Ano 16 - Edição 175 - Novembro de 2017 - Editora Ejota - Revista Hotéis

A Referência no setor | www.revistahoteis.com.br

IÂ
O
G

Ano XVI | Nº 175 | Novembro 2017

E
A
I
N

N

E
A
TR

P
O
M

E

Ã
Ç
RA

O

Notícias relevantes
“E

u leio mensalmente a Revista Hotéis porque ela apresenta informações técnicas e notícias relevantes relacionadas ao mundo da hospitalidade, destacando-se a hotelaria.
Observa-se o profissionalismo e a credibilidade das informações. Parabéns e vida
longa a este veículo imprescindível”.

Abdon Barretto Filho
Presidente da ABIH / RS – Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul

Credibilidade editorial
Estou convicto que esta edição de novembro
você vai começar a ler e só vai parar quando chegar
na última página, pois ela está repleta de muitas
informações de altíssimo conceito e credibilidade
editorial. Começamos com uma entrevista exclusiva
com o Presidente para a América Latina e Caribe
do Wyndham Hotel Group, Alejandro Moreno que
fala dos planos para o Brasil desta que é uma das
maiores redes hoteleiras do mundo.
E você que é hoteleiro, considera seu empreendimento seguro? Você investe na segurança de seus
hóspedes ou acredita que isto seja um gasto desnecessário e um custo a mais? Se pensa assim, vai ter
que mudar seus conceitos com a matéria especial
em que abordamos o tema.
Outras matérias especiais podem ser encontradas nesta edição, como a entrada em operação
do Holiday Inn Goiânia, assim como várias outras
matérias que preparamos com muito carinho. A
todos, uma ótima leitura e até nosso próximo encontro em dezembro.
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Alejandro Moreno: Novo comando
no Wyndham Hotel Group

P

ara alcançar grandes resultados, uma empresa deve ser
direcionada por pessoas com
experiência e longas jornadas no segmento que se propõe a atuar. Pensando nisso, o Wyndham Hotel Group nomeou o mexicano Alejandro Moreno
como Presidente para América Latina e
Caribe. Moreno iniciou sua carreira no
Hotel Crowne Plaza no México, atuou
na Associação de Hotéis de Cancun nos
Estados Unidos e ocupou diversas posições em vendas e marketing em empresas como Six Continents, no Brasil; Hotel Intercontinental, na Turquia; e Hyatt
Hotels & Resorts, no México.
Entrou na Wyndham Worldwide em
2003, onde seu último cargo foi VicePresidente e Gerente Geral da Wyndham Vacation Ownership e à época, foi
diretor da RCI no Brasil. Hoje, à frente
do grupo hoteleiro na América Latina e
Caribe, Moreno já tem planos para o
Brasil e dentre eles está a abertura do
hotel Baymont Brasília e a chegada das
marcas Esplendor e Dazzler, que já são
muito conhecidas no mercado Argentino. Confira a trajetória de Alejandro
Moreno e suas expectativas como Presidente da empresa para o continente
latinoamericano.

Revista Hotéis - Como e quando você
começou sua carreira profissional? Foi por vocação ou uma oportunidade que surgiu?
Alejandro Moreno - Iniciei no México, meu
país natal. As oportunidades de trabalho eram
muito limitadas na época em que eu estava
na universidade, isso colocava muita pressão

na cabeça das pessoas. Ao estudar na Universidade Nacional Autônoma do México, você
tinha algumas áreas para escolher dentro da
carreira, eu havia começado em Ciêcias da
Comunicação e Jornalismo. Em certo momento
tive que optar, se focaria nos meios eletrônicos;
televisão ou rádio (isso era a única opção na
época) ou se iria para jornalismo escrito, trabalhar para algum jornal ou revista, o que eram
poucas opções também.
Então, minha ideia foi focar na área do Marketing, que na época começava a ser explorada
e divulgada, não tendo também muitas alternativas, pois eram poucas agências de publicidade no México. Lembro que fomos levados a
conhecê-las e nossa surpresa foi que o pessoal
foi muito atencioso, mas muito rápido ao nos
falar que as alternativas de emprego eram também limitadas.
Eu tinha urgência em trabalhar e isso só aumentava minha ansiedade. Então, um amigo
meu me falou que um Hotel da Zona Rosa do
México (conhecido como a área dos turistas)
estava precisando de uma pessoa que falasse
italiano, já que os turistas na sua maioria eram
da Itália. Até aí não tinha ideia do que seria
trabalhar em hotelaria, mas a ideia de arrumar
um emprego era muito atrativa.
Comecei a trabalhar no hotel onde fiquei
só alguns meses, já que o gerente/proprietário
tinha uma forma de trabalhar que não era particularmente muito agradável. Essa foi a oportunidade para começar a trabalhar no Crowne
Plaza, hotel que pertencia ao grupo Pousadas
do México onde realmente comecei minha carreira na Hotelaria e a que me levaria até os
dias de hoje.
RH - Por quais empreendimentos passou e
como se deu sua chegada a Wyndham?
AM - Posteriormente ao meu trabalho no Ho7

Foto: Divulgação
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tel Crowne Plaza no México (hoje Fiesta Americana Reforma) onde passei quatro anos, fui
convidado a realizar um trabalho de marketing
para a Associação de Hotéis de Cancun nos Estados Unidos, passei dois anos viajando e promovendo Cancun com Agências e Operadoras
Turísticas.
Quando voltei à Cancun, como Gerente de
Marketing da Associação de Hotéis de Cancun,
na época com 80 Hotéis Associados e participando de um Fundo de Promoção. Na época
contava com uma participação muito forte do
Fonatur (Fundo Nacional do Turismo) e com
o Governo do Estado, as três organizações
tinham um orçamento bastante alto para divulgar Cancun, e isso foi feito de forma exaustiva.
O Hyatt Cancun veio depois na área de Vendas e Marketing e depois disso, fui convidado a
participar do Grupo Intercontinental como Diretor Regional de Vendas e Marketing para o
que depois se converteria em Grupo Bass, Six
Continent e finalmente ficaria como IHG, tudo
isso na Turquia, onde fiquei por alguns anos. O
Intercontinental me trouxe ao Brasil como Diretor Regional de Vendas e Marketing, onde fiquei
alguns anos também.
Com a Wyndham, minha participação

trou também na Propriedade fracionada, quotas, etc. Aqui foi onde o Brasil decolou em uma
das áreas que tem uma grande oportunidade
de apoiar o desenvolvimento da hotelaria no
País.
Já nestas condições, a Wyndham Vacation
Ownership enxergou que era o momento para
explorar a possibilidade de desenvolver um projeto de time share na América do Sul, e o Brasil foi o País escolhido. Com isso começamos o
trabalho de desenvolvimeto do Wyndham Club
Brasil; atualmente com quatro hotéis; Pratagy
Beach All Inclusive Resort Wyndham; Wyndham
Foz do Iguaçu; Laghetto Allegro Pedras Altas
Wyndham Club Brasil e eSuites Vila do Mar
Wynhdam Club Brasil. E assim cheguei ao Wyndham Hotel Group, onde estou como Presidente
para América Latina e Caribe.
RH - Como você analisa a indústria de tempo
compartilhado no Brasil? Quais as diferenças
que o Vacation da Wyndham possui em relação
aos demais existentes no mercado?
AM - A indústria de tempo compartilhado é
provavelmente uma das mais nobres dentro da
hotelaria, às vezes mal utilizada por indivíduos ou empresas. Entretanto, é muito resiliente,
que mesmo agora na pior crise
do País temos conseguido chegar
a um ponto muito relevante no
que muitas empresas continuam
contratando funcionários, abrindo salas de vendas e realizando
grandes investimentos tanto em estruturas comerciais como em empreendimentos ao longo
de todo o País.
O Brasil tem uma das maiores atividades de
comercialização depois dos Estados Unidos,
México e Caribe. Na América Latina, é sem
dúvida o líder em vendas neste momento. O
WCB — Wyndham Club Brasil, ao fazer parte
do Wyndham Vacation Ownership oferece um
produto único, pois dá acesso imediato aos
mais de 200 hotéis no mundo, entre eles locais
muito atrativos para os consumidores brasilerios como: Orlando, Las Vegas, New York, destinos no Mexico e Caribe entre outros. Realmente
o único em sua classe no País.
Ao adquirir pontos do WCB você tem acesso
direto sem ter que concorrer com outros asso-

“O Brasil tem um grande potencial de crescimento com o tempo compartilhado”
começa na RCI. Na época éramos parte do
Grupo Cendant, que chegou a ser uma das
maiores empresas de capital aberto com investimento na Bolsa, com o sucessivo “ Spin off ”
que separou as empresas, passamos a formar
parte do Wyndham Worldwide.
A RCI, foi realmente uma surpresa como empresa, tivemos a oportunidade de desenvolver
o Tempo Compartilhado, que até então tinha
um processo difícil de desenvolvimento, foi aqui
onde graças a uma das melhores equipes formada por: Maria Carolina Pinheiro, Luciana
Kuzuhara, Fabiana Leite, Armando Ramirez entre outros, conseguimos realmente implementar
o Time Share e colocar o Brasil no mapa de
desenvolvimento da indústria.
Posteriormente, nosso trabalho se concen-
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ciados para poder viajar, além disso, tem a RCI
que oferece alternativas principalmente dentro
do País, já que existem muitas opções para os
nossos hóspedes. A outra questão relevante
é que o WCB é comercializado e posicionado
como um Clube no Brasil e as pessoas sabem
perfeitamente o que estão adquirindo, desde o
momento do convite a participar o cliente é informado que se trata de um produto de Férias,
é falado desde o início ao consumidor que se
trata de um produto de time share. Todo o atendimento é feito para incentivar o hóspede a
viajar o mais rápido possível, queremos que as
pessoas utilizem o produto, isso nos ajuda a
que possam comprar mais ou que nos indiquem
possíveis compradores.
RH - Recentemente a Wyndham trouxe ao
Brasil seu Vacation Club. Por que resolveram
tomar esta decisão? Quais os empreendimentos que possuem afiliados e qual o critério de
escolha?

Laghetto Allegro Pedras Altas Wyndham Club
Brasil em Gramdo e eSuites Vila do Mar Wyndham Club Brasil em Natal. O critério da escolha
foi principalmente entrar em destinos de alta
demanda no país e que os brasileiros têm nos
seus planos visitar um dia. Praia; Natal e Macéio; Serra em Gramado e um atrativo natural
como Foz do Iguaçu, são localidades que realmente nos deram uma vantagem competitiva.
RH - Este vacation não concorre diretamente
com a RCI, que é uma empresa pertencente a
Wyndham?
AM - Não só não concorre, mas o WCB aumenta as possibilidades de intercâmbio para os
compradores da Indústria de time share no Brasil, mais hotéis e novos destinos é sem dúvida
alguma um ponto alto dentro de um produto
como este. Ter mais hotéis comercializando ajudam a que os clientes compradores de qualquer projeto de Timeshare tenha alternativas de
escolha para sua viagem. O WCB realiza sua
operação de captação, venda
e serviço da mesma forma que
qualquer outra empresa do
ramo, a diferençia é que é uma
empresa com um número maior
de hotéis e que começa a se colocar no mercado como uma alternativa importante.

“Os brasileiros são um dos maiores consumidores de viagens no mundo”
AM - A decisão de entrar no Brasil foi que as
condições da indústria são muito positivas, os
brasileiros são um dos maiores consumidores
de viagens no mundo, o Brasil antes da crise
tinha conquistado de acordo a um documento
da OACI (Organização da Aviação Civil Internacional) a posição número cinco em número de viagens de avião, e já se encontrava
na décima segunda posição em quantidade
de passageiros e gastos no exterior. Estamos
aguardando para ver como irá se comportar a
indústria, mas através de dados já publicados
nos meses anteriores indicam que temos recuperado os números iguais aos de 2014, que
foram recorde.
Depois da triste saída de muitas linhas áreas
do país, começa a se ver um aumento no número de voos, o que indica uma melhora substancial na situação do turismo no País.
Como comentava anteriormente, são parte do WCB atualmente quatro hotéis: Pratagy
Beach All Inclusive Resort Wyndham em Macéio;
Wyndham Golden Foz Suites em Foz do Iguaçu;

RH - Como o modelo de vacation da Wyndham está posicionado mundialmente e quais
são os desafios que estão enfrentando no Brasil para expandir e consolidar este modelo de
negócios?
AM - A principal diferença do modelo no exterior com o modelo Brasileiro está no fato de
que no Brasil se comercializa um direito de uso
e fora se comercializa a propriedade. A pessoa
compra de maneira escriturada um produto da
Wyndham. Na realidade, se trata de modelos
diferentes mais que tem a mesma finalidade:
fazer com que o cliente viaje nos empreendimentos da Wyndham Vacation Ownership.
RH - Você assumiu no último dia 1º de outubro o cargo de Presidente e Diretor Geral para
a América Latina e Caribe do Wyndham Hotel
Group. Como você analisa este novo desafio
profissional e quais os planos frente ao cargo?
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AM - O Wyndham Hotel Group é a maior
empresa de Hotelaria no Mundo, temos mais de
8.100 hotéis no mundo e na América Latina já
são mais de 200 propriedades. Assumo em um
momento muito empolgante, pois é o momento
de desenvolvimento e de encontrar nosso espaço na América Latina e no Caribe. Estamos atualmente com 26 propriedades gerenciadas e os
demais são franqueados com nossos parceiros
de negócio como: Vert, Nobile e Lattin Hotels e
entre outros. Temos a meta de seguir crescendo,
dar aos nossos parceiros as melhores ferramentas para marketing, vendas e desenvolvimento
e entre outros.
Para 2018, temos já 79 hotéis para serem
abertos, estamos olhando oportunidades no
Brasil, Equador, Colômbia, México e Argentina
onde já são mais de 50 empreendiementos com
as nossas novas bandeiras, Esplendor e Dazzler, além de Howard Johnson que já é uma

marcas tanto no Brasil como quando viaja fora
do País. Esperamos que isto contribua no desenvolvimento do nosso grupo. O Brasil já deixou de ser o País do potencial e passa a ser uma
realidade, e vemos que teremos muitas oportunidades. Estamos comprometidos com o País.
RH - Quais as marcas hoteleiras que a Wyndham opera mundialmente? Pretendem trazer
mais alguma para o Brasil nos próximos anos
ou vão esperar um melhor momento em razão
da instabilidade política econômica vivida pelo
Brasil?
AM - As nossas marcas são: Wyndham
Grand, Wyndham, Wyndham Garden, Tryp,
Wingate, Hawthorn, Microtel by Wyndham, Ramada, Baymont, Days Inn, Super 8, Howard
Johnson, Travelodge, Kights Inn, Dolce, Dazzler,
Esplendor e Trademark. Teremos nos próximos
meses o Baymont Brasília e nossa ideia é trazer
as marcas Esplendor e Dazzler
que já são muito conhecidas no
mercado Argentino.

“Vamos trazer em breve para o Brasil marcas como o Baymont, Esplendor e Dazzler ”
marca posicionada e desenvolvida no País.
Teremos o nosso primeiro hotel Baymont Inn
and Suites em Brasília e estamos trabalhando para desenvolver Days Inn e entre outras.

RH - Como a Wyndham Hotel Group está
posicionada no Brasil? O que representa o país
e quais são as perspectivas para os próximos
anos?
AM - O Brasil é, como todos sabemos, um
País com muitas possibilidades de desenvolvimento e analisaremos como continuar crescendo. Já vários grupos hoteleiros tem realizado
trabalhos muito importantes no País, isto nos
indica que estamos ainda em um momento
muito positivo para crescer e fazer parcerias.
Esperamos que devido ao tamanho do Brasil,
este representará um dos principais postos no
desenvolvimento, existem ainda muitas operações familiares em vários destinos importantes.
Temos 20 marcas e com certeza teremos uma
marca que possa ser atrativa para empreendimentos no País.
O público brasileiro conhece muitas destas
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RH - Na sua opinião, qual o
principal desafio de uma rede internacional operar no Brasil? E a de tempo compartilhado?
AM - As redes internacionais primeiramente
se enfrentam com a questão das leis locais, que
obviamente são as que imperam, com isto alguns grupos que não conseguem se tropicalizar acabam tendo um desenvolvimento muito
pequeno, não é o mesmo fazer um hotel em
Chicago que em Porto Alegre, nós entendemos
isso e trabalhamos com os países mantendo
nossos padrões mas respeitando as questões
locais.
A outra questão é do modelo de Flat, que já
deu ao Brasil um desenvolvimento único. Sem
ele em alguns destinos não teríamos hotelaria,
mas que agora se tornou um complicador para
o crescimento. O Brasil, diferente de outros
países, não tem conseguido se desenvolver com
recursos de empresários, o qual coloca investimento porque sabe que a hotelaria trará os
resultados ou fundos que invistam pesadamente
para ampliar a rede hoteleira. Os hoteleiros do
País que fizeram investimentos passaram por
momentos muito difícies, que não deixaram
muitos desejos de continuar investindo pesado

Entrevista
na indústria. Agora com a saída dos Condohotéis, isto fará que sejam analisadas alternativas para ter novos empreendimentos, estamos
na hora de sermos criativos para o crescimento.
Já o tempo compartilhado, com todos os projetos Fracionados deverão trazer muitos inventários nos próximos anos, isso contando com
que todo mundo construa o que já está sendo
comercializado, o que dará uma oportunidade
futura para a continuidade de venda de propriedade compartilhada. Os compradores deveram usar o que adquiriram, mas também
irão procurar gerar alguma receita com suas
propriedades. Isso gerará inventário, que deverá ser comercializado no País. Não vejo que o
tempo c0ompartilhado passe por um problema
de inventário, será realmente manter as práti-

turísticos em locais que até agora não tinham
conseguido ser desenvolvidos, acabou que este
segmento está pouco a pouco tomando o lugar
do Condo hotel em destinos turísticos. Conheço
casos similares em cidades como Porto Alegre,
e isto significa que este segmento novo no País
ajudará o desenvolvimento.
Na hotelaria tradicional me parece que teremos que concorrer pelo que existe já no mercado e isso será feito oferecendo alternativas
adequadas e sistemas de distribuição. Contamos com um programa de fidelidade que foi
considerado o melhor nos Estados Unidos com
mais de 52 milhões de usuários, o que deverá
nos dar uma vantagem competitiva forte no
mercado.
RH – Quais são suas expectativas para o mercado brasileiro?
AM - O Brasil representa uma
oportunidade
de
crescimento
na atração de visitantes, e isso
realmente deveria ser uma prioridade para a
melhoria da economia. Não conseguimos ver
traduzidos os benefícios de uma Olímpiada ou
uma Copa ainda no número de visitantes internacionais ao País. Mesmo assim, existe um fluxo
enorme de viajantes nacionais, o que permite
que a indústria tenha oportunidades. Se o Brasil
consegue melhorar as questões de segurança,
isso trará uma janela muito importante para o
crescimento do País. Estamos aqui para ficar e
temos grandes expectativas de que o Brasil será
um dos principais destinos para a Wyndham
Hotel Group.

“Estamos aqui para ficar e temos muitas expectativas otimistas para crescer no Brasil”
cas de venda e marketing dentro da legalidade
e da entrega do produto ao consumidor, sendo
feito isto não devemos ter nenhum problema no
futuro.
RH - Como você analisa o mercado de tempo
compartilhado e hoteleiro no Brasil nos próximos anos?
AM - O desenvolvimento hoteleiro não será
fácil, teremos que encontrar investidores que
entendam e vejam na hotelaria uma alternativa
sólida que os leve a realizar investimentos. O
fractional vai trazer muitos empreendimentos
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Entra em operação
Esta é a primeira unidade da Rede IHG no Centro-oeste brasileiro
e conta com 209 apartamentos
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A imponente fachada do hotel é uma referência local

A IHG - InterContinental Hotels Group dá
mais um importante passo de crescimento e
consolidação de sua bandeira econômica Holiday Inn no Brasil ao colocar em operação no

último mês de outubro uma unidade em Goiânia (GO). O empreendimento é a oitava propriedade Holiday Inn da rede IHG no Brasil e
o primeiro no Centro Oeste brasileiro. Possui
15
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Gerard Murray: “Esta unidade de Goiânia significa muito no crescimento da IHG no Brasil”

na localização um dos diferenciais a começar
pela distância de apenas 200 km de Brasília.
Está situado próximo das principais vias da cidade, das Feiras do Sol e da Lua, dos bancos,
16

do Shopping Bougainville e dos parques locais.
O imponente lobby com pé direito alto e uma
boa iluminação natural é muito bem decorado
e o hóspede já sente o conforto oferecido.

Implantação
“Esta unidade de Goiânia manterá nosso
compromisso de continuar a investir no Brasil e
estamos muito satisfeitos, pois é nossa primeira
bandeira numa região importante do Brasil.
O Holiday Inn Goiânia é uma excelente opção
para os hóspedes que viajam por negócios ou
lazer e estamos empenhados em compartilhar
a alegria de viajar, fornecendo uma estadia
confortável e acessível para todos”, afirmou o
Vice-presidente de Marcas e Marketing do IHG,
Gerard Murray.
A moderna edificação erguida sob rigorosos critérios para se incorporar ao padrão da
marca, conta com 209 apartamentos e todos
eles são para não fumantes. Eles contam com
uma moderna infraestrutura e isto inclui: decoração em tons pastéis para aumentar a sensação de conforto ao hóspede, piso frio, um efici-

ente sistema de ar condicionado, uma bancada
de trabalho com internet gratuita de alta velocidade. Somado a isto está: cofre e fechadura eletrônica, tv de última geração com uma variada
opção de canais a cabo, moderno sistema de
telefonia, cortina com tecido black-out que veda
a iluminação externa, ferro e tábua de passar
roupa, potente secador de cabelo no banheiro e
amenities de primeira linha.
A infraestrutura do hotel conta com uma piscina na cobertura, um fitness center, business
center e seis salas de reuniões modernas com
capacidade para até 500 pessoas. O restaurante
do hotel serve pratos internacionais e regionais
para café da manhã, incluso na diária, almoço
e jantar, e as crianças comem gratuitamente com
a compra de uma refeição adulta. O Holiday Bar
conta com variadas opções de drinques.

Os apartamentos contam com boa infraestrutura para maximizar os serviços
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A piscina fica no terraço de onde se tem uma vista privilegiada da Região

18

Na recepção já se nota o alto padrão de conforto

Implantação

Atlantica Hotels

hotel em Santos (SP)

inaugura segundo

Fachada do Park Inn Santos adotou conceito
arquitetônico moderno

No final do mês de outubro, a Atlantica Hotels iniciou a operação do novo Park Inn by Radisson em
Santos, onde a companhia já opera o Comfort Hotel
Santos. A marca Park Inn by Radisson chega ao seu
segundo empreendimento no Brasil — o outro hotel
da bandeira está localizado em Taguatinga (DF), cuja
oferta de apartamentos é de 186 UHs.
Localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto,

241, no bairro Pompéia, em Santos, o Park Inn by
Radisson Santos conta com 241 apartamentos, com
metragem que varia entre 25 m² e 37 m². Este hotel recebeu investimentos de R$ 62,6 milhões, e, segundo estudos da Atlantica Hotels, o hotel em Santos
deve gerar 64 empregos diretos e indiretos.
De acordo com Eduardo Giestas, Presidente e CEO
da Atlantica Hotels, o mercado hoteleiro de Santos
tem uma demanda voltada ao turismo de negócios,
mas com forte potencial para lazer nos finais de semana. “Por conta da importância do Porto de Santos
para a economia do País, das bacias petrolíferas e de
uma infinidade de escritórios e companhias de diversos setores e pela proximidade com a capital, a cidade é um destino muito importante para o projeto de
expansão da Atlantica Hotels”, declarou o executivo.
Todas as acomodações estão equipadas e informatizadas com bancada de trabalho e cadeira ergométrica, conexão para internet wireless cortesia,
TV Smart 32” com canais a cabo, ar condicionado,
frigobar completo, secador de cabelo, cofre digital,
além de room service 24 horas. A gerência geral do
Park Inn by Radisson Santos está a cargo de Denilson
Althmann.
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Quarto do Park Inn Santos

O hotel conta com três categorias diferentes de
apartamentos. Do 5º ao 16º andar, estão os apartamentos das categorias Superior, com 25 m² e
vista lateral, e Luxo, com 30 m² e sacada com vista
para o mar. O de casal é composto de uma cama
king size, enquanto o twin integra duas camas de
solteiro extra large. Do 18º ao 24º andar, ficam os
apartamentos Luxo, com 28 m² e vista lateral e Premium casal, com 37 m² e casada com vista para o
mar, ambos compostos de cama king size.
O quarto mais exclusivo fica no 17º andar. Com
uma área de 37 m², o apartamento Premium casal
possui uma espaçosa varanda decorada e mobiliada
com vista para a orla da praia.
Apesar de estar próximo ao Gonzaga, bairro
onde se situam as principais redes de comércio da
cidade, shoppings e agitada vida noturna, o bairro
Pompéia – situado entre os canais 1 e 2 – cresceu
nos últimos anos com novos empreendimentos residenciais, que vislumbraram na região um grande
potencial de mercado, muito por conta do novo
perfil de moradores que buscavam aliar segurança,
comodidade e, naturalmente, diante da privilegiada
localização do bairro, maior proximidade das atividades físicas que permeiam a orla da praia.
O empreendimento possui ampla área de lazer
na cobertura do edifício, com fitness center, piscina,
solarium, terraço descoberto, sauna e vestiários; piso
onde o hóspede pode encontrar também um bar que
oferece boas opções para se alimentar ou para desfrutar de um drinque.

dientes e culinárias de todos os cantos do mundo
e do Brasil, em uma leitura contemporânea, onde
podem ser atendidas até 132 pessoas.
Todo o restaurante foi concebido com a melhor
estrutura em maquinários de inox e um show cooking equipado com char broiler, fritadeira, cozedor
de massas, chapa, forno de pizza e forno de pão,
a fim de trazer novas opções gastronômica. Cortesia do hotel, o café da manhã é servido com
buffet completo, composto por uma variedade de
pães e bolos, linha integral, além de frutas e de
frios frescos, acompanhados de iogurtes, cereais
e sucos.

Eventos
Buscando atender aos viajantes de negócios, o
empreendimento conta com uma área de eventos espaçosa, onde reúnem-se três salas de reunião, com
metragens que variam de 19 m² a 47 m², com capacidade total para 50 lugares.
Todas as salas possuem ar condicionado e equipamentos multimídia de última geração. Banheiros
desta área e foyer são exclusivos para aqueles que
usufruem do espaço, que conta, ainda, com um
cardápio diferenciado de coffee break e refeições.
O hotel ainda dispõe de estacionamento com serviço valet com 157 vagas.

Localização
O Park Inn by Radisson Santos está situado a uma
quadra da Avenida Presidente Wilson e, por consequência, extremamente próximo ao jardim da orla,
onde há diversas áreas de lazer para crianças, das
barracas de praia, que são uma tradição na cidade
por integrarem diversas práticas esportivas, porções,
drinques locais e música.
Outra atração turística bastante próxima ao hotel
é o Orquidário Municipal de Santos. Com 71 anos
de história e 22.240 m², o espaço recebe visitantes

Gastronomia
O restaurante Maestro Gastronomia – que fica
aberto diariamente das 12h às 15h e no jantar das
19h às 23h – oferece pratos inspirados em uma
cozinha mediterrânea, em que se combinam ingre-
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de todo o País, atraídos pela peculiaridade de seu
acervo biológico. Inaugurado inicialmente para abrigar orquídeas, evoluiu para um parque zoo botânico,
tornando-se o segundo equipamento turístico e de
lazer do município em número de visitantes, recebendo uma média anual de 260.000 visitantes.

Bandeira Park Inn By Radisson
A bandeira de categoria midscale da Carlson Rezidor é administrada com exclusividade no Brasil pela
Atlantica Hotels. São mais de 150 hotéis da marca em
operação ao redor do mundo e outros 61 em desenvolvimento.

Atlantica

amplia presença em Belém
com hotel da marca Go Inn
A Atlantica Hotels abriu em outubro o Go
Inn Belém, somando mais um empreendimento
na capital paraense, onde já opera o Radisson
Hotel Belém.
Única bandeira 100% brasileira no portfólio
de 12 marcas da Atlantica, o Go Inn conta
com outros nove hotéis da marca no País
– em São Paulo, Manaus, Belo Horizonte,
Goiânia, Curitiba, Vitória, Aracaju, Campinas e Santo André −, que juntos representam a oferta de 1.930 apartamentos.
De acordo com o Diretor executivo de Operações da Atlantica Hotels, Guilherme Martini,
o segmento econômico tem participação fundamental na estratégia de expansão da companhia. “Identificamos em Belém uma demanda por hotelaria de padrão internacional com
preços acessíveis, já que a cidade atrai muitos
viajantes a negócios, além da sua vocação ao
turismo a lazer, devido às belezas naturais da
região”, afirmou o executivo.

Go Inn Belém é o 10º hotel da bandeira no Brasil

O hotel possui 77 apartamentos de 28m²

Go Inn Belém
Localizado no bairro de Campina, o hotel possui 77
apartamentos de 28m², equipados com ar-condicionado,
TV LCD, cofre digital e frigobar, área de trabalho e pontos
de conexão.
O Go Inn Belém está situado entre os shoppings Boulevard e Pátio Shopping Belém e fica muito próximo ao
Mercado Ver o Peso, considerado a maior feira ao ar livre
da América Latina, e à Estação das Docas, parte do antigo Porto de Belém que deu origem ao complexo que
oferece gastronomia, cultura, moda e eventos – ambas
importantes atrações turísticas que estão às margens da
baía do Guajará.
Andréa Barros, Gerente geral do Go Inn Belém, falou
sobre o empreendimento. “Com todos os diferenciais da
Atlantica, como o programa 100% Satisfação Garantida,
e ambientes funcionais e com conectividade, o hotel possui
apartamentos com espaço convidativo e muito confortável.
Mesmo sendo de categoria Budget, a marca oferece serviços que são encontrados em hotéis Midclass”, pontuou.
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.
No restaurante Eat’s, marca própria da Atlantica, é
servido café da manhã cortesia, com buffet completo,
composto por uma variedade de pães e bolos, além de
frutas e de frios frescos, acompanhados de iogurtes e
sucos, onde é possível atender 60 pessoas simultaneamente. Aos fins de semana e feriados, o Go Inn Belém
também serve o café da manhã em horário estendido,
entre 6h30 e meio-dia.
No fitness center, situado no mezanino, aberto todos
os dias das 6h às 22h, o hóspede pode realizar exercícios em aparelhos de última geração, como bicicleta,
esteiras e elípticos. O estacionamento, cobrado à parte,
conta com 13 vagas cobertas e outras três vagas cober-
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tas em estacionamento próximo ao hotel.
Visando atender portadores de necessidades
especiais, o hotel conta com quatro apartamentos
adaptados, com espaço para circulação de cadeirantes e equipamentos para auxiliar pessoas com
dificuldade de locomoção e visão.

AccorHotels apresenta

Muriaé (MG)

ibis budget

Para ampliar sua presença na região da Zona da Mata,
em Minas Gerais, a AccorHotels inaugurou o 34º empreendimento da marca ibis Budget do Brasil em Muriaé.
A cidade tem recebido um fluxo crescente de turistas nacionais e internacionais, e por isso, passado por melhorias
na infraestrutura, de acordo com pesquisa do Ministério
do Turismo.
O hotel possui 108 apartamentos e traz o novo conceito NEST, com design que torna os apartamentos mais
aconchegantes e multifuncionais, além de loja de conveniência aberta 24 horas, estacionamento gratuito e a
característica pet friendly. “Já temos hotéis das marcas

22

Lobby do ibis Budget Muriaé, na Zona da Mata (MG)

ibis em Juiz de Fora, Barbacena e Manhuaçu. A Zona
da Mata, que faz parte de Minas Gerias, é estratégica para a AccorHotels. Continuaremos investindo na
região, levando toda a nossa expertise e excelência em
hospitalidade”, comenta Franck Pruvost, Vice-presidente
executivo de Operações das marcas ibis, ibis Styles e ibis
budget AccorHotels América do Sul.
A indústria têxtil é economicamente importante para
Muriaé. A cidade atrai um número expressivo de representantes comerciais que vão à cidade em busca de novos
negócios. Além disso, o destino é bastante procurado por
amantes de rapel, trekking, trilhas e canoagem.

Giro

pelo mundo
a melhor e mais completa opção de hospedagem da
capital e também impulsionar a gastronomia. “Nosso
restaurante Gol Olímpico conta com um cardápio internacional, e aos fins de semana servimos feijoada e
massas. O Pool bar Tiro de Esquina oferece drinks e petiscos na área da piscina e é ideal para um happy hour
ou encontro de amigos. Queremos que mais pessoas
conheçam estas opções e frequentem o hotel mesmo
quando não estão hospedadas”, finaliza Fernando.

Lobby do Bourbon Assunção, hotel que completa seis
anos e se torna referência no Paraguai

Bourbon Assunção (PRY) completa

seis anos com números expressivos

O empreendimento, inaugurado em setembro de
2011, está a apenas três minutos do aeroporto internacional de Assunção. Por causa de sua localização estratégica e estrutura completa para eventos, o Bourbon
Assunção completa seis anos de operação posicionado
como uma das principais opções hoteleiras do Paraguai.
Até agosto de 2017, o hotel contou mais de 200
mil hóspedes. Artistas e celebridades, políticos, atletas
e comissões técnicas, além de empresários, são alguns
dos principais clientes do empreendimento.

Eventos
Principal fonte de faturamento do hotel, os eventos
acontecem a todo o momento. Seja em uma das salas
do hotel ou no centro de convenções, que tem capacidade para 4.500 pessoas e é o maior do país.
Nos seis anos, o Bourbon Assunção realizou mais
de 2 mil eventos com a participação de meio milhão de
pessoas. Feiras, encontros políticos, exposições, casamentos, festas de aniversário e convenções são alguns
tipos já realizados.

Projeções

IHG apresenta InterContinental

Angeles

Los

O IHG - InterContinental Hotels Group abriu recentemente as portas do InterContinental Los Angeles
Downtown. Como o edifício mais alto a oeste de Chicago, o hotel conta com 73 andares. O empreendimento é
parte do Wilshire Grand Center no epicentro do distrito
histórico, financeiro, e artístico do centro de Los Angeles.
A propriedade principal é parte da expansão da
IHG na região oeste e do crescimento geral em todo o
portfólio como a maior propriedade do InterContinental
nas Américas. Oitocentos e oitenta e nove apartamentos
estão distribuídos do 31º andar até o primeiro lobby,
situado no 70º andar, oferecendo aos hóspedes uma
nova perspectiva da cidade conforme fazem check-in.
Com uma cobertura no último andar que exibe vista
da cidade, e uma escultura de luz de três andares das
famosas rodovias de Los Angeles no lobby da cobertura, o hotel InterContinental é o primeiro edifício certificado LEED Gold para design e construção no centro
da cidade, com todos os aspectos projetados para gerar
controle ambiental sem prejudicar a experiência de luxo
do hóspede.
O hotel InterContinental possui quase 95.000 m² de
espaços modernos e tecnologicamente avançados para
eventos, reuniões, conferências e banquetes, tanto em
áreas fechadas como abertas, com um Salão Principal
de 21.000 pés quadrados e 33 salas de reuniões.

O Diretor Fernando Macedo, que está à frente do
hotel há cinco anos, comemora os resultados alcançados e atribui o sucesso à sua equipe. “Temos um quadro
de funcionários muito estruturado e competente. Cada
um faz o seu melhor e o resultado é sempre a satisfação
máxima dos nossos clientes, seja em eventos, hospedagem ou gastronomia. Estamos em constante aprendizado e os funcionários passam regularmente por reciclagens para que o serviço evolua sempre”, comenta.
Entre as estratégias para os próximos passos do
empreendimento, estão a consolidação do hotel como
InterContinental Los Angeles tem 73 andares
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Quarto do Bristol Binder em Mogi das Cruzes (SP)

Bristol Hotéis & Resorts
marca de 17 empreendimentos

chega à

A Bristol Hotéis & Resorts escolheu 2017
para ser o ano de uma expansão que faça a
marca estar presente de Norte a Sul do País. No
primeiro semestre, a rede conseguiu levar sua
bandeira para duas novas localidades, Belém
(PA) e Teresina (PI). E em outubro, anunciou a
chegada a dois novos municípios: Porto Alegre
(RS) e Mogi das Cruzes (SP). Elayne Alves, Diretora executiva da Bristol, falou sobre a estratégia de ampliação que começou a ser traçada
em 2015. “A meta é dobrarmos o número de
empreendimentos em, no máximo, cinco anos.
Aos poucos, estamos conseguindo executar esse
planejamento, chegando a Estados onde ainda
não tínhamos operações e buscando estar presente nas cinco regiões do País”, pontuou.
Para garantir o crescimento sustentável da
marca, a aposta está na parceria com investidores que queiram oferecer aos hóspedes uma
infraestrutura de qualidade, trabalhando sob
uma bandeira já respeitada no mercado. “Somos reconhecidos pela estabilidade e transparência. Para nós, é importante dividir esses valores com outros parceiros visando não apenas
a expansão do nosso nome no mercado, mas a
contribuição para o crescimento do setor como
um todo”, afirmou o Diretor Comercial e de
Novos Negócios da Bristol, Milton Bento.
Os novos hotéis do portfólio – Bristol Binder,
em Mogi das Cruzes, e Bristol Açores Premium,
em Porto Alegre – começaram a funcionar sob
a bandeira no início do último mês. “Estamos
em processo de adequação da comunicação visual para que atendam ao padrão Bristol. Toda
a infraestrutura e equipe de atendimento serão
mantidas. Mas vamos empregar o jeito Bristol
de atender com excelência, sempre colocando o
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Fachada do Bristol Açores em Porto Alegre (RS)

cliente em primeiro lugar, o que se tornou marca registrada de nossa rede”, explicou Elayne.

Foco no mercado corporativo
A maior parte dos hotéis operados pela Bristol hoje é sob contrato de administração hoteleira e tem como foco os viajantes business. A
rede acredita que ainda há uma alta demanda
do público corporativo em várias localidades.
Hoje, essa parcela representa 70% dos clientes
da marca.
Com isso, a Bristol Hotéis & Resorts tem
buscado investir em hotéis que já ofereçam infraestrutura para, além da estadia, comportar
eventos de pequeno, médio e grande porte.
“O turismo de negócios não está apenas nos
turistas que circulam pelas cidades a trabalho.
Envolve também as empresas que buscam organizar eventos corporativos dos mais diversificados. Esse é um nicho no qual temos expertise
e queremos continuar crescendo”, finalizou a
Diretora executiva.

Minas Hospitality Business assume administração do Hotel Casablanca (MG)
A rede hoteleira MHB assumiu o antigo Hotel Casablanca em Betim, zona metropolitana de Belo Horizonte. O empreendimento era tradicional na cidade e já
possuía uma clientela fixa. Com a nova administração,
o novo hotel passou por revitalização, além de retrofit
no salão de jogos, lobby e restaurante, além de ganhar
uma nova sala de eventos.
O Stop Inn Betim by Casablanca oferece restaurante,
bar, piscina, jacuzzi, sala de jogos, academia e espaço
para eventos. As tarifas praticadas seguirão o modelo
agressivo de preços competitivos que caracteriza a bandeira Stop Inn, nas categorias Standar e Luxo.
Sendo Betim uma das mais populosas e importantes

Administração
Betim e BH”, comenta o Gerente de Vendas da rede,
Daniel Baeta.
Além do SIBE, a MHB também administra os hotéis
Stop Inn Cidade Nova, Expominas e Antônio Carlos; Ímpar Suítes Cidade Nova, Expominas, Barão de Cocais;
Ville Celestine e Flat Califórnia.

Blue Tree Hotels
Empreendimento é integrado à bandeira Stop Inn e
passa a se chamar Stop Inn Betim by Casablanca

economicamente cidades do estado de Minas Gerais, a
incorporação do novo hotel representa um novo passo
para a expansão da rede MHB. Betim é sede de grandes
indústrias e fomenta o setor de negócios e eventos na
região. “É sim uma grande conquista, temos um bom
portfólio de hotéis na capital mineira e captar um hotel numa praça tão importante como Betim e muito
importante do ponto vista estratégico. Betim possui um
mercado corporativo muito rico, que eventualmente explorávamos, hoje temos acesso mais amplo à região, o
que nos dá uma vantagem em relação aos hotéis em

registra aumento
na ocupação do primeiro semestre

A Blue Tree Hotels, rede hoteleira nacional comandada pela empresária Chieko Aoki, está celebrando
20 anos e registrou aumento de cinco pontos percentuais em ocupação no primeiro semestre, número que
representa 9% a mais do que o realizado no mesmo
período em 2016. A rede ainda comemora receita
11% mais alta no período de 2017.
O aumento no número de reservas efetuadas
ganha destaque para os finais de semana do Blue
Tree Park Lins, que por ser um destino ideal para viagens em família, conseguiu manter a taxa de ocupação em 76% aos sábados e domingos.
Já durante a semana, nove unidades da Blue Tree
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Rede hoteleira liderada por Chieko Aoki se destacou no período em comparação com 2016

atingiram mais de 70% de ocupação, número alcançado principalmente por causa de hospedagens
corporativas. Nesse campo, se destacam o Blue Tree
Towers Florianópolis e o Blue Tree Towers Rio Poty –
Teresina, ambos com 79% de ocupação em dias úteis.
Além da alta na receita de hospedagem, a rede
destaca o crescimento da área de eventos: em comparação com o primeiro semestre de 2016, a Blue
Tree atingiu 6,8% de crescimento na reserva de salas
de eventos. A alta foi garantida principalmente pelo
desempenho das unidades de Caxias do Sul (RS),
Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Guarujá (SP), Lins
(SP), Paulista (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santo André
(SP), Teresina (PI), Valinhos (SP) e Verbo Divino (SP),
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que fecharam o período acima da meta estabelecida.
Para Chieko Aoki, o crescimento da rede reflete o trabalho árduo da equipe de vendas, que tem se dedicado cada vez mais para atingir resultados positivos
para as unidades.

AccorHotels

assina acordo para
adquirir Mantra Group Limited

A AccorHotels assinou um acordo com o Mantra Group Limited, com o objetivo de adquirir todo
o capital da empresa por meio de um acordo a
ser aprovado pelos acionistas. Segundo os termos
do contrato, a AccorHotels oferecerá 3,96 dólares

Sébastien Bazin, CEO e Chairman da AccorHotels

Administração
australianos por cada ação, incluindo qualquer dividendo especial em potencial.
Sébastien Bazin, chairman e CEO da AccorHotels, declarou que esta operação irá apoiar o crescimento do grupo a longo prazo na região da Ásia
Pacífico. “A carteira do Mantra trará a AccorHotels
formatos de acomodação adicionais e uma base
de clientes forte para complementar nosso portfólio
de hotéis na Austrália. Estamos confiantes de que
os termos da transação são convenientes para os
acionistas de ambos os grupos”, afirmou Bazin.
O presidente do Mantra, Peter Bush, disse
que a oferta da AccorHotels representa uma
proposta atraente para o Mantra e para os
acionistas, e o conselho recomenda por unanimidade a proposta. “A forte experiência do
Mantra em apartamentos, em particular, e nossa presença em resorts são muito complementares às operações da AccorHotels na Austrália
e na Nova Zelândia. O negócio combinado
será uma parte importante do forte e crescente
mercado de turismo da Austrália e seus clientes

se beneficiarão com os principais conhecimentos de mercado das duas empresas”.
O Mantra é um dos maiores operadores hoteleiros e de resorts da Austrália, contando com
127 propriedades e mais de 20.000 quartos em
hotéis, resorts e apart-hotéis em toda a Austrália,
Nova Zelândia, Indonésia e Havaí.
As propriedades da carteira do Mantra variam
de acomodações de luxo e resorts costeiros a aparthotéis em destinos turísticos e de principais cidades
sob três principais marcas: Peppers (28 propriedades), Mantra (75 propriedades) e BreakFree (24
propriedades). O Mantra também gerencia serviços
de hospedagem, incluindo áreas de recepção, restaurantes e bares, centros de conferências, instalações de piscina e entretenimento e escritórios. O
Mantra possui mais de 5.500 funcionários.
A atuação geográfica da AccorHotels e do Mantra, juntamente com uma distribuição e sistemas
aprimorados, formam uma base favorável a partir
da qual a AccorHotels pode se expandir ainda mais
na região.
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Centro de Convenções & Expo Center, inaugurado há pouco mais de um ano pela Rede Windsor

Complexo Windsor Barra da
Tijuca tem crescimento de quase 30%

O Complexo Windsor Barra da Tijuca, centro integrado e localizado no Rio de Janeiro, apresenta
alta de aproximadamente 30% no incremento de
receita na realização de eventos de grande e médio
porte no primeiro semestre de 2017 (em comparação ao mesmo período de 2016).
O Complexo engloba o Windsor Barra, Windsor
Oceânico Windsor Marapendi e o Centro de Convenções & Expo Center, que foi inaugurado há pouco mais de um ano. Ao todo, o Complexo Windsor
Barra da Tijuca tem 22 mil m², 22 salões multiuso e
capacidade para receber até 10 mil pessoas.
Ivan Bonfim, Gerente Geral Corporativo de
Vendas da Windsor Hoteis afirmou que os Jogos
Olímpicos e outros grandes eventos aqueceram o
centro de convenções. “Parecia um grande desafio continuar crescendo em um cenário de poucas perspectivas, mas nós trabalhamos duro para
trazer grandes realizações, e agora podemos nos
orgulhar desse resultado, que até o final do ano
certamente será ainda melhor”, ressaltou Bonfim.
28

Seu conceito “one-stop-shop” permite aos visitantes ter à disposição uma estrutura completa de
hospedagem, gastronomia, área de eventos, estacionamento e segurança, em um único lugar.

Crescimento no mercado latino
Para explorar as novas possibilidades do mercado carioca, em 2017, a Windsor Hoteis tem investido fortemente no mercado latino com resultados positivos e crescimento de 30% em room nights
e 11% em receita.
A Windsor Hoteis, como já anunciado, prevê a
inauguração do Windsor Califórnia, nova unidade
da Rede em Copacabana, para o Verão de 2018.
Além disso, a Rede também vem inovando em sua
estratégia de distribuição e venda online, com melhorias constantes nos canais diretos e tecnologias
de marketing digital. “Acreditamos na recuperação
econômica do Brasil, estamos trabalhando com o
objetivo de alavancar ainda mais a cidade do Rio de
Janeiro, contribuindo assim para a recuperação dos
negócios e captação de novos mercados”, explicou
Ivan Bonfim, Diretor de vendas da Windsor Hoteis.

Administração
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O fundador da rede Tauá, João Pinto Ribeiro

Rede Tauá

implantará sua bandeira
em hotéis independentes

Focada em expandir sua operação no Brasil e aumentar o portfólio, a rede Tauá de Hotéis vai passar
a implantar sua bandeira para hotéis independentes.
Além de seus empreendimentos próprios, a Rede Tauá
ampliará sua presença no Brasil implementando a bandeira “Tauá” em hotéis de terceiros.
De acordo com o fundador e Presidente da rede,
João Pinto Ribeiro, a estratégia para manter o crescimento é cuidar dos clientes. “Iniciamos conversas com
três hotéis”, revela.
Lizete Ribeiro, Diretora Comercial e de Marketing da
rede, afirma que a rentabilidade das operações e a expertise em gestão comercial e financeira de resorts são
os motores desta decisão na estratégia de crescimento
do negócio. “Nossa meta é ter pelo menos dois novos
hotéis em nosso portfólio em 2018”, adiantou.
Hoje, a rede é proprietária de dois resorts, o Tauá
Caeté e o Tauá Atibaia, um hotel corporativo, o Alegro
Hotel by Tauá, e é a gestora do Grande Hotel e Termas
Araxá, um castelo tombado. O terceiro resort próprio
está em construção, o Tauá Alexânia, em Goiás, com
inauguração de sua primeira fase prevista para 2019.
Segundo a Diretora comercial, os resorts estão próximos aos grandes centros urbanos, e a rede quer explorar
regiões diferentes, pois todas têm oportunidades para que
um negócio bem gerido dê resultados. “Buscamos hotéis
de médio a grande porte, que possuam 100 apartamentos, ou mais, com boa infraestrutura de lazer e eventos”,
completou a executiva.

laria econômica brasileira, pois nosso produto é inovar
na entrega oferecida ao hóspede. Com isto, queremos
crescer com três a quatro aberturas ao ano e investimento de cerca de R$ 15 milhões por unidade. No
próximo ano devemos colocar em operação uma unidade no centro da capital paulista, mas já na primeira
semana do próximo mês de dezembro começamos a
operar uma unidade em São José dos Campos que é
uma conversão do Intervale Othon Travel. Conversões
e novos empreendimentos será a nossa base de crescimento no Brasil”, afirma Olivier Coustet, Diretor geral
da B&B Hotels no Brasil.
E ele aponta vários diferenciais do produto para ganhar
escala e crescer: “O produto é flexível e se adequa as necessidades dos hóspedes, os serviços são selecionados e isto
inclui um bom conforto térmico e acústicos nos apartamentos, wi-fi gratuito e de velocidade, um fato café da manhã e
um produto com design bem arrojado para atender a quem
viaja à negócios ou mesmo a lazer”, diz Coustet.
Segundo ele, além da unidade da capital paulista e de
São José dos Campos que já estão previstas, já existe contrato assinado para uma unidade em Barretos, também
no interior paulista e outra na capital. “Nosso crescimento
deverá ser geocalizado e nosso objetivo é ir para cidades
acima de 100 mil habitantes que crescem acima da média
nacional e isto inclui regiões como os estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, o Sul de Minas Gerais e o Norte do Paraná”,
revela Michael Schnurle, Diretor de desenvolvimento da B&B
Hotels no Brasil.
E uma aposta da B&B para crescer no Brasil é o
modelo de negócios e por ter uma única bandeira. “O
fato de ter somente uma única bandeira econômica nos
dá foco para concentrar nos negócios e outro grande
diferencial nosso, é que não trabalhamos com contrato de administração de bens de terceiros, mas sim
com contrato de locação do empreendimento a longo
prazo. Com isto, garantimos uma rentabilidade aos investidores independente da performance do empreendimento. Acreditamos que este modelo vai nos abrir muitas oportunidades no Brasil”, assegurou Schnurle.

B & B Hotéis

pretende ter 25 unidades no Brasil até 2025

Esta é a meta do grupo hoteleiro francês que possui
mais de 400 hotéis na Europa e que elegeu o Brasil o
primeiro País fora da Europa para expansão. ”Estamos
de olho nas oportunidades apresentadas pelo mercado Brasileiro e queremos crescer, mas de forma bem
pensada e planejada. Acreditamos que é possível introduzir novos conceitos de produtos e serviços na hote30

Olivier Coustet e Michael Schnurle
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Risoto Camarão e Banana do Bistrô Saint Malo

Casa Grande Hotel

abre Festival
de Risotos & Crepes do Bistrô Saint Malo

O Bistrô Saint Malo do Casa Grande Hotel Resort
& Spa, no Guarujá (SP), abriu a temporada de primavera com o Festival de Risotos & Crepes. Até o dia 16 de
dezembro, hóspedes e visitantes poderão saborear uma
deliciosa seleção de pratos cuidadosamente elaborados
pela Chef Jacquelline Roellandt.
São cinco opções de risotos e uma seleção de quatro
crepes doces. Servido como prato principal, o risoto é
apresentado nas opções: Camarão com Banana e Curry,
Cogumelos e Aspargos Verdes, Polvo ao Açafrão, Bacalhau Gadus Morhua com Brócolis e Azeitonas, e Tomate
Seco, Mozarella de Búfala e Rúcula. Todos servidos em
porções individuais ou para duas pessoas.
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A experiência gastronômica torna-se completa com a
deliciosa seleção de crepes doces, elaborados para combinar com as temperaturas amenas da estação: Creme
de Avelã com Morangos, Pêra com Calda de Chocolate
Belga, Romeu & Julieta e Banana com Doce de Leite.
Todos em porções individuais. “Uma das especialidades
preferidas dos franceses, o crepe é versátil e combina
com uma infinidade de recheios. O segredo está no
preparo da massa, que deve ser fina e delicada, para
não pesar no estômago”, lembra a Chef Jacqueline.
Durante todo o período do Festival de Risotos &
Crepes, o Bistrô Saint Malo atenderá também com o seu
tradicional cardápio de culinária francesa. “Esta é uma
excelente oportunidade para apreciar os clássicos da
gastronomia internacional, em um ambiente especialmente charmoso e elegante. Realmente é uma experiência imperdível”, afirma o Gerente de Alimentos e Bebidas
do Casa Grande Hotel, Altair Teixeira.

Festival de Boteco movimenta
ibis com drinks e petiscos

hotéis

As marcas ibis, ibis Styles e ibis budget receberam durante todo o mês de outubro o Festival
de Boteco. Todos os restaurantes e bares dos hotéis do segmento econômico da AccorHotels ofe-

Bar do ibis Budget Morumbi
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O tradicional hambúrguer americano foi uma das opções do Wish Serrano (RS)

receram uma variedade de bebidas com alguns
petiscos de acompanhamento.
O cardápio de bebidas contou com cerveja
nacional e importada, coquetéis como mojito,
gin&tonic, cuba libre, caipirinha com frutas especiais e vinho na taça. Os hotéis tinham menu
de petiscos variados, que incluíam opções frias
como salame, queijo provolone e lombinho defumado, e porções quentes como salsicha aperitivo, calabresa com cebola, batatas fritas e frango
à passarinho. O evento gastronômico acontece
em todos os hotéis da rede na América do Sul.
“O setor de Alimentos & Bebidas é de suma
importância para a AccorHotels. Em alguns hotéis, a área chega a representar mais de 30% da
receita da unidade. Por isso, cada vez mais estamos apostando em iniciativas como essa do Festival de Boteco”, comentou Lucas Demetrescu,
Gerente de Alimentos e Bebidas para ibis, ibis
Styles e ibis budget AccorHotels América do Sul.

Wish Serrano recebeu jantar “Sabores
da América” inspirado no Halloween

No dia 21 de outubro, o Wish Serrano Resort &
Convention Gramado (RS) recebeu o Jantar Sabores da América: Uma noite de Halloween. Foi uma
noite inspirada em uma das comemorações mais
tradicionais dos Estados Unidos, que promoveu
concurso de melhor caracterização, cardápio especial e sorteios de viagens para os presentes.
O evento encerrou a temporada de jantares
temáticos de 2017 e foi realizado no restaurante
Garda, que fica no hotel. O menu contou com variada ilha de saladas (Caesar Salad, House Salad e
Vegas Salad), ilha de quentes (Buffalo Wings, Spicy
Shrimp, Barbecue Ribs, Pilaf Rice, Mashed Potato),
além de uma estação de carnes com costela suína
americana, vegetais grelhados, diversos tipos de
hambúrgueres (picanha, frango e cordeiro) e sobremesas típicas, como cheese cake e Apple Pie,
entre outras.
33

Gastronomia
Os participantes do jantar também concorreram
a uma viagem para Miami (com acompanhante),
incluindo passagens aéreas de ida e volta e duas
diárias de hotel na cidade. Para entreter os hóspedes, o jantar teve a participação da banda gaúcha Nacional KID, que embalou a festa ao som de
hits pop e rock nacional e internacional.

O KidsNCook pode ser realizado em qualquer uma das 16 unidades do Novotel presentes no Brasil a partir de dezembro.

Novotel

lança workshop de culinária
para crianças
Seguindo a alta tendência da gastronomia,
a marca Novotel lançou o KidsNCook, workshop que utiliza a culinária para que as crianças aprendam receitas de maneira divertida. O
programa dura cerca de 1h30 e é focado em
crianças de 5 a 11 anos, no qual aprendem a
fazer cookies, bolos, cupcakes, pizza, sorvete e
até opções saudáveis como salada.
O Chef de cozinha do hotel é o responsável por conduzir toda a ação, que podem ser
eventos abertos nos hotéis e também privados,
como uma celebração diferente de aniversário
para os pequenos. Em todo evento, o tema segurança e estrutura é imprescindível, para que
os pequenos possam aproveitar um ambiente
descontraído e seguro.
Roberta Vernaglia, vice-Presidente de Marketing da AccorHotels para América do Sul,
afirmou que a ação tem o objetivo de proporcionar experiências únicas aos nossos clientes,
sejam hóspedes ou não. “Por isso, lançamos um
momento especial e exclusivo para os pequenos
dentro dos nossos hotéis”, explica.
Além do KidsNCook, diversas atividades fazem parte de todos os hotéis da marca no mundo, como: vídeo game com Kinect disponível
para todos os hóspedes, kids corner para diversão dos pequenos no lobby, e outros benefícios para famílias.

Parceria
O chocolate é o ingrediente principal nessa
primeira edição do KidsNCook, que conta com
a Cacau Show, uma das principais marcas especializadas em chocolate do Brasil, como sua
principal parceira. Em todos os eventos que
contarem com chocolate, os brindes e insumos
serão oferecidos pela Cacau Show.
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KidsNCook terá início em dezembro na rede Novotel

Grand Hyatt São Paulo
festival de gastronomia alemã

sediou

No último mês, o Grand Hyatt São Paulo promoveu o Beerfest, festival de especialidades típicas da culinária germânica. O evento aconteceu
no C-Cultura Caseira, um dos restaurantes do hotel. O menu elaborado pelo Chef Val Fernandes
ofereceu saladas típicas e pratos tradicionais,
como Joelho de porco braseado, Schnitzel de
bife, Picles com spätzle salteadas com semente de
papoula, Chucrute, Salsicha weisswurst e outras
receitas. Na carta de bebidas, mais de 20 rótulos
de cervejas nacionais e importadas completaram
a harmonização.
O Festival Beerfest teve o seguinte menu:
Pães:
Landbrot,
Sonnenblumenkernbrot,
Laugenbrezel.
Buffet Salada e Frios: Salada de linguiça
com cebola, dill, vinagre de vinho tinto; Salada
de batata, mostarda doce, cebola; Salada de
repolho com bacon; Salada de repolho roxo,
radicchio, red onion, ciruela; Salada de rabanete com dill; Salada de pepino com creme
azedo, salmão defumado; Salada de peixe herring; Salada de beterraba e ovos com iogurte
e picles; Bolo de carne fleischkäse, maionese,
mostarda; Terinne de porco em geleia, creme
azedo, raiz forte, picles; Sopa de batata com
linguiça Frankfurt.
A la carte:
Joelho de porco braseado com cerveja, repolho roxo braseado com ameixa seca ou
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Beerfest aconteceu no Grand Hyatt São Paulo

Schnitzel de bife, limão, picles com spätzle salteadas com semente de papoula ou Salsicha
weisswurst na panela, chucrute, bacon, batata
cozinha.

Búzios (RJ) recebe chefs franceses
para intercâmbio gastronômico
Na última semana de outubro, chefs franceses e brasileiros estiveram em Búzios (RJ) para
o encontro Les Pantagruels 2017, que chegou
à 7ª edição. A culinária francesa se uniu à

brasileira em um intercâmbio gastronômico no
restaurante Chez Françoise, do hotel Le Relais
La Borie.
O foco do Les Pantagruels, que é realizado
desde 2010, é homenagear a cozinha brasileira. Por isso, para representar o Brasil, são convidados quatro chefs que levaram o melhor da
culinária e dos insumos que cada região do
país oferece.
Para aguçar a criatividade dos chefs, ingredientes selecionados integrarão a lista das matérias-primas utilizadas. Entre alguns dos mais
exóticos estão: as sementes de cumaru, o maxixe, o jatobá do cerrado e a pimenta de baniwa,
entre muitos outros específicos de cada região
do Brasil.

Restaurante do Meliá Campinas
(SP) lança novo cardápio

16 chefs participaram do encontro em Búzios (RJ)

O del Jardín, restaurante do hotel Meliá Campinas
(SP), estreou um cardápio em comemoração ao primeiro ano de operação do hotel. Criado pela chef Ana
Carolina Acorsi, o menu apresenta pratos tradicionais
da casa com novidades, como o Steak de Picanha e
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Steak de Picanha e espeto de queijo coalho do Meliá Campinas (SP)

espeto de queijo coalho, servidos com pão de alho,
molho chimichurri e farofa.
O novo cardápio ainda conta com Ravioloni de
Queijo Brie – ravioloni recheado com queijo brie ao
creme de rúcula, fatias de presunto cru e crocante de
castanha brasileira, Frutos do mar – camarão, lula e
polvo, puxados em azeite, cebola, alho tomate concasse e ervas servido sobre nhoque de semolina e aspargos grelhados e Salada Fitness – Batata precoce,
batata doce, alho poró, ovos de codorna, tomate cereja e brócolis ao molho de mostarda e mel.
Outra sugestão irresistível da chef é o Risoto de Cordeiro – Risoto de ragú de cordeiro servido com pesto
de menta ricota caseira atalaia e crisps de cebola. Por
estar situado em uma área residencial, o restaurante
del Jardín também é aberto para o público em geral.
O restaurante del Jardín oferece um cardápio elaborado com receitas diversificadas da cozinha contemporânea brasileira. O serviço à la carte traz um menu
recheado de opções para os mais variados paladares,
sempre com novas sugestões no almoço e no jantar.
Outra atração do restaurante é o café da manhã,
oferecido todos os dias a partir das 6h30 com uma
grande variedade de pães, bolos, doces (feitos no
hotel), frios e sucos naturais, além de outras opções.
Atendendo aos eventos do hotel, o Restaurante del
Jardín oferece uma série de opções de coffee break e
coquetéis, além de brunchs e eventos especiais.
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Restaurantes da rede Vitória Hotéis
participam de festival gastronômico
A 9° edição do Restaurant Week Campinas aconteceu até o início deste mês e entre os participantes
estavam dois restaurantes administrados pela Rede
hoteleira Vitória Hotéis: o Esquinica, localizado no
Vitória Hotel Concept Campinas, e o Vitorino, no
Vitória Hotel Convention Paulínia. Este último, é a única casa gastronômica participante desta cidade.
Com o tema “Temperos de Quintal”, a ideia é
trazer menus especiais para as mesas. O tradicional festival gastronômico reúne cardápios fechados
e preços sugestivos em mais de 30 restaurantes da
cidade de Campinas, além de Indaiatuba e Paulínia.
Os cardápios do Restaurant Week incluiram entrada,
mais prato principal e sobremesa sempre a valores
pré-estabelecidos.

Galeto assado esteve no menu especial da
Campinas Restaurant Week
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Fachada do hotel Atlanta Plaza (PE)

Restaurante do hotel Atlanta
(PE) apresenta novidades

Plaza

Localizado no piso mezanino do Hotel Atlanta
Plaza, em Recife (PE), o restaurante Mirage passou por algumas mudanças. O local agora atua
em temporadas programadas, de quinta a sábado e vem como uma opção noturna. A casa também reformulou sua estrutura para melhor receber os clientes.
O ambiente oferece entretenimento aliado a alta
gastronomia e o cardápio é diferente a cada evento
com detalhes temáticos e atrações musicais. O Mirage Invites funciona com preço por pessoa que dá
direito a show e degustação do menu sugestão com
diferentes etapas.
A novidade já pode ser conferida com pratos
assinados por César Santos e apresentação da
banda Vintage Pepper, que aposta em repertório
de blues, soul e jazz, além de releituras de clássicos internacionais. Com uma diversidade de
bebidas como coquetéis clássicos e drinques à
base de gim e whisky, o restaurante investe em
vinhos e espumantes.
O espaço tem capacidade para 70 pessoas e
foi renovado com inspiração arquitetônica na art
decó e tem vista panorâmica para a praia de Boa
Viagem, um ponto turístico da cidade.
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Restaurante do eSuites
passa por mudanças

Toscanini

O Restaurante Toscanini, localizado na
região Centro-Sul de Belo Horizonte, está se
reposicionando no mercado e agora assume o
status de Empório Toscanini. A mudança, que
não é somente de nome, visa oferecer mais
qualidade, conforto e produtos diferenciados
para seus clientes.
A transição de restaurante para empório
acompanha também a mudança de bandeira
do hotel, que passou a integrar a rede Vert
Hotéis, agora como eSuites Toscanini. “Com a
chegada da nova bandeira ao hotel, associada
ao desejo de mudar contratamos uma consultoria especializada que nos sugeriu transformar o restaurante em empório. Nossa estratégia é aproveitar a localização privilegiada em
um hotel ao lado da Savassi e praticamente no
centro noturno de Belo Horizonte, além de incrementar novos pratos ao menu e de valorizar
o espaço”, explica o chef executivo do Empório
Toscanini, Mário Resende.
Com a mudança, o objetivo é que o restaurante seja um local gastronômico de referência
para a realização de eventos mais intimistas.
“Ofertamos produtos de qualidade que não são
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encontrados facilmente em BH. Além disso,
a cultura mineira é valorizada com o que
tem de melhor, queijos, cachaças, doces e
outros itens que Minas oferece, encantando
os que degustam. Também são oferecidos
produtos de Belém, cidade onde cresci e
terra natal da minha família materna. É
importante destacar que Belém foi eleita a
Cidade Criativa da Gastronomia, pois lá
encontramos temperos e produtos únicos,
além de uma cultura gastronômica inigualável”, ressalta Mário.
Dentre os produtos comercializados
além da gastronomia mineira, chocolate da
Amazônia, cupulate – chocolate feito a partir da semente de cupuaçu, geleia, licores,
farinha d’água e de tapioca, tucupi preto,
jambu, entre outros.
Além disso, o Empório agora realiza diversos eventos socais, como parte da sua programação, para atrair o público da cidade e
descontrair os hóspedes, apostando no espaço
também como um local de entretenimento.
Outra novidade prevista para novembro
é a mudança do cardápio, visando apostar
mais na diversidade com entradas, saladas,
sanduíches, sopas, massas, frutos do mar
e peixes, além de aves e carnes nobres. O
Empório Toscanini é aberto para os hóspedes
do hotel eSuites Savassi Toscanini e também
para o público externo que pode tomar café
da manhã, almoço e jantar à la carte e demais itens ofertados pelo Empório.

Agora, restaurante passa a se chamar ‘Empório Toscanini’
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5ª edição do LASOS aconteceu com sucesso e
reuniu 248 participantes em Buenos Aires
O evento teve 67 profissionais brasileiros
que atuam no segmento de tempo compartilhado participando

Fotos: Divulgação

A RCI – Resort Condominiums International,
uma das maiores provedoras de tempo compartilhado no mundo, promoveu entre os dias 17 a
20 de outubro no hotel InterContinental Buenos
Aires, localizado no centro da capital portenha,
a 5ª edição do LASOS – Latin American Shared
Ownership Summit. O objetivo deste evento é
compartilhar experiências, tendências e conhecimento que visam fortalecer a indústria do setor.
No total, dez países estavam reunidos, sendo 30
palestrantes e 67 brasileiros cadastrados. “Cada
edição do LASOS aumenta ainda mais a participação dos brasileiros interessados em compartilhar experiências e ampliar conhecimentos so-

bre a indústria da propriedade compartilhada
da América Latina. Isto demonstra como esta indústria já está consolidada no Brasil e em franco
crescimento. Esta edição consolidou ainda mais
o LASOS, que já tem definida sua 6ª edição e
acontecerá em outubro de 2018 em Nuevo Vallarta, no México, onde teremos muitas novidades
a serem apresentadas a indústria do tempo compartilhado”, destaca Maria Carolina.
A grade de programação esteve repleta de temas
muito interessantes e atuais e foi muito prestigiada
por autoridades locais e representantes do setor,
como: Sebastian Slobayen, Subsecretário do Ministério de Turismo da Argentina, César Raul Mochón,
Presidente da Câmara de tempo compartilhado da
Argentina, Oscar Ghezzi, Presidente da Câmara
de Turismo da Argentina e seu Diretor executivo,
Fernando Gorbarán, que participaram de painéis
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Maria Carolina Pinheiro: “Cada edição do LASOS aumenta ainda mais a participação dos brasileiros”
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Diretores da RCI com algumas autoridades e representantes do setor argentino

como debatedores. Representantes de grandes
players da indústria de tempo compartilhado na
América Latina também estiveram participando
como: Carlos Constandse, Vice-presidente do
Grupo Experiências Xcaret, Alejandro Recamier,
Diretor de estratégia de negócio do grupo mexicano Posadas, Marcelo Pérez, Diretor comercial
do Grupo Norte, Érika Garcia, Vice-presidente
de vendas da empresa Sunset World e Alejandro
Moreno, CEO da Wyndham Hotel Group para a
América Latina e Caribe. O Presidente da RCI
para a América Latina, Ricardo Montaudon e
seu Vice-presidente Sênior de desenvolvimento
de negócios e operações RCI da América Latina, Juan Ignácio Rodrigues e Maria Carolina
Pinheiro, Diretora geral da RCI Brasil estiveram
participando, assim como vários colaboradores.
Grandes players do setor que atuam no Brasil
no vacation também estiveram presentes como:
Enotel, Grupo Rio Quente, GJP Hotels & Resorts,
Beach Park, Grupo GR, Grupo Nacional Inn,

New Time, TC Brasil, entre outros.
Uma das participações que mais chamou a
atenção dos participantes foi a do Subsecretário
de Turismo da Argentino, Sebastian Slobayen. Ele
destacou que o turismo é uma política de estado
e prioritária para o Governo Macri e que o trabalho com a iniciativa privada é de fundamental
importância para as conquistas. “Interpretamos
que o estado deve fazer o investimento necessário
para que aconteçam negócios rentáveis e sustentáveis a longo prazo. O setor turístico é muito
dinâmico e temos muitos desafios a serem enfrentados e a iniciativa privada é uma forte aliada
nossa em busca de soluções. Um bom exemplo,
foi os esforços em conjunto na promulgação da
lei de reembolso do IVA – Imposto sobre Valor
Agregado para este imposto deixasse de existir
para todos os turistas que visitam a Argentina.
Não é fácil o Governo Macri ter tomado decisão,
pois ela foi contra a arrecadação, mas os benefícios gerados foram superiores”, disse Slobayen.
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O salão Monterrat do hotel InterContinental Buenos Aires que recebeu o LASOS ficou lotado todos os dias

Expectativa otimista
E ele está com uma expectativa muito otimista em
relação a performance do turismo na Argentina nos
próximos anos. “Nosso plano de governo é bem focado em valorizar e incentivar o turismo. Para isto,
estamos fazendo uma revolução, criamos o plano
setorial onde o ministério seja apenas um player
para posicionar a Argentina como uma potência
mundial de turismo. A Argentina vem nos últimos
anos correndo atrás de uma melhor conectividade
aérea para se integrar com os países vizinhos e ao
resto do mundo. Com isto, pretendemos dobrar o
número de vôos nos próximos quatro anos. Temos
11 milhões de passageiros transportados por ano,
o que possibilita receber 6,5 milhões de turistas estrangeiros por ano. Com as medidas em curso, devemos chegar a 2020 recebendo 9 milhões de turistas estrangeiros. Estamos convictos que podemos
chegar a estes avanços e contando com a colaboração da iniciativa privada”, assegurou SSlobayen.
A participação de Alejandro Recamier, Diretor de estratégia de negócio do grupo mexicano
Posadas, também foi outro destaque. Segundo
ele, o Grupo Posadas trabalhava até 1997 com o
modelo de negócio tradicional da hotelaria, até
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que consultando outros players que atuavam no
mercado decidiu adotar o modelo de negócio de
tempo compartilhado. “No início foi muito difícil
entender este modelo de negócios, erramos muito, mas acertamos quando lançamos um hotel em
Los Cabos, no México, voltado exclusivamente ao
Clube de Férias. Com isto, começamos a crescer
sem parar e hoje temos uma carteira de 75 mil
associados”, disse Recamier.
E outro palestrante que contou as dificuldades e soube aproveitá-las em oportunidades,
foi Carlos Constandse, Vice-presidente do Grupo Experiências Xcaret, um parque aquático
montado na Riviera Maya, no México, que formou e consolidou este destino. “Cheguei para
visitar o local com minha esposa no final dos
anos 80, era completamente isolado, sem nenhuma infraestrutura, mas de uma beleza natural notável. Resolvemos permanecer e acreditar
em nossa visão empresarial, e depois de muita
tenacidade, hoje temos um dos parques aquáticos mais visitados do mundo, com uma forte
preocupação ambiental, e em breve, teremos
um resort com 900 unidades habitacionais”.
Entre os vários assuntos abordados e as ex-
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A 6ª edição do LASOS acontecerá em outubro de 2018 em Puerto Vallarta, no México

periências trocadas com vários players latino
americanos, um ponto em comum foi o consenso entre os participantes brasileiros. A indústria de tempo compartilhado no Brasil tem
muito a crescer e a regulamentação da multi-

propriedade que está em análise no Senado é
de vital importância. Na Argentina, este modelo
de negócios já está aprovado há cerca de oito
anos, assim como no México e em vários outros
países da região.

A 6ª edição do LASOS acontecerá em outubro de 2018 em Puerto Vallarta, no México
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6º Desafio Senac: Alunos no Comando
superou as expectativas

Os alunos gestores que comandaram o hotel no final de semana

Entre os dias 6 a 8 de outubro, 105
alunos do Senac comandaram o luxuoso Grande Hotel Campos do Jordão –
hotel-escola Senac como parte optante
da disciplina escolar
Mais uma vez o Senac São Paulo demonstrou
por que é uma das mais respeitadas entidades de
ensino superior no Brasil. A instituição acredita e
confia tanto em seu padrão de qualidade e formação de seus alunos que deixou eles comandaram
por um final de semana um hotel. E não é um hotel qualquer. Foi o luxuoso Grande Hotel Campos
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do Jordão – hotel-escola Senac que sediou entre
os dias 6 a 8 de outubro a 6ª edição do Desafio
Senac: Alunos no Comando. O evento reuniu 105
estudantes dos cursos de Bacharelado e Tecnologia
em Hotelaria, Tecnologia em Gastronomia e Tecnologia em Eventos do Centro Universitário Senac
dos três campi (Santo Amaro, na capital; Águas de
São Pedro e Campos do Jordão, no interior).
A atividade permite que os estudantes desenvolvam habilidades que serão úteis em toda
a vida profissional ao estarem à frente do hotel
durante o período. O programa é uma disciplina optativa que permite o desenvolvimento
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das competências de gestão e liderança para
os estudantes.
Dos 105 universitários que assumiram a administração do hotel, 13 eram gestores e cada um responsável
por comandar a sua equipe operacional, formada por
92 estudantes, nos departamentos de hospedagem,
governança, alimentos e bebidas, eventos, lazer e vendas. O Centro Universitário Senac é a única instituição no Brasil que oferece esse tipo de formação e
vivência, estimulando a discussão de temas da área
de hospitalidade em profundidade, conferindo à instituição mais um diferencial na formação de profissionais.

Preparação para o desafio

A seleção dos alunos que ocuparam os cargos
de gestão aconteceu logo no primeiro semestre.
Para participar do processo, todos já deveriam
ter participado de edições anteriores do Desafio Senac: Alunos no Comando. Os candidatos

ainda passaram por entrevistas e dinâmicas de
grupo com os gestores dos hotéis-escola Senac
e professores do Centro Universitário. A partir
dessa escolha, os alunos gestores escolheram
a equipe que atuará com eles nas respectivas
áreas, assumindo todo o processo seletivo e de
recursos humanos.
Desde o último mês de abril, os universitários planejaram e organizaram a operação a
hospedagem, operação de alimentos e bebidas,
a programação de lazer, os workshops para
hóspedes e a organização de brunch palestra
para convidados durante o fim de semana. Na
edição deste ano, a Gerente geral do hotelescola foi Isabela Dimes Vicente, aluna do 8º
semestre do Bacharelado em Hotelaria, que já
atuou nas três últimas edições: foi assistente de
alimentos e bebidas, em 2016; mordomo, em
2015; e monitora de lazer, em 2014.

Os docentes que orientaram os alunos neste desafio
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Interval promoveu Conferência de Investimento de
Propriedade Compartilhada em Miami
O evento teve a participação de 420
participantes de vários países do mundo,
incluindo o Brasil
Aconteceu entre os dias 23 a 25 de outubro no Eden
Roc Resort, localizado em Miami Beach, em Miami, na
Flórida, a 19ª edição da Shared Ownership Investment
Conference (Conferência de Investimento de Propriedade Compartilhada). O evento realizado pela Interval International, uma das mais atuantes empresas da
indústria de tempo compartilhado de férias no mundo
reuniu grandes players da indústria mundial e no total
teve 420 participantes de vários países do mundo, incluindo o Brasil. O evento foi uma grande oportunidade
para os profissionais que atuam no setor do turismo
compartilhar experiências, ouvir especialistas, conhecer
novos projetos e obter uma visão dos operadores em
toda a região. A grade de programação esteve repleta
de temas muito importantes e recursos para desenvolve-
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dores que necessitam aprender sobre oportunidades na
indústria de propriedade de férias.
De acordo com Fernando Martinelli, Diretor geral
da Interval no Brasil, o grande diferencial deste evento
é que ele é focado nos desenvolvedores e um grande
número deles estavam participando. “Tivemos a presença de afiliados da Interval, como Hyatt, Sheraton,
Westin, Marriott, AccorHotels, assim como grandes
players mexicanos como Palace Resort, Karisma Resort
e Sunset Resort. Grandes parceiros norte americanos
como, West Gate, Diamond e Magic Resort também
participaram. Além disto, empresas que trabalham com
tecnologia, no mercado financeiro, de vendas e marketing estiveram presentes neste evento que focou rm
muitos temas pertinentes e atuais da indústria de tempo
compartilhado das Américas”, destacou Martinelli, que
apresentou como novidade a parceria com a Encato
Hotéis, tradicional hoteleira do Sul do Brasil, que terá
oito unidades no portfólio da Interval.

Fernando Martinelli e Marcos Agostini
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A sala onde aconteceu a Conferência ficou lotada todos os dias

E diante das oportunidades mercadológicas, Marcos
Agostini, Vice-presidente mundial da Interval International, está com uma expectativa muito otimista em relação ao Brasil. “Temos um novo e moderno escritório em
São Paulo, na região da Av. Berrini, e contratamos mais
um colaborador em nossa equipe para somar esforços
junto ao nosso Diretor executivo Fernando Martinelli. Ele
fez um trabalho de prospecção e afiliação de novos parceiros neste ano e 2018 será um ano de consolidação e
crescimento da Interval no Brasil, que é nosso principal
foco de atuação na América do Sul”, enfatizou Agostini.
E uma das grandes apostas dele é o aplicativo
lançado recentemente e que foi desenvolvido com
tecnologia de ponta em três idiomas (inglês, espanhol e português). O objetivo é garantir uma linha direta, rápida e segura com nossos clientes e ter uma
ferramenta para atrair os millenials que formam um
grande mercado consumidor. Esta ferramenta oferece
uma série de facilidades aos usuários. Com uma interface baseada na web, ela permite aos desenvolvedores publicarem com perfeição suas apresentações,
garantindo mensagens consistentes às suas equipes
de vendas. Outra importante ferramenta deste aplicativo é o Exchange Tracker que permite o intercâmbio
de férias com o mapa-múndi interativo que mostra os
afiliados à Interval realizando um intercâmbio quase

em tempo real. Uma barra na parte inferior mostra
seus nomes e para onde eles estão fazendo intercâmbio, tudo em tempo real”, destacou Agostini.
A ARDA - American Resort Development Association, apresentou no evento vários dados mostrando o
potencial deste setor nos Estados Unidos e no mundo.
De acordo com o Relatório de Proprietários Consolidados de Propriedade de Férias Compartilhadas de
2016 da entidade, a indústria de timeshare continua
em expansão. Existe atualmente cerca de 9,2 milhões
de clientes nos Estados Unidos que possuem um tempo compartilhado, sendo a duração média da propriedade de nove anos.

Dados do setor
E quando o assunto é o timeshare no mundo, os dados também impressionam, pois existem propriedades
em 121 países e estão localizadas em praias, lagos,
montanhas e destinos urbanos. Em 2015, a indústria
global de férias compartilhadas representou cerca de
US$ 20 bilhões em vendas. A indústria gerou quase
1,3 milhão de empregos em 2015, sendo que desses,
1,3 milhões de empregos totais, operações industriais
despesas de férias fora de resort, e as despesas de capital geraram mais do que 577 mil empregos diretos e
outros 702 mil empregos indiretos. Os Estados Unidos
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representam o maior volume de vendas com US$ 8,6
bilhões, com 1.547 resorts com cerca de 200 mil unidades habitacionais. Cerca de 70% dessas unidades são
dois ou mais quartos. A ocupação média foi de cerca de
79% em 2016, em comparação com 65,51% taxa de
ocupação hoteleira, revelou o estudo.
Vários palestrantes estiveram compartilhando
conhecimento, mas o palestrante principal, Jay Baer
foi o destaque. Ele é autor de cinco dos livros mais
vendidos, segundo o jornal New York Times, e sua
palestra destacou como atrair, fidelizar e tratar as
queixas dos clientes. Ele destacou que as experiências sentidas pelos clientes estão avançando rapidamente e serão preponderantes em relação ao fator
preço. Isto obriga as empresas a entregarem no
mínimo o que prometem para suprir as expectativas
básicas dos clientes. Ele citou um exemplo do Holiday World & Splashin Safari, um parque aquático em
Santa Claus, Indiana, que concede gratuitamente um

protetor solar e uma série de bebidas grátis aos clientes como uma maneira de atrair e fidelizar, o que gera
muitos comentários positivos nas mídias sociais. “Esta
é uma ação que num primeiro momento pode ser
analisada como uma grande despesa, mas é uma estratégia bem elaborada. Uma pesquisa mercadológica
aponta que hoje os donos dos negócios dizem entregar
80% dos serviços com aqualidade superior, mas somente 8% dos clientes estão de acordo”, destacou Baer.
Outro dado importante que ele citou foi que as empresas devem estar preparadas para receber as queixas
dos clientes, sendo necessária uma resposta o mais rápido possível. “Quando não se responde uma queixa, a
probabilidade de um boca a boca aumentar e arranhar
a imagem da empresa é de 50%. Com a resposta incrementa em 25% a satisfação dos clientes. Responder
a todos não está fácil como antes e as reclamações podem estar em vários locais. Antes era cara a cara, fax,
telegrama e por carta. Hoje em dia temos uma lista tão
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Jay Baer foi o palestrante principal do evento
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José Ernesto Marino Neto apresentou a Serendipity na Conferência

grande para se comunicar com os clientes.
É um desafio que cada dia aumenta mais, pois
a tecnologia evolui e hoje cerca de 40% de todas as
queixas se dá em mídias sociais. O telefone com ferramentas como WhatsApp tem sido uma ferramenta
eficiente e rápida de dar uma resposta aos clientes insatisfeitos. Sempre que responder a uma reclamação,
temos que fazer com empatia, independente de como
será a ferramenta de resposta. Hoje em dia 40% dos
clientes esperam uma resposta das empresas em relação a uma reclamação em no máximo uma hora,
mas a grande maioria demora mais e várias nem respondem”, assegurou Baer.

Empresa pioneira no Brasil
Uma novidade que foi apresentada neste evento e que
vai impactar diretamente no Brasil, foi apresentada pelo
Consultor e presidente da BSH International, José Ernesto
Marino Neto. Numa joint venture entre a BSH e a Nobile
Hotéis, foi apresentada oficialmente a Serendipity, uma
empresa que vai administrar condomínio e fazer locações
de long stay. “Vamos trabalhar no mercado de residencial com serviços e no segmento de lazer com a multipro-

priedade. Para isto, temos quatro marcas, College House
(voltada a conceitos de hotelaria para os estudantes), Extended Stay, a CH – Corporate House e a Wiser Senior
Happiness para a terceira idade”, explica Marino Neto.
Segundo ele, a empresa está sendo idealizada há
três anos, mas já nasce com um bom portfólio. “Já temos três empreendimentos em operação nas cidades
de Curitiba (PR), São Paulo (SP) e em Águas Claras (DF).
Tivemos que mudar as convenções dos condomínios,
criar sistemas específicos de governanças para dar tranquilidade para operar. Além disto, adotamos um sistema de gestão bastante moderno, que inclui comunicação digital, serviços pay per use com a utilização de um
moderno aplicativo. Vejo um grande nicho de mercado
para crescer na atuação da Serendipity, pois está completamente inexplorado. As grandes redes hoteleiras
não querem administrar este modelo de negócio e as
de condomínio não possuem conhecimento e expertise
necessária. Nossa expectativa é abrir no próximo ano
2100 apartamentos no conceito de long stay através de
parceiros incorporadores como a Tegra, Tecnisa e a Rossi”, revela Marino Neto que mencionou estar em entendimentos com a Interval para efetivar uma parceria.
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Segurança nos hotéis:
Um alerta obrigatório
Especialistas apontam que
atentados e crises de violência
no Brasil e no mundo prejudicam o turismo, e ainda há
muito a ser feito

CRÉDITO – Thomas D. Morkeberg/ FreeImages

Ao pensarmos na experiência de hospedagem
ideal, ela muito provavelmente estará relacionada a duas coisas: conforto e segurança. Não é
possível ter um, sem o outro. Nos últimos anos, o
número de casos de violência só tem aumentado
no Brasil e no mundo, e precisar sair de casa,
seja a lazer ou a negócios, já se tornou uma
preocupação. Dentre muitas outras, a tragédia
recentemente ocorrida em Las Vegas, no estado
norte-americano de Nevada, na qual do quarto
de hotel um atirador acertou diversas pessoas

que assistiam a um show nos arredores, chocou o
mundo e foi mais um alerta para o tema.
A segurança é um dever e obrigação de todo
estabelecimento que lida com pessoas. Não apenas os clientes, mas também os funcionários e colaboradores precisam contar com ela para exercer
seu trabalho e voltar para suas famílias tão bem ou
melhores que saíram de casa. Mas o que tem acontecido no setor hoteleiro é a diminuição de investimentos na área de segurança, por diversos motivos
que não justificam, dada sua importância.
De acordo com o estudo mais recente do
Disque9, portal de pesquisas e tendências da Consultoria Mapie denominado “O Futuro da Hotelaria”, com participantes de 26 a 60 anos, 87,46% dos
viajantes a lazer apontam a segurança como item
mais importante na hora de escolher um meio de
hospedagem. Entre os turistas que viajam a negócios, 84,25% priorizam a segurança no momento

Câmeras de monitoramento são apenas um detalhe na garantia da segurança em hotéis
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O seu hotel está 100% seguro?

da escolha do hotel. Estes números são menores
apenas que os de Localização, que na ponta do
lápis, também pode estar relacionada à segurança.
Para Inbal Blanc, Sócio fundador da Segurhotel,
consultoria especializada em controle de perdas e
segurança para hotéis e com 15 anos de experiência na área de segurança, na maioria dos hotéis
do Brasil a segurança está em um nível muito mais
baixo que o necessário. “Os altos índices de violência nas capitais em todo o País, a grande quantidade de fraudes e estelionatários e o alto índice de
ataques cibernéticos e fraudes eletrônicas deveriam
obrigar os hotéis a tomarem atitudes muito mais
sérias em relação a segurança. A falta de órgão
que regulamente os padrões mínimos de segurança
(security) ou legislação de acordo, deixa cada hotel
definir o seu próprio caminho”, apontou.
Em relação ao ataque que foi realizado em Las
Vegas, Inbal questiona se os hotéis no Brasil poderiam prevenir uma situação semelhante de alguma
forma. “Será que um funcionário iria suspeitar de
homem que chega sozinho para um hotel com 10
malas pesadas? Em relação ao ataque, a maioria
dos hotéis não tem preparo, tanto para os procedimentos emergenciais imediatos, quanto ao proces-

so completo de como gerir a crise e minimizar os
impactos negativos”, alertou Blanc.
O turismo mundial está crescendo 4% ao ano
e é previsto que cresça dessa forma até 2030. Um
exemplo de país que saiu de uma crise financeira
usando o turismo é Portugal. Porém, o turismo mundial e como consequência, a hotelaria, enfrenta um
desafio global de segurança. Nos últimos três anos,
destinos tradicionais vêm sofrendo com a segurança com impactos diretos e prejuízos de centenas de
milhões de dólares — como Paris e o próprio Rio
de Janeiro.

Imagem negativa
Um ponto importante de destacar é que a hotelaria é avaliada sempre pelo elo mais fraco. Nos
últimos anos, a mídia apresentou ocorrências em
hotéis que poderiam ser prevenidos com ações básicas. Essas imagens prejudicam e causam prejuízos
para todo o setor, sobretudo para os hotéis que investem melhor na segurança. Por isso, é importante
que os hotéis que investem na segurança exijam
dos demais que acompanhem um padrão mínimo,
para que a imagem da hotelaria e do turismo no
Brasil possa melhorar com o tempo.
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Inbal Blanc conta com 15 anos de experiência em
segurança

Com experiência aprimorada com as tropas de
elite do exército de Israel, Inbal Blanc aponta que na
cultura local, normalmente os hotéis têm que passar por uma ocorrência no próprio hotel para tomar
atitude depois que o dano já foi feito. Como já mencionado, o caso de Las Vegas gerou uma discussão
sobre quais atitudes serão tomadas em todos os hotéis para melhorar a segurança dos 40 milhões de
turistas que visitam a cidade anualmente. “Acredito
que parte dessas ações serão padronizadas em boa
parte dos Estados Unidos e adotada pelas entidades
hoteleiras. Vale a pena ressaltar que sempre sai mais
barato aprender com o erro dos outros ou com ocorrências que não eram previstas e acontecem. Porém,
aqui no Brasil, é difícil os hotéis adotarem essa política”, criticou Blanc.
Hoje em dia, é difícil um hotel criar um diferencial mercadológico. Em países como o Brasil,
com altos índices de violência que influenciam diretamente o turismo, oferecer uma boa segurança
pode ser um pilar importante e um diferencial que
poucos têm e oferecem. Segundo Inbal Blanc, para
obter este benefício que está sendo cada vez mais
requisitado, tanto pelo turista corporativo quanto
pelo turista a lazer, é importante trabalhar em duas
frentes: Criar um padrão de segurança para o hotel
ou para a rede que se baseia em um processo de
diagnóstico, plano de ação e auditorias, que garantem a qualidade da segurança de fato e investir
na imagem da segurança como diferencial junto às
principais contas, ao clube de fidelidade e transmitir essa segurança através da cultura adotada
pelos colaboradores do hotel. “Não adianta investir
somente na imagem da segurança e pensar que
nada aconteça”, destacou.
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Os investimentos em um hotel obviamente visam
seu retorno, dado por uma alta taxa de ocupação,
e isso está totalmente associado à experiência do
hóspede. Ele pode se hospedar uma vez, gostar, e
além de voltar, poderá falar bem daquele período
para quem puder. Mas ele também pode ter uma
experiência ruim e fazer o máximo para arruinar a
reputação do hotel que se hospedou. Se o colchão
está macio, o chuveiro está quente e a internet funciona, mas um roubo acontece durante sua estadia,
esta será sua maior lembrança. Mesmo assim, muitos hotéis acabam preterindo a segurança em seus
empreendimentos para investir apenas na beleza
do prédio.
De acordo com Mario Cesar Nogales, consultor hoteleiro, o principal entrave dos hotéis para
investir em sua segurança são os proprietários
e implantadores, já que não veem o hotel como
um todo. “Os investidores e proprietários fazem o
máximo para reduzir seus custos com obras, equipamentos, decorações e mão de obra. Os implantadores realizam este trabalho com o mesmo
intuito e geralmente, como não serão eles que irão
administrar o negócio, o fazem de forma com que
o hotel opere sem problemas até a finalização das
garantias de implantação (que duram de três a seis
meses). Geralmente só se preocupam com normas
de segurança exigidas por lei, como brigadas de incêndio, segurança do trabalho e equipamentos de
segurança predial exigidos”, argumentou Nogales.
O consultor afirma que o foco do nascimento
de qualquer empreendimento é a hospitalidade e
o hóspede, e com isso, a sua segurança faz parte
e isso se dá somente com instrução, treinamento e
escola. “Como se trata de um fato, o treinamento
dos colaboradores neste quesito também é relevado. Logo, a primeira solução a ser dada é que os
empreendedores e redes comecem de fato a implementar este conhecimento dentro de seu core no
foco da hospitalidade, uma vez que isto faça parte
do “DNA” de implantação e gestão para adequação da segurança de acordo com a realidade de
cada empreendimento”, comentou.
Para ele, equipes de segurança, na sua grande
maioria, são terceirizadas, preocupadas apenas
com a questão patrimonial e defasada em treinamento com hospitalidade. “Chefes de segurança
somente existem em alguns hotéis de grande porte
e/ou superluxo. O que a grande maioria não en-
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tende é que a segurança, tanto patrimonial quanto
de hospitalidade é um quesito simples, economicamente viável e deve fazer parte do treinamento
inicial dos colaboradores”, disse o consultor.

Negligência fatal
Deixar a segurança em segundo plano ou apenas ter estratégias corretivas é um dos piores erros
que um empreendedor pode cometer. No Brasil, a
negligência e irresponsabilidade com a segurança
já foi e continua sendo motivo de muitas fatalidades
no turismo. Recentemente, uma turista espanhola
foi morta enquanto ia para um passeio, promovido
pela agência de viagem, na Favela da Rocinha, no
Rio de Janeiro. Agora, a agência que vendeu o pacote à turista pode ser responsabilizada pelo ocorrido. A questão financeira nem pode ser comparada
com a perda da vida, e ainda assim, este ainda é
um bloqueio para muitos empreendedores.
Na visão de Inbal Blanc, as principais causas
na falta de investimento e interesse nessa área no
País é a cultura brasileira, onde se prefere postergar os problemas e não enfrentá-los, e a falta de
legislação ou regulamentação que obriga a investir no mínimo necessário. “Para padronizar, poderiam existir normas da ABNT, as quais alguns hotéis e entidades seguem em outras frentes. Porém,

Mario Cezar Nogales, consultor hoteleiro

isso ainda não existe também. A questão cultural
depende, não somente dos gestores ou das redes,
como também nos investidores, que não têm conhecimento suficiente para prever as consequências
de uma ocorrência para o hotel, a marca ou os
prejuízos diretos e indiretos que ela pode causar.
Na análise de 90% dos casos, podemos ver que as
ações que poderiam evitá-lo são muito mais baratas do que o prejuízo direto, sem levar em consideração os danos morais, o efeito a longo prazo, o
prejuízo para a marca e a responsabilidade civil
que o Gerente Geral têm assim como o dono do
hotel”, acrescentou o fundador da SegurHotel.

Segurança 5 estrelas
Desde que foi inaugurado em 1994 como o primeiro hotel boutique de São Paulo, o L’Hotel Porto
Bay já oferecia, entre várias mordomias, a segurança como um quesito forte de vendas para um
público específico. Seja no aspecto físico ou operacional, os hóspedes de um hotel 5 estrelas exigem muito mais que apenas conforto. Trabalhando
nesta filosofia da rede, foi iniciado um trabalho específico com os colaboradores, em especial com o
departamento de segurança, o qual começou antes
da inauguração do hotel em 1994, mantendo esse
cuidado até os dias de hoje.
De acordo com o Gerente de Segurança do hotel paulistano, Euler Firmo, para dar seguimento
na capacitação e treinamento, o empreendimento
já inicia sua filosofia na admissão pela seleção e
entrevista. “Priorizamos que todos os selecionáveis
para trabalhar no L´Hotel Porto Bay São Paulo
tenham curso superior ou estejam cursando uma
disciplina na área de segurança. Um grande exemplo que temos são profissionais formados em
direito, gestão de segurança, entre outros. Dentro
desta visão, também desenvolvemos um trabalho
para manter este profissional de segurança por um
longo período na empresa, onde o “turnover” é
praticamente inexistente. Temos profissionais de segurança que trabalham em nossa empresa há 10,
19, 20 anos. Como Gerente de Segurança estou
também há 23 anos no L´Hotel, facilitando o processo de capacitação”, declarou.
Em relação a capacitação e treinamento, nesta
unidade são realizados treinamentos específicos
para cada departamento. No Departamento de Segurança, existem alguns itens específicos como curso
de VSPP (Vigilante de Segurança Privada Pessoal),
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que visa atender grandes executivos, embaixadores,
chefes de estado e outros. No L´Hotel Porto Bay, uma
grande parte dos hóspedes é formada por este tipo
de público. “Temos os cursos de gerenciamento de
crises, brigada de incêndio prático - que o hotel fornece a todos os funcionários -, primeiros socorros
avançados, para todo corpo de segurança. Além de
aulas de etiqueta e postura, entre outros. Em geral,
todo mês temos treinamentos internos específicos
para cada tipo de situações, já que na hotelaria
há muitas variáveis de situações que o segurança
tem que lidar. Na análise sobre a segurança do hotel (orgânica), acredito ser uma melhor opção em
relação à segurança terceirizado, podemos colocar
as ações mencionadas no profissional de segurança
contratado diretamente pelo hotel”.
Euler acrescentou que em determinada empresa
de segurança, ele fez uma análise em uma consultoria realizada recentemente, onde verificou se
havia falhas no aspecto de segurança, e lá se deparou com uma empresa terceirizada, na qual foram
observadas as seguintes situações: o segurança terceirizado não tinha o treinamento especifico para
área; não tinha a postura adequada para trabalhar
no nível do empreendimento; o conhecimento técnico profissional era mínimo, tendo apenas o curso
de reciclagem exigido por lei; não tinha orientação
para plano de ação para as ocorrências das mais
variáveis de primeiro atendimento (apenas orientação para comunicar a supervisão terceirizada dele,
o gerente do empreendimento) e, segundo Euler,
não tinha comprometimento com público alvo do
determinado empreendimento. “Dentre estas colocações, coloco na minha ótica, a segurança orgânica como a melhor opção para um estabelecimento
hoteleiro, já que possui um público muito diversificado, onde é necessário inserir o segurança na
dinâmica dos serviços e explorar ele em padrão de
excelência”, completou.
Tanto na atividade de segurança orgânica (do
hotel) e privada (terceirizado) é exigido o Alvará
de Licença pela Polícia Federal, documento que o
L’Hotel Porto Bay possui. No âmbito de incêndio, o
hotel conta com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros) atualizado a cada três anos, sempre
mantido em dia. O empreendimento também possui parceria com MGA Segurança, que sempre traz
inovações tecnológicas para o hotel. Hoje, o hotel
trabalha com câmeras e equipamentos em HD com
alta definição e sistema totalmente digital.
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Preocupado com os hóspedes que em sua saída
do hotel utilizam as calçadas e avenidas como passeio em São Paulo, o hotel tem parcerias com os
prédios vizinhos no compartilhamento de imagens.
“Temos instalado em nosso trecho do hotel, uma
câmera de aproximação de 150 metros, conseguindo identificar suspeitos com veículos ou circulando
nas proximidades. Todas estas imagens são compartilhadas em tempo real com os órgãos de segurança
pública local”, explicou o Gerente de Segurança.

Ações em ocorrências
Os hotéis podem ter uma infinidade de variáveis
de ocorrências que pode ser uma simples situação
como, por exemplo, um hóspede que esqueceu seu
passaporte no apartamento em seu check out; até
uma situação do hóspede que acabou de cometer um suicídio. Dentre estas situações distintas, o
L´Hotel Porto Bay possui procedimentos específicos
de segurança que envolve desde o diretor até o último ajudante de limpeza.
Quando recebe autoridades, como a mais recente estada da presidente da República de Portugal e sua comitiva, o hotel realiza trabalhos
diferenciados na parte de segurança, dentre eles,
disponibilizar dois seguranças que acompanham

Equipe de Segurança do L’Hotel Porto Bay, em
São Paulo

Especial
esta autoridade durante todo o período de estada
dele no hotel, com mordomias como elevador exclusivo com acesso até o andar, acompanhamento
em todos os embarques e desembarques em veículos com acesso ao hotel.
Na parte de incêndio, o L´Hotel Porto Bay possui
treinamentos periódicos de simulação de abandono, convidando os hóspedes a participarem ou com
a participação voluntária deles — principalmente
do público estrangeiro, que geralmente presa muito pela questão de segurança. “Nossa equipe de
vendas recebe dentro do site inspection que realiza
constantemente, vários inspetores e gestores internacionais que acompanham estes sites e com eles
vem questionários relacionados a questão de segurança onde o ponto forte para trazer o presidente
e demais membros para a unidade hoteleira, é um
plano de segurança bem definido, além de instalações físicas bem equipadas em tecnologias de prevenção a incêndio.

Monitoramento constante
Com mais de 3.500 hotéis, a AccorHotels e seus

empreendimentos parceiros são uma referência em
serviços hoteleiros no mundo e precisam de uma estrutura forte de segurança, das bandeiras econômicas às mais luxuosas. Além de procedimentos de
segurança para todas as atividades operacionais, o
grupo mantém um sistema de registro de ocorrência por meio da Intranet que possibilita a identificação dos itens que devem reforçar em treinamentos
e orientações.
Dionísio Campos, Gerente de Segurança e Riscos
do grupo para a América do Sul, acredita que o Brasil
tem como principal obstáculo a falta de investimentos em Segurança pública, que é de conhecimento
de todos e afeta não somente a hotelaria. “Não existem entraves burocráticos significativos, mas sim,
pouco investimento. Nos países da América do Sul,
posso dizer que a Segurança pública está com mais
apoio e cuidados dos governos locais, sendo que há
espaço para melhorar todo o sistema”, alertou.
Segundo ele, o preço não é o problema para
implementação e atualização dos sistemas de Segurança Eletrônica, mas a cultura geral que não
dedica especial atenção nos benefícios que estes
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sistemas agregam ao negócio. “É necessário a
conscientização para mudar a ideia de que Investimento em Segurança é despesa”, acrescentou o
Gerente.
Em 2016, ano em que foram realizadas as
Olimpíadas no Brasil, a rede recebeu 141 mil hóspedes, dentre eles 100 delegações em 28 hotéis
participantes. Dentre este fluxo, foram 10 presenças
VIP e VVIP (pessoas muito importantes e influentes),
que demandaram todo um sistema reforçado de
segurança. Eventos como esse também podem ser
cenários para atentados e ataques, e para tudo isso
a AccorHotels se preparou. “Iniciamos uma capacitação dos gerentes dos hotéis na implementação de
procedimentos de Segurança e na Gestão de Crises.
O tema Segurança foi exaustivamente abordado
em diferentes eventos dedicados a atuação durante
as Olimpíadas e as equipes operacionais treinadas
para resposta a eventos que afetassem a Segurança
dos Hotéis. Trabalhamos em conjunto com a Polícia
Federal, Exército, Polícia Militar e todas as forças de
Segurança que fizeram parte do sistema adotado
pelo Comitê Olímpico e autoridades do Rio de Janeiro. Fui convidado a representar o setor hoteleiro
no Comitê de Segurança das Olimpíadas e esta
ação possibilitou que pudéssemos obter e compartilhar informações relativas ao evento. Devido ao
sucesso alcançado nas Olimpíadas, a parte de Segurança e Riscos foi agraciada com o prêmio Bernache (Premiação de Reconhecimento interno no
grupo Accor da Região e Global)”, contou Dionísio.
Ele aponta ainda que profissionalização e reconhecimento do Gestor de Segurança como uma
necessidade a ser implementada pode produzir e
trazer muitos benefícios ao setor hoteleiro. “Se faz
necessário desconstruir a imagem de que os custos com Segurança representam somente despesas,
mas sim um investimento que pode mitigar riscos
e proteger contra prejuízos que são causados pela
falta de Segurança”, pontuou o Gerente.

da tecnologia e o aumento de índices de violência
e criminalidade nas cidades são fatores que vêm
impulsionando este crescimento.
Hoje este setor é formado por mais de 26 mil
empresas dentro dos segmentos de intrusão (sistemas de alarmes), videomonitoramento, portas e
portões automáticos, rastreamento de veículos,
dispositivos de identificação por biometria, entre outros. O faturamento, em 2016, foi de cerca
de R$ 5,7 bilhões, 5% superior a 2015. “Mesmo
com uma expectativa de crescimento positivo para
o setor em 2017, no cenário atual é fundamental
que o empresário repense seu negócio e, se for
necessário, crie novas estratégias”, afirmou Selma
Migliori, Presidente da ABESE. Entre as novidades
de equipamentos para segurança no mercado, a
entidade destaca redes outdoor com autocorreção,
cofres inteligentes; portões eletrônicos mais velozes
e estáveis; biometria por rede de veias; câmeras
Full HD e softwares inteligentes.

Otimização de tecnologia
Especializada em tecnologia predial, a Exprest
fornece e executa soluções sob medida para otimizar a gestão dos recursos tecnológicos e equipamentos dentro de instalações industriais, comerciais
e residenciais. A empresa oferece sistemas de controle predial que agregam praticidade e segurança
ao gerenciamento dos mais diversos mecanismos
dentro de um empreendimento, seja através de
soluções pontuais (Detecção e Alarmes de Incêndio,
Cabeamento Estruturado, Sonorização de Ambien-

Números do mercado de segurança
Com 420 associados, a ABESE - Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos
de Segurança é a mais representativa entidade de
regulamentação da atividade, visando aprimorar a
qualidade de produtos e serviços para este fim. O
mercado nacional de segurança eletrônica vem crescendo expressivamente, registrando expansão anual de 8% nos últimos cinco anos; o barateamento
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tes, CATV, CFTV) ou da integração de todos esses
recursos e muitos outros em uma central de controle integrado com automação.
A empresa fornece ao mercado projetos e instalação para circuito fechado de TV, detecção e
alarme de incêndio, cabeamento para rede internet e intranet, sonorização, automação predial e
circuito aberto de TV. Além disso, seguem as regulamentações da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) da qual são integrantes, corpo
de bombeiros e normas internacionais. De acordo
com Gilberto Capellano Jr, engenheiro e Diretor da
Exprest, detecção, cabeamento e CFTV respondem
por 75% das demandas da empresa.

Planejamento estratégico

Um dos motivos para a segurança de empreendimentos no Brasil não ser uma das melhores do
mundo é a falta de planejamento estratégico que
dê um direcionamento ao assunto, tornando os investimentos inadequados e com pouca eficiência.
É o que explica Jessé Resende, Diretor Geral da
empresa Saga Systems, que atua com fechaduras e
cofres eletrônicos para hotéis, hospitais, escolas, e
outros. “Hotéis no geral são empreendimentos que
precisam estar em constante renovação de equipa-

Gilberto Capellano Jr, Diretor da Exprest
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mentos de segurança. Porém, tão importante como
renovar, é comprar bem”, afirma.
Ele destaca que, além de ter um profissional
bem treinado, seja um recepcionista ou um gerente,
as câmeras de vídeo são grandes aliadas e estão
mais sofisticadas, com definição altamente profissional. Outro item de extrema importância são as
fechaduras eletrônicas, que já estão muito difundidas no Brasil, mas, segundo Resende, alguns hotéis
insistem em permanecer com suas chaves mecânicas e arcaicas. “Hoje, o que temos de mais eficiente no mercado mundial são as fechaduras que
abrem com o cartão de proximidade. Muitos falam
em abertura por celular, mas esses sistemas além
de não apresentar a segurança necessária, estão
sendo oferecidos de forma irresponsável. Não há
explanação de assistemática para o cliente, e isso
implica na compra de um produto que não funciona, pois sua implantação ainda é extremamente
cara. Quando os preços baixarem, teremos produtos ainda melhores sendo oferecidos para o mercado de hotéis”, apontou o especialista.
Os sistemas de abertura com celular mais eficientes trabalham com bluetooth de baixo consumo
e estão embarcados nas fechaduras eletrônicas e
em alguns modelos de celulares. Esses sistemas utilizam a internet do hotel para fazer uma conexão
entre a porta, celular e base de dados que está em
um provedor em qualquer parte do mundo. “Para
manter essa base de dados, é preciso pagar uma
manutenção mensal que inviabiliza o sistema, pois
não elimina os tradicionais cartões e tampouco
pode ser utilizado em qualquer celular (somente os
que tiverem BLE)”, explicou Jessé.
Segundo ele, os sistemas de fechaduras eletrônicas baseados em tecnologia de cartões mi-fare
ainda são a alternativa mais atraente para o mercado brasileiro e no resto do mundo. Esses cartões
podem ser utilizados dentro dos hotéis ou de uma
rede hoteleira, com o objetivo de gerar mais segu-

rança. De acordo com Jessé, as empresas de PMS
podem trabalhar com eles também, além de utilizar
os cartões como forma de pagamento nos pontos
de vendas, para colocar pouca quantidade de dinheiro nos cartões. Também servem como dinheiro
eletrônico para compras de pequenos itens dentro
do hotel. Os cofres eletrônicos fazem parte do último elemento de segurança, que devem ser comprados de empresas.

A importância da gestão de riscos

Entender a importância que a segurança tem
para os hóspedes e para os próprios colaboradores é um dos quesitos importantes para mudar
este quadro. Ter responsabilidade desde a concepção do projeto até sua entrega, com estratégias de
gestão de riscos, é fundamental. Entre as soluções
possíveis sugeridas por Inbal Blanc estão:

•
Realizar um diagnóstico de segurança
e entender onde se deve investir mais de acordo
com os atuais riscos;
•
Criar procedimentos de segurança para
cada departamento, Governança, recepção, manutenção, A&B, eventos;
•
Criar procedimento padrão e colocar
no contrato com os terceiros no hotel: Manobristas, Segurança, Restaurante (se for terceirizado),
frigobar;
•
Treinar toda a equipe do hotel de acordo
com os procedimentos padrão de forma interessante incluindo simulações;
•
Acrescentar ao treinamento de integração
algo referente à segurança (para implantar a cultura);
•
Realizar auditorias internas e externas de
forma periódica com cliente oculto e auditorias
para testar o conhecimento e posicionamento;

Jessé Resende, Diretor Geral da empresa Saga Systems
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•
Em relação à tecnologia, é importante
usar o que já existe no hotel da melhor forma possível, como o posicionamento correto das câmeras
e fechaduras eletrônicas que funcionam, e realizar o investimento de acordo com os riscos e não
de acordo com o que a empresa que instala as
câmeras recomenda.

Fotos: Divulgação

Painel

Wyndham Garden Convention
Nortel (SP) apresenta nova equipe de

vendas

Desde abril deste ano sob administração da rede
Nobile Hotéis, o Wyndham Garden Convention Nortel, que juntamente com o Espaço Immensitá formam
o Nortel Complexo Hoteleiro, tem passado por algumas reformulações, e uma delas engloba a reestruturação da equipe de vendas do complexo.
Diego Garcia e a nova equipe de vendas
À frente desses profissionais está Diego Garcia,
que há mais dez anos atua no mercado hoteleiro. O profissional formado em Turismo pela Universidade
Anhembi Morumbi e com MBA em Vendas e Marketing, teve uma passagem expressiva pela BHG – Brazil
Hospitality Group especializando-se no segmento de eventos.

Rede doispontozero Hotéis
novo diretor executivo

tem

A Rede doispontozero Hotéis, administradora das
bandeiras Arco Hotel e Zii Hotel, anunciou Rafael Mazzini
como seu novo Diretor Executivo. Ele passa a ser o responsável por toda a gestão da companhia no Brasil.
O executivo, que atuava como CFO na estrutura de
empresa desde 2014, chega à posição com o desafio de
reforçar a eficiência na entrega dos serviços de toda a
rede e reforçar o relacionamento comercial com os principais parceiros.
Rafael Mazzini
Com formação em Economia pela UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - e mestrado em Economia e Finanças pelo Insper, Rafael iniciou sua carreira em
bancos nacionais e internacionais. Migrou para o segmento imobiliário em 2007, quando se juntou ao time da
Bracor Investimentos Imobiliários. Em 2011, esteve envolvido em projetos de comércio eletrônico vinculados a um
family office, antes de chegar à doispontozero, a convite da HSI.

Rede Mabu

apresenta novo Gerente de
Vendas no segmento de lazer

Em um momento de crescimento e de implementação de estratégias mais competitivas no setor hoteleiro,
a Rede Mabu Hotéis & Resorts apresenta o novo Gerente de vendas para o segmento de lazer. Ricardo Dias
chegou ao Mabu em setembro e conta com vasta experiência em resorts, no Nordeste e Sudeste brasileiro,
além de ampla rede de relacionamento com os principais players do mercado.
Segundo o executivo, esse conjunto vai ao encontro
dos objetivos que a Rede Mabu tem no segmento. “A
Ricardos Dias
Rede Mabu tem tudo para se tornar, em pouco tempo,
a referência em hospedagem e lazer em Foz do Iguaçu. E a minha missão é ajudar a tornar isso realidade,
por meio de um intenso trabalho de relacionamento com os operadores de turismo, com foco, principalmente, nos agentes de viagens”, afirma o Gerente.
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Culinária do Le Canton tem novidades com a chegada
do chef Eduardo Lage

Chef Eduardo Lage

O jovem Chef Eduardo Lage chegou ao Le Canton, situado em
Teresópolis (RJ) com o desafio de dar uma nova identidade à cozinha
do resort. Ele optou por destacar a culinária internacional, desenvolvendo menus temáticos, como o de comida mexicana, marroquina
e italiana.
Com passagens pelo Club Med e Golden Tulip, o Chef Eduardo
Lage comanda os três restaurantes e quatro bares do resort. Uma
das atrações extras são as aulas de culinária com o chef em alguns
fins de semana.

Ramada Encore Osasco
Gerente geral

Patricia Pontes

O Ramada Encore Osasco, empreendimento administrado
pela Vert Hotéis, anunciou sua Gerente geral. Patricia Pontes, com
13 anos de atuação no mercado hoteleiro, foi a escolhida para
o cargo.
Formada em Turismo pela Anhembi Morumbi com especialização em Hotelaria pela USP, a executiva de 39 anos já atuou em
redes como a Atlantica, onde foi, por seis anos, Gerente geral nos
hotéis Comfort de Porto Alegre e Campos dos Goytacazes.

Pestana São Paulo

Plínio França

apresenta nova

tem novo Gerente Geral

O Pestana Hotel Group anuncia a contratação de Plínio França para o cargo de Gerente Geral da unidade Pestana São Paulo. Com mais de 18 anos na
hotelaria e turismo, França possui vasta experiência em áreas operacionais,
proporcionando resultados expressivos para as empresas pelas quais passou.
Formado em Hotelaria e Turismo pelo SENAC, Pós-graduado em Administração de Empresas pela FAAP e com MBA em Gestão do Negócio Turístico
e Marketing de Serviço na FGV, o novo Gerente Geral do Pestana São Paulo
chega à unidade depois de ter trabalhado durante 14 anos na Rede Atlantica.

AccorHotels

movimenta as gerências de hotéis de
luxo na América do Sul

No mês de outubro, a AccorHotels anuncia mudanças na gerência geral
de três unidades de luxo da rede na América do Sul. Com mais de 20 anos
de experiência na indústria hoteleira, Jarves Rockenbach assume o cargo de
Gerente Geral do Pullman São Paulo Ibirapuera. Após comandar durante o
último ano o Pullman São Paulo Guarulhos Airport, Jarves terá a missão de
liderar a segunda fase da reforma do empreendimento.
Alejandro Geis e Jarves Rockenach
Já o ex-Gerente do Pullman São Paulo Ibirapuera, Alejandro Geis acaba
de chegar ao Sofitel Legend Santa Clara Cartagena como Hotel Manager. Com 11 anos de AccorHotels, Geis deixa a
unidade de São Paulo, onde atuou como Gerente Geral por quase três anos.
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Chef Cláudio Bottino assume

Pestana Bahia Lodge

A&B do

O Chef de cozinha Cláudio Bottino, que comanda o
Bottino’s Restaurante, passou a assumir também a área
de Alimentos & Bebidas do Pestana Bahia Lodge, um dos
hotéis administrados pelo grupo português em Salvador.
O Diretor de Operações do Pestana Hotel Group no
Brasil, Paulo Dias, comentou que já há algum tempo que
o empreendimento vem procurando um parceiro para a
área de alimentos e bebidas no Pestana Bahia Lodge, assim como fizeram no Pestana Convento do Carmo com a
Chef Claudio Bottino
Chef Tereza Paim. “Acreditamos que com esta nova parceria, o posicionamento do hotel irá sofrer alterações e melhorias de qualidade, fazendo com que tenhamos ao
dispor dos nossos clientes um serviço diferenciado.”

Atlantica Hotels

Diretor de Marketing

apresenta novo

A Atlantica Hotels contratou Daniel Bulgueroni para
assumir a Diretoria de Marketing da companhia, reportando-se diretamente a Leonardo Rispoli, vice-Presidente de Vendas e Marketing. Formado em Marketing pela
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) em
2003, Bulgueroni possui também Executive MBA pela
Business School São Paulo, concluído em 2015.
Nos últimos quatro anos, trabalhou na Laureate
International Universities, rede de ensino superior que
Daniel Bulgueroni
congrega a Universidade Anhembi Morumbi, BSP, FMU
& FIAMFAAM, sendo responsável, de 2013 a 2016,
pela gerência de Marketing da Universidade Anhembi Morumbi/BSP e posteriormente pela diretoria de Vendas e
Marketing do complexo educacional FMU.

Cinthya Costa é promovida a Gerente comercial
nacional do La Torre Resort (BA)
O La Torre Resort, de Porto Seguro (BA), promoveu
Cinthya Costa para o cargo de gerente Comercial nacional. A profissional, que trabalha no resort baiano
há quatro anos, já foi representante comercial, representante exclusiva e, antes de ser promovida, atuou
como gerente regional de São Paulo, Rio de Janeiro e
Centro Oeste.
Cinthya Costa é formada em Turismo e tem MBA
em Gestão Empresarial. Atualmente está se especializando em marketing. Teve sua primeira atuação com
o setor comercial em Alagoas durante oito anos. Em
Cinthya Costa, Renata Righi e Luigi Rotunno
São Paulo, trabalhou com representações em hotéis e
resorts. Após essas experiências, começou sua carreira no La Torre como representante e hoje, assumindo
como gerente comercial nacional.
61

Painel

Belmond Hotel das Catararas
tem novo Gerente Geral

Eduardo Bressane

Ao completar 10 anos à frente do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), o grupo anunciou a contratação do novo Gerente Geral, Eduardo Bressane. O hoteleiro volta a fazer parte da equipe Belmond Brasil,
agora como Gerente Geral do hotel do grupo em Foz
do Iguaçu, único situado dentro do Parque Nacional. Em
2013 e 2014, Bressane esteve à frente da diretoria de
Alimentos & Bebidas do Belmond Copacabana Palace
após experiências em hotéis como Hyatt, Caesar Park e
Fasano, onde abriu três hotéis do grupo.
Sua carreira inclui ainda 15 anos de trabalho nos Estados Unidos, onde se formou em Hotelaria pela United
States International University. Lá, trabalhou em grandes
empresas de hospitalidade, como as redes Hilton e
Loews. Nos últimos três anos, se mudou com a família
para o exterior a convite do The Ritz-Carlton para inaugurar sete hotéis na China.

Costa Brasilis (BA)

Gerente geral

anuncia novo

O Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA, unidade administrada pelo Grupo Samadhi Hotels, em
Vila de Santo André, no sul da Bahia, tem um novo
Gerente geral. Trata-se de Fabiano Rocha, que, em
seus 15 anos de carreira em hotelaria, já passou por
hotéis em Londres, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraty e Mangaratiba.
O executivo atuou em importantes implantações
em resorts, nos quais adquiriu experiência em vários
setores do segmento. Entre os hotéis e resorts, estão
Fabiano Rocha
o Portobello Resort & Safari, o Vila Galé Eco Resort
do Cabo, Uxua Casa Hotel & SPA, o Kenoa Exclusive Beach SPA & Resort, First Apart Hotel, o Complexo
Hoteleiro da Costa do Sauípe e o Travel Inn Londres.

Flávia Mazzotti é a nova gerente Geral do hotel

Hplus Beach

Flávia Mazzotti
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João Pessoa

A Hplus Hotelaria nomeou como gerente Geral do hotel João Pessoa Hplus
Beach, localizado na praia de Cabo Branco (PB), a colaboradora Flávia Mazzotti.
Com experiência por mais de 24 anos em hotelaria, ela passou pela Rede Plaza e
também atuou por cinco anos como gerente Tournant em hotéis da Hplus no Distrito Federal e conduzia o Programa Check Plus, projeto voltado para avaliação
da qualidade dos serviços prestados e atividades internas, seguindo o padrão de
excelência da Rede.
Formada em administração de empresas pela Upis, e desde 2012 faz parte
do quadro de colaboradores da Hplus. Ela se voluntariou para o novo empreendimento e disse que se sente preparada para o desafio.

Painel

IHG

nomeia Claire Bennett como Chief Marketing Officer

O IHG - InterContinental Hotels Group nomeou Claire Bennett como Chief Marketing Officer
da rede. Antes de entrar para a equipe IHG, Claire trabalhou na American Express, onde trabalhou
em diversas posições de marketing de nível sênior, com foco no consumidor, ao longo de mais de
dez anos.
Recentemente, Claire liderou o negócio global de viagens e estilo de vida da empresa e anteriormente, foi Gerente Geral da equipe de fidelidade do consumidor, responsável pelos benefícios
dos sócios do cartão, incluindo Recompensas de Sócios American Express.
Antes de trabalhar para a American Express, Claire realizou trabalhou em cargos de marketing
sênior em outras marcas de renome mundial, incluindo sete anos na Dell e na Quaker Oats ComClaire Bannett
pany, onde trabalhou em bens de consumo. Além de sua experiência de marketing, Claire possui
um conhecimento aprofundado do setor de viagens e turismo, já que foi membro do Conselho Executivo do Conselho Mundial
de Turismo e Viagens (WTTC) e por meio de sua participação em diversos conselhos consultivos da indústria. Claire possui MBA da
Northwestern University e um bacharelado em contabilidade da Universidade de Indiana. Como Chief Marketing Officer, Claire irá
se reportar ao Chief Executive Officer Keith Barr, e se torna membro do Comitê Executivo da empresa.

Novos gerentes na GJP

Hotels & Resorts

A GJP Hotels & Resorts apresentou dois novos gerentes gerais para as unidades Sheraton da Bahia, em Salvador (BA) e Prodigy Santos Dumont, no Rio
de Janeiro (RJ). Na capital baiana, quem assume é o Gerente Carlos Henrique
Dutra. No Rio, quem passou a comandar o hotel é Márcio Delgado.
O executivo Carlos Henrique Dutra, que acumula quase 30 anos de experiência em hotelaria, assume a gerência do Sheraton da Bahia com passagens como gerente geral em diversas unidades hoteleiras de redes como Rede
Tropical de Hotéis, Hotéis Othon, Atlântica Hotels e mais recentemente no WZ
Carlos Henrique Dutra e Márcio Delgado
Hotel Jardins, em São Paulo (SP).
Para a gerência geral do Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), a novidade é o executivo Márcio Delgado, com 26 anos
de experiência no mercado turístico-hoteleiro. O novo gerente já atuou no Club Med (Brasil, Marrocos, Tunisia, Turquia e França),
Transamerica Comandatuba, Pestana Rio Vermelho (Bahia), AccorHotels, Rede Windsor, Intercity Hotels, Malai Manso Resort Iate
Golf Convention & Spa, entre outros.

Claudemilson Vieira é o novo diretor de Operações da Hplus

Hotelaria

Claudemilson Vieira

Com 20 anos de experiência no segmento de hotelaria, a Hplus Hotelaria anuncia Claudemilson Vieira como o novo diretor de Operações. A contratação faz parte
do plano de solidificação e expansão da marca em âmbito nacional. Ele é graduado
em ciências contábeis e em Direito, e pós-graduado em administração de recursos
humanos. Com 20 anos de atuação no segmento hoteleiro, Vieira já passou por
redes hoteleiras como redes Accor Brasil e Zii Hotéis. Lecionou em cursos de graduação da faculdade de hotelaria do Senac e também foi professor de pós-graduação
na Universidade do Estado de São Paulo.

Rio Othon Palace apresenta novo chef para Skylab

Antonio Vento

O hotel Rio Othon Palace, em Copacabana, apresenta Antonio Vento como o novo chef
executivo do restaurante Skylab, localizado no 30º andar do hotel. De nacionalidade italiana, o
chef vem de uma linha de cozinheiros originários da Província de Trápani, situada a oeste da
Sicília. Morando há 10 anos no Brasil, ele possui conhecimento em diversas linhas gastronômicas, com destaque para culinárias italiana, brasileira, contemporânea e mediterrânea. Antonio
Vento é Membro da Delegação Brasileira da Federação Italiana de Chefs e possui 18 anos de
experiência em gastronomia, com passagens por diversos restaurantes da Itália e Inglaterra,
antes de comandar hotéis no Brasil. À frente do Skylab, o novo chef vai imprimir sua marca registrada: uma combinação de sólido conhecimento técnico da gastronomia italiana- base do seu
trabalho - aliado a grandes doses de criatividade para a elaboração e apresentação dos pratos.
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Integrantes YCI

Hotéis de SP

formam jovens para
atuarem na hospitalidade

Após seis meses intensos de capacitação, os jovens recrutados pelos hotéis InterContinental São Paulo e Holiday
Inn Parque Anhembi, por meio do programa YCI - Youth
Career Initiative completaram o ciclo e se formaram no
dia 11 de outubro. A cerimônia aconteceu no Holiday Inn,
zona Norte da capital, e contou com a presença dos participantes do Grand Hyatt e Renaissance.
O InterContinental São Paulo, localizado na região
dos Jardins, participa do YCI há oito anos consecutivos e
nesta edição formou cinco jovens que agora atuam como
menores aprendizes nas áreas de governança, alimentos e
bebidas, cozinha e controladoria.
Já o Holiday Inn, localizado no Anhembi, participante
da ação há seis anos, formou sete jovens para atuação na
recepção, convenções e governança. Juntos, os hotéis do
IHG no Brasil já formaram mais de 100 alunos, estando
mais da metade colocados em setores dentro dos próprios
empreendimentos da rede.
O YCI tem como objetivo propor a vivência dos jovens
com as atividades praticadas no universo da hospitalidade,
o que facilita a escolha por uma área específica de atuação dentro de um hotel.
O processo de seleção começou em março deste ano
e seguiu critérios para a candidatura como a comprovação
de renda igual ou menor que um salário mínimo e meio
per capita (R$ 1405,50), possuir ensino médio completo
ou matriculado regularmente e disponibilidade de horário
das 9h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira.

Pesquisa de satisfação do Bourbon
converte doações para a
AACD

Ibirapuera

As opiniões e sugestões dos clientes são muito importantes para contribuir na manutenção de um trabalho de qualidade. E, para incentivar o preenchimento da
pesquisa de satisfação, os formulários - Guest Comment
- do Bourbon Convention Ibirapuera Hotel (SP) rendem
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doações para instituições e ajudam quem precisa. A
mais nova parceria é com a AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente.
A cada formulário preenchido, o hotel doará R$
1,00 à AACD, um dos melhores hospitais da área de
Ortopedia e referência em qualidade no tratamento de
pessoas com deficiência física. Além disso, é um dos
complexos hospitalares mais admirados do país. A campanha de incentivo já colabora com doações à ONG
Teto, que visa o desenvolvimento comunitário, por meio
do trabalho conjunto entre voluntários e moradores de
comunidade precárias.
Para participar, basta responder o Guest Comment
na versão online, que é encaminhada via e-mail após o
momento do check-out. O valor de R$ 1,00 para cada
formulário será revertido integralmente para as instituições AACD e Teto, ao final de cada mês.

AccorHotels

e Fundação Laço Rosa
unem-se em prol da saúde da mulher

Para fortalecer o projeto de autoexame do
seio promovido pela Fundação Laço Rosa, a AccorHotels apoiou o programa “Força na Peruca”,
que contribui na disseminação da mensagem de
doação de cabelos, cujo objetivo é confortar o
público feminino, principal vítima da doença.
Apoiar psicologicamente quem passa pelo
tratamento de câncer é tão importante quanto os
procedimentos médicos. Por isso, pensando nas
mulheres que perdem seus cabelos durante a quimioterapia, o “Força na Peruca” é um programa
de doação dos fios para a produção de perucas.
Também auxilia a capacitação de moradores em
situação de vulnerabilidade social para aprender
a produzir as peças com os cabelos doados.
Com o projeto, os alunos aprenderam a produzir o acessório por meio de oficinas profissionalizantes de perucaria, ou seja, especialização
na elaboração de perucas e na melhor forma de
reaproveitar o cabelo. Por meio de hospedagens,
a AccorHotels apoiou o Força na Peruca, que é
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Atlantica Hotels promove campanha
em parceria com a Childhood Brasil

Evento do WAAG reúne colaboradores para falar de
protagonismo feminino

um projeto itinerante que roda o Brasil transformando vidas e gerando perspectiva de renda.
Parte das perucas é doada à instituição #fortalizese, ligada à causa.

Novotel

realiza Feijoada Solidária

A marca de hotéis Novotel promoveu nos dias 6 e
7 de outubro a tradicional Feijoada Solidária junto à
Fundação Gol de Letra, organização sem fins lucrativos
que visa contribuir para a formação de crianças e jovens
por meio de programas e projetos de esporte e educação. 50% do valor arrecadado com as vendas de feijoadas nos hotéis da marca foram doados à instituição.
Roberta Vernaglia, Vice-presidente de Marketing da
AccorHotels da América do Sul, afirmou que é muito
gratificante ajudar, de alguma forma, o importante
trabalho que a Fundação Gol de Letra realiza no Brasil. “Há 14 anos temos essa parceria com a instituição,
pois acreditamos muito no poder transformador desse
tipo de iniciativa”, comentou.
No ano passado, foram servidas mais de 700 Feijoadas Solidárias pelos hotéis Novotel, totalizando, aproximadamente, R$ 20.000 em doação para a Fundação
Gol de Letra. Segundo Vernaglia, a ação vem ganhando
novos adeptos ao longo dos anos.

Fachada do Novotel Jaraguá, em São Paulo

A sanção da Lei 13.431/2017, que visa assegurar um
protocolo de atendimento para a escuta especializada de
meninos e meninas vítimas e/ou testemunhas de violências, em especial a violência sexual, foi o tema da campanha do mês de outubro da Atlantica Hotels em parceria
com a Childhood Brasil.
Para celebrar a conquista e facilitar a divulgação deste
marco para os hóspedes da rede, todos os hotéis da Atlantica colocaram um casal de bonecos de pano no balcão
das recepções, que permanecerá até o final de 2018. As
áreas comuns e elevadores dos empreendimentos também
estarão decorados com lobby mídia e flyers, estampados
com a imagem dos bonecos, reforçando a mensagem ‘Dê
Voz Às Crianças’.
Eva Dengler, gerente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, afirmou que foi necessária
muita articulação, dedicação e apoio de entidades e parceiros para a aprovação da nova legislação. “A realização
do depoimento especial e da escuta protegida de crianças
e adolescentes visa acabar com a revitimização sofrida em
uma investigação. Pesquisas apontam que uma vítima tem
de relatar de oito a dez vezes a violência sofrida ao longo
do processo judicial”, disse.
Segundo Ana Paula Nunes, diretora-executiva de Recursos
Humanos da Atlantica Hotels, sancionar a Lei foi o primeiro
passo. “A partir de agora, vamos concentrar nossos esforços
em ajudar a Childhood Brasil a divulgar a importância da
implantação da Lei principalmente por meio de nossa ampla penetração no Brasil, onde operamos mais de 90 hotéis,
presentes em 41 cidades, dentre as quais, 14 capitais mais o
Distrito Federal”, afirmou a executiva.
Eva Dengler comentou, ainda, que o próximo desafio
da Childhood Brasil é influenciar a criação de Centros de
Atendimento Integrado para criança e adolescentes vítimas
de violência. “Centros de referência como estes já existem
em Belém, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Teresópolis e Vitória da Conquista. É preciso que novos municípios
se adequem à nova legislação”, diz a porta-voz da Childhood Brasil.

Bonecos remetem à Campanha “Dê voz às Crianças”
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Bourbon Curitiba oferece pacotes exclusivos de hospedagem, SPA e comidinhas para a festa

Festa do Pijama

em hotel é a nova
mania entre crianças e adolescentes

As famosas Festas do Pijama, tão populares
entre crianças e adolescentes, ganham ares de
modernidade e sofisticação. Com as casas e
apartamentos cada vez menores, pais e mães
têm optado por proporcionar as festas de seus
filhos e filhas em hotéis com toda a infraestrutura, conforto e praticidade.
Um dos hotéis que já se prepararam para
atender esta demanda é o Bourbon Curitiba
Convention Hotel, que oferece pacotes especiais
para este tipo de evento, podendo incluir também opções de tratamentos no SPA, conforme
disponibilidade.
As reservas contam ainda com a gastronomia do hotel, com serviço sob medida para
cada festa, como menu saudável, lanches, petiscos, massas e até pratos orientais. A decoração pode ser ainda personalizada, tornando a
festa mais exclusiva.
Tanto a Suíte Presidencial, duplex com mais
de 300 m² e que recebe até oito crianças, quanto a Suíte Premier, para até cinco, estão disponíveis para a realização da festa. Há ainda a
opção de reserva de um quarto para duas pes66

soas no mesmo andar da festa. Assim, os adultos podem acompanhar de perto todo o evento.

Malai Manso (MT) inicia nova frente
de negócios no setor de casamentos

A ideia de realizar um casamento em um lugar paradisíaco tem ganhado cada vez mais espaço. De olho nesse
mercado, o Malai Manso, primeiro resort all-inclusive e de
categoria luxo no Mato Grosso, entra no setor de casamentos oferecendo uma nova opção para a realização de
cerimônias intimistas e até de grande porte.
Além dos tradicionais Dia da Noiva e Noite de Núpcias
já existentes, o empreendimento agora oferece opções customizáveis de Mini Wedding, Varanda Party e Sunset Party
para os casais que querem receber seus convidados usando o cenário romântico do Lago do Manso e da Chapada
dos Guimarães, onde o resort está localizado.
Pensando em apresentar tudo o que pode ser realizado
no grande dia, o resort montou um evento destinado aos
principais fornecedores de casamento da região, com a
participação do cerimonialista carioca Roberto Cohen e da
consultora Fabiane Heisler, de São Paulo.
A ideia de fornecer o serviço deu-se pela mudança de
comportamento. “Se, no passado, a tendência era encontrar o melhor vestido e a melhor decoração, hoje, a grande
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Resort se equipa para atender noivos e convidados

preocupação dos casais é encontrar o Destination
Wedding mais charmoso para a realização da
cerimônia e da festa. Aliando praticidade e conforto, o Malai Manso viabiliza a hospedagem dos
convidados de fora da cidade no mesmo local da
cerimônia e da festa, além de dispor de uma equipe preparada para dar todo o suporte ou indicar

fornecedores parceiros para deixar o momento
ainda mais especial”, explica o Diretor comercial
do resort, Ricardo Gouveia.
O empreendimento dispõe de pacotes que variam de valor de acordo com a quantidade de convidados e serviços oferecidos. Além disso, proporciona belas paisagens para o grande dia do casal.
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Anfitriã ensinando o ritual do café coado

Grand Mercure

oferece experiência
tipicamente brasileira aos clientes

Imersa na cultura brasileira, a marca Grand
Mercure, presente em quatro destinos do País, tem
na sua essência mesclar as ricas tradições locais.
O conceito traz vida à cada uma das histórias.
Cores, sabores, aromas e texturas vêm à tona com
parcerias inspiradoras: Café Orfeu, Cachaça Sebastiana, Cerveja Colorado e L’Occitane au Brésil.
Essa nova estratégia de associação com marcas
fortes chega para enaltecer ainda mais os elementos feitos no Brasil. O objetivo é associar a marca
Grand Mercure com produtos brasileiros de alta
qualidade que exaltem o DNA regional.
O café Orfeu é de uma categoria especial produzido nas Fazendas Sertãozinho no Sul de Minas,
que compartilha da mesma paixão pelo nosso
país. A experiência com o café começa no lobby
do Grand Mercure. Uma anfitriã, que realiza o
ritual do café coado em um carrinho, recepciona
os hóspedes.
O café Orfeu orgânico é sempre servido com
um doce da própria região, ressaltando assim o
atributo da exclusividade regional. O produto pode
ser encontrado nos apartamentos em cápsulas especiais e também nos restaurantes dos hotéis.
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A Cachaça Sebastiana e a Cerveja Colorado marcam os paladares de forma delicada
nos drinques elaborados nos bares dos hotéis
Grand Mercure. O hóspede tem a oportunidade de degustar drinks especiais da cachaça
premium Sebastiana, como o Carioquinha e a
Moreninha, harmonizado com café Orfeu. A
cerveja Colorado é referência em cervejas artesanais brasileiras.
Já os amenities que marcam presença nos apartamentos são da linha Capim-Limão de L’Occitane
au Brésil. Inspirados no frescor dos arbustos do
capim-limão, os produtos oferecem uma rotina
completa de cuidados com o corpo, com shampoo, condicionador, sabonete vegetal, sabonete
líquido e loção corporal.
Roberta Vernaglia, Vice-presidente de marketing
da AccorHotels América do Sul, comemora a iniciativa. “Desejamos que nossos hóspedes tenham
a oportunidade de viver novas experiências e conhecer os costumes locais de uma forma elegante e
autêntica”, diz.
A marca possui presença em Brasília, Belém,
Rio de Janeiro e São Paulo e prevê expandir sua
atuação no país com mais quatro unidades até o
final de 2018.
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Spa do Maitei Hotel conta com tratamentos estéticos e relaxantes

Maitei Hotel (BA)

massagens de novo Spa

apresenta menu de terapias e

Localizado em Arraial D’Ajuda, ao sul da Bahia, o Maitei Hotel abriu recentemente seu Spa, com um menu de terapias e massagens terapêuticas. São diversos tratamentos estéticos e relaxantes.
A massagem relaxante é ideal para combater a tensão muscular e diminuir o
estresse e pode ser combinada com uma esfoliação corporal com o uso de um
produto natural, à base de sal marinho. Já a massagem com pedras quentes é
feita com pedras de basalto, que são imersas em água quente e, em seguida,
colocadas em pontos específicos sobre as costas, nas palmas das mãos e entre
os dedos dos pés para equilibrar a energia corporal.
Outra que promove o equilíbrio do corpo é a massagem terapêutica, que
consiste em um conjunto de técnicas manuais ou manipulações que conduzem à
estimulação e regulação do sistema neuromuscular.
Aqueles que desejam experimentar técnicas clássicas podem optar pela Bambuterapia, que tem a função de drenar, relaxar e modelar o corpo, ou a reflexologia podal, que consiste em uma massagem em pontos específicos dos pés,
correspondentes às regiões do corpo, para favorecer a circulação de Energia
Vital. Por fim, a massagem redutora, para fins estéticos, é feita com movimentos
de deslizamento profundos.
Dentre os demais serviços terapêuticos oferecidos pelo SPA Maitei estão a
drenagem linfática manual, que reduz a retenção de líquido e combate a celulite;
a cromoterapia com bastão cromático, o alinhamento de Chacras e a sessão de
Reiki, que proporcionam a livre circulação de energia pelo corpo, promovendo
relaxamento; e a sessão de Florais de Bach, que consiste em um diagnóstico
profissional para detectar a melhor combinação de florais para cada pessoa.
Em relação aos tratamentos estéticos, os visitantes podem optar pelas máscaras corporal e facial de argila, que purificam a pele, eliminando toxinas e
oleosidades; pela máscara facial de chá verde com argila verde, que reduz a
inflamação das espinhas e as chances de pele seca, deixando-a suave e com
aparência mais jovial; pela radiofrequência, um tipo de processo de rejuvenescimento que melhora a flacidez da pele; e pelas ondas russas, tratamento usado
para eliminar a flacidez, favorecendo a eliminação de gordura.
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A Diretora de Qualidade e Processos da Nobile Hotéis, Emiria
Bertino, com a equipe do TRYP By Wyndham Ribeirão Preto

Tryp By Wyndham Ribeirão
Preto (SP) é premiado com Selo de

Qualidade Nobile

Há um ano oferecendo serviços e hospitalidade a moradores e visitantes da cidade no interior de São Paulo, o Tryp By Wyndham Ribeirão
Preto, localizado no bairro de Nova Aliança
e administrado pela Nobile Hotéis, acaba de
receber o Selo de Qualidade da rede.
A certificação atende aos padrões internacionais no ramo da hospitalidade, e foi criada pela
companhia no primeiro semestre de 2016, com
objetivo de verificar a aplicação dos padrões e
dos serviços das operações hoteleiras, de acordo com os manuais e procedimentos, considerando a missão, visão e valores da Nobile.
Para receber o Selo de Qualidade Nobile, o
hotel passa por critérios rigorosos de avaliação
que incluem monitoramento das áreas administrativas, recepção, governança, manutenção, tecnologia, controladoria, recursos humanos, assim
como as áreas comuns do hotel - apartamentos,
eventos, lobby e alimentos & bebidas.
As avaliações dos usuários em sites de opinião
são considerados e de extrema importância e relevância. Emiria Bertino, Diretora de Qualidade de
Processos e idealizadora do projeto, que esteve na
cidade para premiar a equipe do hotel, declarou
que com este programa, a rede reforça a formação e o conhecimento. “Desta forma, treinamos
ainda mais os colaboradores nos processos operacionais e desenvolvemos os aspectos comportamentais, pois uma equipe comprometida com o
trabalho desempenha suas atividades com dedicação, engajamento e responsabilidade”, destacou a
executiva.
Ana Carolina, Gerente Geral do Tryp By
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Wyndham Ribeirão Preto, considera de extrema
importância receber uma certificação tão conceituada pela rede. “Esta premiação demonstra
que estamos no caminho certo, prezando o nosso
cliente em primeiro lugar, com foco em oferecer
uma estada memorável. O nosso hotel é um dos
destaques da região pela arquitetura e instalações, que seguem os padrões da bandeira Tryp
da Wyndham Hotel Group e também os padrões
da Nobile Hotéis, além de oferecer serviços diferenciados e uma moderna área de eventos”,
completou.

Hotel Grand Mercure leva
temática do filme My Little Pony
para suíte
Entre os dias 12 de outubro e 19 de novembro, o desenho My Little Pony tem um quarto
exclusivo no Grand Mercure Riocentro. Decorado com os coloridos personagens do longa “My
Little Pony: o filme”, que estreou em outubro nos
cinemas, o apartamento Luxo Twin possui duas
camas, para receber até dois adultos e uma criança ou um adulto e duas crianças. A diária inclui café da manhã, ingressos cortesias para assistir ao filme na tela grande e mimos surpresa.
Esta é a segunda ação no cinco estrelas envolvendo longas internacionais. O primeiro foi
o concorrido quarto da Mulher-Maravilha, em
junho, em parceria com a Espaço/Z. Clientes
cadastrados no Le Kids Club, novo programa da
AccorHotels voltado para famílias que costumam
viajar com crianças, têm direito a condições especiais ao informarem na recepção.

Quarto do Grand Mercure Riocentro foi decorado e
oferece ingressos para filme
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Brinquedoteca do Costa Brasilis Resort (BA) tem cerca de 60m²

Costa Brasilis Resort & SPA
(BA) cria brinquedoteca para crianças de

até seis anos

Localizado em Vila de Santo André, no sul da Bahia,
o Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA acaba de criar
um espaço especial para seus pequenos hóspedes de
até seis anos: uma brinquedoteca.
Com aproximadamente 60m², o espaço possui
chão de vinílico acolchoado coberto por tapetes de
EVA colorido com estampas de letras, números para
ficar mais confortável e não machucar ninguém. Lá,
os pequenos hóspedes podem usufruir de recreação
lúdica com ou sem o acompanhamento dos pais.
Brinquedos educativos, livros infantis, carros, jogos
e equipamento para exibição de filmes completam o
local. O resort disponibiliza babás e monitores treinados para atender exclusivamente ao público mirim.
A brinquedoteca é um espaço que foi idealizado
para propiciar mais segurança às crianças na hora
da recreação e garantir um lugar para brincadeiras
mesmo quando o dia estiver chuvoso. “Lá os pequenos hóspedes encontram muitas atividades que podem ser compartilhadas com seus pais e irmãos, proporcionando assim, uma vivência enriquecedora em
família”, explica Márcia Bitencourt, Diretora comercial
do Grupo Samadhi Hotels.

do Pacto pelo Esporte, acordo entre empresas patrocinadoras do esporte. Com mais essa assinatura, o
Pacto passa a ter 25 das maiores empresas do Brasil
melhorando o esporte nacional.
Hoje, são empresas signatárias: AccorHotels,
Aché, Banco do Brasil, Bradesco, BRF, Carrefour, Centauro, Coca-Cola, Construtora Passarelli, Correios,
Decathlon, EY, Estácio, Gol, Itaú, J&J, Latam, Mastercard, McDonalds, P&G, Siemens, Somos Educação,
Sky, Quantum e Vivo.
Lançado em outubro de 2015, o Pacto é uma
iniciativa liderada pela Atletas pelo Brasil, em parceria com o Instituto Ethos e LIDE Esporte e apoio do
escritório Mattos Filho. O acordo define regras mais
claras para promover integridade, transparência e
governança nas entidades esportivas. Isso ajuda as
empresas a terem mais segurança e retorno de seus
investimentos e as entidades esportivas a melhorarem sua gestão, como forma de atrair ainda mais o
interesse de patrocinadores.

AccorHotels

é a nova empresa
signatária do Pacto pelo Esporte

Com o objetivo de contribuir para a cultura e boas
práticas de governança, integridade e transparência
no esporte, a AccorHotels é a mais nova signatária
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Pacto pelo Esporte promove integridade e governança
nas entidades esportivas
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Colaboradores da Meliá recebem
premiação do site Hoteis.com

Hotéis da rede Meliá Brasil

Para o prêmio, a Hoteis.com baseia-se nas
avaliações feitas pelos viajantes que se hospedaram em cada hotel. O prêmio em questão é
atribuído aos hotéis que obtêm uma pontuação
de pelo menos 4 pontos (o máximo são 5 pontos)
na avaliação dos seus hóspedes, e os empreendimentos da Meliá levaram até 4.4 pontos cada.
Para a Meliá Hotels International, este prêmio é
de grande importância para a rede, pois reafirma o
alto grau de satisfação de seus clientes, fruto de uma
constante dedicação pelo serviço entre os hotéis
administrados pela Companhia.

conquistam prêmio Loved by Guests
Award 2017
Nove hotéis da rede Meliá International situados no Brasil receberam recentemente o prêmio
“Loved by Guests Awards 2017”, um reconhecimento entregue pelo site Hoteis.com afiliado à Expedia. Foram reconhecidos os empreendimentos
Meliá Brasil 21 (Brasília), Meliá Jardim Europa,
Meliá Paulista, TRYP Berrini, Tryp Higienópolis,
Tryp Iguatemi, Tryp Jesuíno Arruda, Tryp Nações
Unidas e Tryp Paulista, que ficam em São Paulo.

Feira HFN - Hotel & Food
Nordeste estréia em 2018 em

Pernambuco

Para conectar fornecedores de serviços, tecnologia e
produtos aos meios de hospedagem e alimentação da
região, foi criada a HFN - Hotel & Food Nordeste. O
evento é promovido pelas regionais da ABIH-PE - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, da Abrasel-PE
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os expositores. Além disso, temos como diferencial
os estandes padrão, planejados com qualidade e
baixo custo evitando que o expositor tenha que se
preocupar com a montagem do espaço, facilitando assim a sua participação na feira”, acredita.

FOHB realizou workshop com 26 redes e CEOs no Rio de Janeiro
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em
parceria com a empresa Insight Feiras e Negócios.
O evento acontecerá de 3 a 5 de outubro do
próximo ano, no Centro de Convenções de Pernambuco. Na programação, haverá palestras e experiências gastronômicas no Gourmet Experience.
Já o Boteco Network será voltado para um contato
mais informal entre expositores e compradores.
No HFN Conference, os especialistas convidados falarão sobre as tendências e as necessidades
do setor de hospitalidade e serviços de alimentação. Também haverá oficinas e cursos para aperfeiçoamento profissional. Para o presidente da
Abrasel-PE, André Araújo, a parceria conjunta entre a Abrasel, a ABIH e a Insight Feiras e Negócios
se mostra uma forte referência para o sucesso do
evento. “O setor está se modernizando e é preciso trocar experiências, aplicar novos modelos de
negócios e se adaptar à nova realidade econômica
do Brasil. A HFN ofertará as novidades do setor de
prestação de serviços, produtos e insumos, além
de contribuir para a qualificação profissional”,
analisou André Araújo.
O presidente da ABIH-PE, Artur Maroja, também destaca a importância do evento para o
setor, que tem uma demanda considerada grande
e crescente. A escolha pelo Recife irá facilitar aos
hoteleiros de toda a região devido à localização
estratégica da capital pernambucana.
São esperados mais de dez mil compradores
circulando pelo evento. Além da visitação espontânea dos empresários locais, a organização da
feira convidará os principais gestores de hotéis e
estabelecimentos gastronômicos de toda a região.
O Projeto Comprador garantirá hospedagem aos
compradores indicados pelos expositores de fora
do Recife e Região Metropolitana.
Tatiana Menezes, da Insight Feiras e Negócios
afirma que a feira é profissional e voltada ao negócio. “Por isso, queremos proporcionar a interação
entre os maiores compradores do Nordeste com
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No final do mês de outubro, foi realizado mais um
Workshop do FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil – no Rio de Janeiro. A entidade, que comemora
15 anos de atividades, reuniu clientes e representantes de
26 redes associadas em rodadas de negócios no Prodigy
Hotel Santos Dumont Airport Rio de Janeiro.
O Workshop é um evento que tem o objetivo de reunir
representantes das redes associadas com agentes, operadores e gestores de viagens locais para rodadas de negócios. Neste ano, aconteceram duas rodadas que levaram
conteúdos diferentes aos convidados. A psicóloga social e
consultora de gestão de pessoas Mara Sampaio apresentou formas de desenvolver uma atitude empreendedora e

César Nunes, Vice-Presidente de Marketing
& Distribuição do FOHB
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planejar a trajetória profissional no atual cenário
na palestra “Intraempreendedorismo e motivação da equipe em tempos de crise”.
Com 47 anos de experiência na área do turismo, Guilherme Paulus, afirmou: ”Eu acredito no
futuro, mas temos que construir um presente”.
Ele explicou que, para as conquistas do futuro,
é preciso acreditar nos jovens e dar oportunidades para eles. Paulus lembra que é preciso
estar sempre atualizado, mas os investimentos
para ter tecnologia não são baratos.
César Nunes, Vice-Presidente de Marketing &
Distribuição do FOHB comemorou esta quarta
edição do Workshop no Rio de Janeiro, segunda
cidade mais emissora de viajantes para os hoteis
associados em todo País. Ele explicou que o Rio
de Janeiro é um mercado muito importante para
as estratégias na geração de negócios, por isto,
o FOHB reaiza Workshops no município uma vez
por ano.

Aldeia das Águas Park Resort
(RJ) lança Aldeia do Terror
Para inovar suas opções de lazer, o Aldeia das
Água Park Resort, situado em Barra do Piraí, no
interior do Rio de Janeiro, realiza até o dia 26 de
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novembro a primeira edição do Aldeia do Terror: O
Experimento. Durante o dia, as atrações aquáticas
acontecem normalmente, e à noite, o parque dá lugar
à monstros, clima de suspense e sustos.
Baseado nas grandes festas de Halloween da
América do Norte, a atração traz grandes novidades
para o público visitante do parque durante a temporada de verão. Entre casas temáticas, shows de palco,
interações e apresentações específicas, o Aldeia do
Terror oferece uma grande estrutura e produção.
O Gerente comercial e marketing do evento, Júlio
Sellani, explica que este é o primeiro evento de temporada do Aldeia. “Estamos trabalhando com muito
cuidado na produção, cenários, figurinos e na experiência que o público vai ter. Queremos proporcionar momentos únicos, com muito suspense, sustos,
animação e descontração”, detalhou Júlio.
Toda a estrutura conta com mais de 100 profissionais entre apoio, segurança, operacional e os
mais terríveis monstros. Um cardápio ‘assustador’
também foi elaborado especialmente para o evento, além de um show temático que conta a história
de ‘O Experimento’.
O evento acontece às sextas, sábados e domingo.
O ‘Aldeia do Terror’ é realizado na área da piscina de
ondas, das 18h às 21h30 com faixa etária indicativa
a partir de 12 anos.

‘Aldeia do Terror’ acontece na área da piscina do Aldeia das Águas Park Resort (RJ)

Foto: Alan Viana
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Treinamento de incêndio do Holiday Inn Parque
Anhembi reuniu vários colaboradores

Holiday Inn Parque Anhembi
faz treinamento de incêndio

O maior hotel da América Latina, localizado
na zona Norte da capital paulista, realizou um
treinamento de incêndio que contou com simulação
de salvamento de 10 vítimas. Com a participação
da equipe da brigada do hotel e dos funcionários

presentes e do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros da capital, o treinamento teve duração de 30
minutos e simulou duas situações ao mesmo tempo:
de incêndio e de ataque químico. A encenação foi
acompanhada por 20 bombeiros que se dividiram
entre o salvamento de uma vítima resgatada pelo
lado de fora do hotel.
Flávio Andrade, Gerente geral do Holiday Inn
explica que periodicamente promove, seguindo
as políticas do IHG, treinamentos de incêndio
com evacuação do prédio. “Nossos brigadistas
também se reúnem algumas vezes por mês para
reciclagem. Toda ação é integrada com a chefia
de segurança para que nesse tipo de ocorrência
tudo corra bem”.
A novidade este ano foi a simulação de ataque
químico. “Fomos procurados pelos bombeiros
para fazer a encenação com bomba química e topamos. Foi a primeira vez que simulamos algo que
não fosse incêndio e evacuação. Tudo correu bem
e nós, claro, ficamos honrados com o convite”,
finalizou Andrade.
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Alguns dos voluntários do projeto reunidos

ABIH-RJ e SindHotéis-RJ integram

o projeto Transformando Meu Quadrado

A Prefeitura do Rio iniciou no último dia 27
de outubro, um projeto-piloto de intervenções
urbanísticas, paisagísticas e de controle urbano
em áreas estratégicas de bairros turísticos da
cidade. O ponto de partida foi a Rua Siqueira
Campos, em Copacabana, com serviços básicos como a recuperação de calçadas, poda e
plantio de árvores, melhoria na iluminação e
na sinalização de trânsito, padronização de
canteiros, rampas de acessibilidade, reforço na
fiscalização do comércio ambulante e atuação
junto à população em situação de rua. O mutirão é fruto de reuniões com entidades comerciais e de moradores da região, tendo à frente
a ABIH/RJ Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Rio de Janeiro e o SindHotéis/RJ. Os
encontros foram intermediados pela primeiradama Sylvia Jane Crivella, idealizadora e coordenadora do “Transformando meu quadrado”, projeto voltado para trabalhos sociais com crianças,
jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade
social, agora ampliado.
Com previsão de contemplar em seguida pontos do Leme, Ipanema e Leblon, o projeto-piloto
foi elaborado pelas secretarias municipais de Ordem Pública, Conservação e Meio Ambiente Urbanismo, Infraestrutura e Habitação e Assistência
Social e Direitos Humanos (SMASDH), a partir das
reuniões que contaram ainda com a Associação
de Moradores de Copacabana e a Associação
Comercial de Copacabana.
Representando a iniciativa privada, o dire78

tor da rede Arena de Hotéis e vice-presidente
da ABIH-RJ, José Domingo Bouzon, ressalta que
hotéis e condomínios estão inseridos no conjunto do bairro e não podem agir individualmente,
sem considerar o entorno. “Quando cada um
faz a sua parte, com o poder público e a iniciativa privada juntos, forma-se uma corrente de
melhorias que trarão conquistas mais rápidas,
certamente impactando na qualidade de vida de
moradores e na satisfação dos visitantes. Além
disso, colocamos em pauta as coisas boas, as
mudanças positivas. Esse é o pensamento que
norteia toda essa nossa mobilização”, explica
Bouzon, ressaltando que a ABIH-RJ já iniciou
parceira com o “Transformando meu quadrado”
em ações como doações de colchões e roupas
de cama e de banho para instituições filantrópicas assistidas pela primeira-dama.

Renaissance São Paulo Hotel
promoveu o Renaissancefest

O Renaissance São Paulo Hotel promove, nos
dias 3 e 4 de novembro, a primeira edição do
RenaissanceFest. O feriado prologando contou
com a versão brasileira da famosa festa alemã.
Foram diferentes cervejas artesanais, produzidas
no estado de São Paulo e comidas típicas, que
também ganharam um toque paulista. A criatividade do menu apresentou combinações de ambos os países, elaboradas por Gayber Silveira,
chef executivo do hotel e Ícaro Rizzo, chef do restaurante Terraço Jardins. O evento terá também
música ao vivo e decoração exclusiva. O evento
ofereceu cerveja de qualidade, ale e pilsen, todas artesanais e locais, e os famosos doces do
restaurante ganharam um toque alemão.

A festa teve muita diversão e comidas típicas
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Números são da STR, que oferece avaliações comparativas de dados globais

STR

divulga números da hotelaria durante Rock in Rio 2017

Durante os sete dias do festival de música
Rock in Rio (entre os dias 15-17 e 21-24 de
setembro), a ocupação na área de Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, foi 69,1% mais alta,
quando comparada com o resto do mês de
setembro, enquanto que a média diária (ADR)
subiu 64,8%, chegando a atingir R$ 555,77. Os
números são da STR.
Subidas no desempenho também foram frequentes fora da Barra da Tijuca. Excluindo os
hotéis da área da Barra da Tijuca, a Receita
por Quarto Disponível (RevPAR) na cidade do
Rio de Janeiro foi 7,4% mais alta, comparada
com o resto do mês, com uma ocupação 54,8%
mais alta, e diária média 12,8% mais elevada.
Patrícia Boo, Diretora de Área América
Centro/Sul da STR afirmou que graças ao festival, setembro foi o primeiro mês no qual o
Rio teve crescimento de ocupação desde agosto
80

de 2016. “O aumento de 17% na ocupação de
fim-de-semana é um forte indicador de crescimento no segmento de lazer ”, afirmou.
Durante os primeiros nove meses do ano, os
hotéis do Rio sofreram um declínio de 17,4% em
ocupação, atingindo um nível real de 45,5%,
em grande parte devido ao imenso aumento
em oferta para os Jogos Olímpicos de 2016.
Entretanto, a diária média baixou 39,2% para
R$ 363,84, resultando num declínio de 49,8%
em RevPAR, para R$ 165,65. Apesar das bruscas quedas, os resultados do mês de setembro
mostram sinais de recuperação, com um aumento de 4,9% em ocupação.
Os analistas da STR chamam a atenção que
o desempenho de setembro foi melhor do que
o esperado, tendo em conta as recentes ondas de violência nas favelas do Rio. Apesar
destes problemas recentes, o governo federal
do Brasil revelou planos para trazer turismo à
cidade, com investimentos superiores à 1bilhão
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de reais, que espera atrair através de parcerias
com o setor privado.
A amostra de dados da STR no setor hoteleiro
inclui mais de 58.000 hotéis e 7,8 milhões de
quartos de hotel em todo o mundo. Dados sobre
projetos relatados pela STR são recolhidos das
principais cadeias hoteleiras, software confidencial, empresas de gestão e fontes independentes.

Le Canton

lança linha de queijos e
geleias artesanais

Os produtos fabricados na Fazenda Suíça Le Canton
e que são servidos nas refeições do hotel de Teresópolis
(RJ) agora poderão ser levados para casa pelos hóspedes. O Le Canton está lançando sua linha de queijos

e geleias artesanais, com a produção sob o comando
de Jhonny Silveira, mestre queijeiro do lugar. Estão à
venda quatro tipos de queijos: minas frescal de vaca,
minas frescal de cabra, queijo temperado (queijo minas
temperado com orégano) e tempéré (queijo tipo Boursin, de origem francesa, fresco e pastoso, temperado
com azeite e especiarias). “O minas frescal é indicado
para quem busca uma dieta mais equilibrada e os outros queijos podem ser servidos como aperitivos ou como
acompanhamento para cervejas artesanais e vinhos”,
diz o mestre queijeiro. Até o fim do ano, o hotel lançará
o Queijo tipo Vaccino Romano (maturado). As geleias
artesanais Le Canton, nos sabores morango e pimenta,
não têm aditivos químicos. Desenvolvidas pelo mestre
queijeiro e pela nutricionista Giselle Maiolino, as geleias
levam frutas (não são usadas polpas industrializadas), e

Jhonny Silveira, Mestre queijeiro do Le Canton
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contêm apenas 25% de açúcar. Os produtos são vendidos na Queijaria do Le Canton e em duas delicatessen
de Teresópolis, a Viva Itália e a Gatão Bebidas.

3º Fórum de Hospedagem e
Alimentação acontece este mês

Depois do sucesso da segunda edição em 2016, com a
participação de mais de 400 pessoas, o Fórum promovido
pelo Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de
POA e Região colocará o turismo, alimentação e educação
no centro dos debates novamente.
Com o tema “O futuro está aí. Você já fez a sua
reserva?”, a terceira edição do evento abordará sobre o novo receber com o Turismo e Hospedagem, a
Transformação do negócio da Alimentação, a Inovação
com o Consumidor 2020 e a Educação da cidadania.
O evento acontece no dia 22 de novembro no Centro
de Eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O Fórum
também contará com palestrantes renomados para debates e sugestões de ideias.

Restaurante do Sheraton Grand
Rio conquista Prêmio Travellers
Choice 2017
O francês L’Etoile, restaurante fundado há
quase quatro anos no Sheraton Grand Rio, conquistou o Prêmio Travellers Choice 2017, o mais
importante outorgado pelo TripAdvisor. Atingiu
o segundo lugar nacional (Brasil) na categoria
“Os melhores restaurantes sofisticados” e em
quarto lugar na América do Sul.
Antonello di Cristofaro, Diretor de Alimentos & Bebidas, do Sheraton Grand Rio Hotel &
Resort, disse: “Esse prêmio é fruto de muito trabalho, consistência e atenção aos detalhes. É
isso que nos permite ser há mais de um ano
o número 1 entre mais de 13.000 restaurantes
no Rio de Janeiro”. Os vencedores dos prêmios
Travellers’ Choice são selecionados anualmente
com base no feedback de milhares de membros
do TripAdvisor.

Equipe do restaurante L’Etoile, no Sheraton Grand Rio
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Lounge Casa Micheletto

Laghetto Vertice Manhattan
(RS) abre novo restaurante
O Laghetto Vertice Manhattan, situado em Porto Alegre (RS), inaugurou em outubro o restaurante Lounge Casa Micheletto. Situado no bairro Moinhos de Vento e em frente ao Jardim do
Dmae, o local será comandado pelo chef Fábio
Tomazini, que busca o equilíbrio entre a culinária
gaúcha com a técnica da cozinha francesa.
Ao meio-dia a casa funcionará com Buffet; à
noite, as opções são para happy hour e cardápio à la carte do restaurante. O chef Tomazini
também conduz a cozinha do Casa Micheletto,
restaurante do Laghetto Viverone Moinhos.
O Lounge Casa Micheletto traz projeto assinado pelos arquitetos Alexandre Viero, Andréia
Weiler e Sílvia Benedetti. O trio mesclou referências modernistas com os tijolos aparentes das
town houses de Nova Iorque. A cor fica por conta
do color block amarelo e lilás usado no local. O
espaço faz parte da primeira edição da Mostra

Elite Design, que acontece no Clube de Regatas
Guaíba, em Porto Alegre, até o mês de novembro.
Para completar, a lareira na parte externa permite aproveitar o espaço independente do clima.
Na área interna, onde será servido o café da
manhã aos hóspedes, a proposta é uma concepção moderna, alinhada à tradição europeia.

Il Campanario Villaggio Resort
(SC) recebe primeiro Drink Bar Joalheria
do Brasil

Localizado no balneário de Jurerê Internacional, em Santa Catarina, o IL Campanario Villaggio Resort abriu um Drink Bar com joalheria,
o primeiro do País. O Positano Diamond Bar by
D’Vie é resultado de uma parceria entre as marcas Jurerê Internacional e a joalheria gaúcha
D’Vie. A concepção e execução da parceria são
de responsabilidade de Andrea Gusmão, Diretora de Conteúdos e Novos Negócios do balneário.
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trajeto de circulação do bar e lembram fios de
ouro. Completa o ambiente a programação musical selecionada pela curadora Lenara Leal. Estão
previstas apresentações dos melhores artistas da
cidade, com destaque para concertos em piano.
O Positano Diamond Bar by D’Vie também
tem o menu como destaque, assinado pelo chef
Rafael Campagnolo. O cardápio é composto por
pratos que vão desde couvert, entradas, saladas,
sopas e sanduíches; até opções mais elaboradas como massas, risotos, peixes, frutos do mar,
carnes, aves; além de sobremesas.
Fotos: Divulgação

Gusmão destacou que o bar é aberto ao público, além dos hóspedes. O Diretor da D’Vie em
Santa Catarina, Eduardo Sanson koehler, explicou que “a joia é um trabalho de arte realizado
com matérias preciosas, e a culinária é a arte
dos sabores. Por isso, nada melhor do que unir
estes dois mundos num mesmo espaço”. As peças
da marca estão disponíveis para aquisição local,
além de grifes internacionais como TAGHeuer,
Mont Blanc e Tissot.
O retrofit do ambiente - onde antes funcionava o Positano Lobby Bar - foi inspirado nas mais
atuais tendências europeias, com design inovador. Elaborado pela premiada arquiteta Mariana
Pesca, o projeto foi antecedido de um amplo trabalho de pesquisa. “O bar ganhou mais charme
com novo layout, cores, texturas, estamparias e
iluminação, tornando-se mais elegante e aconchegante”, afirma Mariana.
O local ganhou mini luminárias em forma de
diamante sobre as mesas e uma grande luminária
de tubos dourados no teto, que percorre todo o

Positano Lobby Bar passou por retrofit para
se tornar em Bar Joalheria
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Suíte Cataratas passa a ter 80m² e novos espaços

Grupo Belmond

restaura unidade
em Foz do Iguaçu (PR) após 10 anos de
atuação
Aberto em 1958, o Hotel das Cataratas passou a ser administrado pelo Grupo Belmond
há 10 anos. Para comemorar a data, o grupo
apresentou novidades para os hóspedes que
visitam Foz do Iguaçu (PR). Ao todo, 17 acomodações foram reformadas, tiveram móveis e
tecidos trocados por peças mais leves e modernas. A grande novidade é o lançamento de uma
nova categoria, a “Suíte piscina” que conta com
um deck, piscina privativa e um jardim externo
de 75m². Além disso, a principal acomodação
do hotel, a “Suíte Cataratas”, expandiu e agora
tem 80m², uma sala de jantar para 8 pessoas,
lavabo, uma mini copa com adega de vinhos e
ainda porta de acesso para as suítes laterais.
Um espaço foi criado para crianças pequenas
a partir de 4 anos e um clube teen com jogos eletrônicos e muita diversão para os adolescentes.
As duas salas contam com recreadores bilíngues
em período de alta temporada ou feriados e ofe-

recem atividades em grupo com foco na fauna e
flora, alinhado com o pilar de sustentabilidade
do hotel.
No corredor com vista para o jardim, foi inaugurado uma delicatessen aberta ao público para
compra de queijos, vinhos e produtos artesanais. Os hóspedes podem descansar no lounge
de redes e explorar a região de bicicleta pelos
11km de ciclovia, que liga o hotel até a entrada
do parque. O restaurante Itaipu, de frente para
as Cataratas, passa a abrir para almoço todos
os dias de 12h30 às 15h00 com menu a la carte,
e nas tardes de quinta a domingo, são servidas
ostras frescas com champanhe.

Comfort Suites e Radisson
Alphaville renovam Fitness Center
Os hotéis Comfort Suites e Radisson Alphaville,
que compartilham o mesmo complexo empresarial,
renovaram alguns itens de seu Fitness Center. Localizado no piso F pelo lado do Comfort Suites e
2º piso pelo lado do Radisson Alphaville, ele é uti-
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lizado pelos clientes dos dois empreendimentos e
tem 50m².
Nessa renovação, foram trocadas quatro esteiras da marca Movement, que são os aparelhos
mais demandados do Fitness Center. Um aparelho
elíptico também da marca Movement foi adicionado. O espaço conta ainda com bicicletas ergométricas, pesos e aparelhos de musculação, Bicicleta
Spiner, Cama Elástica, Saco de Boxe, Multi-Estação,
Caneleiras, Anilhas, Halteres e diversos pesos, espaldares e colchonetes para alongamento.
Para Fernanda Pini, Gerente comercial dos dois
empreendimentos, “investir em melhorias constantes é essencial para manter a qualidade de nossos hotéis e, com isso, acabamos surpreendendo
aqueles que sempre ficam conosco”. Atendendo
essencialmente um público corporativo, que se
hospeda em Alphaville a negócios, Fernanda afirma que a academia é muito procurada, especialmente antes e depois da jornada de trabalho.
Anexo ao Fitness Center, encontram-se também,
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Academia compartilhada do Comfort Suites e Radisson Alphaville (SP)

à disposição dos hóspedes, piscina aquecida e coberta de 13m de comprimento, sauna seca e spa
(procedimentos como massagens terapêuticas, drenagem linfática, tratamentos de fisioterapia, RPG e
watsu são cobrados à parte). Essas áreas também
estão disponíveis no Day Use.

Foto: GRU Internacional
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Aeroporto de Guarulhos (SP)

Brasileiros

viajar de avião

têm maior intenção de

Mais da metade dos brasileiros que pretendem viajar
nos próximos seis meses deverão optar pelo avião como
transporte. Este é o resultado da pesquisa do Ministério
do Turismo realizada em setembro, que mostrou que
percentual de 64,5% é o maior registrado desde junho
de 2014, quando o índice atingiu 66,9% dos entrevistados que pretendem fazer as malas no próximo semestre.
Para 25,7%, o carro será o meio de transporte utilizado,
enquanto 7,5% optarão pelo ônibus.
A ampliação da malha aérea é uma das medidas incluídas no Brasil + Turismo, pacote de ações do governo
federal lançado em abril para estimular o setor. “Em um
país de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental garantir a conectividade aérea para permitir que
cada vez mais brasileiros descubram as belezas do nosso país”, afirmou o Ministro do Turismo, Marx Beltrão.
Ainda segundo a Sondagem do Consumidor, o
Nordeste segue sendo a região preferida dos viajantes com 50,3% de intenção de viagem, seguido

pelo Sudeste (21,7%), Sul (15,5%), Centro-Oeste
(7,8%) e Norte (4,7%). Quando o quesito é onde ficar
durante a viagem, hotéis e pousadas seguem sendo
os mais escolhidos pelos turistas: 49,5%. A casa de
parentes e amigos aparece em segundo lugar, sendo
escolhido por 35,9% dos entrevistados.

Amostra
A sondagem é realizada mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em Belo Horizonte, Brasília,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São
Paulo. Juntas, essas capitais representam 70% do fluxo
turístico doméstico brasileiro.

Pedro Kempe faz balanço da Presidência
da ABAV-PR

No início de outubro foi realizado o último evento
oficial da agenda do Presidente da ABAV-PR – Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná,
Pedro Kempe. O executivo deixou o cargo após 15
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Diretores da ABAV-PR e convidados do Café com o Presidente

meses na gestão da entidade. O evento contou com
agentes de viagens associados e não-associados,
representantes de entidades do trade turístico e equipe presentes no evento.
A reunião também divulgou o ABAV Jovem
Paraná, desdobramento da iniciativa da ABAV Nacional que visa preparar novas lideranças para o
setor. O projeto é liderado pelos jovens agentes de
viagens Lisandra Bueno e Cleverson Pinheiro.
O Café com o Presidente foi encerrado com uma
rodada de networking, onde cada participante pode
apresentar seus produtos e serviços e trocar cartões
de visita. Além dos agentes de viagens e diretores
da ABAV-PR, a reunião foi prestigiada por Osvaldo
Fernando Dietrich, superintendente do Instituto Municipal Curitiba Turismo; Heloisa Stier, do Marketing
do Instituto Municipal Curitiba Turismo; Leonir José
Vicenzi, gerente de turismo social do SESC; Giovanni
Diego Cauduro Bagatini, trainee do SESC; e o advogado da ABAV-PR, Rafael Beber.
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terPlan 2016-2016, trazendo o foco para o desenvolvimento turístico do Estado para Curitiba
(cidade inteligente) e Foz do Iguaçu (porta de entrada do turismo internacional no país) e trouxe 16
novas agências associadas para a entidade.
Antonio Azevedo foi empossado como vicepresidente do Cepatur do Paraná, no lugar de
Kempe, no último dia 26. Também foram marcantes as inovações do 23º Salão Paranaense de
Turismo, ocorrido em março deste ano: “Tivemos
cerca de 3 mil profissionais presentes, expondo
cerca de 300 marcas. Foram 10 caravanas, trazendo 400 agentes de viagens ao evento. Tivemos
mais de 20 capacitações, fora a reunião dos presidentes das ABAVs, que também coroou o evento”,
disse, sempre mencionando também o lançamento
da 2ª Oktoberfest Curitiba e circuito, que fechou
o evento.

Diamantina (MG) promove 8ª edição de

Objetivos atingidos

Festival Gourmet

Sob gestão de Kempe, a ABAV-PR assumiu cadeiras nos conselhos municipais de Turismo de
Maringá e Londrina, além de manter a posição em
Foz do Iguaçu e Curitiba; organizou a capacitação
dos agentes de viagens em três polos – ABAV-PR,
Salão Paranaense de Turismo e ABAV Expo; criou
eventos de união do trade turístico, como a Confraria do Turismo; participou ativamente no Mas-

Entre 27 de outubro a 19 de novembro, acontece
a oitava edição do Diamantina Gourmet, festival gastronômico que movimenta o turismo local. Onze restaurantes da cidade oferecem pratos que exploram a
diversidade dos sabores mineiros.
Com receitas exclusivas para o Festival, os restaurantes utilizam ingredientes locais e ou regionais em
seus pratos. Durante os preparativos, os restaurantes
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Festival gastronômico de Diamantina (MG) tem o objetivo de impulsionar turismo na região

fazer e da cultura. Outra meta é oferecer uma ótima
oportunidade de divulgação de pratos inéditos, incrementando a venda dos restaurantes durante o evento.

Governo quer incentivar setor de

parques temáticos

O Brasil é referência em uma série de atrativos de lazer que potencializam o turismo, principalmente naturais. Mas ainda está atrás de
outros países no que tange parques temáticos.
Para mudar este quadro, os ministros Marx BelFoto: Roberto Castro/MTUR

envolvidos recebem a consultoria do renomado chef
Edson Puiati para elaboração do prato que participa
do evento.
No período até 19 de novembro, serão realizadas apresentações culturais no município e a continuidade dos pratos no cardápio do evento.
O objetivo do festival é impulsionar o município
de Diamantina no cenário turístico cultural, através
da promoção de suas riquezas gastronômicas e da
valorização de seus talentos. O evento também visa
incentivar o desenvolvimento do turismo pela divulgação e promoção da gastronomia, do modo de

Marx Beltrão (esq.) e Marcos Pereira
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trão (Turismo) e Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) apostam na mudança da classificação dos equipamentos do setor
para bens de capital, com o objetivo de estimular a competitividade do país na importação de
atrativos sem similar nacional.
Representantes do segmento consideram as
medidas determinantes para a vinda de investidores como a Disney, Universal, Busch Gardens,
Six Flags, Legoland e outras bandeiras que fazem parte das maiores empresas do ramo.
O primeiro passo foi dado na última reunião
de ministros de Turismo do Mercosul, quando todos os representantes dos quatro países
membros manifestaram apoio às demandas do
Sindepat (Sistema Integrado de Parques de Atrações Turísticas).
Em paralelo, a pasta da Indústria e Comércio Exterior ficou com uma consulta aberta o dia
primeiro de novembro para confirmar que não

há produção de equipamentos análogos na indústria nacional. Após a consulta, o documento
será apresentado no grupo técnico da Câmara
de Comércio Exterior e, caso não haja nenhuma
objeção, segue direto para o fórum de ministros
ligado ao tema no Mercosul.
O ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirmou que as maiores marcas têm expandido as
suas operações em diversas partes do mundo,
com investimentos vultuosos e milhares de empregos gerados. “Se fizermos alguns ajustes, temos totais condições de nos consolidar como o
grande hub de parques temáticos da Américas
Central e do Sul”, comentou.
Estudo elaborado pelo Sindepat, aponta que se o
governo atender às demandas do setor, o segmento
poderá investir R$ 1,9 bilhão e gerar de 56 mil empregos nos próximos cinco anos. Atualmente, os 18
estabelecimentos associados ao Sindepat geram 11
mil empregos diretos e movimentam cerca de R$1
bilhão na economia por ano.

Silvestre Park (GO) investe em atrações

temáticas com Turma da Mônica

O Silvestre Park, situado em Rio Verde (GO),
anunciou uma importante parceria com a Mauricio de
Sousa Ao Vivo, na qual juntas, as organizações promoverão atividades temáticas e variadas para toda
a família. Nos primeiros anos de contrato, o investimento deve girar em torno de R$ 1,5 milhões.
A parceria inclui encontros com personagens da Turma da Mônica, todos com 30 minutos de duração, para

Visão aérea do Silvestre Park, em Rio Verde (GO)
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interação e sessões de fotos. Tudo em uma área central
do parque, com cobertura e estrutura necessária.
A parceria inclui ainda área temática da Turminha,
iniciando com a Fazendinha do Chico Bento – prevista para o primeiro trimestre do ano que vem – e
loja com produtos exclusivos da Marca, com previsão
de inauguração para o segundo semestre de 2018.
A parceria chega em um momento de reestruturação do parque, proporcionando as variadas opções
de lazer para associados e visitantes, como explica o
diretor executivo do Silvestre, Valmir Ferreira. “Além
de trazer grandes atrações para o Silvestre Park, tanto
em estrutura de diversão como é o caso da Fazendinha do Chico Bento, quanto em entretenimento com
as apresentações ao vivo da Turminha, a chegada de
uma marca com a importância da Mauricio de Sousa
a Rio Verde e ao Centro Oeste Goiano marca a abertura desse mercado para grandes parcerias com empresas de criação de conteúdo de entretenimento de
relevância nacional e internacional, o que só agrega
ao mercado turístico da região” aponta Valmir.

Temporada de cruzeiros
mais cedo no Rio de Janeiro

começa

A temporada de cruzeiros marítimos 2017/2018
começou um mês antes do normal. No dia 29 de
outubro o Terminal Internacional de Cruzeiros do
Rio de Janeiro recebeu sua primeira atracação: o
navio internacional Oceania Sirena, uma embarcação pequena e luxuosa com mais de 800 pessoas a bordo. As operações irão até o dia 29 abril

de 2018, e no total serão 94 atracações. Dessas,
23 são cruzeiros de longo curso (internacionais)
e 25 navios no total. No período são esperados
mais de 380 mil turistas que aproveitarão roteiros
variados no país.
Na
última
temporada
de
cruzeiros
(2016/2017) foram recebidas 93 atracações,
com média de 350 mil turistas, entre passageiros
e tripulantes e impacto econômico de R$ 1,607
bi e gastos em média de R$ 559,80 por pessoa
nas cidades escalas.
Por seis anos consecutivos, o Porto do Rio de
Janeiro administrado pelo Píer Mauá, recebeu o
título de “Melhor Porto da América do Sul”. E pelo
que tudo indica, em breve teremos mais novidades
a explorar por ali, segundo o presidente do Pier
Mauá, Luis Cerqueira, “a equipe está trabalhando
fortemente para garantir o sonho do projeto Porto
Cidade, que tem como objetivo trazer cariocas e
turistas para desfrutarem de áreas mais próximo
ao mar. Em breve, este sonho se tornará realidade e irá ajudar a mantermos viva a importância
histórica da região portuária”. E pelo que tudo indica, em breve teremos mais novidades a explorar
por ali, segundo o Presidente do Pier Mauá, Luis
Cerqueira, “a equipe está trabalhando fortemente
para garantir o sonho do projeto Porto Cidade,
que tem como objetivo trazer cariocas e turistas
para desfrutarem de áreas mais próximo ao mar.
Em breve, este sonho se tornará realidade e irá
ajudar a mantermos viva a importância histórica
da região portuária”.

Temporada de cruzeiros promete no Brasil
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Interior do navio Regent Seven Sears

Regent Seven Seas

travessia Rio-Barcelona

realizará

Considerada pela mídia especializada como a companhia marítima mais luxuosa do mundo, a Regent
Seven Seas fará um roteiro transatlântico de 17 noites,
saindo do Rio de Janeiro com destino direto à Barcelona. A temporada de cruzeiros com saídas do Brasil
rumo à Europa tem início em fevereiro e vai até abril.
A travessia acontece no dia 25 de fevereiro a
bordo do Seven Seas Mariner, o primeiro navio do
mundo a oferecer unicamente suítes com varanda e
vista para o mar. Com capacidade para apenas 700

hóspedes, o cruzeiro oferece um tratamento VIP para
seus passageiros, com uma relação de um tripulante
para menos de dois hóspedes. Suas 350 suítes de luxo
com dimensões generosas proporcionam o máximo
de conforto durante a experiência em alto-mar.
As instalações do Seven Seas Mariner incluem sete
restaurantes de alta gastronomia, todos incluídos na
tarifa do cruzeiro sem custo adicional. O destaque fica
por conta do Signatures, o primeiro restaurante em altomar a levar a assinatura da Le Cordon Bleu de Paris. O
navio conta ainda com um sistema all-inclusive, no qual
bebidas premium e uma ampla carta de vinhos estão à
disposição dos hóspedes durante toda a viagem.

O Regent Seven Sears tem capacidade para 700 hóspedes
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Audiência sobre enoturismo aconteceu em outubro

Vinho nacional

mais barato no Brasil

poderá ficar 50%

Os vinhos finos brasileiros, que hoje chegam a custar mais caro do que alguns bons
vinhos importados poderão ficar até 50% mais
baratos. A redução significativa do preço deve
virar realidade com a criação de uma Zona
Franca, a ser instalada no Vale dos Vinhedos,
na Serra gaúcha. A novidade foi anunciada em
audiência pública sobre enoturismo, um segmento da atividade turística que se baseia em
viagens para apreciação de vinhos. O debate,
que aconteceu na Câmara Federal, em Brasília,
foi proposto pelo Deputado Federal Herculano
Passos (PSD-SP).
O anúncio foi feito pela diretora de Infraestrutura da Aprovale - Associação dos Produtores
de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, Deborah
Villas-Bôas Dadalt, durante audiência pública
sobre enoturismo. O debate, proposto pelo
presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, deputado Herculano Passos
(PSD-SP), foi realizado na Comissão de Turismo
da Câmara Federal, em Brasília.

Convidada para discutir as estratégias para
o desenvolvimento do enoturismo no Brasil,
Déborah antecipou que a proposta da Zona
Franca está sendo desenvolvida pela Aprovale
e deverá ser apresentada em breve na forma de
projeto de lei, na Câmara dos Deputados. “Ela
abrangeria apenas a área rural, já demarcada
para a Denominação de Origem, com 72km²,
tendo como delimitadores os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. A
isenção de impostos se aplicariam somente à
venda de vinhos nos varejo, diretamente para o
visitante, sem afetar a cadeia industrial”, explicou Déborah.
Para o deputado Herculano, a iniciativa tem
grande chance de se tornar realidade. “Já temos
áreas de livre comércio em Roraima, Rondônia,
Acre, Amazonas e Amapá e acredito que os parlamentares desta Casa não se oporiam a criação
desta Zona Franca no Vale dos Vinhedos. Especialmente porque, ela incentivaria fortemente o
turismo, que é um grande fator de desenvolvimento econômico e social. Quando o projeto chegar
aqui, iremos defendê-lo com muito empenho”.
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Embraer 195 da Azul Linhas Aéreas

Azul

é apontada como companhia
aérea com check-in mais eficiente

Pelo terceiro trimestre deste ano, a Azul conquistou a marca de companhia aérea com
check-in mais eficiente. Dados do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, referentes ao
período de julho a setembro deste ano, mostram
que a companhia opera com o menor tempo de
espera na fila do balcão.
No acumulado dos nove primeiros meses de
2017, a Azul também lidera o ranking. Pela empresa, os clientes demoram, em média, 7:28
minutos para realizar o check-in. A segunda
companhia com menor tempo requer quase
dois minutos a mais para cumprir os mesmos
procedimentos.
Desde que o relatório sobre as empresas
aéreas começou a ser construído, em 2015, a
Azul tem conquistado o primeiro lugar nas operações de check-in. Além disso, em 12 aeroportos,
a Azul disponibiliza totens com balança, o que
ajuda a diminuir o tempo de espera para despacho de bagagem.
De acordo com o gerente geral de aeroportos
da companhia, Frederico Vilaronga, a empre96

sa visa simplificar as etapas para economizar
tempo por parte dos clientes que viajam com a
Azul. “Até o final do ano, queremos chegar a
15 aeroportos com totens que tenham balança,
marca que não é alcançada por nenhuma outra
companhia”, destaca Fred.
O levantamento também aponta a Azul como
aérea que pratica o menor tempo médio de espera na fila para embarque nas aeronaves. A marca
é defendida pela companhia desde o início deste
ano e revela o esforço das equipes em manter a
pontualidade da operação ou em reduzir o impacto de eventuais atrasos.
Quando um voo está atrasado, por exemplo, a
companhia coloca em prática a ‘operação Azul’,
que tem por objetivo reduzir aquele atraso. “Mas
não deixamos de seguir as normas de segurança e
sem perder a essência do nosso atendimento”, ressalta o gerente geral de aeroportos da companhia.
Nos voos domésticos, o relatório do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil também destaca a atuação da Azul na operação com
bagagens. São 6:38 minutos entre a chegada da
primeira e da última mala do voo na esteira de
restituição de bagagem, o menor tempo cumprido entre as empresas aéreas.

Foto: Embratur
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Ministério do Turismo sorteará entre os concluintes do curso uma viagem para o Rio de Janeiro

Mais de 26 mil pessoas buscam qualificação profissional no setor turístico
O curso de atendimento ao turista pelo canal
de educação online e gratuito do Ministério do
Turismo, Brasil Braços Abertos (BBA), alcançou a
marca de 26.856 mil inscritos, o que comprova o
interesse do brasileiro em se qualificar no turismo,
incrementar a carreira e buscar melhores colocações no mercado de trabalho.
Agora, os alunos terão até o sdia 15 de janeiro de 2018 para concluir os estudos dos módulos
de ensino e receber o certificado, validado como
curso de extensão pelo MTur, em parceria com o
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). A oportunidade representa um diferencial no currículo
do profissional.
O Brasil Braços Abertos oferece flexibilidade
para quem deseja aprimorar seus conhecimentos,
pois cabe ao aluno decidir o melhor horário e local
para estudar. Nele, é possível aprender de forma
dinâmica (com videoaulas e jogos) temas como
atendimento ao turista, sustentabilidade, planejamento financeiro, marketing, inglês, e prevenção

de riscos. O curso pode ser acessado por qualquer
dispositivo que tenha acesso a internet, como celulares, tablets e computadores.
“O curso online disponibilizado pelo Ministério
do Turismo possibilita a melhoria do atendimento
no turismo nacional, bem como o aperfeiçoamento das carreiras de profissionais que diariamente
prestam o serviço ao turista. É importante que os
inscritos aproveitem essa oportunidade”, ressaltou
o Ministro do Turismo, Marx Beltrão.
A iniciativa faz parte da política de qualificação
profissional do MTur prevista no Brasil + Turismo,
pacote de ações que fortalecem a atividade no
país. “O BBA é uma das formas que o MTur tem
para qualificar os profissionais. Nessa etapa final, a
dica é não deixar para terminar o curso em cima da
hora e aproveitar para aprender os conteúdos com
calma”, explicou a Secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.
Para estimular a conclusão do curso, o Ministério do Turismo promoverá um sorteio com todos
os concluintes. Os selecionados ganharão uma viagem, com acompanhante, para o Rio de Janeiro.
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Acessibilidade: Deca lança produtos com foco no conforto e segurança dos usuários

Atenta às necessidades dos consumidores e de olho nas mudanças que ocorrem em cada fase da vida, quando precisamos estar mais atentos à questão
da mobilidade, a Deca traz novos modelos de acessórios para banheiros que
requerem estes cuidados.
Um deles é a Barra de Apoio “U”, com 30 cm e compacta, usada para auxiliar as
Cadeira de Banho
pessoas ao se movimentarem no banheiro com mais segurança. A outra novidade
fica por conta do novo modelo de Cadeira de Banho, com assento de 70 cm de largura, deixando o usuário com mais espaço ao
sentar e feito em madeira naval, que é resistente à água, garantindo a maior durabilidade do produto.
Estes produtos seguem as novas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – instauradas no segundo semestre de 2015 e destinadas a produtos deste segmento que também são utilizados em banheiros PNE.
Contato: www.deca.com.br

Vescom complementa coleção de tecidos transparentes
para cortinas

A coleção de tecidos transparentes para cortinas da Vescom recebeu as linhas
Fogo, Chira e Clare. São três tecidos básicos refinados com ampla gama de cores.
Eles são da altura do cômodo, flexíveis, muito acessíveis financeiramente e facilmente aplicáveis.
As 16 tonalidades metálicas são valorizadas em qualquer ambiente. O Chira
Cortina da linha Fogo da Vescom
foi atualizado em termos de coloração e a nova gama de 32 cores inclui mais tonalidades naturais, tons intermediários “envelhecidos” e diversas opções de brancos. Além disso, a coleção foi enriquecida com
algumas novas cores como o limão suave, azul/cinzento e coral pó.
As cores metálicas variam entre ouro, bronze, prata, ao cobre e bronze de canhão. Os três novos tecidos para cortinas Fogo,
Chira e Clare são da altura do cômodo, sendo assim confeccionados sem costuras. Contato: www.vescom.com

Eco Circuito

traz solução automatizada para gestão
de resíduos em hotéis
Para oferecer uma solução para gestão de resíduos, que tornem a operação
de empresas e hotéis mais eficientes e ambientalmente responsáveis, a Eco Circuito traz ao mercado uma alternativa para combater o uso de lixões e aterros
sanitários de forma automatizada, com o mínimo possível de intervenção manual
e consumo de energia.
A solução trabalha com resíduos de alimentos provenientes de cozinhas profisBiodigestor da Eco Circuito
sionais em efluente, a ser descartado diretamente pelo ralo ou destinado a ETEs para
geração de água de reuso. O biodigestor LFC (Liquid Food Composter) otimiza e acelera o processo natural de decomposição da
matéria orgânica, trabalha 24h por dia e não gera nenhum subproduto além do efluente.
O equipamento é uma solução para o processamento e descarte de resíduos de alimentos, proporcionando praticidade,
conectividade, baixo custo operacional, e mínimo consumo de energia e mão de obra. Fabricada no Vale do Silício na Califórnia
pela Power Knotpower LLP e representada no Brasil pela Eco Circuito, o biodigestor LFC está instalado em hotéis, shopping centers,
supermercados e multinacionais em mais de 20 países. Contato: www.ecocircuito.com.br

Marca de móveis infantis
diferentes usos
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permite montagem em

Os móveis da Linha Bloom, marca de mobiliário contemporâneo para bebês e crianças,
produzida pelo escritório de arquitetura e design SUBdV, lançou uma linha com novo conceito. Criadas para serem funcionais, práticas e interativas as peças da Linha Bloom ainda
têm o atributo da transformação, pois se convertem para outros usos em diferentes fases das
crianças.
A linha foi criada pelos arquitetos e designers Franklin Lee e Anne Save de Beaurecueil,
Berço da Linha Bloom
que utilizam a fabricação digital e a tecnologia computacional para o universo infantil. A fabricação dos móveis da marca segue a tradição da marcenaria japonesa, em que as conexões de muitas das peças são feitas com
juntas fresadas em CNC e interligadas sem o uso de parafuso, que permite aos usuários montá-las e desmontá-las facilmente,
como um quebra-cabeça. Contato: www.linhabloom.com.br

