na
procura na maior agência de viagens
online do país, o Hotel Urbano. No
mesmo ano o destino foi procurado
26% a mais do que no ano anterior nas
vendas da agência de turismo CVC.

Nobile Hotéis

passou a administrar hotel de luxo
na Barra da Tijuca (RJ)

Os investidores e representantes
do condomínio onde está instalado o Sheraton Barra Rio de Janeiro
Hotel resolveram abrir novamente a
concorrência para a escolha da nova
administradora. Diversas operadoras

Sai a bandeira Sheraton, entra a bandeira
Gran Nobile
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entraram na disputa e no final restaram três: a Atlantica Hotels, a Othon
e a Nobile que foi a escolhida para
administrar o empreendimento a partir do dia 1º de outubro. Está sendo
utilizada a bandeira de luxo e o hotel
passou a se chamar Gran Nobile
Rio de Janeiro Barra da Tijuca.
O Gran Nobile Rio de Janeiro
Barra da Tijuca ocupará uma moderna edificação na Av. Lúcio Costa,
3150, um endereço nobre da Barra
da Tijuca. De frente para o mar em
uma localização estratégica, o empreendimento conta com 292 apartamentos. Está localizado próximo
às principais praias da cidade, polo
gastronômico, centros empresariais
tais como o Riocentro, maior centro de conferências da América do
Sul, e o Barra Shopping, o maior
Shopping Center do Rio de Janeiro,
com mais de 700 lojas e restaurantes.

O Hotel Nacional, em São José do Rio
Preto (SP), foi o primeiro associado da
Intercity nesse modelo de negócios

Grupo ICH

aposta em novo modelo de negócios no ramo hoteleiro

Observando que alguns estabelecimentos desejavam participar
de sua rede de distribuição de reservas, o ICH, Grupo que detém a
marca Intercity Hotels, estruturou o
“Distributed by Intercity”, um serviço para hotéis independentes, com
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gestão e marcas próprias, que necessitam de mais recursos e ferramentas para administrar suas vendas,
distribuição e revenue management,
desta forma, impactando positivamente sua presença de mercado.
Atualmente, a gestão comercial é justamente um dos maiores
desafios do ramo hoteleiro. E esta
gestão engloba a distribuição e o
gerenciamento de tarifas. Ao longo dos anos, o Grupo ICH desenvolveu experiência e reputação
nas diversas áreas da administração de hotéis e condo-hotéis.
Ao se tornar um “Distributed by
Intercity”, o hotel passa a ser um
associado da rede, integrando o
portfólio comercial da ICH – uma
excelente oportunidade de ampliar
seus negócios e resultados, em
especial com as grandes empresas
e agências do setor. O objetivo do
serviço não é ter controle sobre a
operação do estabelecimento, que
fica por conta do gestor local, mas
sim dar apoio comercial, atingindo
os clientes na hora certa, com preços
e produtos direcionados para eles.

Evento de Premiação do Instituto MESC Melhores Empresas em Satisfação
do Cliente

AccorHotels

é reconhecida como uma das
Melhores Empresas em Satisfação
do Cliente no Brasil

A AccorHotels recebeu dois prêmios pelo Instituto MESC – Melhores
Empresas em Satisfação do Cliente
no início do mês de setembro. O
grupo ficou em 8ª posição de melhores empresas e em 1º lugar no
segmento hoteleiro com a unidade
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Mercure SP Times Square. Ambos os
rankings são formados por escolhas
que partem dos próprios clientes.
A pesquisa foi realizada com mais
de 315 mil pessoas pelo Programa
de Recompensas MESC, que remunera pessoas para opinar sobre
produtos e serviços adquiridos nos
últimos 12 meses, ou seja, entre
março de 2016 e março de 2017. Os
participantes responderam a um
questionário composto de 30 afirmativas, duas questões abertas e
três questões demográficas. Todos
os comentários dos clientes foram
lidos e avaliados pelos consultores da equipe do Instituto MESC.

Enrico Fermi

cria a administradora Happy Hotéis
com foco no Nordeste brasileiro

Enrico Fermi está com uma boa
expectativa em relação ao crescimento
da Happy Hotéis
O hoteleiro potiguar e ex-presidente da ABIH Nacional – Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis,
Enrico Fermi está com um novo
desafio profissional. Ele criou a
Happy Hotéis, uma administradora de hotéis que atuará no Nordeste
brasileiro. O projeto iniciou com a
entrada em operação no último dia
7 de outubro do Happy Hotel Ponta
Negra. Esta é uma conversão do Royal
Praia Hotel que está localizado na
Praia de Ponta Negra, em Natal.
A edificação que está passando por
reformas para se adequar aos padrões

Administração
da Happy Hotéis tem na localização
um dos diferenciais. Fica apenas 50
m da praia de Ponta Negra, apenas
5,9 km da Arena das Dunas, a 12,7
km do forte dos Reis Magos e a 23,6
km da praia de Genipabu. O aeroporto internacional de São Gonçalo do
Amarante está a 24 km. Conta com 46
apartamentos espaçosos com decoração contemporânea e luz natural abundante. A infraestrutura compreende
ar-condicionado, TV de tela plana,
canais a cabo e varanda mobiliada,
com vista para o mar ou para a piscina e wi-fi gratuito nas áreas comuns.

Guilherme Castro: “a inclusão destes
dois novos ativos no portfólio da rede, faz
parte da estratégia de crescimento junto
aos grandes centros urbanos”

Samba Hotéis

comemora mais dois empreendimentos em seu portfólio
A rede hoteleira mineira, samba
Hotéis, comemora em dose dupla a
entrada de dois empreendimentos
para administrar em seu portfólio.
Em apenas 3,5 anos de existência a
rede liderada por Guilherme Castro
já alcança nove hotéis em operação.
O hotel Samba Airport Lagoa Santa
está situado apenas nove minutos
do aeroporto de Confins, com 144
apartamentos. Conta com uma logística de transporte entre o aeroporto,
Lagoa Santa, Pampulha, zona Sul e o

Centro de Belo Horizonte totalmente por vias de acesso rápido. É um
hotel base para executivos em transito pelas capitais do Sudeste além de
contar com ampla sala de eventos com
187 m2 para convenções, palestras e
workshops. Além disto, possui uma
estrutura de lazer com terraço com
vista para a lagoa, bar, piscina com
hidromassagem, sauna e academia.
Já no próximo mês de janeiro, a
Samba Hotéis coloca em operação
mais um hotel localizado no coração
da capital mineira. O Samba Belo
Horizonte Centro está localizado na
principal avenida da cidade, a Afonso
Pena, e a apenas 25 minutos a pé do
estádio Mineirão, colado na praça
da Savassi e com formatação ideal
para executivos e o público que vem
à capital para palestras e workshops
nas inúmeras empresas localizadas
na região. Está próximo a todos os
pontos turísticos de Belo Horizonte,
entre eles, Palácio das Artes, Teatro
Francisco Nunes, Conservatório da
UFMG e se torna a opção ideal também para eventos culturais ofertados
pela cidade. O Samba Belo Horizonte
Centro está em fase de adaptação à
marca e abrirá as portas em definitivo
no início de janeiro. Em menos de um
mês a opção de hospedagem Samba
Belo Horizonte Centro, já estará
disponível para reservas individuais
e em grupo pelo site da rede www.
sambahoteis.com e demais portais.
Segundo Guilherme Castro, CEO
Samba Hotéis, a inclusão destes
dois novos ativos no portfólio da
rede, faz parte da estratégia de crescimento junto aos grandes centros
urbanos, reforçando a consolidação
da marca junto ao mercado e público mineiro no curto e médio prazo,
para além das estratégias B2B. Com
o anúncio, a Samba Hotéis consolida
a marca no estado de Minas Gerais
com quatros hotéis (Belo Horizonte,
Lagoa Santa, Itabirito e Sacramento),
além de hotéis em São Paulo, Rio
de Janeiro e em Foz do Iguaçu
(PR), afirma o Diretor executivo.
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Primeiro hotel
da rede mineira
na região Norte
está no segundo maior PIB do
Pará

Vert Hotéis anuncia novo

eSuites em Parauapebas (PA)
A Vert Hotéis converteu um novo
eSuites em Parauapebas, no sudoeste
do Pará. A cidade, apesar de distante
da capital Belém, tem grande importância econômica, sendo considerada
o segundo maior PIB do Estado. Além
disso, abriga a maior província mineral do planeta, a Serra dos Carajás.
Tendo a exploração mineral como
principal fonte de economia, o município
conta com grandes empreendimentos
na área de mineração, especialmente os
da Companhia Vale do Rio Doce com a
extração do ferro de Carajás, do ouro do
Igarapé Bahia, e o manganês do Azul.
Segundo o diretor de marketing e
vendas da Vert Hotéis, Bruno Guimarães,
é um grande marco para a rede chegar a um destino tão forte do Norte do
Brasil. “Reconhecemos a importância
econômica desta região e identificamos
que o grande potencial corporativo da
cidade exige uma marca inovadora e
contemporânea como a eSuites”, afirma.
O eSuites Vale dos Carajás está
localizado a três quilômetros do centro
comercial e a pouco mais de 20 quilômetros do aeroporto. Com principal
foco no corporativo, graças às grandes
empresas que movimentam a cidade,
o empreendimento se destaca por sua
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flexibilidade tarifária e serviços agregados e acomodações bem equipadas.
Além disso, o hotel também oferece
boa estrutura de eventos, com 4 salas
para reuniões, confraternizações, congressos, entre outros. O espaço principal tem capacidade para 300 pessoas e
recebe eventos semanais de importantes
empresas dos segmentos de construção e mineração. Além destes espaços
a área de eventos conta com foyer para
recepções e coffee-breaks, banheiros,
depósitos, sala de tradução simultânea, ar-condicionado e copa de apoio.
Completam a estrutura do eSuites Vale dos Carajás uma piscina, área
fitness e espaço de jogos, além de um
restaurante com varanda que serve
cardápio diversificado e que pode ser
servido nos apartamentos, bar, área
de lazer ou no próprio restaurante.
Além de oferecer os serviços de
hotelaria essencial com qualidade, o
eSuites leva aos seus hóspedes bem
estar, conforto, autonomia e comodidade. “A ideia da marca é fazer com que
o cliente, principalmente do mercado
corporativo, que costuma ficar longos
períodos em viagem, consiga manter sua
rotina de casa”, completa Guimarães.
As 80 acomodações do hotel se
dividem em Luxo, Super Luxo e Suítes.
Em comum, todas oferecem tv a cabo,
ar-condicionado, internet wireless,
telefone, frigobar e cofre individual.
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Fotos: Divulgação

chega à 55ª edição com inovações e experiências sensoriais

Várias autoridades ligadas à hotelaria e gastronomia
estiveram presentes na abertura da Equipotel 2017
46
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Principal evento para hospitalidade e serviços alimentares,
Equipotel apresentou em setembro uma série de novidades e
experiências inspiradas na capital francesa

N

Longas filas se
formaram para
a visita ao hotel
modelo
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etworking, atualização profissional e novas possibilidades de negócios. Estas foram
as principais características da Equipotel,
principal feira do segmento hoteleiro e
de gastronomia da América Latina, que
aconteceu entre 11 e 14 de setembro no
São Paulo Expo, na zona Sul paulistana.
Em sua 55ª edição, a feira destacou experiências sensoriais e inovação em seus
espaços. Entre os setores presentes, o de
hotelaria/turismo marcou forte presença
no evento, representando um mercado
que hoje conta com 560 mil unidades
habitacionais, entre hotéis, pousadas,
flats, condo-hotéis e resorts, e possui um
faturamento total de R$ 24,9 bilhões.
A Equipotel deste ano também contou
com uma programação direcionada ao
público deste setor, focada em experiências imersivas, como o Hotel Modelo,
que consiste em um projeto hoteleiro
em uma área de 420 m² contando com
todos os setores de um hotel funcional e
tendências de mercado. Contou também
com a Rodada de Negócios Hotelaria,

que cria oportunidades de negócios
entre expositores e compradores da
cadeia hoteleira, estreitando o relacionamento entre ambos e as Arenas do
Saber e de Debates, espaços dedicados
à troca de informações e experiências
através de palestras e apresentações.
A ABIH - Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis foi uma das entidades presentes na Equipotel 2017, correspondendo um setor que, no Brasil,
conta com mais de 350 mil empregos
diretos e quase 2 milhões de empregos
indiretos ligados ao mercado hoteleiro
no País. Para a entidade, alguns assuntos
são relevantes neste momento e estar
presente na feira ajuda como termômetro para sentir e discutir as demandas.

Hotel Modelo

Tendências e soluções em hospitalidade e serviços alimentares de mais de 1.500
marcas estiveram reunidas na feira que
proporcionou a aproximação de relacionamentos, ampliação e geração de negócios junto aos proprietários de hotéis,
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pousadas, bares, restaurantes e estabelecimentos que compreendem a ‘arte de
receber bem’. Uma área de exposição setorizada com 25 mil m² abrigou produtos,
serviços, tendências, tecnologias e novas
soluções de aproximadamente 200 marcas
expostas. Além disso, uma vasta oferta
de experiências e uma extensa programação de conteúdo foram realizadas. Estas
ferramentas focaram na expansão do
conhecimento com a proposta de aquecer
o ambiente para a realização de negócios.
O conceito desta edição da Equipotel
foi 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 é
a fonte de inspiração para o evento.
Experiências sensoriais como o Spa
Urbano que consiste numa suíte com
o conceito focado na reinvenção dos
motéis como opção de lazer e entre-

tenimento para casais em um único
ambiente, foi um dos destaques.

Área de conhecimento

A Equipotel proporcionou aos seus
visitantes mais do que conhecimento sobre produtos e serviços para o
mercado de hospitalidade e serviços alimentares. De livre acesso aos
visitantes, o Café do Saber by Nescafé
Espresso foi dedicado a soluções tecnológicas ou de negócios, troca de experiências e atualização profissional.
Para o público com viés hoteleiro/
turismo, algumas importantes questões envolventes foram levantadas nas
apresentações e debates, entre elas:
“Resultado do ingresso dos hotéis no
mercado livre de energia”, “A transformação digital na hotelaria: Como a
tecnologia ajuda a melhorar a experiência do hóspede”, “Como se diferenciar e sair ganhando em meio à guerra
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O espaço café do
saber foi palco de
muitos debates
de preços da Hotelaria” e “Hotelaria:
Como vender mais em 2017/2018”.

Café do Saber

Um dos palestrantes no espaço
Café do Saber by Nescafé Espresso
foi Paulo Mancio, SVP de Design &
Technical Services da AccorHotels,
um dos maiores grupos hoteleiros do
mundo, que ministrou o tema “Hotel
do Futuro”. Entre as renovações da
rede, estão 3.080 quartos entre todas
as marcas, que, segundo Mancio,

Paulo Mancio foi um dos
palestrantes no
espaço
Café do Saber
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precisam de atenção especial. “Sem
dúvida todos nós passamos por
uma transformação. Então precisamos ler o hóspede e entendê-lo para
entregar o melhor que pudermos
na hospedagem. É um momento de
saída do controle para o coração,
proporcionando a experiência. Isso
agrega muito hoje: é um pequeno
detalhe que vai criar um grande
efeito para encantar o hóspede. Só
existem três formas de se estar no
mercado – fora dele, oferecendo o

Aconteceu
mesmo que os outros ou apresentando um diferencial”, declarou.
Ele mencionou ainda que há cerca
de um ano e meio, a AccorHotels
passou a adotar uma nova atitude em seu negócio, com o objetivo
de sair da zona de conforto e oferecer experiências memoráveis. A
rede busca soluções sustentáveis,
de iluminação, recebimento de
água de chuva, uso de chuveiros
e todos os itens que o envolvem.

Food Service

O público presente também ampliou seus conhecimentos com atrações como a Arena Gastronômica,
destinada às demonstrações de
chefes de cozinha e especialistas na
área. No Café do Saber by Nestlé,
os visitantes tiveram contato com
temas ligados à gestão, negócios e
tecnologia. Com foco em criar grandes oportunidades de negócios para
expositores e compradores da cadeia
hoteleira, as Rodadas de Negócios
Hotelaria e Food Service foram
oportunidades ideais para o setor
mapear suas próximas parcerias.
Durante a Equipotel 2017, a alimentação saudável foi amplamente abordada através de experiências, debates,
palestras, expositores e produtores.
A feira contou com diversos espaços
que dialogavam com questões de alimentação saudável, como a Equipotel
Market. Em um espaço de 100 m²,
vinte pequenos produtores levaram
produtos que possuem em seu cerne o
cuidado com a qualidade, saudabilidade e sustentabilidade. Eram produtos orgânicos e artesanais como: mel,
geleias, queijos, azeites, cafés, temperos, cachaças, gin, vodcas, cervejas,
entre outros. A ideia foi aproximar
esses produtores de donos de bares,
restaurantes, compradores de hotéis e
pousadas, chefs de cozinha e demais
profissionais dos setores presentes.

Boteco Saudável

Outro espaço que aborda essa temática foi o Boteco Saudável, organizado
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A Arena Gastronômica reuniu
renomados chefes
de cozinha que
ensinaram técnicas
e receitas

O Boteco
saudável foi um
dos espaços
mais concorridos das Equipotel 2017
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pela ABRASEL — Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes. Como atender o cliente e oferecer outros produtos, ou os mesmos, mas de forma
saudável, feitos por outros métodos
e sem encarecê-los? A ideia foi au-

mentar o debate em busca de soluções
e conhecimento através de palestras
com chefes de cozinhas, produtores
orgânicos, consultores especializados
em food service e, por fim, foi promovida uma série de degustações.
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Confira a seguir como foi a
participação de alguns
expositores na Equipotel 2017:

Altenburg

A empresa catarinense com forte presença no segmento hoteleiro
apresentou a nova linha tech de travesseiros. O AirFlow é inspirado no
mercado de artigos esportivos, sendo
o primeiro travesseiro totalmente
respirável do mercado brasileiro. O
tecido com trama 3D, que reveste o
produto, permite evaporação do suor
com maior rapidez, mantendo a temperatura neutra. Com suporte firme,
é ideal para quem dorme de lado. Já
o travesseiro AntiStress utiliza fios
de carbono na estrutura do tecido
que conduzem a energia eletrostática acumulada no corpo para o ar.
Os dois outros travesseiros que
foram apresentados no estande da
Altenburg são: O ThermoSense, que
é confeccionado em tencel, cuja fibra
é extraída da madeira, e o travesseiro UltraComfort, confeccionado em
tencel e uma fibra especial hiperfina.
Para completar, a Altenburg lançou
também a coleção Maison d´Art,
composta por jogos de lençóis, duvet,
colcha, edredon, saia box, almofadas
e rolos. Os produtos foram todos
desenvolvidos em puro algodão 200
fios, com aplicação de quatro opções
de renda e pesponto especial. Outra
novidade apresentada no estande da
Altenburg foi a saia Easy Fit, a primeira saia-box dupla face do mercado,
com design que permite um encaixe
mais fácil no colchão, sem a necessidade de elásticos ou mais de uma pessoa
para fazer a troca deste acessório.
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Aluminas

No mercado há mais de 25 anos com
produção de móveis de alta qualidade,
a Aluminas Móveis levou à Equipotel
2017 dois lançamentos: a linha de tela
slim, presente nas espreguiçadeiras e a
linha de ombrelone em alumínio encontrada no guarda sol. Os diversos modelos são fabricados em alumínio, sob um
rígido controle de qualidade e atende
aos clientes conforme necessidade.
A empresa de Minas Gerais investe sempre no desenvolvimento de
novos produtos, novas tecnologias,
qualidade e capacitação dos seus colaboradores para executar projetos cada
vez mais ousados e inovadores. Os
produtos fabricados pela empresa se
dividem nas linhas: Tela Sling, Fibra
Sintética, Alumínio Perfilado, Madeira,
Corda Náutica e Alumínio Fundido.
A Aluminas é a primeira empresa de
móveis do Brasil a ser certificada pelo
ISO 9001, e já foi escolhida quatro vezes
pelos hoteleiros como a melhor fornecedora de móveis externos do País.

Americanflex

A grande novidade da Americanflex
para a feira Equipotel 2017 foi pensada
com o objetivo de proporcionar ainda mais
conforto aos clientes na hora de dormir:
O My Cloud by hotel AMX, uma camada
de conforto colocado sobre o colchão.
Composto por espuma Hiper AMX – a
verdadeira H.R garante a durabilidade. O tecido em malha com viscose
traz um toque único, suave e macio.
Nesta edição, a empresa que fornece colchões de mola e espuma, enxovais e acessórios para cama apresentou todos os produtos certificados
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pelo Inmetro, o que é importante para
garantir ao consumidor um produto
de qualidade. De acordo com o Diretor
Comercial da empresa, José Roberto,
esse é um evento que gera mais de
1 milhão de reais para a empresa.

aprimoram as rotinas e aumentam a
rentabilidade no segmento hoteleiro. Seja
nas grandes redes ou nas pequenas pousadas, um sistema tecnológico robusto e
capaz de integrar diferentes ferramentas faz
toda a diferença para garantir a eficácia e a
rentabilidade do serviço. As funcionalidades
do APP Hotel são capazes de agregar em
apenas uma ferramenta tudo o que é fundamental para a administração do negócio. O
sistema é capaz de integrar-se às melhores

APP Sistemas

Na 55ª edição da Equipotel, a empresa detentora do APP Hotel mostrou que
versatilidade e integração de sistemas
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soluções tecnológicas que já existem no
mercado. Isso abrange todo o serviço do
front e back office hoteleiro, se adaptando
às necessidades de cada estilo de hotel.
Outra novidade da APP Sistemas na
Equipotel é o APP Hotel One, fruto de uma
parceria firmada há dois anos com a SAP,
maior empresa do mundo em soluções
de TI voltadas para gestão de negócios.
Com foco nas grandes redes hoteleiras,
a solução também carrega a principal
bandeira da APP Sistemas: a integração.
Nesta Equipotel, a APP Sistemas também
lançou sua ferramenta de B.I. - Business
Intelligence - remodelada com dashboards e visões dinâmicas. Uma ferramenta
para análise e cruzamento de dados e
necessária para a estratégia hoteleira.

Assa Abloy

Presente em mais uma edição da
Equipotel, a Assa Abloy, especializada
em tecnologia de fechaduras eletrônicas
e cofres digitais, apresentou novidades
no evento. Em constante modernização, criou um cofre que abre diretamente pelo cartão de acesso ao quarto.
Funciona assim: como cada cartão tem
um ID diferente, mesmo que duas pessoas dividam o quarto, o acesso só será
permitido para a primeira pessoa que
abrir e fechar o cofre com o cartão. Caso
o cofre esteja aberto e a segunda pessoa
passe então o seu cartão, automaticamente será a nova detentora do acesso.
A empresa é a única do setor a ser
homologada pela Accor, que há dois
anos utiliza os produtos em todos os
novos empreendimentos. Além dela,
grandes cadeias internacionais usam
produtos da Assa Abloy, triplicando a
sua presença no segmento. As fechaduras digitais também foram destaque:
podem ser abertas tanto por aproxima56

ção do cartão quanto por aplicativo de
celular. O hóspede recebe uma chave de
acesso que deve ser inserida no aplicativo. Com o Bluetooth ligado, a placa da
fechadura reconhecerá o acesso.

Colchão Castor

Oferecer um colchão de qualidade
no hotel é fundamental para a satisfação
do hóspede. Para se adequar a todas as
exigências do mercado e entidades reguladoras, a linha de colchões para hotelaria
da Castor está propriamente certificada
pelo Inmetro, após poucos ajustes em
seus diversos produtos em espuma e
mola. Outro produto apresentado pela
empresa na feira é sua cama box com
tecido que dispensa o uso da saia, uma
tendência do mercado hoteleiro. Além
disso, a empresa apresentou na Equipotel
a linha de estofados, como o sofá-cama.

Colortel

Substituindo Reynaldo Carneiro,
Diretor Presidente da Colortel que
esteve à frente da empresa por 44 anos,
Cristina Marques agora terá a missão de
manter o padrão da empresa, especializada em locação de equipamentos para
hotéis, hospitais e escolas. Para os mais
variados segmentos, a Colortel aloca
televisores de LCD/LED; split, multi-
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split e VRV; concionador de ar janela;
frigobares e purificadores de água;
cofres; micro-ondas e aparelhos para
academia. Este último com um valor
especial para o aluguel de quatro aparelhos novos, saídos diretamente da fábrica.
Além de não ter custo na instalação dos aparelhos, as manutenções
preventiva e corretiva também são
gratuitas e o atendimento acontece
em até 24 horas. A empresa atende
em todo o Brasil com filiais próprias
– que são maioria – e terceirizadas.

Crismoe

A Crismoe apresentou durante a
Equipotel sua linha Anita de acessórios, com produtos baseados na heroína
Anita Garibaldi. A linha é composta por
papeleira, porta xampu, cabide, toalheiros – de 30 e 60 cm -, além de toalheiros
duplos de 60cm e saboneteiras de box e
de lavabo. Junto com a linha Anita, foi
lançada a linha de toalheiros térmicos.
A principal função do toalheiro térmico
é proporcionar o conforto de uma toalha aquecida após o banho. Porém há
ainda outros benefícios, como a eliminação de bactérias e fungos, além da
economia e sustentabilidade garantidas
pela redução do número de lavagens
de cada toalha. O acessório é ligado a
uma tomada comum e o baixo consumo
de energia, equivalente a uma lâmpada
de 60w, também é outra vantagem.

Girbau

Presença constante em todas as
edições da Equipotel, a Girbau, um
dos principais grupos internacionais na fabricação de equipamentos para todos os tipos de lavanderia, lançou três novas máquinas
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de secar: ED1250 de 65kg, ED
900 de 45kg e o ST-1302. O modelo STI
– 1302 tem capacidade para a secagem
de 50 quilos de roupas em 18 minutos.
O fluxo de ar Axial Flow (patenteado
pela Girbau) garante a passagem de
100% do ar quente através da roupa,
permitindo um alto rendimento. O
sistema permite que os vapores da
extração sejam projetados para o exterior a baixas temperaturas. Com essa
tecnologia, o tempo da fase de resfriamento se reduz em 50%. No estande
da empresa também foram expostos
todos os equipamentos como lavadoras
de alta e média velocidade, secadores
ED, calandra de média e alta produção
com dobrador incorporado, dobrador
de toalhas, entre outras soluções.

Harus

Além de expor uma variada linha de
amenities presentes na grande maioria
dos hotéis brasileiros, o maior estande da
Equipotel, com 480 m², expõe vários produtos de marcas consagradas em diversos
segmentos como: alimentos, cama e banho
e eletrônicos. Na linha de amenities, carro
chefe e origem da empresa, a Harus apresenta como novidade uma nova opção de
tampa de shampoo, condicionador, loção
hidratante e mouse de banho. Uma nova
tampa abre e fecha para produtos da linha
Vida em sachet também foi apresentada.
Um creme dental refrescante de 25
gramas, assim como dispenser fechado
para shampoo que reduz o consumo deste
produto nos hotéis, e pode ser fornecido em
sistema comodato, também fizeram parte
das novidades. Na linha de amenities, foi
lançado o suporte triplo branco para shampoo, condicionador e sabonete líquido. As
embalagens possuem capacidade para 500
ml, são práticas e totalmente higiênicas.
Outro lançamento foi a linha vinotage,
que inclui sabonete esfoliante, shampoo,
condicionador e hidratante. A empresa
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também apresentou na feira a parceria com
Fio a Fio, marca pertencente à Trussardi.
O objetivo da marca Fio a Fio é atender
meios de hospedagem padrão econômico e
midscale com a garantia de qualidade que
consagrou a Trussardi no mercado de luxo.
Outra novidade, desta vez em marcenaria para hotéis, é a parceria com a empresa
GMM, tradicional fabricante de mobiliário
de alto padrão para o mercado corporativo
e de alto luxo. Com isto, se abre um vasto
campo de oportunidades na hotelaria e os
primeiros contratos de implantação já estão
sendo fechados. E quem visitou o estande
da Harus pode ver uma linha de colchões
da marca Probel, travesseiros da marca

Fibrasca, chinelos e pantufas da marca
Amenix, máquinas em comodato da Básico
Aroma, uma variada linha de eletrônicos de grandes marcas como Philips, LG,
Samsung, Consul, Arno, Sony, entre outras.
Preservativos masculinos da marca Sex
Free também puderam ser encontrados no
estande, assim como a linha de amenities
que a Harus produz para a L´Occitane.

Leucotron

A empresa, que produz e comercializa ferramentas de comunicação combinando hardware, software e serviços e
com forte presença no segmento hoteleiro, apresentou uma grande novidade na feira Equipotel. Trata-se do
To.Do Hotel – sistema de Governança
Hoteleira concebido para trazer o
máximo de eficiência e produtividade
para este importante setor do meio de
hospedagem. Integrado ao software
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hoteleiro PMS, o sistema To.Do permite o gerenciamento mais eficiente,

tornando ágil o processo e facilitando as atividades de governança. Por
meio de uma interface web simples,
o sistema foca na disponibilidade de
quartos para otimizar os resultados
do hotel, busca todas as informações
sobre check-in/check out dos hóspedes
e automatiza o trabalho da governanta
na distribuição das rotas de serviços
das camareiras. Além da governanta, a recepção também tem acesso a
todo o histórico de informações, o que
facilita o comando das atividades.

Prática

Valorizando a interação direta
com o cliente para mostrar soluções
que facilitem o dia a dia na cozinha,
a Prática participa há 22 anos da
Equipotel. Nesta edição, a empresa trouxe em seu estande as linhas
Express e Linha Gourmet de fornos.
Focada em rapidez na finalização, a
linha Express é composta de fornos
rápidos de alta performance para
finalização de alimentos in natura,
resfriados ou congelados. Os fornos
Express Gourmet e Chef Express
são Speed Ovens que combinam ar
impingido (jato de ar em alta velocidade), micro-ondas e mesmo
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radiação infravermelha, no caso do
“Chef”. Já os fornos Forza Express e
Finisher são equipados com tecnologia ventless com filtro conversor
catalítico, o que dispensa exaustão.
A série Gourmet apresenta equipamentos com todas as funcionalidades
de um forno programável de última
geração, com o menor uso de espaço.
Sua tecnologia Steam Power permite
que os fornos aliem alta performance e baixo consumo energético.

Rentv

A mais antiga empresa no Brasil de
locação de equipamentos eletroeletrônicos participou da Equipotel 2017 com
dois estandes distintos. O primeiro foi
em parceria com a TCL e Semp. Quem
visitou este espaço de 207m², pôde ver
modelos de TVs das marcas TCL e Semp
expostos. O destaque foi a série P2 Ultra
HD, da nova geração de TVs 4K com
múltiplos upgrades e novas funções. O
televisor tem design slim, funciona com
o Sistema Linux e oferece no seu controle remoto o botão exclusivo Globo
Play. Traz diversas funções inteligentes,
como a tecnologia HDR – High-Dynamic
Range, que entrega cada detalhe na tela
com maior clareza e vivacidade, oferecendo alta resolução com cores verdadeiras.
Na extensão do estande estava a
Academia dos Sonhos, um dos espaços
inovadores que a feira Equipotel 2017
apresentou este ano, onde foram apresentadas novas soluções para empreendimentos que buscam aprimoramento
no mercado fitness. Os visitantes que
caminharam pela feira puderam visitar o
espaço, que contou com 30 equipamentos de última geração, formando uma
academia completa e funcional. Com
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vestiário disponível no local e Personal
Trainer à disposição, qualquer um
poderia treinar e conhecer os equipamentos na prática. Quem fez essa opção
ainda ganhou uma roupa de treino.

Saga Systems

Mantendo a tradição, a Saga Systems
marcou presença pela oitava vez na
Equipotel. Uma das inovações apresentadas na feira foi a modernização do teclado
dos cofres, que deixou de ser quadrado,
modelo que já existia há quase 25 anos, e
passou a ser arredondado. Outra novi-

dade é a fechadura Estilo, que é uma
fechadura para retrofit e que permite a
eliminação da antiga sem causar traumas
à porta. Entre outras características, seu
funcionamento, a pilhas, dura em média
dois anos e é completamente integrado a
qualquer software de gestão hoteleira.
Obrigatórias para ambientes que
recebem acima de 50 pessoas, as barrasantipânico da Saga contam com opção
de fechadura eletrônica e garantem a
segurança dos hóspedes e convidados.
E, na linha de cofres, a Saga Systems
levou à feira cinco modelos diferentes
que atendem hotéis de todos os tamanhos e categorias, sendo a Linha SSCN
Laptop indicada para os hotéis cinco
estrelas devido ao seu design elegante.

Schipper

Foram 630 os itens em lançamento
da Schipper Brasil na Equipotel 2017. O
número elevado faz parte do catálogo
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comemorativo de 25 anos da empresa que, nesta edição, estava localizada
em um estande 30% maior que o de
2016. A Schipper lançou na 55ª edição
da feira sua própria marca de pratos.
Quem assina a coleção, cujas peças são
fabricadas não em porcelana, e, sim, em
Stoneware, cerâmica de altíssima resistência e queimada a mais de 1200°C,
é a Designer Cristiane Dias. Batizada
como Rustic, a linha está disponível em
dois designers com três cores diferentes:
Assimétrico Branco Harmonia, Simétrico
Areia Natural e Simétrico Grafite Urbano.
Em primeira mão, a Schipper também apresentou uma linha de panelas
alemãs em aço esmaltado de alto padrão
para indução e que podem ser usadas
também para cocção nos tradicionais
meios de cozimento. Outra novidade foi
o relançamento do sistema modulado de
buffet, uma espécie de Lego no qual o
cliente monta seu buffet de acordo com
a sua disponibilidade de espaço. Ele
ganha espaço horizontal verticalizando as estações que são conectadas por
peças simples de madeira. A empresa
apresentou ainda, e também com exclusividade, a linha Gastro de talheres
alemães que contam com dez anos de
garantia. Além dos talheres, há peças de
serviço, como pegadores de massas.

de contato entre o hóspede e o hotel.
Para a administração, como a novidade é integrada ao software de front,
o pedido chega como uma ordem de
serviço e o gestor pode alocar alguém
da equipe e acompanhar o tempo gasto
na atividade. Já os colaboradores podem inserir novas solicitações na hora
de verificar o apartamento e também
apontar discrepâncias: se algum item foi
consumido e não está registrado ou se foi
informado que estadia era single e duas
pessoas estão ocupando o apartamento.
Check in e check out mobile, controle de pensão, comanda eletrônica e
pré-check in são outros produtos em
destaque da TOTVS na feira, que também aposta no software na nuvem,
possibilitando ter um fornecedor único
de tecnologia, com especialistas para
cuidar das soluções e suporte técnico
para infraestrutura web, disponível 24
horas por dia, sete dias da semana.

VAG

Totvs

Para acompanhar a transformação
digital presente nos diversos setores da
indústria, inclusive na hotelaria, a TOTVS
CMNet – marca voltada para meios de
hospedagem e serviços da cadeia do
turismo - trouxe novas soluções para o
mercado na 55ª Equipotel. Entre as novidades, esteve o Linkfy, aplicativo desenvolvido para atender a falta de automação e controle em serviços de manutenção
e governança, servindo como um ponto
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Eleita por cinco vezes como a melhor
fabricante de cortinas pela Revista Hotéis,
a empresa marcou presença em mais uma
Equipotel com novidades. Uma delas foi
a cortina com tecido blackout pintado,
personalizada com ilustração a pedido do
cliente. A outra inovação trazida pela VAG
Confecções é a cortina de linho confeccionada com poliéster, o que garante durabi-
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lidade ao produto sem o problema comum
que era o encolhimento da peça encolher.

GMM

A empresa especializada em móveis,
estofados e projetos especiais para hotelaria,
indústria e residência, a GMM participou pela
primeira vez da Equipotel. E para a estreia
na feira, desenvolveu diversos novos produtos. Foram expostos uma mesa, cozinha,
sofá cama, hack e um quarto mais sofisticado
elaborado para atender a hotéis cinco estrelas.
O sofá-cama, por exemplo, é uma estrutura
nova com mecanismo diferente dos outros.
São produtos que em vez da madeira, foram adesivados com pet reciclável da cor ou
desenho escolhida pelo cliente. No mercado há
10 anos, a empresa situada em Alphaville tem
clientes importantes no portfólio como a Etna
e a Vivara. Trabalham apenas com matériasprimas certificadas e de fornecedores com
responsabilidade ambiental. São elas: MDF,
MDP, Tamburato, fita de borda, filme laminado,
sarrafo de pinus e compensado laminado. Com
um alto investimento em tecnologia, produzem
aproximadamente 25 mil unidades por mês dos
mais variados móveis e estofados das principais
tendências do mercado moveleiro mundial.

Colchão Onix

Especializada na produção de colchões, móveis e estofados, a Onix apresentou na feira uma série de produtos
com foco na oferta do conforto e bemestar. Com mais de 30 anos no mercado,
a empresa procura investir sempre em
novas tecnologias e na qualificação de
seus funcionários, através de capacitações e viagens para eventos do ramo de
fabricação de móveis e colchões em
todas as partes do mundo. A empresa

prevê um crescimento no setor hoteleiro e comercial de 12% a 15% em
relação ao último ano. Essa previsão
foi anunciada pelo Vice-Presidente
João Vicente com base na participação da empresa na feira. Segundo João
Vicente, a Equipotel é referência no
mercado hoteleiro e considera ainda
que participar do evento serve como
ferramenta de pesquisa do mercado.

Speed Kids

A interação entre pais e filhos é o foco
principal da Linha de Plays Aquáticos
Acqualoco Premium lançada pela Speed
Kids, empresa nacional de brinquedos
e itens para Playgrounds na Equipotel.
Criado com cor lúdica para atrair ainda
mais a atenção e o interesse das crianças de todas as idades, trata-se de um
produto com qualidade e segurança,
além de promover a interatividade e
diversão com brinquedos aquáticos.
É voltado para hotéis, resorts, clubes,
condomínios, thermas, entre outros.
Segundo a diretora Suzy Rodrigues,
esse é o primeiro ano com a linha robusta de parques aquáticos. “Temos
experiência no mercado há mais de 20
anos com playgrounds secos. De cinco
anos pra cá, que começamos a criar essa
parte aquática”. A linha é elaborada com
estrutura metálica, pintura eletroestática,
tubos galvanizados, entre outros itens.
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Tomberlin

Especializada no desenvolvimento de
soluções inteligentes para mobiliário de
hotéis, restaurantes, shoppings, escritórios e
outros, a empresa lançou na Equipotel oito
novidades. São cinco modelos de cadeiras
e três de mesas. O destaque maior é para a
mesa com dobradiça, uma exclusividade da
empresa que já está no mercado há quase
três décadas e participou de todas as edições
da feira. As cadeiras são novas em design
e soluções mais confortáveis, criadas no
modelo Confort, que é o responsável pelas
cadeiras mais vendidas, a do modelo arco.
Já o diferencial da mesa, é que ela trava em
modo automático por conta da dobradiça
com mola. O encosto flexível também é
lançamento. A Tomberlin expôs mais de 40
variedades de produtos de cerca de 10 linhas.

sabonete de 20 e 40 g. Outro lançamento é a
Caixa de Presente Florence Blanc, para hotéis
que buscam surpreender os seus hóspedes. A
caixa vem com shampoo (40 ml), condicionador (40 ml), loção hidratante (40 ml), sabonete
(40g), kit dental, kit beleza, touca e lenço. O
diferencial, além da apresentação luxuosa,
está na formulação dos cosméticos, com
óleo de argan. Para surpreender os hotéis da
região Nordeste, ou aqueles que gostam de
valorizar com seus produtos e serviços o que
há de melhor na cultura brasileira, a empresa também lançou a Linha Terra Brasilis
Frutos do Nordeste, em frascos feitos a
partir do reprocessamento de outras embalagens. A linha tem loção hidratante de cajá,
shampoo e condicionador de açaí, sabonete
líquido de graviola e sabonete em barra de
castanha de caju – frutas típicas brasileiras
que, nas formulações exclusivas, proporcionam vários benefícios à pele e cabelos.

Onity

Realgem’s

A empresa paranaense Realgem’s Guest
Solutions, especializada em amenities e soluções para hotéis, apresentou várias novidades
em seu estande montado na feira Equipotel
2017. Uma das novidades é a Florence
Flowers, uma linha versátil de cosméticos
que veio para surpreender pelo custo benefício. É biodegradável e conta com frascos
recicláveis, além de uma essência delicada e
exclusiva. Em frascos de 30 ml, ela é formada por shampoo, condicionador, sabonete
líquido, loção hidratante, shampoo 2x1 e
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A Onity mostrou ao mercado suas
novidades em fechaduras, segurança e
controle de acesso. A feira foi ponto de
encontro de empresas e grupos que atuam
na hotelaria, restaurantes e similares. Na
feira, uma das inovações apresentadas pela
Onity foi a fechadura bluetooth. Outra
novidade apresentada foi o SensorStat,
um software de gestão de energia. O
SensorStat pega as contas de energia e
informa quanto será economizado dentro
do investimento. Todo o gerenciamento
é feito pela nuvem e, online, o hotel pode
evitar custos de energia, economizando
de imediato de 10 a 15% de energia. A
Onity traz novidades também em câmeras
de segurança com direcionamento para a
hotelaria. As câmeras comercializadas pela
empresa contam com dois anos de garantia,
com todas as licenças já pagas e podem
ser acessadas até mesmo pelo celular.
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O empreendimento
possui na fachada
um jardim vertical

Encore Ramada
Tiradentes

entra em operação na capital
paulista
A capital paulista ganhou no último dia 4 de setembro mais um hotel
com padrão de rede internacional.
Entrou em operação, no bairro do Bom
Retiro, o Ramada Encore São Paulo
Tiradentes, localizado na Avenida
Tiradentes, que faz parte do corredor
que liga a zona Norte à zona Sul paulistana. A localização é um dos grandes diferenciais deste empreendimento administrado pela Vert Hotéis. Fica
a cinco minutos da Marginal Tietê, a
meia hora do aeroporto Internacional
66

André Franco Montoro – Guarulhos
e a 20 minutos do aeroporto de
Congonhas. Além disso, o hóspede
também terá fácil acesso às exposições
da Pinacoteca do Estado, que fica bem
em frente ao hotel, ao Museu de Arte
Sacra e aos pavilhões de exposições
do Anhembi e do Expo Center Norte.
O Gerente geral Cristiano Mandelli
está com uma expectativa bem otimista em relação à performance deste
empreendimento. “Além da localização que faz a diferença, temos
muitos diferenciais que fogem dos
tradicionais hotéis padrões econômicos de outras redes internacionais
que operam no Brasil. O nosso café da
manhã é incluso na tarifa, assim como

Implantação
oferecemos um ambiente bem informal e acolhedor aos nossos hóspedes.
Mesmo sendo um hotel padrão internacional, temos flexibilidade para
poder atender às necessidades dos
hóspedes com a essência da hotelaria
mineira da Vert Hotéis, que é baseada
no bem receber. Entre os diferenciais,
estão: uma bancada na recepção com
vários pontos de energia para nossos
hóspedes ligarem seus computadores
para trabalhar ou se divertir utilizando nosso wi-fi gratuito; apartamento
com porta antirruído, assim como as
janelas dos apartamentos que contam
ainda com black-out para diminuir
ou aumentar a intensidade da iluminação; além disso, temos uma ótima
cama, ducha e um bom infraestrutura de serviços”, destaca Mandelli.
Segundo ele, a diária praticada
no início das operações está em R$
180,00, e ele espera consolidar rapidamente o empreendimento para
praticar diárias de R$ 200,00 e alcançar taxa de ocupação média em torno
de 60%. “Em breve vamos inaugurar
o melhor happy hour da zona Norte
paulistana. Haverá uma área servindo
pizzas, hambúrgueres e uma grande

variedade de snacks, assim como
chopp bem gelado e cervejas artesanais”, acrescentou o Gerente.

Estilo rústico e jovial

A moderna edificação conta com
179 apartamentos distribuídos em seis
andares, além de uma fachada com
jardim vertical no centro que chama
a atenção. A decoração no lobby já
mostra o estilo rústico e jovial, pois
ao entrar na recepção, do lado direito,
o hóspede já nota uma parede com
tijolinhos a mostra, assim como as
tubulações elétricas, sprinklers, split
de ar condicionado e piso em concreto polido. Do lado esquerdo, existe
uma fachada em vidro com iluminação natural e uma grande bancada
para trabalho com vários pontos de
energia. O espaço de convivência,
chamado “The Hub”, conta com
internet wi-fi cortesia e um mercadinho express. O lobby se integra com o
restaurante e um bar temático com a
recepção, que tem seu balcão formado por barras de ferro entrelaçadas e,
dentro, algumas pedras, além de uma
iluminação de arandelas penduradas
no teto. Existe um espaço aconchegan-

No lobby já se
percebe a
decoração rústica
que padroniza o
hotel
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Cristiano Mandelli: “Estamos com uma boa expectativa em relação a performance
deste empreendimento”
te onde o hóspede pode fazer leitura
e alguns livros são disponibilizados.
Os apartamentos são muito confortáveis e possuem uma boa infraestrutura e isto inclui: TV de led de
última geração da marca TCL com
uma variada opção de canais a cabo,

chaleira elétrica; bancada de trabalho
com luminária; acesso a wi-fi gratuito de alta velocidade; frigobar de
80 litros;colchão cama box da marca
Americanflex; enxoval de cama Sabie
e de banho da Tognato, cofre eletrônico e a fechadura e economizador

Os apartamentos
são muito
aconchegantes e
bem superiores
aos tradicionais
econômicos de
outras redes
hoteleiras
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de energia é da marca Ving Card. O
piso frio em cerâmica imita madeira
e a cortina de voil e tecido black-out
que veda a iluminação foi confeccionada pela empresa VAG, assim
como as peseiras. Quem fez toda a
marcenaria do apartamento foi a em-

presa Miroo. Nos banheiros se encontram um secador de cabelo da marca
Panther e amenities de alto padrão de
qualidade Harus.
Confira a seguir mais alguns
dos ambientes deste hotel:

O café da manhã,
que é incluso na
tarifa, é servido
num local bastante
acolhedor

Este é um espaço
agradável para
uma leitura ou um
bate papo
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Rio Hotel by Bourbon

entrou em operação em Ciudad
Del Este

Este é o primeiro
empreendimento desta
bandeira da rede
Bourbon no exterior
Ciudad Del Este, porta de entrada do Paraguai, acaba de receber
o primeiro hotel da nova marca
da Rede Bourbon fora do Brasil. O
empreendimento está localizado
bem próximo a aduana paraguaia e
renomadas lojas de departamentos
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de compras, como a Monalisa e a
Sachs. Conta com 116 apartamentos
planejados para oferecer praticidade
e conforto e dentre eles, quatro são
suítes com conceito long stay com 46
m2 e duas unidades para PNE – portadores de necessidades especiais.
A temática da decoração do
empreendimento é a cidade do Rio
de Janeiro e nos apartamentos está
uma grande imagem da praia de
Copacabana na parede, onde aparece a tradicional calçada com alguns
coqueiros. Os apartamentos de 23
m2 são muito confortáveis e funcionais e possuem uma boa infraestrutura e isto compreende: ar

Modernidade é uma
das características
da edificação do Rio
Hotel by Bourbon

Implantação

Apartamentos buscam trazer atmosfera
carioca à experiência
de hospedagem

condicionado digital, uma bancada
de trabalho com internet wi-fi gratuita de alta velocidade, TV de led
de última geração da marca Samsung
com uma variada opção de canais
a cabo, cafeteira elétrica, cortina e
voil com blackout para controlar a
iluminação do ambiente; colchão
da marca Probel, enxoval de cama
da Tognato e de banho da Teka. O
cofre e fechadura eletrônica, assim
como mimi bar são da marca Assa
Abloy. O banheiro é bem espaço,
tem uma bancada de mármore,
box de vidro, uma boa iluminação,
secado de cabelo e espelho de aumento e amenities de alto padrão
de qualidade da marca Realgem´s.
A proposta da marca Rio by
Bourbon é trazer a alegria, diversidade e descontração características
do Rio de Janeiro. O hotel oferece um serviço de qualidade aliado

à praticidade e preço competitivo
para os muitos turistas de negócios,
compras e lazer que visitam Ciudad
Del Este durante todo o ano.
O lobby possui um pé direito alto
e muita iluminação natural, sendo
interligado com o restaurante In
Samba que é muito bem montado e
capacidade para receber confortavelmente 100 pessoas sentadas. Para
completar o serviço e oferecer a real
sensação de estar no Rio de Janeiro,
o último andar é inteiro dedicado ao
lazer, oferecendo uma maravilhosa
vista da tríplice fronteira e do Rio
Paraná, onde é possível apreciar o
melhor pôr do sol da região. Um
completo e moderno fitness center com
equipamentos da marca Technogym
e um amplo estacionamento completam o pacote de serviços adicionais
que os hóspedes têm à disposição.
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O lobby espaçoso permite interação ou momentos de relaxamento e leitura

O restaurante In Samba acomoda 100 pessoas sentadas
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Recepção do hotel

Restaurante no último andar
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Emissão de vistos
eletrônicos
começa em novembro

A partir do dia 21 de novembro, os
turistas australianos que desejarem visitar
o Brasil já poderão solicitar o visto de
entrada no país por um sistema eletrônico
de emissão do documento. A concessão
do visto deverá sair em, no máximo,
72 horas após a solicitação e também
é válida para viagens de trabalho.
Em janeiro do próximo ano, o sistema eletrônico começa a valer também
para turistas canadenses, americanos
e japoneses. As datas já foram definidas para cada país: Canadá (8), Estados
Unidos (15) e Japão (22). Antes os turistas desses países gastavam tempo e
dinheiro para se deslocarem até os Visa
Centers e consulados brasileiros para
solicitar os vistos de entrada no Brasil.
Outros acordos com mercados estratégicos para o Brasil, como Qatar
e Emirados Árabes Unidos deverão
eliminar a exigência de vistos entre os
dois países. Já a China, que tem o maior
mercado de viajantes do mundo, fechou
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acordo com o Brasil para a emissão de
vistos de turismo e negócio com validade
de 5 anos. Para atender a nova demanda
dos turistas chineses, o Brasil vai ampliar
de três para doze novos Visas Centers
na China, no início do ano que vem.

GRU Airport

terá o primeiro hangar da American
Airlines fora dos Estados Unidos

O GRU Airport – Aeroporto
Internacional de São Paulo – firma
parceria com a American Airlines para
a construção do primeiro hangar da
companhia aérea fora dos Estados Unidos
e se consolida como aeroporto referência na América do Sul para a empresa.
A escolha do Brasil para instalação do
primeiro hangar da American Airlines
fora do território americano também
comprova a confiança da maior companhia aérea do mundo, em número
de aeronaves, no mercado brasileiro.
A construção, que ocupará a antiga planta da Vasp, terá cerca de 36 mil
m² e será destinada à manutenção de

Austrália é o
primeiro país a ser
beneficiado pela
medida
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aeronaves e testes de giro de motor. O
hangar está previsto para ser entregue
em 2018 e no curto prazo deve gerar
dezenas de empregos, além de knowhow em manutenção para aviação.

Presidente da Frentur

pede urgência na votação de pautas do turismo

O presidente da FrenTur - Frente
Parlamentar Mista em Defesa dos
Municípios, deputado federal Herculano
Passos (PSD-SP) se reuniu com
Rodrigo Maia para solicitar que seja
colocado em pauta o Requerimento
de Urgência (REQ 7109/2017), de sua
autoria, que pede a votação de projetos de lei em prol do turismo.
Trata-se dos PL sobre a transformação da Embratur em agência e da
abertura do capital das empresas aéreas
(PL 7425/2017) e ainda da Lei Geral
do Turismo (PL 7413/2017). Ambos
os projetos estão apensados ao PL
2724/2015, que eleva a participação do
capital estrangeiro com direito a voto
nas empresas de transporte aéreo.
Rodrigo Maia, que é presidente
da Câmara dos Deputados e ocupou
a presidência da República interinamente durante viagem de Temer aos
EUA, se comprometeu em colocar o
Requerimento de Herculano em votação
na próxima semana. “Com a aprovação
desse Requerimento, o projeto e seus
apensados serão levados direto para o
Plenário sem ter que passar por comissões. Com isso, aceleramos a tramitação
e resolvemos essas questões fundamentais para o turismo num tempo
muito menor”, explicou Herculano.

Deputados Herculano Passos,
Carlos Cadoca,
Paulo Azi e o
presidente da
República em
exercício,
Rodrigo Maia

Avianca Brasil

inicia vendas de voos diretos para
Nova York

A Avianca Brasil está com duas
novidades para o mercado nacional. A
primeira, em linha com o plano de expansão internacional da companhia, está
relacionada ao início das vendas dos voos
diretos diários que a empresa passará
a oferecer em Nova York, nos Estados
Unidos, a partir de 15 de dezembro.
A segunda, por sua vez, diz respeito
a uma reestruturação das classes tarifárias para voos nacionais e internacionais,
disponibilizada para os consumidores
desde o dia 25 de setembro. De acordo
com a companhia, a decisão de incluir
Nova York entre os mercados com
voos diretos está relacionada ao seu
potencial de demanda, que hoje é um
forte destino turístico e de negócios.
De acordo com Frederico Pedreira,
Presidente da Avianca Brasil, hoje a empresa já oferece voos diretos internacionais para Bogotá, na Colômbia; Santiago,
no Chile; e Miami, nos Estados Unidos.
A partir de 15 de dezembro, a empresa
passa a operar voos diários diretos para o
aeroporto internacional John F. Kennedy,
com saídas de São Paulo (Guarulhos). Os
voos serão realizados com aviões Airbus
A330-200, configurados em duas classes de serviço: 32 assentos na Business
(Executiva) e 206, na Econômica.
Além da privacidade e mais conforto
na classe Executiva, já que os assentos são
dispostos na configuração 1-2-1 e reclinam até 180 graus, os passageiros têm
à disposição um serviço de bordo com
cardápio de refeições especial e bebidas,
além dos principais jornais e revistas
do Brasil. As poltronas oferecem ainda
controle remoto para o sistema de entretimento on-demand, display touschscreen
de 15 polegadas, painel de controle do
assento, iluminação auxiliar, mesa de
apoio, tomadas, conexão USB, porta-objetos e descanso ajustável para a cabeça.
Na classe Econômica, configurada
no formato 2-4-2, os passageiros têm
entretenimento com monitores individuais touchscreen de 9 polegadas,
além de controle remoto, tomada, en75
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Reestruturação tarifária
A outra novidade anunciada pela
empresa é a reestruturação de tarifas
que já está disponível para o consumidor
brasileiro. A Avianca passou a contar
com três famílias: Economy, Flex, que
incluem a franquia de uma ou duas peças
de 23kg cada, respectivamente e a opção
Promo, focada no passageiro que não
precisa despachar bagagem e que quer ter
acesso a preços ainda mais competitivos.
Das três famílias tarifárias que serão
comercializadas pela empresa, apenas
a Promo não incluirá franquia de bagagem. Essa é uma tarifa especialmente
desenvolvida para quem compra com
maior antecedência e viaja apenas com
uma bagagem de mão com até 10 kg.
Nela, os clientes poderão comprar a
franquia separadamente, mesmo após a
aquisição do bilhete, em todos os canais de vendas da companhia aérea.

Foto: Naideron JR

trada USB, mesa e descanso ajustável
para cabeça e para os pés. Em ambas as
classes, os viajantes encontram o sistema de entretenimento com uma enorme
variedade de filmes, séries e jogos.

Rede Bourbon

recebe secretárias e gestoras de
viagens em grande festa

A Bourbon Hotéis & Resorts promoveu no dia 20 de setembro um evento
especial para celebrar a parceria e agradecer por todo o apoio dado pelo time
das secretárias e gestoras de viagens.
São elas as responsáveis por organizar
os compromissos e as agendas de di-

Hotéis da rede
em Curitiba
homenagearam
as profissionais

A partir de 15 de dezembro, a Avianca passa a operar voos diários diretos para o aeroporto internacional
John F. Kennedy, com saídas de São Paulo (Guarulhos)
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versos profissionais, além de definirem
todos os detalhes que envolvem viagens, hospedagens, almoços e jantares.
O evento contou com dicas de moda
e estilo com a expert Fabbi Cunha, do
blog Chique de Bonito, e também informações sobre beleza com profissionais do
Torriton Beauty & Hair. A festa aconteceu no Bourbon Curitiba Convention
Hotel e reuniu cerca de 150 convidados
que puderam desfrutar da gastronomia
da unidade, além de doces elaborados
pelo Chef Cristiano Machado e espumantes da Adega Chablis. A decoração
ficou por conta da Kinkam Movelaria
e Cristian Alves Flores e Eventos.

Foz do Iguaçu

recebe as chaves da Termatalia
2018

A passagem simbólica da sede da
Termatalia do município de Ourense para
Foz do Iguaçu aconteceu no último dia 22
de setembro na Espanha, e contou com a
participação do Diretor-geral brasileiro
de Itaipu, Luiz Fernando Leonne Vianna.
No próximo ano, Foz do Iguaçu se tornará o principal destino de águas termais do
mundo, com a realização da Termatalia
2018, maior evento de águas termais do
mundo e que deve reunir aproximadamente 3 mil profissionais de 40 países.
O Ministro da Saúde, Ricardo Barros,
garantiu que o termalismo está na pauta
das políticas públicas de saúde no país.
Ele ainda assegurou apoio a eventos do
setor, que serão realizados no Brasil ano
que vem. “Precisamos avançar na adesão
do termalismo em programas do SUS,
como já ocorre em alguns países, e que
tivemos a oportunidade de conhecer durante a Termatália. Também é importante
o apoio aos eventos, como ocorrerá em
Foz do Iguaçu em 2018, com o propósito
de fortalecer o potencial econômico e
medicinal do setor no Brasil”, declarou.

Festuris Gramado (RS)

registra aumento no faturamento e
número de expositores
A 29ª edição do Festuris Gramado,
Feira de Negócios Turísticos da América

Faturamento do Festuris Gramado
(RS) já está 7% maior que em 2016
Latina, acontecerá de 9 a 12 de novembro e já registra crescimento em relação à edição de 2016. O faturamento
teve um incremento de 30% e a venda
de espaço está 7% maior, com metragem 7% superior ao ano anterior.
Segundo o Gerente financeiro do
Festuris, Sergio Prade, a notícia chega
no mesmo momento em que os números apontam para um aquecimento da
economia nacional, com a alta de 0,3%
do PIB no 2º trimestre na comparação com o mesmo período de 2016.
O crescimento acentuado da feira
pode se explicar pela oferta de novos
espaços como o Festuris Gastronomia,
Startup Corner, Espaço Business e
aumento de tradicionais espaços
como o LGBT, Espaço Luxury e Mice
Corporativo. “O Festuris, que já é considerada pelo trade turístico da América
do Sul uma feira de negócios efetivos,
virá remodelada, inovadora e com espaços que vão potencializar ainda mais
esta geração de negócios. Este é o nosso
propósito e os expositores entenderam
isto e estão garantindo maior participação
em 2017”, destaca Marta Rossi, fundadora e executiva da feira de negócios.
De acordo com Eduardo Zorzanello,
Diretor do Festuris, espaços como o MICE
e LGBT foram totalmente reformulados,
o Espaço Luxury triplicou de tamanho e
o surgimento de novos espaços como o
Startup Corner e Espaço Business sugerem inovação e mais possibilidade de
negócios para todos. Os espaços MICE,
77

Trade
assim como o Luxury, terão agendamento
obrigatório de reuniões de negócios entre
expositores e compradores. Os demais espaços ocorrem com agendamento misto.
Até o dia 20 de setembro, pelo menos
2.600 profissionais já haviam feito seu
credenciamento para o Festuris 2017.
Informações e credenciamento são acessados no site: www.festurisgramado.com.

Fortaleza (CE) terá hub da

Air France-KLM

e voos semanais para Paris

Cidades como
Natal, Recife,
Salvador, Belém
e Manaus serão
beneficiadas com
hub da AirFrance
em Fortaleza (CE)
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A partir de maio de 2018, a cidade de
Fortaleza receberá voos da Air FranceKLM. O aeroporto da capital cearense foi
o escolhido como hub do Grupo e de sua
parceira estratégica GOL para conectar o
Norte e o Nordeste do Brasil à Europa.
Serão três voos diretos semanais
partindo de Fortaleza para Amsterdã,
da KLM, e dois voos diretos também
semanais para Paris, da Air France,
operados por uma aeronave da recém
lançada companhia aérea da empresa
francesa, a Joon. No total, serão cinco
voos semanais, que terão pouco mais
de 9 horas de duração. Os voos estarão
disponíveis para vendas em breve.
Segundo ele, a companhia vai aprimorar a malha em Fortaleza para disponibilizar conexões rápidas e eficientes
com os voos da Air France e da KLM.
Serão feitos ajustes nos horários e aumentaremos a oferta para Recife, Salvador,

Belém e Manaus, além de uma nova
rota entre Natal e a capital cearense.
O hub aprimorará a conectividade das principais capitais do Norte
e Nordeste do Brasil à Fortaleza, da
onde partirão e chegarão os voos do
grupo franco-holandês para a Europa.
Cidades como Natal, Recife, Salvador,
Belém e Manaus serão algumas delas.
Essa é a primeira vez na história do
Grupo Air France-KLM que as companhias anunciam, simultaneamente, um
novo destino. A escolha por Fortaleza
levou em consideração sua localização,
não só pela proximidade com a Europa,
mas também por estar estrategicamente
posicionada na região perto de demais
cidades do Norte e Nordeste. Assim
como o potencial de desenvolvimento
do seu aeroporto, economia e turismo.
Aeronaves e Serviços
Os voos da KLM, que servirão o
Aeroporto Internacional de Fortaleza
– Pinto Martins, serão operados
pelo Airbus A330-200, com capacidade para 268 lugares, incluindo 18
na Business Class, 35 em Economy
Comfort e 215 em Economy.
Os voos da Air France serão operados
por uma aeronave da Joon, nova companhia aérea da empresa francesa. Na rota
para Paris, a aeronave utilizada será o
A340, com capacidade para 278 lugares,
incluindo 30 na Business Class, 21 em
Premium Economy e 227 em Economy.
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Painel
AccorHotels

nomeia novo CFO da América
do Sul

A AccorHotels anunciou
Mauro Rial
como seu novo
CFO – Chief
Financial
Officer – para
a América do
Sul. O executivo começou
no dia 1° de setembro na sede
da empresa
Mauro Rial
em São Paulo.
Nesta posição, Mauro dirige todas as atividades financeiras para a região e apoia
financeiramente os desafios de desenvolvimento na América do Sul, estabelecidos
no plano de negócios.
O executivo é Contador Público
pela Universidad Nacional del Sur,
na Argentina, e tem um mestrado em
Finanças Corporativas pela Universidade
de CEMA da Argentina, e também possui
especialização em fusões e aquisições na
London Business School, na Inglaterra.
Iniciou sua carreira no escritório
argentino Arthur Andersen, em Buenos
Aires, realizando auditorias e consultoria para empresas de petróleo e gás. Em
2003, começou sua carreira internacional unindo-se ao Grupo Suez, em Porto
Rico, como Controller. Na Suez, Mauro
ocupou diversas posições financeiras em
países como Chile, Espanha e França, até
se tornar, em 2012, CFO para a América
Latina, com sede em São Paulo, onde
liderou diversas iniciativas de otimização
de processos, de implantação de sistemas
de gestão, de reestruturação financeira e de desenvolvimento do negócio.

foi responsável pelo reposicionamento
das grandes marcas inglesas Jaguar e
Land Rover no mercado de luxo automobilístico no Brasil e América Latina.
Brasileira, a executiva já morou em
Boston, Dublin e Barcelona, se formou em
Administração com ênfase em Comércio
Exterior pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (SP) e tem Pós-graduação
em Marketing pelo Insper IBMEC/SP.

Amanda Beraldi

GJP Hotels e Resorts

contrata Diretor de Desenvolvimento e Padronização

A GJP Hotels & Resorts anunciou seu
novo Diretor de desenvolvimento e padronização. O Executivo João Francisco
Rodrigues acumula ampla experiência
na indústria hoteleira ao longo de mais
de 20 anos em diversas redes hoteleiras e
importantes ícones da hotelaria nacional.
Com passagem por redes como
Bourbon, Hotéis Othon, entre outras,
mais recentemente foi o responsável
pela implantação do Mavsa Resort, no
interior de SP, e do Malai Manso Resort

Club Med

anuncia Amanda Beraldi como nova
Diretora de Marketing
Amanda Beraldi é a nova Diretora de
marketing do Club Med Brasil. Com mais
de 13 anos de experiência em Marketing
e atuação em grandes projetos, Amanda
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Iate Golf Convention & Spa, na Chapada
dos Guimarães (MT). O Diretor já está
atuando na empresa e ficará baseado no escritório de São Paulo (SP).

Minor Hotels Portugal e
América Latina
tem novo Vice-presidente de
desenvolvimento

Desde 2015 à frente do desenvolvimento da rede tailandesa Minor Hotels
na América Latina, Marco Amaral acaba
de ter Portugal adicionado à sua gestão
e é nomeado Vice-presidente de desenvolvimento e operações da Minor
Hotels para Portugal e América Latina.
Antes da Minor Hotels, o executivo teve
passagens por grandes redes hoteleiras como Belmond, Hyatt e até mesmo
pela Tivoli Hotels & Resorts, marca que
desde 2016 faz parte da rede tailandesa.

Marco Amaral

Novo Gerente Geral no

Hotel Fusion Hplus
Express+ (DF)

A Hplus Hotelaria nomeou o profissional Marcelo Martins como Gerente
geral do hotel Fusion Hplus Express+,
em Brasília. Com três anos de experiência em hotelaria e oito anos trabalhando
na administração de prédios comerciais, ele atuou como Gerente geral no
hotel Vista Park Sul Hplus Long Stay
por um ano e meio antes de começar
na gestão do hotel Fusion. Formado
em Administração de Empresas pela
Universidade de Brasília (UnB), tecnólogo em Gestão de Condomínios (UDF)

Marcelo Martins
e com MBA em Gestão de Pessoas e
Gestão de Hotelaria pela Unyleya,
Marcelo faz parte do quadro de colaboradores da Hplus desde março de 2015.

Beach Hotéis conta com novo
Gerente comercial

Com forte atuação no litoral paulista,
a rede Beach Hotéis acaba de contratar
Omar Dornelles para a gerência comercial do grupo, que conta com quatro
unidades em São Sebastião - Beach
Hotel Maresias, Beach Hotel Juquehy,
Beach Hotel Cambury e Beach Hotel
Sunset, também em Cambury - além do
Portal das Águas, localizado em Águas
de São Pedro. O profissional dedicará
seus esforços na captação e manutenção de eventos MICE e lazer na rede.
Ele atuará em escritório em São Paulo,
junto à equipe de vendas, também recém
montada e agora sob seu comando, ampliando e profissionalizando ainda mais
as estratégias de ampliação do segmento
de eventos na rede hoteleira. Formado
em Administração com foco em Gestão
de Receita e em Marketing Estratégico,

Omar Dornelles
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curso de negócios na University of
Virginia, MBA na USP e com mais de 14
anos de experiência na área Comercial,
Omar Dornelles já trabalhou na Delta
Air Lines, Sofitel Jequitimar, Mercure
Grande Hotel, Sofitel São Paulo, Crystal
Cruises e na CVC Operadora de Turismo.

Cacá Bianco assume gerência do

Ramada Viracopos (SP)

O Ramada Hotel Aeroporto de
Viracopos, situado em Campinas (SP)
anunciou Cacá Bianco como a nova
Gerente geral. Com 15 anos de experiência hoteleira, a Executiva formada em
Publicidade pela UNAERP e com MBA
em Planejamento Estratégico, é natural de
Ribeirão Preto, no interior de São Paulo,
e já atuou em importantes redes como a
Accor, onde ficou por quase 13 anos, além
de realizar implantações com foco em
treinamento, acolhimento e formação de
equipe. Sua chegada busca reforçar o segmento corporativo do empreendimento.

Cacá Bianco

Wyndham Golden Foz
Suítes (PR)

apresenta nova gerente de marketing
O Wyndham Golden Foz Suítes,
primeiro hotel administrado pela Nobile
Hotéis no Brasil a levar a bandeira do
grupo americano, acaba de contratar a
executiva Vanessa Medalha para ocupar
a Gerência de Marketing e Qualidade
do empreendimento que aparece na foto
ao lado do Gerente geral, Jorge Bartz. A
profissional é formada pela Fundação
Armando Álvares Penteado (FAAP) em
Design, possui graduação em Pedagogia
pela Universidade São Marcos, e conta
com especialização em Administração
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Vanessa Medalha

e Marketing. A executiva tem 20 anos
de experiência na área de Marketing.

Novo coordenador de A&B no

Costa Brasilis Resort (BA)
Localizado em Vila de Santo André,
na Costa do Descobrimento, Sul da
Bahia, o Costa Brasilis All Inclusive
Resort & Spa contratou Kaled Mansur
como Coordenador de Alimentos e
Bebidas. Ele é responsável pelo desenvolvimento dos cardápios do Bistrô
El Floridita e Brasserie La Bodeguita,
ambos recém-inaugurados. Kaled acumula 13 anos de experiência na área
de gastronomia depois de se formar na
Brighton University, na Inglaterra, país
onde morou durante oito anos trabalhando no Fish Brasserie, um restaurante
de cozinha francesa especializado em
peixes e frutos do mar. De volta ao Brasil,
Mansur passou um ano e meio se dedicando à cozinha do Campo Bahia Hotel,
também em Vila de Santo André. Para
o novo Coordenador de A&B, a nova
experiência é mais um desafio em sua
carreira e está muito confiante que fará
um excelente trabalho no Costa Brasilis.

Kaled Mansur
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Hotel InterContinental
São Paulo

apresentou exposição Latinitudes

O hotel InterContinental São Paulo
promoveu entre os dias 21 de setembro
e 4 de outubro, em seu espaço Saguão
das Artes, a Exposição Latinitudes. A
Mostra, com visitação gratuita, reuniu 16 obras em pintura acrílica assinadas por Demétrius Montenegro.
Potiguar de nascimento, Demétrius é
autodidata e traduz em sua pintura
a alma e a atitude latina, transitando do erudito à cultura popular.
Ele afirma que a arte está em suas
entranhas e revira as penumbras de seu
inconsciente para encontrar as cores que
marcam o abstrato de suas caricaturas
de pele negra e cabelos indígenas, oferecendo elementos não-academizantes
para a conformação de uma estética
quilombista-indigenista. Montenegro
desembarcou em São Paulo a convite de
Marcelo Sampaio, um dos influencers de
luxo mais conhecido do país, trazendonos a possibilidade de conhecer de perto
sua arte e de entrarmos em seu mundo.

A Diretora de vendas e marketing
do hotel InterContinental São Paulo,
Gabriela Alves contou que definir esta
exposição, foi uma de suas primeiras
decisões ao chegar ao posto recentemente. “A criação do Saguão das Artes com
esta exposição teve o objetivo de movimentar o hotel, criar relacionamento com
a comunidade e trazê-la para dentro do
nosso empreendimento. Assim, mesmo
que não seja hóspede, o visitante pode
conhecer um pouco de nossa infraestrutura e usufruir de nossos serviços. Este
espaço com a exposição já nasceu um
sucesso, pois já temos outros artistas interessados em expor no local e é uma porta
que se abriu para nós”, revelou Gabriela.

A Diretora de vendas e marketing
do hotel InterContinental São
Paulo, Gabriela
Alves ao lado de
uma das obras de
Demétrius que estiveram expostas

Mais de 70% dos meios de
hospedagem do País estão
irregulares no Cadastur

Por lei, hotéis, pousadas e resorts
devem ser cadastrados no Ministério do
Turismo, que alerta para baixa adesão
ao Cadastur e inicia campanha de formalização dos serviços turísticos. Mas
a realidade é outra. Com mais de 31.3
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Ministério do Turismo Marx Beltrão:
“Precisamos avançar em busca da
profissionalização
de nossos serviços
e para isso é preciso
sair da ilegalidade”
mil estabelecimentos de hospedagem,
o Brasil é um dos maiores centros da
hotelaria mundial. No entanto, muitos
ainda funcionam na ilegalidade por
não estarem registrados no Cadastur,
do Ministério do Turismo. Segundo a
Pasta, apenas 8.154 meios de hospedagem estão com o cadastro regular, o que
equivale a 26% dos estabelecimentos em
funcionamento. O Cadastur é obrigatório
não só para os meios de hospedagem,
mas também para agências de turismo,
transportadoras turísticas, organizadoras
de eventos, guias de turismo, acampamentos turísticos e parques temáticos.
Preocupado em ampliar a formalização do setor, o Ministério do Turismo
acaba de iniciar uma campanha de sensibilização para reduzir a informalidade.
Em parceria com a Secretaria de Estado
do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito
Federal, os fiscais do MTur realizaram
um mutirão de fiscalização nos hotéis da
capital federal nos últimos dias 21 e 22
de setembro. O objetivo foi sensibilizar
o setor quanto à importância do cadastro obrigatório no MTur, estimulando a
formalização dos prestadores de serviços turísticos dos destinos. Até o final
do ano, serão realizados mutirões em
outros estados brasileiros. “O Turismo é
um segmento fundamental da economia
nacional, responsável pela geração de
empregos e renda para a população brasileira, mas precisamos avançar em busca
da profissionalização de nossos serviços
e para isso é preciso sair da ilegalidade.
Só assim conseguiremos dar ao turismo
o destaque que ele merece”, explicou o
ministro do Turismo, Marx Beltrão.
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Atualmente o sistema conta com
61.200 cadastros regulares de pessoas
físicas ou jurídicas. Para verificar se
o estabelecimento está cadastrado, é
preciso acessar a página do Cadastur
e realizar a busca por Unidade da
Federação, Nome Fantasia ou CNPJ. O
cadastro é simples e totalmente gratuito.
Basta acessar a página na internet, fazer
o download dos formulários solicitados, preencher com as informações
e enviar os documentos solicitados
para o Órgão Delegado de Turismo.

Fiscalização educativa
Inicialmente, a fiscalização acontece de forma educativa para alertar aos
empresários a importância do Cadastro
para o seu estabelecimento. No entanto, os servidores terão autoridade para
autuar e multar, caso seja necessário,
quem estiver irregular. As multas podem
variar de R$1.186 até R$ 854 mil. Além
dos mutirões presenciais, o Ministério
do Turismo se prepara para iniciar o
trabalho de fiscalização online, através
da criação de um perfil de fiscalização
nas redes sociais. O Cadastur também
está em processo de modernização e até
o final do ano vai se tornar um sistema
totalmente digital, com sistemas integrados para facilitar o cadastramento.

Vitória Hotéis

apresenta novo site oficial para
serviços e informações

Com o objetivo de facilitar a comunicação com clientes e agilizar reservas, a rede
Vitória Hotéis atualizou seu website www.
vitoriahoteis.com.br. O atual portal de serviços e informações da marca organiza e dispõe a apresentação dos cinco hotéis da Rede
e seus respectivos serviços de hotelaria,
gastronomia, eventos, saúde e bem-estar.

Novo site da rede Vitória Hotéis é
administrado pela HS Latam

Mercado
A plataforma, administrada pela
empresa HS Latam, é mais moderna e
amigável aos sites de pesquisa direta da
Internet, além de ter melhor aceitabilidade dos principais navegadores online. O
novo site apresenta oito menus principais
para redirecionamento às informações
dos hotéis (com seus serviços complementares respectivos, tais como restaurantes,
espaços para eventos, academias e SPA),
promoções/pacotes e ofertas, ações e
políticas sustentáveis praticadas, acesso
facilitado para agências de turismo e viagens (parceiras do Grupo), atendimento
exclusivo às empresas e também para os
clientes vips (habitués). Todo o conteúdo
disposto tornou-se mais visual e intuitivo para que seja de fácil assimilação dos
visitantes. A ferramenta oferece também
menos processos, para que o cliente consiga efetuar a sua reserva de hospedagem
ou compra final dos produtos oferecidos
pela Rede de forma rápida e segura.

Brasil ganha primeira universidade
corporativa de Concierges

Para contribuir com a capacitação de
mão de obra, um gargalo ainda presente no turismo e hotelaria brasileiros,
foi criada a UNICON – Universidade
Corporativa de Concierges. A ideia
surgiu de alguém acostumada a atender turistas do mundo todo, a concierge Rosane Lucas, que atua há mais
de 20 anos no mercado hoteleiro.
Segundo ela, o que a motivou foi
a vontade de mudar esta realidade.
“Depois de tantos anos no mercado, minha experiência e atuação me
fizeram ter ideias práticas que podem contribuir para virarmos esse
jogo. Quero dividir tudo que apren-
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A concierge Rosane Lucas ministrando
uma aula na UNICON

di e deixar um legado”, contou.
A universidade irá promover capacitações relacionadas às atividades de
Concierge no formato de Pós-graduações
e Cursos de Extensão, além de palestras com os melhores profissionais do
setor hoteleiro no sistema presencial e
online. Entre os componentes do corpo
docente da UNICON está o Professor
Jorge Berrio, Gerente Geral do Hotel
Hilton, em Guadalajara, no México.
Um dos destaques da Pós–graduação,
carro chefe da instituição, é o curso de
administração hoteleira, cuja proposta é preparar profissionais, levando
conhecimentos fundamentais sobre
gestão do mercado hoteleiro. Master
concierge, marketing turístico e turismo
sênior também fazem parte da grade
de pós-graduação da universidade.
A UNICON também oferece cursos de
qualificação de concierge de luxo, concierge x hospitalidade, inglês para concierge, entre outros, todos chancelados
pelo MEC. “Possuímos o maior staff de
professores concierges do Brasil. Nosso
objetivo é atingir pessoas que já trabalham com turismo e hotelaria, além de
acadêmicos e qualquer profissional interessado em ingressar nesta área tanto no
Brasil como no exterior”, explica Rosane.
Além de Reitora Corporativa na
UNICON, Rosane é chefe do concierge
do hotel JW Marriott, no Rio de Janeiro, e
Presidente da Fundação Concierge Brasil.
Formada em gestão de turismo, em 2016
ela recebeu o Prêmio J. Willard Marriott
de Excelência, mais alta honraria da rede
hoteleira internacional. A premiação é
concedida anualmente aos colaboradores que se destacam em setores como
excelência no atendimento, envolvimento com projetos sociais, comprometimento, entre outros pré-requisitos.

Hotéis da rede Nobile

recebem certificação de excelência
do TripAdvisor
Em franco desenvolvimento em
todo o País, a Nobile Hotéis comemora a Certificação de Excelência do
TripAdvisor dos hotéis: Nobile Suítes
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Hotéis de Osasco

poderão ser obrigados a fornecer
preservativos gratuitamente a seus
hóspedes

Lobby do Nobile
Pampulha, um dos
hotéis certificados
pelo TripAdvisor
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Gran Lumni, em Rio Branco (AC);
Nobile Suítes Del Rio Petrolina (PE);
Nobile Inn Pampulha (MG) e Tryp By
Wyndham São Paulo Guarulhos Airport
(SP), Nobile Suítes Executive (PE) e
Wyndham Golden Foz Suítes (PR).
A rede ocupa hoje a quarta colocação
no ranking das maiores Administradoras
Hoteleiras do Brasil, de acordo com
o relatório divulgado recentemente pela Jones Lang Lasalle e segundo
Emiria Bertino, Diretora de Qualidade
de Processos da Nobile Hotéis, receber uma certificação tão conceituada
só reforça que a qualidade dos serviços prestados pela companhia tem
feito a diferença entre os hóspedes.
Emiria declara: “Estamos lisonjeados
em ter nossos empreendimentos avaliados tão positivamente pelos viajantes
do TripAdvisor. Os padrões de qualidade da rede atendem às mais rigorosas
referências internacionais no ramo da
hospitalidade. É importante destacar o
engajamento de nossos colaboradores
que se dedicam em oferecer os melhores
serviços, garantindo padrões e qualidade naquilo que foi proposto na hora da
escolha do hóspede”, complementa.
A Certificação do TripAdvisor, um
dos maiores sites de viagens do mundo, é
alcançada através das avaliações publicadas pelos usuários do site em um período de 12 meses. Para receber o prêmio,
os hotéis precisam manter qualidade,
quantidade e recenticidade das avaliações
enviadas pelos viajantes do TripAdvisor.

A Câmara de Vereadores de Osasco,
região metropolitana de São Paulo, poderá aprovar um Projeto de Lei que obrigará os hotéis a distribuírem preservativos
gratuitamente a seus hóspedes. Ainda
não há data definida para discussão da
matéria em plenário, pois antes terá que
passar pelas comissões de Constituição
e Justiça, Saúde e Assistência Social e
de Economia e Finanças. O projeto é de
autoria do vereador pelo PTB, Tinha Di
Ferreira. O objetivo é prevenir as doenças
sexualmente transmissíveis e esta medida
vale também para os motéis de Osasco.
Segundo o Vereador Tinha, motéis e
hotéis de Osasco deverão disponibilizar
a seus usuários as camisinhas fornecidas
pelo SUS - Sistema Único de Saúde, já
distribuídas gratuitamente em unidades de saúde. A proposta ainda prevê
que as demais marcas de preservativos
sejam comercializadas normalmente.
Os preservativos deverão ficar expostos nos quartos, suítes e apartamentos dos estabelecimentos junto a um
panfleto, ou qualquer outra sinalização,
contendo um lembrete da importância da prevenção às DST – Doenças
Sexualmente Transmissíveis. O estabelecimento que não cumprir as determinações poderá ser multado em mil
UFMO — Unidades Fiscais do Município
de Osasco, o equivalente a R$2.998,60.

InterContinental São
Paulo lança novo cardápio digital

Mais dinâmico e com maior navegabilidade. São esses alguns dos atributos
do novo cardápio digital lançado este
mês pelo InterContinental São Paulo,
hotel pertencente ao grupo hoteleiro
IHG – InterContinetal Hotels Group
– e localizado na região dos Jardins.
A nova versão une modernidade e
design avançado e foi desenvolvida pela
iRiS, fornecedor internacional de aplicativos corporativos para o setor hoteleiro.
Conta com as fotos de todos os itens do
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O cardápio é
acessado por
tablets
menu servido no restaurante Tarsila, carta de vinhos e drinks do Godet Bar. A leitura pode ser feita em português e inglês.
Para o Gerente de alimentos e bebidas
do hotel, Renato Oliveira, a versão digital
aproxima ainda mais o cliente e há outro
ganho. “Além da comodidade que o cardápio traz, há uma ação direta que evita a
impressão e desperdício de papel. Logo,
há uma contribuição para o meio ambiente. E fazemos isso desde 2012, quando
implantamos a primeira versão”, reforça.
O cardápio digital é acessado por
tablets que ficam à disposição dos
clientes do Tarsila e do Godet Bar. O
InterContinental São Paulo está localizado na Alameda Santos, 1123,
Jardins, São Paulo, e está a poucos
minutos da Avenida Paulista.

Premium Vila Velha
Hotel (PR)

lança concurso de fotografia

Em 1º de setembro, o empreendimento localizado em Ponta
Grossa (PR) lançou o Concurso Click
Premium, projeto com o objetivo de
intensificar a relação do Premium
Vila Velha com os clientes, além de
valorizar a marca nas redes sociais e
criar um banco de imagens do hotel.
Para participar, basta tirar uma
foto de qualquer área do hotel,
postar no Facebook com a hashtag
#concursoclickpremium e inserir
a localização. A foto mais curtida durante cada mês até setembro
de 2018 ganhará brindes exclusivos e participará do calendário
2019 do Premium Vila Velha.
Para a Gerente geral do hotel,
Alecsandra Hypólito, o concurso
além de ampliar a visibilidade do empreendimento nas redes sociais fará

Alecsandra Hypólito, Gerente geral,
acredita que o concurso vai colaborar
com a visibilidade do hotel nas redes
sociais
com que mais pessoas se interessem
em conhecer os Campos Gerais do
Paraná, já que a exposição de fotos
com a localização proporciona curiosidade sobre Ponta Grossa, o que
beneficia todo o trade turístico local.

Novo portal da Costa do
Sauípe fortalece a interação
com o público

A Costa do Sauípe repaginou seu
site para promover engajamento com
o público visitante. Além do destaque para os atributos do destino, o
portal traz novas imagens, descrição
em tópicos dos serviços e atividades,
além da opção de chat online para
dúvidas e reservas em tempo real.
Desenvolvido pela 7ways, o novo
site tem um layout moderno, com cores vivas, uso de fontes diversificadas
trazendo mais dinamismo e facilitando a leitura das informações. Tudo
para que o usuário se aproxime cada
vez mais da experiência de Sauípe.
Os visitantes também podem
acessar reviews e avaliações do
Tripadvisor diretamente pelo portal, como também os pacotes e
promoções. “Um dos objetivos de
repaginar o nosso site foi o de reforçar o posicionamento de Sauípe
como um destino de lazer para a
família e a interação com o público
que busca informações de nossas
acomodações, além de se tornar
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Uma das novidades é o chat online
para dúvidas e
reservas em um
único clique

um importante canal de captação,
potencializando os resultados de
vendas por meio da internet”, comenta o Diretor de marketing e vendas da
Costa do Sauípe, Gustavo Syllos.
O novo site está hospedado no endereço www.costadosauipe.com.br.

Hotel Unique

oferece serviço de mobilidade com
exclusividade para seus hóspedes

Com o objetivo de proporcionar
uma experiência ainda mais completa,
o Hotel Unique passou a oferecer com
exclusividade um serviço inovador em
tecnologia. Agora, os hóspedes têm
acesso ao dispositivo handy, uma solução móvel que visa facilitar a viagem,
atendendo uma crescente demanda
por serviços de conexão à Internet.
O smartphone da Tink Labs está
disponível no interior de todos os
quartos, permitindo que os hóspedes
aproveitem ao máximo a estada com
informações úteis sempre à mão e sem
nenhum custo. O serviço dá acesso a
guias personalizados da cidade, chamadas locais e internacionais gratuitas,
acesso ilimitado à internet, discagem
rápida para os serviços do hotel, contatos locais de emergência e outras
informações essenciais de viagem.
O serviço handy beneficia o Brasil
como um destino turístico, pois torna
a experiência de viagem no país mais
amigável. Além de fornecer aos governos um canal mais personalizado para
que possam interagir com os turistas, a
plataforma também ajuda os visitantes
a usufruírem dos serviços e iniciativas
inteligentes das cidades mais facilmente.
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O handy já está disponível em 70 cidades, em 300 mil quartos e já atendeu
mais de 18 milhões de viajantes em todo
o mundo
O handy já está disponível em 70
cidades, cobrindo 300 mil quartos e já
ajudou mais de 18 milhões de viajantes
pelo mundo a permanecerem conectados

Rede Arena Hotéis

investe em nova estratégia de
vendas

Conhecida por ser a única rede 100%
carioca, o grupo Arena Hotéis deu
início à sua nova ação comercial para
incrementar o fluxo de hóspedes em
suas três unidades no Rio de Janeiro.
A ferramenta ‘Super Oferta’, que oferece tarifas diferenciadas em reservas,
passa a ser acessível aos clientes que
têm interesse em se hospedar nos bairros de Ipanema, Copacabana e Leme.
A estratégia vem ao encontro da
tendência mundial de viajantes que estão,
cada vez mais, utilizando os motores de
reservas online como facilitador de sua
viagem. “Todo o processo é realizado em
nossa plataforma digital. O cadastro é
feito por meio de um formulário online.
Com isso, os nossos futuros hóspedes
terão acesso a tarifas com até 40% de
desconto”, explica o Diretor comercial
da rede Arena, Luiz Carlos Fogaça.
De acordo com o último estudo da
Phocuswright, divulgado em novembro de 2016, o segmento de viagens
online crescerá, em média, 10% nos
próximos anos, com destaque para
a América Latina. A região arrecadou, no mercado global de viagens,
U$ 60,2 bilhões em 2015, e aumenta-
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A ferramenta ‘Super Oferta’ oferece descontos tanto na unidade de Ipanema, quanto
em Copacabana e Leme
rá de 3% a 5% nos próximos cinco
anos. México e Brasil representam
juntos mais de 70% desse total.
A ferramenta ‘Super Oferta’ da
rede Arena Hotéis tem foco no cliente final e é disponibilizada apenas
pelo site. As tarifas são flutuantes
e garantidas mediante a reserva.
Caso haja alteração de data, o valor
concedido poderá sofrer reajuste.

Ouro Minas Palace Hotel
(MG) abre as portas do Teatro

Ouro Minas

A capital mineira acaba de ganhar
mais um espaço cultural, o Teatro
Ouro Minas, localizado no único hotel cinco estrelas de Belo Horizonte,
o Ouro Minas Palace Hotel. Com
384 m², capacidade para 358 pessoas e total acessibilidade, o espaço

aberto ao público é mais uma opção
de lazer para os belo-horizontinos.
De acordo com a Gerente de
Marketing, Monaline Alvarenga, o teatro era antes utilizado apenas para a
realização de palestras e conferências.
Mas, com o aumento da procura por
espaços culturais por parte dos produtores, teve suas portas abertas para a
realização de apresentações musicais,
espetáculos de dança e peças teatrais.
Monaline pontua que o teatro tem
tudo para receber espetáculos. “O
teatro tem uma acústica maravilhosa
e uma boa capacidade, além de toda
a infraestrutura do hotel de hospedagem e alimentação, facilitando a vida
do produtor cultural. Acreditamos
que será mais um espaço para fomentar a cultura em Belo Horizonte,
recebendo importantes artistas da
cena cultural nacional”, explica.

Teatro conta com infraestrutura
para receber peças de teatro,
shows musicais e espetáculos
de dança
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Blue Tree Towers Anália
Franco
Antonietta
Varlese, Vicepresidente de
Comunicação
AccorHotels da
América do Sul,
recebe o prêmio

oferece espaço exclusivo para
noivas

AccorHotels recebe prêmio

“Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas”

A AccorHotels foi reconhecida como
uma das empresas que melhor se comunicam com os jornalistas na categoria
Turismo e Hotelaria pelo terceiro ano
consecutivo. A premiação aconteceu no
dia 18 de setembro e celebrou a pesquisa
feita durante o mês de julho, que ouviu
25 mil jornalistas de todo o Brasil pela
Revista Negócios da Comunicação.
O Prêmio Empresas que Melhor se
Comunicam com Jornalistas visa reconhecer a qualidade do relacionamento que as
companhias mantêm com os jornalistas e
o mercado e ressaltar o nível de tratamento que elas entregam aos profissionais da
imprensa quanto ao acesso, à disponibilização e à facilidade de apuração de informações empresariais, setoriais e gerais.
Ao reconhecer e incentivar as empresas e suas assessorias a manter um
bom relacionamento com os jornalistas,
o prêmio valoriza o papel dos profissionais da imprensa e contribui para
uma informação de melhor qualidade
e mais transparência na comunicação.
Antonietta Varlese, Vice-presidente de
Comunicação AccorHotels da América
do Sul, falou sobre o prêmio recebido.
“Estou muito feliz com este reconhecimento, principalmente porque ele é
resultado dos votos dos colegas jornalistas e parceiros que trabalham conosco
levando a informação ao público, no dia
a dia. Agradeço à minha equipe e aos colaboradores e executivos da AccorHotels
que nos ajudam sempre a atender diversas demandas e, com isso, alcançar
a excelência em comunicação”, disse.
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O Blue Tree Towers Anália Franco,
unidade da rede hoteleira comandada pela empresária Chieko Aoki,
passou a oferecer um serviço inédito na região. A novidade foi criada
especialmente para noivas que desejam que o dia do seu casamento
seja inesquecível do início ao fim.
O espaço Camarim da Noiva consiste em uma sala exclusiva e temática
com decoração diferenciada, roupão e
chinelo exclusivo para a noiva – que serão levados para casa como lembrança.
Diferente dos demais pacotes temáticos de casamento oferecidos
localmente, o Blue Tree Towers Anália
Franco é o único que oferece um espaço
com total estrutura para que a noiva e
mais sete acompanhantes se arrumem
com a ajuda da equipe de profissionais providenciada pela anfitriã.
O momento de convivência com
as amigas e familiares rende ainda
um making off. Durante o período, a
noiva que optar pelos serviços Blue
Tree, ainda terá alimentação, composta
por suco e três opções de petiscos, e
uma garrafa de frisante para brindar.

Hotel conta com serviço inédito focado
nos preparativos para o grande dia
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Alejandro Moreno
possui muita
experiência no
mercado hoteleiro

Wyndham Hotel Group

nomeia Alejandro Moreno
Presidente para a América Latina e
Caribe
O WHG — Wyndham Hotel Group
anunciou Alejandro Moreno, executivo
com 25 anos de experiência na indústria hoteleira, como o novo Presidente
e Diretor Geral para a América Latina e
Caribe a partir do último dia 1º de outubro. Moreno está no cargo de todas as
operações da empresa na região, desde
desenvolvimento de novos negócios até
vendas, marketing e gerenciamento de
receitas, com foco na expansão das marcas nos diversos mercados da América
Latina – a operação regional cresceu de
maneira sólida nos últimos três anos,
dobrando o seu tamanho e ultrapassando a marca de 200 hotéis com 14 marcas
espalhadas em 20 países. “O crescimento
na região através das nossas diversas
marcas e do já aclamado programa de
fidelidade Wyndham Rewards garante
aos donos de hotéis e franqueados todo
o suporte e ferramentas necessárias para
gerar novos negócios e ganhar mercado.
Alejandro traz uma vasta experiência
que será de extrema importância para

continuar este crescimento em toda a
América Latina e Caribe”, afirmou Bob
Loewen, Vice-presidente Executivo.
Moreno, que acumula experiência na
região, acrescentou que “a América
Latina é um mercado fundamental para
a Wyndham. E com a colaboração dos
nossos parceiros e proprietários de hotéis,
continuaremos a expandir a presença das
nossas valiosas marcas para garantir que
todo e qualquer viajante, independente
do seu budget, tenha acesso a experiências de viagens que sejam fascinantes.”
Moreno iniciou sua carreira na
Wyndham Worldwide em 2003, onde
seu último cargo foi Vice-presidente e
Gerente Geral da Wyndham Vacation
Ownership. Lá, ele desenvolveu e lançou operações no Brasil, supervisionando todas as parcerias envolvendo
hotéis e trabalhando em conjunto com
o time global a fim de implementar
uma estrutura de marketing e vendas
para a comercialização de timeshare
(tempo compartilhado), ação pioneira
na empresa. Anteriormente, Moreno
foi Diretor da RCI no Brasil. No começo de sua carreira, o executivo ocupou
diversas posições em vendas e marketing em empresas como Six Continents,
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no Brasil; Hotel Intercontinental, na
Turquia; e Hyatt Hotels & Resorts, no
México. Ele possui bacharelado em
Ciências Humanas pela Universidade
Nacional Autônoma do México e ficará
baseado em Buenos Aires, Argentina.
Ele irá reportar ao VP Bob Loewen.

Intercity Hotels

anuncia acordo estratégico com
Intercity da Alemanha

A brasileira Intercity Hotels, uma
marca da ICH administração de hotéis, assinou no dia 13 de setembro, em
Frankfurt, na Alemanha, um acordo
de cooperação de marketing, vendas e
distribuição com a homônima rede alemã
Intercity. Apesar do nome similar, as
empresas não têm nenhum vínculo societário. A coincidência vem da inspiração
do Fundador e Diretor Geral da Intercity
Brasil, Alexandre Gehlen, nos eficientes
trens alemães chamados de Intercity.
Ambas empresas seguiram seus caminhos de crescimento, uma na América
do Sul e a outra na Europa. Sabendo
da existência uma da outra, iniciaram
o contato em 2007, não só pela sinergia
do nome como também de produtos.

Thomas Willms,
Joachim Marusczyk
e Alexandre Gehlen
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As duas atuam com hotéis urbanos
focados no segmento intermediário.
Ao longo desses 10 anos, entre idas e
vindas, desenhou-se um plano que visa
unir os portfólios das empresas para
fins comerciais através de ações que
incluem: conectar os respectivos sites,
bem como as centrais de reservas; participar em conjunto de feiras e eventos
da área hoteleira e capacitar as forças de
vendas para explorar todas as oportunidades comerciais em ambos continentes. Ações complementares como troca
de know-how operacional, compras e
intercâmbio de funcionários também
foram contemplados. As operações
terão início a partir de janeiro de 2018.

Ramada Encore
Luxemburgo é eleito Melhor

da América Latina e Caribe

A escolha do empreendimento localizado na capital mineira foi anunciada
durante o encerramento da Conferência
da Wyndham na América Latina e
Caribe, realizada na Argentina no último
dia 12 de setembro. Entre os concorrentes, outros quatro empreendimentos:
Ramada Encore Chihuahua, San Isidro,
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Da esquerda a direita da foto,
o Diretor de Operações da Vert
Hotéis, Acácio Pinto; o representante do Days Inn Linhares, Antônio Bispo; a CEO da Vert Hotéis,
Érica Drumond; o Gerente geral
do Ramada Encore Ribalta (RJ),
Rodolfo Oliveira e a Gerente geral
do Ramada Encore Luxemburgo,
Pollyanna Sousa
San Luis Potosí e ainda o Ramada
Encore Minascasa, também administrado pela Rede Vert, na capital mineira.
Segundo a Gerente geral do Ramada
Encore Virgínia Luxemburgo, Pollyanna
Sousa, a premiação e até mesmo a
indicação do outro empreendimento demostram o esforço em fazer da
marca Ramada Encore uma categoria
econômica, mas com diferencias que
prezam pela excelente experiência na
hospedagem, cada vez mais competitiva
no país. “Estamos falando de padrões
internacionais, respeitando as particularidades e cultura local, além de uma
hotelaria focada no essencial, onde,
independente da categoria, itens básicos
e primordiais como a cama, a pressão da
ducha no banheiro, a conexão de internet e o café da manhã são diferenciais
da marca devido à qualidade. Além
disso, a marca está focada na integração
das pessoas com ambientes coletivos
deslocados e diferenciados que prezam
pela convivência, como o The Hub com
sinuca e a Rooftop Party realizada todas
as quintas, além de oferecer autonomia
e praticidade”, explica Pollyanna.
Além do Ramada Encore
Luxemburgo, o Ramada Recife Boa
Viagem foi premiado como o melhor
hotel da marca Ramada na América
Latina e Caribe na categoria Count
on me – no que diz respeito a qualidade no atendimento aos hóspedes.

ibis e ibis budget em São Bernardo do
Campo, no Grande ABC, conhecido
como um dos principais polos industriais do Brasil. Em setembro, hóspedes da região de Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do
Sul puderam pagar o preço que acharam justo durante sua estadia, de acordo com a qualidade da experiência.
A promoção foi válida apenas para
os moradores que apresentaram o
comprovante de residência da região
no momento do check-in em qualquer
um dos três hotéis durante os finais
de semana de setembro. A divulgação da promoção foi por meio de um
plano de comunicação que envolveu
ativações nos bares e restaurantes da
região do ABC, além de uma campanha de mídia no Facebook da marca.
O Adagio Aparthotel São Bernardo
possui 104 apartamentos, todos
equipados com cozinhas completas
para que o hóspede prepare suas
refeições e receba visitas. Muito
utilizado para períodos mais longos de estadia, o Adagio Aparthotel
acomoda até quatro pessoas no quarto, com a mesma tarifa, além de ser
pet friendly. Conta também com
lavanderia para uso dos hóspedes,
fitness center e sala de eventos.

Suíte do quarto
Adagio Aparthotel
São Bernardo do
Campo

AccorHotels

inaugura complexo
no ABC com diária ‘Pague Quanto Vale’
A rede hoteleira francesa inaugurou
no mês passado o complexo hoteleiro
com as marcas Adagio Aparthotel,
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Mercado
Ritter (RS), Vice-diretora operacional.
O Conselho Fiscal é formado por
Alfredo Lopes (RJ), Clóvis Armando
Lemos Carneiro (PA), Eduardo Fontes
Neto (BA), Enry Saint Falbo Junior
(SP), Gustavo Aride Guimarães (ES) e
Mauro José Luna de Vasconcelos (AL).

A seguir, os demais membros da
Diretoria da ABIH Nacional para o
biênio 2018/2020:
Manoel Cardoso
Linhares

Nova Diretoria da ABIH
nal é eleita em Brasília

Nacio-

A Capital Federal sediou, em 26 de
setembro, a eleição para o corpo diretivo que comandará a ABIH Nacional
– Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis – pelos próximos dois anos. A
nova Diretoria assume em 1º de janeiro
de 2018 e tem em sua agenda o compromisso de continuar trabalhando
para impulsionar a atividade hoteleira
defendendo os interesses do setor no
País. Serão mantidas também as parcerias já existentes, por meio do associativismo, com as ABIH’s estaduais.
Para Dilson Jatahy Fonseca Jr., atual Presidente da entidade, a existência
de apenas uma candidatura demonstra
a unidade do setor hoteleiro e o comprometimento com a continuidade
dos objetivos definidos pela atual gestão. “Essa é a prova da representatividade que conquistamos junto aos
associados e mostra que estamos no
caminho certo na defesa dos interesses da hotelaria brasileira”, afirmou.
A nova Diretoria da ABIH Nacional é
formada por: Manoel Cardoso Linhares
(CE), Presidente (foto); Luciano de
Castro Carneiro (GO), Vice-presidente;
Manoel Lisboa Barbosa (SE), Diretor
administrativo; Artur Maroja da Costa
Pereira Filho (PE), Vice-diretor administrativo; Vanessa Pires Morales (GO),
Diretora financeira; Henrique Lenz
Cesar Filho (PR), Vice-diretor financeiro; Érica Campos Drumond (MG),
Diretora operacional, e José Reinaldo
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Conselho Fiscal: Alfredo Lopes,
Eduardo Fontes Neto e Mauro
José Luna Vasconccelos
Suplentes: Clóvis Armando
Lemos Carneiro, Enry Saint Falbo
Junior, Gustavo Aride Guimarães
Diretoria Técnica: Geraldo Linzmeyr,
Diretor de Redes Hoteleiras; Eliseu
Barros, Diretor de Relações Corporativas;
Daniela Mesquita Santos, Diretora Região
Nordeste; Dilson Trindade, Diretor de
Destinos Temáticos; Glicério Lemos de
Santana, Diretor de Desenvolvimento de
Mercados; Eduardo Costa Cavalcanti,
Diretor de Hotéis Fazenda / Aventura;
João Antônio Barros Filho, Diretor
de Destinos Históricos; Dilson Jatahy
Fonseca Neto, Diretor de Legislação;
José Odécio Rodrigues Júnior, Diretor
Jurídico; Manuelina Alves Hardman
Virgolino, Diretora de Ações Sociais;
Orlando Kubo, Diretor de Região Sul;
Helder Carneiro, Diretor da Região
Centro Oeste; José Manoel Garrido
Cambeses Filho, Comunicação; Abdon
Barretto, Diretor de Mercosul; Patricia
Matos de Azeredo Coutinho, Diretora
de Relações Internacionais; Bruno
Delcaro, Diretor de Novos Projetos; Régis
Nogueira de Medeiros, Diretor de Hotéis
Independentes; Luiz Simões, Diretor
de Pequenos Hotéis; Rosana de Jesus
Ferraz, Diretora de Região Sudeste; Ilza
Correia Rocha, Região Norte; Roger José
Baqui, Diretor de Acessibilidade; Adriana
Pinto, Diretora de Responsabilidade
Social; Nerleo Caus, Diretor Relações
Institucionais; Sérgio Gaspar, Diretor de
Resorts e Hotéis de Lazer; Cristina Busse,
Diretora de Recursos Humanos; Wilson
Luiz de M. Macedo, Diretor de Economia e
Estatística; Tomaz Ikeda, Diretor Técnico.

Mercado
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Oetker Collection

anuncia sua 10ª propriedade

O Grupo alemão, que acaba de fincar
bandeira em solo brasileiro com a abertura
do hotel Palácio Tangará, anuncia a sua 10ª
propriedade com previsão de reabertura
em outubro. Localizado à frente da principal Ilha de Antígua, Jumby Bay Island
combina um luxuoso resort estabelecido
com 40 quartos e suítes, três restaurantes,
um SPA e áreas fitness, esportes aquáticos,
cinco quadras de tênis e 50 residências
desenhadas e mobiliadas individualmente
para temporadas. Como nova operadora do
empreendimento, a Oetker Collections será
responsável pela gerência do resort assim
como pela locação das residências, algumas oferecendo até nove quartos e, em sua
maioria, acesso direto a uma praia privada.

O empreendimento
está localizado à
frente da principal
Ilha de Antígua

Hampton by Hilton Montevidéu Carrasco

Primeira fase de hotel de luxo em
Anguilla terá investimento de 10
milhões de dólares

A ilha de Anguilla, situada no continente
norte-americano, receberá um novo empreendimento hoteleiro. Após um acordo com
o governo de Anguilla, a Sunset Homes e
Aries Capital uniram-se para desenvolver a
primeira fase do Tranquility Beach Anguilla
– Signature Suites. A propriedade contará
com 18 condomínios de um e dois quartos.
O Tranquility Beach Anguilla foi projetado e será desenvolvido por Ian Edwards, da
Sunset Homes. Localizada na Meads Bay,
a propriedade estará próxima de outros
grandes resorts da ilha, de Spas de primeira
linha e algumas das melhores opções gastronômicas do Caribe. O empreendimento
contará com piscinas e uma área fitness.
A primeira fase do projeto terá um
investimento aproximado de US$ 10
milhões, com a geração de 60 a 100 postos de trabalho durante a construção,
prevista para durar entre 18 e 24 meses.
Uma vez pronta, estima-se que a propriedade contará com 36 funcionários, além
de trabalhadores terceirizados na área
de serviços auxiliares. As demais fases
de desenvolvimento do empreendimento serão anunciadas posteriormente.

é o terceiro hotel Hilton no país

A marca Hampton by de hotéis
globais de médio preço anunciou a
abertura de sua primeira propriedade no
Uruguai. O recém-construído Hampton
by Hilton Montevidéu Carrasco, com
117 quartos, representa a mais recente adição ao portfólio da empresa de
mais de 100 hotéis na América Latina.
O empreendimento está localizado
a aproximadamente 1 km do Aeroporto
Internacional de Carrasco e apenas a 9 km
do World Trade Center, em Montevidéu.

Esta é a
primeira
unidade da
Hilton no
Uruguai
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Perspectiva do Tranquility Beach, na ilha
de Anguilla

Iberostar chega a Portugal

A Iberostar Hotels & Resorts acaba de
colocar em operação seu primeiro hotel
em Portugal. A rede maiorquina apostou
na capital do país vizinho para reforçar
a sua estratégia em hotéis de cidade e
incluir na sua oferta o novo estabelecimento Iberostar Lisboa. Situado na
zona comercial e de negócios no bairro
da Baixa de Lisboa, o Iberostar Lisboa
está localizado na Praça Marquês de

Giro

pelo mundo

O novo hotel da Iberostar é o sétimo
estabelecimento urbano da rede
Pombal, a apenas cinco minutos a pé
da Avenida Liberdade, uma das áreas
mais exclusivas da capital portuguesa. O
luxuoso hotel de cidade, de categoria 5
estrelas, contará com 166 quartos e uma
grande oferta de serviços exclusivos.
Com a abertura em Lisboa, a Iberostar
continua trabalhando para estar cada
vez mais presente nas capitais turísticas mais relevantes do mundo, com
hotéis situados em áreas centrais e
privilegiadas, além de edifícios únicos
e originais. A categoria hotel de cidade
da Iberostar já conta com outros estabelecimentos, como o Iberostar Las
Letras Gran Vía, em Madrid; o Iberostar
Grand Hotel Mencey, em Santa Cruz de
Tenerife; o Iberostar 70 Park Avenue,
em Nova Iorque; o Iberostar Berkeley,
em Miami; entre outros. Todos eles são
de categoria 4 estrelas ou superior.

Millennium Hilton New
York One UN Plaza
abre em Nova York

O Milennium Hilton NY One UN
Plaza é mais um integrante do portfólio
de hotéis da Hilton Hotels & Resorts. O
empreendimento de 439 quartos conhecido por ONE UM New York, sétimo
hotel da marca em Nova York, está
localizado na região de Midtown East.

O empreendimento de 439 quartos é o
sétimo da marca em Nova York

Instalado no mesmo terreno da sede
das Nações Unidas, com quartos com
vistas do centro de Manhattan, incluindo marcos como o Chrysler Building,
a Ponte Queensboro e o East River, o
hotel tem acolhido viajantes de lazer
e de negócios, bem como dignitários
internacionais e chefes de estado.
O Milennium Hilton NY One UN
Plaza completou uma renovação de US$
68 milhões no ano passado. A obra preservou sua arquitetura distinta projetada
por Kevin-Roche ao mesmo tempo em
que atualizou quartos e áreas públicas.

Sofitel Singapore City
Centre é o 800º hotel AccorHo-

tels na Ásia Pacífico

A AccorHotels abre as portas do
hotel Sofitel Singapore City Centre neste mês de outubro, sendo o 800º hotel
do grupo na Ásia Pacífico. Localizado
entre lojas históricas e arranha-céus,
o hotel de luxo conta com 223 quartos que refletem traços da cultura de
Singapura com um toque francês.
No coração do histórico Tanjong
Pagar, o hotel estará estrategicamente situado a apenas 20 minutos do
Aeroporto Changi de Singapura. É o
13º hotel da AccorHotels em Singapura
e será seguido em breve por um combo
Novotel e Mercure de 782 quartos, que
será aberto na Stevens Road, consolidando a posição do Grupo como o
maior operador hoteleiro de Singapura.
Os hóspedes do Sofitel Singapore
City Centre são recebidos pelo elegante Singapour Je T’aime, um candelabro de nove metros projetado por
Lasvit. A instalação artística de folhas
de vidro atravessa o átrio e compreende 700 cristais soprados a mão.

800º empreendimento da rede acaba de
entrar em operação na região
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Vitrine

Altenburg Têxtil

lança travesseiro anti stress
A empresa aposta na venda de travesseiros inteligentes para consolidar ainda
mais a liderança no mercado hoteleiro e
lança o travesseiro anti stress. Ele é confeccionado em fios de carbono na estrutura do tecido que conduzem a energia eletrostática acumulada no corpo, para o ar.
Ao neutralizar essa energia, diminui-se o
risco de insônia durante a noite, garantindo assim um sono restaurador. Também
possui tratamento antimicrobiano.
Contato – www.altenburg.com.br

eRevMax

apresenta plataforma de hospitalidade
Liveos
Um Gerente de Distribuição e Receitas
de um hotel utiliza em média dez soluções tecnológicas em suas operações
diárias. Essas soluções geralmente não
estão sincronizadas e integrá-las demora
muito tempo e custa caro. Como resultado, este Gerente recebe centenas de
e-mails diariamente dos provedores de
soluções com diversas ações sugeridas
que ele precisa tomar. Pensando nisso a
eRevMax criou o Liveos, uma plataforma
disponível no setor hoteleiro que oferece
em um único lugar todas as ferramentas de tecnologia utilizadas pelo hotel,
independentemente qual seja este fornecedor num ecossistema próprio para
gerir seus negócios com eficiência. O
gestor pode escolher quais as melhores
soluções dentre milhares de provedores,
integrá-las dentro do Liveos gerenciando
simultaneamente vários sistemas hoteleiros e coordenando as ações necessárias em uma plataforma integrada.
Contato - alexm@erevmax.com
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Vescom

apresenta novos revestimentos vinílicos
O três novos padrões, Onari, Greenbo
(foto) e Millwood, conectam o interior
com a natureza, pois são agradáveis,
suaves, orgânicos com a aparência têxtil e
as vantagens do vinil. Com isto, é possível criar padrões e cores numa atmosfera
confortável e agradável no setor da saúde
e do bem-estar. Os revestimentos são
duráveis, resistentes à luz e de cor firme,
retardante ao fogo, resistente a riscos e
impactos, aplicável sem costuras e de
fácil manutenção. Para uma proteção
adicional contra manchas e produtos
químicos, o revestimento mural vinílico
está disponível com Vescom Protect.
De fácil aplicação, manutenção rápida e
limpeza simples com o Vescom cleaner.
Contato – www.vescom.com

Linha Gourmet Prática

Esta linha apresenta equipamentos com todas as funcionalidades de
um forno combinado programável
de última geração e com o menor uso
de espaço. Equipamentos versáteis e
destinados para preparações de alta
qualidade, assam, fritam, grelham,
gratinam, regeneram, cozinham com
vapor, assam com vapor, fazem cocção noturna, entre outras aplicações.
Sua exclusiva tecnologia Steam Power
permite que os fornos aliem alta performance e baixo consumo energético.

Contato – www.praticabr.com

