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Fechamento com Chave 
de Ouro

Fechamos com chave de ouro o ano de 2018 
apresentando essa edição muito especial, repleta 
de informações com altíssimo conceito e credi-
bilidade editorial. Basta abrir e começar a ler, ini-
ciando com uma entrevista exclusiva com Héber 
Garrido, que está comandando o reposicionamen-
to do Grupo Rio Quente no mercado, agora com a 
marca Aviva.

Temos uma matéria especial que mostra como 
o setor hoteleiro teve uma boa recuperação nos 
últimos meses e a expectativa é que 2019 seja pro-
missor. Como matéria principal apresentamos o 
Soho Promenade, empreendimento que acaba de 
entrar em operação na cidade de Campos dos 
Goytacazes (RJ).

Várias outras matérias de empreendimentos 
que acabam de entrar em operação são apre-
sentadas nessa edição, como o hotel Fasano em 
Belo Horizonte (MG). Ciente de nosso compromisso 
cumprido em 2018, desejo a todos boas comemo-
rações de final de ano e que 2019 seja o grande ano 
da retomada da economia no Brasil.
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Confiança na publicação

“Como profissional da área de Procurement, tenho a Revista Hotéis como um supor-
te e guia essenciais para o meu dia a dia e de toda a minha equipe. A publicação 
traz tendências da hotelaria e envolve os principais fornecedores e profissionais 

deste mercado. Conhecendo a essência da Revista Hotéis por tantos anos, temos a confiança 
naquilo que está publicado”.

Head of Procurement South America - Diretoria de Compras 
Compartilhadas da AccorHotels na América do Sul

Gabriella Spinola
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Aviva surge para revolucionar 
o mercado do entretenimento

O Grupo Rio Quente inovou recente-
mente no mercado ao integrar suas mar-
cas Rio Quente Resort, Costa do Sauípe, 
Hot Park e o Vacation Club na Aviva. Com 
isso, houve um reposicionamento de mer-
cado com o foco no entretenimento total 
e o propósito de fazer famílias felizes. Es-
sas mudanças já começam a ser perce-
bidas nessa temporada de verão, onde 
várias novidades serão abertas propor-
cionando para o público uma experiência 
diferenciada e divertida.

As maiores melhorias serão em Costa 
do Sauípe, que terá uma Orla da Costa to-
talmente revitalizada e a Quermesse da 
Vila, remetendo aos históricos parques 
itinerantes do País. Novas atrações es-
tão sendo implantadas, como a Vila As-
sombrada e três novos restaurantes, o La 
Villa, com gastronomia contemporânea, 
Restaurante Baêa, focado em gastrono-
mia tradicional baiana e o Restaurante 
Benditos Frutos, que trará as delícias dos 
frutos do mar. Já no Rio Quente Resorts, 
o destaque é o Hot Park e a Hot City, que 
promete revolucionar o destino.

E por trás dessas inovações está um in-
vestimento de R$ 1 bilhão até 2025. Con-
fira nessa entrevista exclusiva com Heber 
Garrido, Diretor de Experiência, Marketing 
e Vendas da Aviva.

Revista Hotéis - Recentemente vocês 
integraram as marcas Rio Quente, Costa do 
Sauípe, Hot Park e o Vacation Club na Aviva. 
Por que a escolha desse nome, como surgiu e 
o que busca representar?

Héber Garrido - É muito mais do que só a 
integração de marcas, estamos inovando no 

nosso mercado e, para isso, buscamos um 
símbolo do conceito do novo jeito de ser, en-
tretenimento total. Queremos algo original e 
único, como nossos destinos, e que também 
transmita o jeito do brasileiro de viver a vida 
e curtir as férias. Assim nasceu a Aviva, uma 
celebração das coisas boas e com o propósito 
de fazer famílias felizes.

R.H - Como estão as mudanças dessa nova 
identidade visual e o que esperam alcançar 
com a Aviva?

H.G - Como em toda mudança esse pro-
cesso requer tempo, principalmente para as 
pessoas diretamente impactadas. Esperamos 
levar para o público a diversão, o movimento e 
a alegria nas suas formas e cores. Tudo isso já 
começa a ser percebido nessa temporada de 
verão nas quais várias novidades serão aber-
tas proporcionando para o nosso público uma 
experiência diferenciada e divertida. 

R.H - Essa mudança também impacta no 
posicionamento de vocês que passaram a ser 
uma indústria do entretenimento. Por que esse 
novo posicionamento e quais os objetivos a 
serem alcançados?

H.G - A Aviva foi pensada para ser símbolo 
da maior plataforma de turismo, lazer e entre-
tenimento do Brasil e traz em seu DNA o entre-
tenimento em todas suas vertentes. Quem se 
hospeda em um de nossos dois destinos tem à 
disposição os locais perfeitos para momentos 
de alegria e tranquilidade com toda a família. 
Queremos ser disruptivos no mercado e criar 
um novo modelo de negócios com foco no en-
tretenimento e com isso ser os destinos mais 
relevantes nas regiões onde atuamos  

R.H - O que os clientes podem esperar a 
partir de agora com essas mudanças?
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H.G - Mais do que uma nova marca, nasce 
um novo jeito de ser e de se relacionar com 
clientes e parceiros. Nosso DNA é fazer todos 
os tipos de famílias felizes e oferecer mais do 
que hospedagem. Somos o novo com foco no 
entretenimento e mais do que isso, uma em-
presa do bem.

R.H - Vocês estão fazendo um grande aporte 
de recursos em Costa de Sauipe. Quais as mu-
danças que estão acontecendo e qual o im-
pacto que terá para o hóspede?

H.G - Costa do Sauípe recebeu uma série 
de melhorias que promete fazer a alegria das 
famílias visitantes.  As melhorias vão desde as 
estruturais, como a Orla da Costa, que será to-
talmente revitalizada e a Quermesse da Vila, 
que remete aos históricos parques itinerantes 
do País. A Vila Assombrada promete, literal-
mente, arrepiar os cabelos dos visitantes. Além 
disso, o destino ganhou três novos restaurantes, 
o La Villa com gastronomia contemporânea, 
Restaurante Baêa focado em gastronomia 
tradicional baiana e o Restaurante Benditos 
Frutos, que trará as delícias dos frutos do mar 
e melhorias na infraestrutura dos espaços para 
eventos para o segmento MICE. 

R.H - E quais são as mudanças que estão 
em curso no Rio Quente Resorts? 

H.G - Rio Quente terá uma série de novas 
atrações, com destaque para a nova atração 
do Hot Park, e a Hot City chega para revolucio-
nar e ser a cidade das cidades, com diversos 
tipos de atrações desde gastronomia, entre-
tenimento e música.

R.H - O processo de unificação do Rio Quente 
Resort com o complexo Costa do Sauípe já está 
totalmente pronto? Como estão trabalhando a 
sinergia dessas marcas que são bem distintas 
para alavancar as vendas?

H.G - A integração está muito avançada, 

conseguimos integrar basicamente todos 
os processos, sistemas e, principalmente, 
o modelo de gestão. Isso já está trazendo 
muitos retornos positivos em todas as áreas 
do negócio, principalmente na melhoria dos 
índices de satisfação dos clientes, que ainda 
está em fase de transição, mas com entregas 
dos projetos de melhorias previstos para os 
próximos meses. 

R.H - O turista estrangeiro já foi muito forte 
em Costa de Sauipe, mas pequeno no Rio 
Quente. Como vão trabalhar esses produtos no 
sentido de atrair os turistas estrangeiros?

H.G - Estamos retomando os esforços 
na América do Sul para trazer de volta os 
estrangeiros para Costa do Sauípe. Já para 
Rio Quente, temos o desafio da malha aérea 
que é limitada a dois dias de operação 
(quinta e domingo). Outra opção é a chegada 
via Goiânia com um transfer terrestre com 
duas horas de duração, mas já estamos 
aproveitando a sinergia com Sauipe para levar 
os dois destinos para o mercado internacional.

 
R.H - Qual sua visão do turismo no Brasil nos 

próximos anos e o impacto que terá no seg-
mento hoteleiro?

H.G - A tecnologia já é fator primordial 
atualmente, mas terá importância ainda maior 
para os próximos anos no turismo brasileiro. O 
desenvolvimento tecnológico ajuda a melhorar 
a experiências dos turistas e proporciona 
melhores experiências. Trabalhamos para 
melhorar isso desde o momento da pesquisa 
para um de nossos destinos até a chegada 
das pessoas nos nossos complexos. A iniciativa 
privada é a maior responsável pela geração 
de empregos e investimento do setor e temos 
que ser protagonistas na construção do futuro 
do nosso setor. A Aviva é um exemplo dessa 
atitude, vamos investir R$ 1 bilhão até 2025 e 
com certeza isso ajudará o setor a se tornar 
mais forte e principalmente a se transformar 
e ser cada vez mais relevante como indústria 
no Brasil.

A Aviva foi pensada para ser sím-
bolo da maior plataforma de turis-
mo, lazer e entretenimento do Brasil 
e traz em seu DNA o entretenimento 
em todas suas vertentes.

Estamos retomando os esforços na 
América do Sul para trazer de volta os 
estrangeiros para Costa do Sauípe.
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Hotelaria brasileira retoma o crescimento

A taxa de ocupação está crescendo, assim como a diária média em várias regiões do Brasil, e 
2019 promete ser um bom ano para o setor

A hotelaria foi um dos segmentos mais preju-
dicados com a situação da instabilidade política 
e econômica vivida nesse ano no Brasil. Mas já 
há dados que demonstram que o setor está se 
recuperando e 2019 deverá ser um grande ano. 
Um levantamento realizado recentemente pelo 
Ministério do Turismo com 719 empreendimentos 
de hospedagem verificou que o otimismo está 
em alta entre empresários do setor de acomo-
dações de todo o Brasil. A pesquisa foi realizada 
com apoio das secretarias e órgãos estaduais de 
Turismo e entidades representativas do setor de 
hospedagem no País. 

No terceiro trimestre, 44,8% projetaram cresci-
mento do faturamento da própria empresa num 
horizonte de seis meses subsequentes à pesquisa, 
quatro pontos percentuais acima da expectati-
va do trimestre anterior. A perspectiva é positiva 
também quando o assunto é investimento: 46,8% 
indicaram que provavelmente realizarão investi-

mentos, enquanto outros 13% informaram que de-
finitivamente investirão nos negócios até março 
de 2019.

A percepção sobre o aumento ou manuten-
ção do número de empregados é outra variável 
que cresceu: passou de 17,7% para 22,1%. Já o oti-
mismo em torno dos serviços ofertados saltou 
para 43,1% de julho a setembro, em comparação 
com os 37,6% apurados na pesquisa realizada 
entre abril e junho.

Além disso, os empresários consultados 
avaliaram o destino turístico onde a própria em-
presa está localizada. A iniciativa privada está 
mais confiante no aumento da rentabilidade do 
setor turístico (33,5% contra 28% no 2º trimestre), 
na alta da demanda pelo destino (40,2%, ante os 
35% anteriores) e na percepção do turista no des-
tino (35,3%, à frente dos 28,5% verificados de abril 
a junho).

Para o Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, 

Vinicius Lummertz: “Os hotéis compram mais de 6 milhões de roupas de cama e banho, 120 
mil televisões e 140 mil telefones por ano das indústrias têxtil e de eletrônicos no Brasil”
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“os dados são uma resposta clara da iniciativa 
privada ao movimento de retomada da econo-
mia brasileira: o bom desempenho do destino e 
da empresa andam juntos. Para se ter uma ideia, 
os hotéis compram mais de 6 milhões de roupas 
de cama e banho, 120 mil televisões e 140 mil tele-
fones por ano das indústrias têxtil e de eletrôni-
cos no Brasil. Portanto, a geração de empregos 
está no DNA da hotelaria, movimentando setores 
diversos da indústria, serviços, comércio e reve-
lando a transversalidade econômica do mercado 
de viagens”, analisa.

Esta é a terceira etapa da Sondagem Em-
presarial do Setor Hoteleiro no Brasil, realizada 
pela Diretoria de Estudos Econômicos e Pesqui-
sas do Ministério do Turismo. São consultados 
empreendimentos de hospedagem de todos os 
portes, entre os quais hotéis, pousadas, resorts e 
acampamentos turísticos. O objetivo é apurar as 
perspectivas dos empresários quanto ao desem-
penho de seus estabelecimentos e dos destinos 
onde estão inseridos.

Hotelaria baiana em plena recuperação
A hotelaria da capital baiana, uma das mais 

prejudicadas no Brasil nesse ano com o fecha-
mento de alguns hotéis e queda na taxa de ocu-
pação, já apresenta sinais claros da recupera-
ção. Em Salvador, a rede hoteleira apresentou de 
janeiro a outubro taxa de ocupação média de 
61,32%, resultado superior ao observado no mes-
mo período do ano anterior (55,20%), ou seja, 
crescimento de 11,08%. O valor médio da diária 
nesse período permaneceu praticamente estável 
(R$ 227,14 em 2018 e R$ 227,68 em 2017), enquanto 
o Revpar, o indicador ponderado de taxa de ocu-
pação e diária média, cresceu 10,81%, passando 
de R$ 139,28 em 2018 contra R$ 125,69 em 2017. 
Em relação à outubro, a taxa de ocupação foi de 
61,56% e diária média de R$ 212,99, resultando em 
um Revpar de R$ 131,12. Comparando-se com os 
resultados do mesmo período do ano anterior, 
verifica-se uma pequena redução de 0,84% na 
taxa de ocupação, nada representativo.

Os números são fruto da Pesquisa Conjuntural 

A hotelaria de Salvador vive um bom momento de recuperação da taxa de ocupação e da diária média

Foto: Vinc
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de desempenho - Taxinfo -, realizada em parceria 
entre a Associação Brasileira da Indústria de Ho-
téis – seções Bahia e Brasil. Os dados são forne-
cidos diariamente pelos próprios hotéis ao Portal 
Cesta Competitiva e a média resultante constitui 
indicador para avaliar a evolução da atividade de 
hospedagem em nossa capital. O Presidente da 
ABIH-BA – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis – Bahia -, Glicério Lemos, afirma: “O mês de 
outubro foi atípico por causa das eleições presi-
denciais em dois turnos, que diminuiu as viagens 
de lazer, por isso não tivemos grande evolução. 
Porém, o importante é que, no acumulado dos 10 
primeiros meses de 2018, apresentamos um cres-
cimento de 11,08% na taxa de ocupação em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. Vale citar 
que a Diária Média no acumulado permaneceu 
estável, o que ainda não é um resultado favorável 
para o setor, que se encontra sobrecarregado e 
a receita não está acompanhando. Mas estamos 
trabalhando para que estes dados melhorem”.

Lemos ainda acrescenta que a tendência é de 
que a taxa de ocupação e que o fluxo de turistas 
aumente na capital baiana com a aproximação 
do Réveillon e do verão. “Para a virada do ano, a 
nossa expectativa é de 100% na taxa de ocupação 
e, no mês de janeiro de 2019, a perspectiva é uma 
média de 92 a 96% na ocupação”, declara.

Resultados estatísticos do FOHB
Outro dado publicado recentemente, 

demonstrando que o setor hoteleiro está em 
plena recuperação, foi a 134ª Edição do InFOHB 
– informativo desenvolvido mensalmente pelo 
FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, 
que exibe e analisa os resultados estatísticos da 
hotelaria no País. A edição de setembro conta 
com amostra de 467 hotéis de redes associadas, 
responsáveis pela oferta de 71.780 UHs – Unidades 
Habitacionais. No mês de setembro, os resultados 
consolidados registraram acréscimos nos três 
indicadores, sendo: 9% na taxa de ocupação; 1,3% 
na diária média; e 10,4% no RevPAR. Na performance 
por região, a taxa de ocupação revelou incrementos 
em todas elas: 5% no Nordeste; 6,3% no Sul; 7,1% no 
Centro-Oeste; 10,2% no Sudeste; e 22,4% no Norte.

Na diária média, houve queda apenas no 
Sudeste (-0,3%), mas aumentos em todas as 
outras: 0,4% no Sul; 6% no Nordeste; 7% no Norte; e 
7,9% no Centro-Oeste. Por fim, o RevPAR também 
registrou resultados positivos em todas as regiões: 
6,7% no Sul; 9,8% no Sudeste; 11,3% no Nordeste; 
15,5% no Centro-Oeste; e 31% no Norte. Na análise 
de desempenho por categoria hoteleira, a taxa 
de ocupação registrou aumentos de 8,4% no 
Econômico, 10,2% no Midscale e 7,7% no Upscale. Na 
diária média, acréscimos de 1,7% no Econômico e 

Dados do FOHB apontam que o segmento hoteleiro está em plena recuperação no Brasil
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2,2% no Midscale, porém queda de -0,7% no Upscale. 
No RevPAR, incrementos de 10,2% no Econômico, 
12,5% no Midscale e 7% no Upscale.

Neste indicador, somente Rio de Janeiro e Curitiba 
apresentaram quedas, -3,1% e -4%, respectivamente. 
Dentre os munícipios que registraram incrementos, 
Campinas (14,7%), Florianópolis (16,5%) e Manaus 
(31,2%) tiveram os resultados mais expressivos. 
Na diária média, Campinas (-0,6%), Florianópolis 
(-0,7%) e Rio de Janeiro (-14,9%) revelaram 
decréscimos. Já em relação às variações positivas, 
as mais significativas foram em Brasília (9,7%), São 
Paulo (9,7%) e Manaus (10,2%).

Impacto no turismo
Carolina Sass de Haro, Sócia-Diretora da Mapie 

e Analista de Mercado Latino-Americano para a 
Phocuswright, destaca que o setor de turismo na 
América Latina sofreu um impacto nos últimos 
anos, mas está otimista na recuperação. “Apesar da 
instabilidade política e econômica em muitos países 
da região, o turismo total deverá crescer em média 
6% nos próximos anos, considerando as moedas 
locais. O turismo online continuará em sua trajetória 
de forte crescimento, com média prevista de 11% até 
2022”, diz Carolina.

O México é o principal mercado regional, 
seguido do Brasil, que representa 34% do total, mas 
a penetração online é de 35% e o Brasil ocupa o 
primeiro lugar, com 39% das vendas sendo feitas de 
forma digital. Nas reservas online, as OTAs são mais 
fortes que as reservas diretas, especialmente por 
conta da oferta hoteleira capilarizada. Analisando 
apenas o Brasil, o volume total de vendas alcançou 19 
bilhões de dólares em 2017. Para 2018, a projeção é de 
um crescimento de 7% quando o número é analisado 
em reais. A penetração online segue crescendo 
vigorosamente alcançando 42%, sendo que apenas 
16% desses são de reservas diretas.

Segundo Carolina, a expectativa é que o 
crescimento médio para os próximos anos será 
por volta de 6% no volume total e 10% no online. Em 
2022, uma a cada duas reservas deverá ser feita por 
canais digitais. “As companhias aéreas brasileiras 
são responsáveis pelos principais números do 
turismo online e das reservas diretas. Já os hotéis, 
observam um forte crescimento da penetração 
digital, que acontece principalmente via OTAs e 
metabuscadores”, comenta Carolina.

Quando se tratam das três tendências principais 
para o setor em 2019, Carolina destaca que iremos 
observar uma gestão mais atenta e dedica à 

As companhias aéreas brasileiras são responsáveis pelos principais números do turismo online e das reservas diretas.
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Regulamentação da Multipropriedade
Outra boa notícia para o segmento hoteleiro no 

Brasil é a regulamentação do modelo de negócios 
da multipropriedade. Essa é a principal alavanca 
no desenvolvimento de novos hotéis no Brasil, com 
previsão de investimentos de R$ 16 bilhões ape-
nas nesse ano. Foi aprovado no dia 31 de outubro 
na CCJ -  Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania da Câmara dos Deputados - em caráter 
terminativo, o Projeto de Lei 10.287/2018, que dispõe 
sobre o regime jurídico da Multipropriedade no 
Brasil. No dia 21 de março já havia sido aprovado 
o texto, de autoria do senador Wilder Morais (DEM-
GO), no Senado Federal e, em 21 de junho, foi deba-
tido em audiência pública na Comissão de Turismo 
da Câmara.

Essa é uma conquista do grupo de trabalho 
liderado pelo Secovi-SP, que atuou durante 
dois anos no desenvolvimento de soluções, que 
culminaram na elaboração desse anteprojeto 
encaminhado ao Senador Wilder Morais. “Esse 

grupo heterogêneo, formado na sede da entidade 
para formalizar o texto do anteprojeto de Lei, 
envolveu incorporadores, operadores hoteleiros, 
comercializadores, consultores imobiliários, 
intercambiadoras de férias e entidades do setor 
turístico e imobiliário brasileiro, abrangendo 
empreendedores e empreendimentos por todo o 
País e obtendo, com isso, um panorama completo 
dos problemas da área”, comenta Caio Calfat, Vice-
Presidente de Assuntos Turísticos e Imobiliários do 
Secovi-SP.

Durante a tramitação, o projeto contou com 
importante contribuição do relator, Deputado Her-
culano Passos (MDB-SP), e também teve relevante 
apoio do Deputado Daniel Vilela (MDB-GO), Presi-
dente da CCJ da Câmara dos Deputados. A pro-
posta altera o Código Civil (Lei 10.406/02). E o novo 
regime prevê que um mesmo imóvel possa ser 
utilizado por vários proprietários, que vão compar-
tilhar os custos de aquisição e de manutenção. A 
cada coproprietário será concedido um tempo de 
uso, que não poderá ser inferior a sete dias segui-
dos ou intercalados. Com o término do período, ele 
terá que desocupar o imóvel, sob pena de ter de 
pagar multa diária, a ser fixada pelos condôminos. 

jornada digital do cliente, criando oportunidades de 
conversão mesmo antes de uma busca direta por 
um fornecedor ou destino. Além disso, para clientes 
das novas gerações, programas de fidelidade 
não são ferramentas de lealdade a uma marca e 
sim acesso a tarifas especiais e, principalmente, 
acesso exclusivo a experiências únicas. E, finalmente, 
hospedagens alternativas farão cada vez mais parte 
da cesta competitiva tradicional e o cliente utilizará 
distintos meios de hospedagem de acordo com o 
perfil e necessidade de cada viagem específica.

Como São Paulo é considerada “a locomotiva da 
economia brasileira”, o que acontece na cidade ou 
estado, reflete no Brasil. E na hotelaria não poderia ser 
diferente, pois os índices do desempenho da hotelaria 
paulistana são bem animadores. É o que aponta o 
Observatório do Turismo de São Paulo, núcleo de 
pesquisas da SPTuris - São Paulo Turismo, através do 
relatório Desempenho da hotelaria paulistana. Esse 
estudo lançado recentemente aponta os números 
do segmento no mês de outubro. Houve um pequeno 
recuo em relação à análise do mês de setembro, 
mas são animadores, pois apontam uma ocupação 
média em 70,5%, uma diária média chegando a 
R$ 316,78 e RevPar na faixa dos R$ 223,00. Esse é o 
terceiro melhor resultado do ano, ficando atrás de 
agosto e março, que tiveram média de R$ 244,00 e 
R$ 233,00 respectivamente.

O Consultor Caio Calfat Vice-Presidente de Assuntos Turísticos 
e Imobiliários do Secovi-SP foi um dos que se empenhou para 

essa aprovação da multipropriedade
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Tauá Resort Caeté cria a Casa 
do Papai Noel

Celebrando a chegada do Natal, o Tauá Re-
sort Caeté, em Minas Gerais (MG), inaugurou, 
no dia 17 de novembro, a Casa do Papai Noel. 

Fotos: D
ivulgação

O cenário foi montado na antiga casa da família Pinto Ribeiro

O cenário foi montado na antiga casa da famí-
lia Pinto Ribeiro exibindo uma lareira, sala de 
jantar, quarto, cozinha e uma sala onde as cri-
anças fazem seus pedidos. A atração abrirá 
todos os dias, até o dia 25 de dezembro, das 
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mente 44% das televisões vendidas no mundo 
em 2018 serão de resolução 4K. Um dos fatores 
desse crescimento é a oferta de serviços como 
Netflix. A projeção da empresa para o quarto 
trimestre de 2018 é obter 9,4 milhões de novos 
assinantes, aumentando sua base para 155,4 
milhões globalmente.

As novas TVs são de última geração: tem 
Painel LED Ultra HD 4k com tecnologia exclu-
siva Hexa Chroma Drive e Ultra Vivid; melhor 
qualidade da imagem em ultradefinição 4k 
com 4 x mais detalhes do que o Full HD; siste-
ma My Home Screen 2.0 que permite navega-
ção mais rápida e fácil, com possibilidade de 
customização da tela e aplicativos, Info Frame 
– quadro de informações, além de Aplicativos 
e Web Browser 4k, plataforma com sistema de 
armazenamento nas nuvens e acesso a filmes 
e vídeos do YouTube e Netflix, por exemplo. 

Hotéis Ritz Lagoa da Anta e Ritz 
Suítes investem R$ 1,2 milhões 
em novos serviços

Os hotéis Ritz Lagoa da Anta e Ritz Suítes da 
Ritz Incorporações, em Maceió (AL), anunciaram 
a inclusão de novos serviços e a modernização 
das instalações e das logomarcas. Segundo o 
Diretor Comercial, Pietro Coelho, “a proposta é 
dar um ar mais moderno e informal à marca, 
alinhando com os investimentos feitos em novas 

A Deville trocou todos os equipamentos dos 718 apartamentos das unidades Prime

Rede Deville investe R$ 1,7 milhão 
em TVs Ultra HD 4K

Sabendo que a tecnologia é essencial para 
o setor hoteleiro, a Rede Deville investiu R$ 1,7 
milhão em TVs Ultra HD 4K da marca Panasonic. 
A rede trocou todos os equipamentos dos 718 
apartamentos das unidades Prime em Salva-
dor, Porto Alegre, Cuiabá e Campo Grande. Se-
gundo Alan Nogueira dos Santos, Gerente de 
Manutenção e Patrimônio da Rede Deville, o 
diferencial tecnológico é essencial para o con-
forto do hóspede nos dias atuais. “Queremos 
ampliar a experiência em hospedagem. É claro 
que uma boa cama e chuveiro serão sempre o 
essencial, mas com esse investimento, atingi-
mos uma boa parcela de hóspedes que querem 
o mesmo conforto e funcionalidades que pos-
suem em casa, clientes que passam mais de 
duas ou três noites por semana longe de casa”.

De acordo com um levantamento feito 
pela ABI Research, consultoria americana que 
monitora a indústria eletrônica, aproximada-

10h00 às 12h00 e das 18h00 às 20h00.  Outro 
grande destaque está no complexo de pisci-
nas externas. Todas estão aquecidas e o novo 
“Aqualegre”, playground aquático, fornecido 
pela Speed Kids  é a nova febre da garotada 
que pode contar com o apoio da equipe de 
recreação. 
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estruturas, reformas pontuais de estruturas já 
existentes e novos serviços oferecidos”. Entre 
os investimentos efetuados no Ritz Lagoa da 
Anta, que somados passam dos R$ 1,2 milhões, 
estão a criação do “Rock and Ritz”, um happy-
hour que acontece todas as sextas-feiras, 
das 17h00 às 19h30h, com música ao vivo no 
lobby-bar do hotel e é aberto ao público; e 

A modernização das logomarcas é uma das novidades

do “Sax in the Ritz”, que todo sábado, entre 
12h00 e 15h00, tem um DJ e um saxofonista ao 
vivo na área da piscina. Além disso, houve a 
reforma da quadra de tênis, reforma e ampla 
modernização da piscina, reforma do bar da 
piscina, a chegada de um novo “sport-bar” 
nas dependências do hotel e a modernização 
e padronização da logomarca dos dois hotéis 
da Ritz Incorporações. A Ritz Incorporações é a 
holding do grupo, que também conta com uma 
construtora e incorporadora.

A previsão é de que todas essas melhorias 
já estejam à disposição dos hóspedes ainda 
em dezembro deste ano. “A piscina já está 
praticamente concluída e as demais reformas 
estão bastante adiantadas”, garantiu o 
Diretor Comercial. Já o Ritz Suítes investiu na 
modernização da logo, uma vez que, segundo 
Coelho, o hotel ainda é recente e a estrutura 
está toda nova e atual. 
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Robô Concierge Phil é a nova 
atração no hotel Pullman São 
Paulo Vila Olímpia

O Pullman São Paulo Vila Olímpia reforça 
ainda mais sua condição de hotel vanguardista 
ao adotar um robô para tarefas de concierge. 
Quem visitar ou se hospedar no empreendimento 
a partir de agora, encontrará o robô Phil 
Welcome circulando pela recepção. O nome 
é um trocadilho com o slogan da AccorHotels, 
“Feel Welcome” (sinta-se bem-vindo). O robô já 
se encontra num estágio bem avançado com 
muitas informações e consegue interagir com os 
hóspedes informando, por exemplo, horário de 
check-in, check-out, preço do estacionamento, 
informações de cinemas próximos, farmácias, 
shoppings centers, parques e até mesmo de 
como está o trânsito ou o clima. 

O robô é produzido pela chinesa Ubtech, 
utiliza tecnologias de Inteligência artificial 

da IBM, como o Watson, e uma plataforma 
multicanal de base de dados da Pluginbot 
que também faz a tradução da fala do robô 
para o idioma português. A equipe de T.I da 
AccorHotels também tem uma participação 
importante no desenvolvimento desse 
robô. Ele não responde apenas a perguntas 
pré-programadas como também é capaz 
de aprender com as novas questões e 
desenvolver respostas a elas sem a interação 
humana. O objetivo dessa nova tecnologia, é 
proporcionar aos hóspedes uma experiência 
diferenciada e liberar os colaboradores do 
hotel para outras rotinas de encantamento 
do hóspede. Num segundo momento, o robô 
Phill deverá executar funções um pouco mais 
complexas, com o reconhecimento de voz e 
isso inclui: apoio a equipe de garçons para 
pegar pedidos nos restaurantes ou fazer 
check-in e check-outs. “O Phil é um dos nossos 
vários projetos em automação e, mais do que 

O robô Phil ao lado do Vice-Presidente de Tecnologia da Informação 
da AccorHotels América do Sul, Erwan Le Goff

Fotos: D
ivulgação
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isso, em inteligência artificial. Quando falamos 
em tecnologia, não nos preocupamos apenas 
com a infraestrutura de cabos, sinais, redes e 
softwares. Na AccorHotels, tecnologia é cada 
vez mais um produto final com foco específico 
na experiência do cliente”, explica o Vice-
Presidente de Tecnologia da Informação da 
AccorHotels América do Sul, Erwan Le Goff.

Segundo ele, o Phil é o resultado de diversos 
projetos, alguns ainda em testes e outros já em 
uso na AccorHotels. “Ele reúne, por exemplo, 
a mesma inteligência artificial disponível no 
chatbot, o software que “conversa” com os 
clientes nas redes sociais dos hotéis. Ele também 
contém parte da tecnologia em implantação 
em um quarto IoT (internet das coisas), que será 
completamente comandado por voz. Phil integra, 
ainda, os valores e conceitos da AccorHotels ao 
ter como meta oferecer a melhor hospitalidade 
aos clientes”, destaca Le Goff.

Alvaro Manzione, da empresa Pluginbot 
destaca que um dos grandes desafios foi 

José Roberto Tadros assumiu a 
Presidência da CNC para man-
dato até 2022

O empresário amazonense José Roberto 
Tadros assumiu, no dia 20 de novembro, a 
Presidência da CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A posse 
aconteceu no Rio de Janeiro com os demais 

ajustar as interações para o idioma português. 
“Criamos também uma plataforma multicanal 
para interagir com outras tecnologias e 
gerar de forma simultânea dezenas de robôs 
virtuais (chatbots) e robôs físicos como o Phill” 
explica Manzione. “Implementamos diferentes 
tecnologias nesse robô, como o Watson, para 
criar novas experiências aos hóspedes. Com 
isso, o Phill dá informações mais assertivas e 
inteligentes”, concluiu Frank Miller Koja, Vice-
Presidente de Serviços e Tecnologia da IBM Brasil.

José Roberto Tadros com a diplomação de novo Presidente da CNC
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membros da diretoria que terão mandato até 
novembro de 2022. Para Tadros a CNC seguirá 
ampliando sua atuação, participando de forma 
assertiva do fomento ao desenvolvimento do 
Brasil por meio do fortalecimento do comércio. 
“Somado a isso, está a necessidade de 
fortalecer a representatividade e a atuação 
de Sesc e Senac, é preciso garantir que o País 
tenha segurança jurídica e liberdade para 
empreender. Trabalharemos sempre para dias 
melhores para o nosso país. Mas quero deixar 
absolutamente patente que o fundamental é 
que tenhamos democracia e o respeito às bases 
do nosso sistema capitalista”, destacou Tadros.

Ele comentou também que pretende, entre 
os primeiros passos de sua gestão, defender, 
diante da nova equipe econômica do 
Presidente eleito Jair Bolsonaro, a necessidade 
da realização de reformas, como uma 
simplificação tributária que seja acompanhada 

da redução de impostos, alinhando o sistema 
brasileiro às práticas internacionais. Outra 
frente de atuação da nova Diretoria será 
a defesa de um dos maiores sistemas de 
desenvolvimento social do Brasil – o SESC - 
Serviço Social do Comércio e o SENAC - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial –, além 
da ampliação do atendimento às populações 
mais carentes e longínquas do território 
nacional. “Estamos diante de um governo 
eleito que está preocupado em fazer com 
que os recursos destinados aos projetos de 
transformação da sociedade alcancem quem 
mais necessita. E nisso seremos parceiros para 
juntos construirmos um Brasil mais ético e mais 
conectado com as demandas da sociedade. 
É com segurança e otimismo no futuro que a 
nova gestão da CNC vai procurar caminhos 
de diálogo construtivo com o novo governo”, 
concluiu Tadros.
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ABIH fornece ferramenta que 
mensura o desempenho da 
hotelaria na capital mineira

Pensando em quantificar o valor da diária 
média, comparar as taxas de ocupação e o 
Revpar, a ABIH - Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis de Minas Gerais – passou a 
oferecer em novembro, de forma gratuita, um 
subsídio para que todos seus associados pos-
sam utilizar o portal da Cesta Competitiva, que 

Grand Hyatt Wine Club realiza 
última edição de 2018

No dia 29 de novembro o Grand Hyatt Wine Club 
encerrou seu calendário oferecendo aos hóspedes 
e visitantes Espumantes, Champagne e vinhos de 
sobremesa. Todos os vinhos que passaram pelo 
evento ao longo do ano participaram da edição 
especial, além disso, a última edição de 2018 trouxe 
novidades, como degustação de queijos nacionais 
e estação de macarons.

Estiveram presentes as importadoras Wine-
brands, Decanter, Grand Cru, World Wine e as viní-
colas Luiz Argenta e Villa Mosconi, apresentando al-
guns de seus rótulos como o Villa Mosconni Brut, LA 
Brut Charmat, Cave Torre Oria, Vinho de Sobreme-
sa Norton Colheita Tardia Rose 2017, Espumante 
Victoria Geisse Vintage Rose 12 meses, Espumante 
Rivarose Rose, entre outros.

tem como objetivo consolidar o Market Share 
da hotelaria na capital mineira. A ferramenta 
foi criada a partir da demanda dos próprios 
hoteleiros, em parceria com a ABIH-MG, para 
gerar dados estatísticos e comparativos em 
relação ao desempenho da hotelaria mineira.

Sua utilização sempre foi condicionada ao 
pagamento de uma taxa mensal, o que dificul-
tava a utilização dos hoteleiros, devido a cres-
cente necessidade de corte de custos. Sendo 
assim, com a baixa adesão a ferramenta nun-
ca representou os dados reais do setor. Agora, 
sem o ônus financeiro, a Presidente da ABIH-
MG, Erica Drumond, destaca que será possível 
compor um banco de dados com informações 
acerca da realidade do mercado hoteleiro em 
Belo Horizonte, para assim, de forma conjunta, 
poder traçar estratégias e executar um plane-
jamento visando melhores resultados.

Erica destaca que, para o êxito da ferramenta, 
é preciso o engajamento dos hoteleiros, visto que 
eles são responsáveis por abastecer o site com 
as informações. “No empenho do associativismo 
e crescimento do conhecimento e importância 
da economia a que pertencemos, solicitamos o 
empenho, participação e colaboração de todos 
os nossos associados para elaborarmos, de for-
ma conjunta, o relatório mensal e consequente-
mente os dados anuais referentes a hotelaria da 
capital”, afirma. 

Os hotéis e empreendimentos que já utiliza-
vam essa ferramenta, poderão dar continui-

Espumantes e champagnes fizeram parte do último Grand Hyatt Wine club de 2018



Mercado

27



Mercado

28

dade ao preenchimento dos dados, porém, 
agora, sem nenhum custo como é o caso do 
hotel Via Contorno. “Sempre utilizamos a Cesta 
Competitiva, mas percebemos que cada vez 
mais o número de hotéis que utilizavam a fer-
ramenta não representava nem 10% do mer-
cado hoteleiro, o que fazia com que os dados 
disponibilizados não refletissem a realidade. 
Agora, com o subsídio oferecido pela Associa-
ção a expectativa é termos dados condizentes 

ibis anuncia o lançamento da 
cerveja ibis Beer

As marcas ibis, ibis Styles e ibis budget, 
em parceria com a DeBron Bier, empresa que 

com a realidade do nosso mercado e dentro 
de um mesmo formato e padrão”, comemora 
a proprietária, Ana Beatriz Motta. 

Ferramenta fornecida pela ABIH para mensurar resultados em hotéis na capital mineira

Cerveja ibis Beer será distribuída em mais de 20 hotéis pelo Brasil
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produz cervejas artesanais, anunciam o lan-
çamento da ibis Beer, cerveja pilsen arte-
sanal vencedora da medalha de prata (lagers 
brasileiras), também pelo World Beer Awards 
2018. Ela está disponível em mais de 20 hotéis 
ao redor do Brasil. A cerveja é artesanal, leve 
e tem alto nível de drinkability, conceito que 
mede o quanto algo é agradável de se beber. 
Com o lançamento, os restaurantes e bares 
dos hotéis das marcas ibis impulsionam ainda 
mais os happy hours.

O Gerente de Alimentos e Bebidas, Lucas 
Demetrescu declara: “Com essa novidade, 
temos como objetivo atrelar a marca a um 
produto democrático, divertido e apreciado 
por diferentes tipos de públicos, incluindo os 
millennials. Essa é uma maneira de as marcas 
ibis estarem cada vez mais próximas de cada 
um deles, por exemplo, durante um happy hour 
ou confraternização. Ao mesmo tempo, colo-

Prive Hotéis & Parques recebe 
prêmio por excelência em aten-
dimento ao consumidor

O Prive Hotéis & Parques, rede que possui oito 
hotéis em Caldas Novas (GO), recebeu o Prê-
mio Época Reclame Aqui como uma das três 
melhores empresas do segmento de Turismo e 
Lazer de 2018. Em sua oitava edição, o prêmio se 
consolidou como a maior premiação de atendi-
mento do Brasil e elege, através do voto popular, 
as empresas que prestam um bom atendimento 
ao consumidor.

camos em prática o primeiro dos nossos pila-
res gastronômicos, a simplicidade”. 

Para mais informações sobre as unidades 
e quais hotéis a novidade está disponível, 
acesse www.ibis.com/ibisbeer.
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A edição contou com mais de 8 milhões de 
votos contabilizados em 99 categorias diferen-
tes. Segundo Thamires Borges, Supervisora de 
Relacionamento com o Cliente do Prive Hotéis & 
Parques, “o reconhecimento dado à empresa se 
deve principalmente ao carinho, profissionalismo 
e atenção com que nossa equipe tem em tratar 
cada cliente de forma única. Na rede, nos preo-
cupamos em transformar as férias dos nossos 
clientes em experiências incríveis”.

O Prive Hotéis & Parques tem mais de 50 anos 
de experiência hoteleira e seu no portfólio con-
ta com oito hotéis com conceitos distintos, de-
nominados Prive Thermas Hotel, Prive Alta Vista 
Thermas Resort, Prive Atrium Thermas Residence 
Service, Prive Boulevard Suíte Hotel, Prive Marina 
Flat Náutica, Prive Riviera Park Hotel, Prive Náu-
tico Flat Service e Prive Ilhas do Lago Eco Resorts.

Ramada Encore Berrini entrou em 
operação contando com robô de 
serviço focado no atendimento

O Ramada Encore Berrini, localizado em São 
Paulo (SP), entrou em operação no dia 13 de no-
vembro e, tornando-se o primeiro hotel do Bra-
sil a possuir um robô focado no atendimento 
a hóspedes. Rebeca Berrini foi o nome dado à 
nova robô do hotel, que otimizará diversas fun-

ções dentro do empreendimento. Dotada de in-
teligência artificial, Rebeca Berrini está apta a 
exercer funções de concierge, podendo fornecer 
informações sobre a hospedagem, horários de 
funcionamento do A&B do hotel, dar indicações 
de restaurantes e passeios na região e dar dicas 
de acesso à rede Wi-Fi.

De acordo com Bruno Guimarães, Diretor de 
Marketing e Vendas da Vert Hotéis, o software uti-
lizado pelo robô permite o desempenho de tare-
fas repetitivas. “A Rebeca Berrini contribuirá para 
a nossa produtividade, realizando serviços cor-
riqueiros do hotel, otimizando processos e per-
mitindo que nossos outros colaboradores pos-
sam se dedicar e cuidar de tarefas mais focadas 
na experiência do hóspede”, afirma Guimarães.

Para a Gerente Geral do Ramada Encore Ber-
rini, Fernanda Schaper, o uso do robô no hotel 
será um fator “surpresa”, o que deverá gerar 
muito entusiasmo dos hóspedes. “Com certeza, 
a Rebeca Berrini será uma novidade para nossos 
clientes e, certamente, fortalecerá a construção 
da imagem de nossa marca, enfatizando a 
inovação da Vert Hotéis frente à concorrência”, 
comenta Fernanda.

A máquina está decorada com um adesi-
vo com a logomarca do Ramada Encore e um 

Rebeca Berrini

Prive Boulevard Suíte Hotel, um dos empreendimentos do Prive Hotéis & Parques
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Nobile Hotéis promove Encon-
tro Regional com gerentes em 
Minas Gerais

Na segunda semana de novembro, a Nobile 
Hotéis promoveu o I Encontro Regional Geren-
cial de Minas Gerais, no hotel San Diego Mid 
Aeroporto Pampulha, em Belo Horizonte (MG). O 
evento contou com a participação de 20 profis-

crachá de identificação com o seu nome. Pro-
gramada para circular pelo lobby do hotel, ela 
possui sensores de toque, presença e movimen-
to que possibilitam-na desviar de obstáculos. O 
robô utiliza uma plataforma de hardware com 
capacidade de interpretação de voz e fala. 

Com formato humanoide – o modelo Sanbot 
Elf possui rosto, braços e silhueta feminina –, a 
Rebeca Berrini exibe tamanho com cerca de 1 
metro de altura e sua velocidade máxima de 2,5 
km/h representa a metade da velocidade que 
pessoas conseguem atingir caminhando.

Para ser servido pelo robô, o hóspede tem que 
se aproximar da máquina e dizer o que precisa. 
Pode pedir informações gerais sobre o hotel e 
seus serviços. O robô não atende a pedidos de 
itens e também não efetua entregas. A máquina 
realiza pesquisa de opinião, perguntando, tam-
bém pela tela, como a pessoa avalia sua esta-
dia no hotel. Se receber cinco estrelas, a Rebeca 
comemora com uma expressão de felicidade e 
ainda manda um “tchau”. 

sionais das equipes gerenciais dos hotéis ad-
ministrados pela Nobile no destino, e a maio-
ria dos empreendimentos faz parte da aliança 
estratégica com a Arco Administradora (Hotéis 
San Diego), o maior grupo hoteleiro de Minas 
Gerais. Juntas, as companhias ocupam a 3ª 
posição no ranking das Maiores Administrado-
ras Hoteleiras do Brasil em número de aparta-
mentos e a 1ª posição entre aquelas com capi-
tal genuinamente nacional.

A Diretora Sênior de Operações do grupo, Re-
nata Beraldo, enfatiza que o encontro teve como 
objetivo o alinhamento de novos procedimentos 
da companhia, além da definição de estratégias 
para 2019. “A nossa meta é inserir no calendário 
de eventos do Grupo encontros regionais com 
as nossas lideranças, pois é uma forma de es-
tarmos mais próximos das nossas equipes e tra-
çarmos metas audaciosas em prol da expansão 
do grupo em todo Brasil”, diz.

Durante o encontro, a Diretora de Qualidade 
e Processos, Emiria Bertino, o Diretor Regional 
de Operações Minas Gerais, Augusto Ferreira, o 
Group Controller, Luiz Araújo, a Gerente de Re-
cursos Humanos, Cíntia Cauchioli e a Diretora 
Sênior de Operações da Nobile Hotéis, Renata 
Beraldo palestraram sobre temas relacionados 
à capacitação de equipe, receita e qualidade 
no atendimento.

O encontro contou com membros da diretoria da 
Nobile Hotéis

A robô Rebecca em frente ao Ramada Encore Berrini
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Botanique Spa cria linha exclu-
siva para o Spa do novo Four 
Seasons em São Paulo

O Four Seasons Hotel São Paulo at Nações 
Unidas, que inaugurou em outubro desse 
ano, em São Paulo (SP), escolheu os produtos 
Botanique Spa, linha desenvolvida pelo Hotel 
Botanique, para uso em todos os tratamen-
tos corporais e como amenities no novo spa 
do empreendimento. Além da linha completa, 
cinco novos produtos foram desenvolvidos ex-
clusivamente para o novo Spa.

A linha Botanique Spa é inteiramente desen-
volvida no Brasil e os itens exclusivos desen-
volvidos para o hotel incluem creme e óleo de 
massagem com ativador, gel esfoliante de ma-
racujá, máscara corporal de argila da Amazô-
nia e pomada capilar.

Para o Four Seasons, inaugurar seu Spa com 
produtos Botanique Spa é a forma de home-
nagear a cultura local, estratégia adotada pela 
rede em todo o mundo quando abre novos ho-
téis. A dona da marca Botanique Spa, Fernanda 
Ralston Semler afirma: “estar dentro de um hotel 
com a chancela Four Seasons é ver o reconhe-

Rede Deville atualiza site com 
novo motor de reservas

A Rede Deville já está com seu novo site no 
ar, e, além do layout, também foi atualizado o 
motor de reservas. O objetivo da renovação é 
trazer mais conforto aos hóspedes em todas 
as etapas da hospedagem, desde o momento 
da pesquisa e reserva.

O site traz, além das informações da Rede 
e suas unidades, dicas úteis de carreira, turis-
mo, estilo de vida e gastronomia, com um de-
sign pensado para o tipo de conteúdo. Outro 
diferencial é que agora ele é responsivo, per-
mitindo que os usuários possam navegar em 
telas de qualquer tamanho, oferecendo mais 
mobilidade.   

Segundo Cicero Vilela, Diretor de Marketing 
e Vendas da Rede Deville, um dos grandes 
destaques em questão de funcionalidades é 
a atualização do motor de reservas: “Agora, 
por exemplo, é possível reservar apartamentos 

considerando as hospedagens de crianças 
nas mesmas acomodações dos pais, além de 
escolher mais de um quarto na mesma reserva 
e também a quantidade de adultos e crianças 
por acomodação”, explica. Anteriormente, era 
preciso ligar para a Central de Reservas para 
concluir a escolha da família. 

Premiação do Selo de Qualidade Nobile Hotéis
No evento, os empreendimentos Nobile Inn 

Pampulha, San Diego Governador Valadares 
e San Diego Suítes Ipatinga, localizados em 
Minas Gerais, receberam a certificação do SQN 
- Selo de Qualidade Nobile Hotéis. A certifica-
ção que atende aos padrões internacionais 
da hospitalidade foi criada pela Nobile Hotéis 
com o objetivo de padronizar os serviços dos 
empreendimentos administrados, seguindo os 
manuais e procedimentos da rede. O reconhe-
cimento tem foco na excelência da qualidade 
à fidelização dos clientes, valorização patri-
monial e rentabilidade dos empreendimentos 
do seu portfólio.

Para receber o Selo, o hotel passa por cri-
térios de avaliação que incluem monitora-
mento das áreas administrativas, recepção, 
governança, manutenção, tecnologia, con-
troladoria, recursos humanos, assim como as 
áreas comuns do hotel - apartamentos, setor 
de eventos, lobby e alimentos & bebidas. Se-
gundo Emiria Bertino, Diretora de Qualidade e 
Processos da rede Nobile, os hotéis conquista-
ram uma avaliação superior a 85% em todas 
as áreas inspecionadas. 

A Rede Deville restaura seu site pensando na comodidade 
do cliente
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cimento internacional de nossa marca e ter a 
chance de mostrar que o Brasil pode exportar 
know-how e tecnologia de ponta em produtos 
exclusivos para Spas e Bem-Estar”.

Bugan hotel oferece café da 
manhã mais cedo

O Bugan hotel by Atlantica abre as portas ao 
recifense para oferecer café da manhã mais 
cedo. De segunda a sexta, o horário é a partir 
das 5h30, para atender principalmente quem 
tem compromisso nas primeiras horas do dia. Já 

nos finais de semana e feriados, o café começa 
às 6h. O objetivo do empreendimento é, além de 
criar laços com o visitante, se relacionar com o 
morador da cidade. 

O cardápio é variado e há diversas iguarias 
da cozinha regional e contemporânea prepara-
das na hora. Entre as opções estão tapiocas, 
omeletes e o tradicional bolo de rolo.

O empreendimento disponibiliza ainda fitness 
center 24 horas na cobertura, piscinas para os 
públicos infantil e adulto, lobby bar e uma mini 
loja de conveniência aberta 24 horas, além de 
sala corporativa e auditórios moduláveis para 
atender a reuniões ou eventos diversos.

O cardápio conta com diversas iguarias da cozinha regional e contemporânea

Linha botanique Spa para Four Seasons
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Blue Tree Towers Caxias do Sul 
(RS) promove curso sobre vinhos

No dia 20 de novembro, o Blue Tree Towers 
Caxias do Sul, em parceria com a Docetto Vinho 
Sem Frescura, realizou o curso ‘Descomplicando 
o Vinho - Degustação para Iniciantes’. A terceira 
edição do evento apresentou os estilos de uva, 
métodos de vinificação, análise sensorial, rótu-
los, taças e acessórios. O participante também 
recebeu uma tábua de antepastos para praticar 
a harmonização.

O curso foi ministrado pelos sommeliers Di-
ego Adami e Renata Formolo, eleita duas vezes 
a melhor sommelier da região, especialista em 
Enogastronomia, Harmonização Gastronômica e 
Instrutora de Enologia. 

RCI anuncia afiliação do pri-
meiro complexo hoteleiro Hard 
Rock Hotel no Brasil

A RCI comunicou no começo do mês de no-
vembro a afiliação no mercado nacional do 
primeiro empreendimento Hard Rock Hotel no 
Brasil. A parceria entre as empresas propõe ao 

sócio a oportunidade de viajar pelos 4.300 em-
preendimentos que a RCI oferece em seu di-
retório mundial. Com lançamento previsto para 
2020, o Hard Rock Hotel Fortaleza (CE) contará 
com 227 quartos e 174 unidades residenciais. 
“Ter um empreendimento com características 
tão peculiares no Brasil pode e deve incenti-
var projetos diferenciados e quem ganha com 
isso é próprio sócio RCI, que poderá usufruir de 
empreendimentos com alta qualidade nos em 
serviços oferecidos”, diz Fabiana Leite, Líder de 
Operações da RCI Brasil.

A Executiva também destaca que, a inclusão 
do Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza dentre 
os empreendimentos afiliados da RCI Brasil, 
é resultado direto de um importante trabalho 
que vem sendo desenvolvido pela empresa no 

Empreendimento será comercializa-
do pelo sistema da Multipropriedade

O encontro foi ministrado por uma das melhores sommeliers da região
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mercado nacional, contribuindo, para a gera-
ção de novos negócios para a RCI e seus par-
ceiros, como também para a difusão desta mo-
dalidade para os players da indústria e para o 
consumidor final.  “As conquistas que somamos 
são fruto do empenho e dedicação de nossa 
equipe na constante busca por melhores resul-
tados dos nossos parceiros”, ressalta.

O empreendimento terá sua comercializa-
ção a partir do modelo de fração imobiliária. 
Cada apartamento será vendido com escritu-
ra individual, com no mínimo duas semanas de 
uso. Dessa forma, o comprador paga apenas o 
valor proporcional ao tempo de utilização que 
desejar.

Além dos serviços de hospedagem, o em-
preendimento permitirá ao proprietário da fra-
ção usufruir dos equipamentos na praia, pa-
cote completo com duas piscinas, Spa, Roxity 
Kids Club, Teens Club, cinco restaurantes com 
padrão internacional e área para prática de 
esportes radicais e náuticos. “A principal van-

GJP hotels & resorts anunciou 
nova central nacional de gru-
pos e eventos

Desde o dia 5 de novembro, a nova Central 
de Grupos e Eventos da GJP Hotels & Resorts 
está em funcionamento na matriz da empresa, 
em São Paulo (SP). Com essa novidade, a rede 
integra as demandas e negociações relaciona-
das ao segmento de eventos de todos os hotéis 
da rede em um só canal. A GJP conta, hoje, com 
dez unidades de Nordeste a Sul do Brasil. 

O objetivo da integração do atendimento, 
antes feito nas próprias unidades, é principal-

tagem deste tipo de empreendimento fracio-
nado é a flexibilização do uso e a possibilidade 
de intercambiar semanas em diversos desti-
nos do mundo”, diz Samuel Sicchierolli, CEO da 
Venture Capital Investimentos – VCI -, empre-
sa responsável pela incorporação do projeto. 

Esta é uma oportunidade de crescimento no mercado MICE

Foto: Raw
pixel/Pixabay
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mente oferecer mais agilidade aos clientes 
MICE - Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions -, um mercado em ampla expansão 
no Brasil, além de promover os destinos onde 
estão localizados os centros de eventos dos 
hotéis GJP por meio de turismo de negócios: 
Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Gramado 
(RS), Belo Horizonte (MG), Foz do Iguaçu (PR) e 
Natal (RN). 

A criação desta nova central oferece 
também aos clientes a padronização dos 
processos e eficiência no atendimento das 
demandas relacionadas ao setor. Segundo o 
Vice-Presidente da GJP, Fabio Godinho, esta é 
uma oportunidade de crescimento na rede no 
mercado MICE. “Nós já somos consolidados no 
segmento de lazer por todo o Brasil e temos visto 
nos últimos anos o setor de eventos crescer 
na companhia, por isso esse é o momento 
de conquistar e fidelizar esses clientes, 
garantindo mais qualidade e padronização nos 
procedimentos internos”, disse. 

Allpoints Hotel Rewards recu-
perou R$ 17 milhões para seus 
clientes em 2018

A Allpoints Hotel Rewards está comemorando 
uma excelente performance alcançada para 
seus clientes. O programa de fidelidade 
conseguiu gerar uma economia de R$ 17 
milhões para os hotéis que fazem parte da 
plataforma. Segundo Marcelo Bicudo, CEO da 
Allpoints, o montante é resultado da conversão 
que a empresa conseguiu realizar junto aos 
hóspedes frequentes dos hotéis. “Nossa equipe 
faz um trabalho de ativação com os hóspedes 
frequentes, que realizam as reservas no próprio 
canal dos hotéis. Os empreendimentos, por 
sua vez, deixam de pagar comissões para os 
intermediários sobre as reservas dos clientes 
fiéis”, explica ele.

Bicudo ainda revela quais foram os números 
consolidados até o momento. “Nossos clientes 
movimentaram cerca de R$ 1,1 bilhão neste ano. 
Desse montante, cerca de 20% são pagos em 
comissão para os intermediários. É um volume 
alto”, comenta. “Como um programa de fideli-
dade, nosso objetivo é, e sempre será, o de re-

Hotel Bourbon Ibirapuera pro-
moveu coquetel para celebrar 
nova exposição artística

A fim de comemorar a reinauguração da 
Galeria de Obras de Arte de Gregory Fink, ar-
tista internacional que mantêm acervo fixo no 
local, o hotel Bourbon Ibirapuera, localizado no 
bairro de Moema, na capital paulista, realizou 
um coquetel no dia 24 de novembro. 

Conhecido no Brasil e no mundo, o pintor 
que assina as obras expostas no Hotel Bour-
bon Ibirapuera tem destaque em grandes 
acervos internacionais, como na Casa Branca, 
em Washington e no Palácio de St. James da 
Rainha Elizabeth II, em Londres. Além de ter 
sido Laureado com o Grande Prêmio da França, 
Gregory é vencedor do Festival dos Três Mun-
dos na Itália, país onde recebeu a medalha de 
ouro na exposição internacional de artistas.

Na nova exposição, Gregory Fink realiza um 
tributo à Gustav Klimt, pintor e desenhista aus-
tríaco, em seu centenário de morte. Nascido 
em 1862, Gustav é um dos grandes nomes do 
Simbolismo com foco na Art Nouveau. Em 1900 
recebeu o “Grande Prêmio na Feira Mundial 
de Paris”, e em 1907 liderou o “Movimento da 
Secessão de Viena”. Faleceu em fevereiro de 
1918 deixando um legado de pinturas e painéis, 
grande parte inspirados na figura da mulher, 
com retratos femininos.

Uma das obras do artista Gregory Fink
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verter os hóspedes frequentes para o canal di-
reto dos hotéis”.

Allpoints: política comercial baseada em 1%
Recentemente, a Allpoints mudou sua políti-

ca comercial. Agora, apenas 1% da receita de 
hospedagem do empreendimento vai para o 
programa de fidelidade. Além disso, a Allpoints 
garante ao cliente o mesmo índice como retor-
no para o hotel. “Estamos nos comprometendo 
para que, caso esse retorno não aconteça no 
primeiro ano, o montante entra como crédito 
para o ano seguinte. E não é só: nossos clientes 
têm tido um retorno médio de 20%, justamente 

o índice que recuperamos com a reserva sendo 
feita diretamente pelo hóspede frequente no 
canal direto do hotel”, finaliza.

H Niterói Hotel investe em reali-
dade virtual

Pensando na praticidade de o hóspede con-
hecer cada detalhe do hotel antes da viagem, o H 
Niterói Hotel aposta em realidade virtual. O pas-
seio interativo e 3D permite ao usuário ter a sen-
sação de estar fisicamente na cena, desde o hall 
até o Terraço H, que conta com uma vista privile-
giada da Baía de Guanabara. Dessa forma, o cli-

Programa de fidelidade conseguiu relevante economia para os hotéis

Foto: Raw
pixel/Unsplash
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ente consegue visitar todas as áreas comuns do 
local, bem como as diferentes opções de quartos 
e todas as informações disponíveis, como itens 
do frigobar, cardápio do restaurante e opções do 
café da manhã. “Com isso, o hóspede conhece a 
segurança e o serviço como um todo, antes mes-
mo do check-in”, destaca Rodrigo Alvite, Diretor 
Executivo do hotel. 

Utilizada em lugares como França, Mônaco, 
Caribe, Suíça e Espanha, a tecnologia implan-

tada recentemente no H Niterói pode ser vista 
no celular, tablet, computador e também por 
meio de máscaras de realidade virtual, per-
mitindo que o cliente ande em qualquer lugar 
como se estivesse caminhando pelos cor-
redores do hotel. O investimento é uma das 
soluções pensadas pela direção H Niterói Hotel 
para atrair e oferecer um serviço ainda melhor 
para os hóspedes, promovendo experiências 
antes e durante sua estadia.

Tecnologia pode ser vista no celular, tablet, computador ou com máscara de 
realidade virtual

Foto: Sam
uel Zeller/Unsplash
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do Dona Carolina. As bicicletas poderão ser uti-
lizadas conforme disponibilidade e haverá fun-
cionários treinados para orientar sobre o serviço 
e uso dos equipamentos de segurança.

Hotel Fazenda Dona Carolina 
passou a disponibilizar bicicle-
tas aos hóspedes

O Hotel Fazenda Dona Carolina, localizado em 
Itatiba, a 110 km da capital paulista, começou a 
oferecer recentemente mais uma opção de en-
tretenimento para seus hóspedes de lazer e de 
eventos corporativos: diferentes tipos de bici-
cletas. O local passou a ser sede do Specialized 
Experience, criado para promover experiências 
de pedal em um espaço que conta com opções 
de terrenos, como alamedas, trilhas e asfalto, 
aliado à infraestrutura hoteleira. A novidade é 
realizada em parceria com a marca de bicicle-
tas Specialized.  “Disponibilizaremos bicicletas 
infantis, bikes urbanas elétricas e ‘mountain 
bikes’, também elétricas, todos os dias e gra-
tuitamente aos hóspedes pelo período de uma 
hora”, confirma Arlindo Vaz, Gerente Comercial 

Pousada Casa Campestre 
recebe prêmio Traveller’s 
Choice

Localizada a 1500 metros de altitude, na 
tranquila cidade de Gonçalves (MG), a Pousa-
da Casa Campestre recebeu, no começo de 
novembro, o Traveller’s Choice - TripAdvisor, 
prêmio anual que reflete o melhor em termos 
de serviço, qualidade e satisfação do cliente, 
baseado em avaliações e opiniões de via-
jantes. Foi eleita, ainda, pelo segundo ano con-

Bicicletas ficam à disposição gratuitamente para os hóspedes
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secutivo, a melhor pousada da América do Sul 
e do Brasil.

Aberta em 2015, a Pousada Casa Campestre 
tem uma proposta romântica, voltada apenas 
para casais. Conta com apenas três chalés e 
destaca-se por oferecer exclusividade e aten-
dimento de excelência, realizado pelos propri-
etários e idealizadores Jefferson Renó e Ales-
sandra Vinhas. 

Com riqueza nos detalhes e bom gosto na 
decoração, as acomodações de 45 m² estão 
estrategicamente posicionadas em meio a um 
bosque de araucárias, oferecendo total priva-
cidade e vista para a montanhas de mata na-
tiva. Dentre as comodidades oferecidas estão 
cama super king-size, ar-condicionado, hi-
dromassagem dupla, cafeteira, enxoval de fio 
egípcio, lareira, frigobar retrô, TV LED 40”, to-
alheiros térmicos, dois chuveiros, sacada com 
rede e secador de cabelo. 

Canvas Restaurante, do Hilton 
Morumbi, recebe exposição 
‘Behind Colors’

O Hilton São Paulo Morumbi recebe, desde o 
dia 25 de outubro, a exposição ‘Behind Colors’, 
do artista plástico Michael Clayton, uma 
das revelações do Expressionismo Abstrato. 
Através da arte, música e meditação, o artista 
compõe obras pautadas na intensidade das 

Outro diferencial é o café da manhã, entregue 
no chalé em horário escolhido pelo hóspede. 
Ele é personalizado, preparado e servido 
pelos proprietários, e conta com uma grande 
variedade de itens artesanais e orgânicos, 
a maioria de produtores locais, podendo ser 
também apreciado na varanda. 

Café da manhã do local
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emoções e procura trazer à tona tudo que há 
por traz das cores expressas na tela. O objetivo 
é vê-las como um espelho, que refletem os 
seus sentimentos, provocando diferentes 
sensações. Artistas como Pollock, Van Gogh 
e Frida Khalo fazem parte das inspirações 
do artista. A exposição segue até o dia 27 de 
janeiro de 2019.

Menu especial
A cada exposição, o Chef Rodrigo Mezadri 

elabora um cardápio especial inspirado nas 
preferências do artista e que harmoniza com as 
pinturas expostas. O menu desta vez tem como 
entrada texturas de palmito com queijo Chèvre, 
mix de PANC’s e crisps de tapioca, Juliènne 
de palmito marinada no suco de maracujá 
e galangal, Palmito pupunha fresco assado 
com mel de oliveiras ou Carpaccio de palmito 
fresco. Para o prato principal serão servidos 
aspargos grelhados com espuma de Caccio 
e Pepe, tortelini de cogumelos e Bottarga de 
gema de ovo caipira. E para sobremesa, Parfait 
de chocolate com nocciola sobre croustillant 
de massa folhada, frutas vermelhas frescas e 
sorvete de baunilha.

Wyndham Hotels & Resorts 
apresenta nova identidade vi-
sual do Ramada Encore

A Wyndham Hotels & Resorts, com mais de 
9.000 empreendimentos e 20 marcas icônicas, 
divulgou no dia 22 de novembro sua nova iden-
tidade para o Ramada Encore by Wyndham a 
nível global. No centro dessa renovação está a 
promessa da marca de ser “refrescantemente 
diferente”, sustentada pelos seus principais 
atributos: ser nova, acessível e vibrante. A novi-
dade inclui um logotipo com novo projeto, cri-
ado pela agência de marketing Octopus Group, 
sediada em Londres, e projetos de protótipos 
para quartos de hóspedes e espaços comuns 
desenvolvidos pela empresa de arquitetura ho-
teleira Harrison.

Ramada Encore by Wyndham tem um port-
fólio de 54 hotéis em 20 países ao redor do 
mundo. Foi criada no final da década de 90 
como uma marca de hotéis midscale com ser-
viços limitados, projetada para viajantes de 
negócios e lazer que buscavam ótima relação 
entre preço e qualidade, oferecendo algo sim-
ples e inteligente. Em seu lançamento, foram 
introduzidos conceitos revolucionários, inclu-
indo quartos com todos os pisos de madeira e 

Exposição segue até o final de janeiro de 2019

Foto: Ryan M
cguire/Pixabay
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uma área comum de planta aberta e multiuso 
que serve como recepção, lobby, refeitórios in-
formais e espaço para networking.

O núcleo da nova identidade criativa 
da marca é o design do logotipo, que visa 
modernizar sua representação visual e atrair 
uma geração de viajantes atuais. A letra “E”, 
em várias cores, foi desenhada para refletir o 
movimento contínuo através de sua rotação, 
simbolizando “o retorno” - a definição da 
palavra Encore. Além disso, recebeu uma 
nova paleta de cores, refletindo sua vibração, 
energia e acessibilidade.

Além da identidade visual e do logotipo, 
novos projetos de protótipos para áreas públi-
cas e quartos também estão sendo introdu-
zidos. Pretendem evocar o espírito do viajante 
moderno, com acomodações bem projetadas, 
fundidas com áreas comuns multifuncionais 
completamente reinventadas, onde os hós-
pedes podem comer, beber, trabalhar e se co-
nectar. Logo na sua chegada, serão recebidos 
em um bar remodelado, que divide a relação 

normal entre lobby, recepção e restaurante, e 
permite que o espaço seja utilizado de dife-
rentes maneiras ao longo do dia. As diferen-
tes opções de assentos, como bancadas com 
vários níveis e cabines semiprivadas, ofere-
cem espaços ideais para socialização ou re-
flexão silenciosa, e a tecnologia simplificará o 
processo de chegada e permitirá que os hós-
pedes sigam para sua estadia.

“Seja uma viagem de negócios ou um fim de 
semana, sabemos que para os viajantes cada 
minuto conta. É por isso que queríamos que a 
identidade da marca Ramada Encore refletisse 
sua posição como um hotel para os hóspedes 
em movimento”, disse Lisa Checchio, Diretora 
de Marketing da Wyndham Hotels & Resorts. “O 
Ramada Encore é um lugar onde os viajantes 
podem relaxar, se atualizar e se conectar - 
tanto online quanto offline. Nossos espaços 
comuns inovadores e toques personalizados 
demonstram que estamos pensando no que 
está por vir, ou seja, eles não precisam fazer 
nada, nos encarregamos de tudo”, enfatizou. 

Além da identidade visual e do logotipo, novos protótipos para áreas públicas e quartos também estão sendo introduzidos
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dades”, comenta a Diretora do Le Canton, Môni-
ca Paixão. A queijaria do hotel também produz 
geleias artesanais, sem adição de açúcar.

Queijo artesanal do Hotel Le 
Canton recebe medalha no IV 
Prêmio Queijo Brasil

Um dos programas do Hotel Le Canton, de 
Teresópolis (RJ), é visitar a queijaria do local, 
na Fazenda Suíça. Comandada pelo mestre 
queijeiro Jhonny Silveira, o lugar vem receben-
do reconhecimento pela produção dos queijos, 
feitos com leite da própria fazenda. Um deles, 
o Temperer, foi premiado, no começo de no-
vembro, com medalha de bronze no IV Prêmio 
Queijo Brasil, a maior premiação do queijo 
artesanal brasileiro. 

O Temperer é um queijo do tipo Boursin, de 
origem francesa, fresco e pastoso, temperado 
com azeite e especiarias. Em 2017, outro queijo 
produzido no hotel, o Vaccino Romano (matu-
rado), foi premiado pelo Queijo Brasil. “Estamos 
animados com o sucesso da queijaria. Hoje, 
temos diversos tipos de queijos sendo produ-
zidos no Le Canton e, em breve teremos novi-

Blue Tree Premium Faria Lima 
(SP) apresenta exposição ‘Tão 
longe, tão perto’

O Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, de 
São Paulo (SP), é palco da exposição fotográ-
fica ‘Tão longe, tão perto’, que começou em 29 
de novembro e segue até 25 de janeiro de 2019 
e conta com 20 obras dos fotógrafos Angela 
Rezé e Sergio Matta. O coquetel de lançamen-
to foi realizado no dia 28 de novembro e teve 
a apresentação da pianista deficiente visual 
Marcela Trevisani, professora da Associação 
de Ballet e Artes Fernanda Biachini, além das 
presenças de Chieko Aoki, Presidente da Rede 
Blue Tree Hotels, da empresária Luiza Helena 

O mestre queijeiro Jhonny Silveira
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Trajano, da Magazine Luiza, e integrantes do 
Grupo Mulheres do Brasil.

Aberta ao público, a exposição traz imagens 
espalhadas pela recepção, escadaria, lobby bar 
e mezanino da unidade, estimulando a com-
paração entre cenários naturais e urbanos. Os 
registros foram feitos nas cidades de São Pau-
lo (SP), Bonito (MS), Fernando de Noronha (PE), 
Angra dos Reis e Paraty (RJ) entre 2005 e 2015. 

Parte da arrecadação com as vendas será 
destinada à Cia Ballet de Cegos, da Associa-
ção Fernanda Bianchini. “A exposição é uma 
ótima oportunidade para promover o estímu-
lo à cultura, elemento essencial para a con-
strução de uma sociedade cada vez mais in-
clusiva”, destaca Chieko Aoki. “Queremos criar 
laços cada vez mais fortes e sinceros com os 
nossos hóspedes e oferecer uma exposição de 
fotografias é uma maneira de nos conectar-
mos pela arte”, completa.

Roteiros de Charme lançou 
Guia de Hotéis 2019

A Associação Roteiros de Charme lançou no 
dia 26 de novembro, o Guia de Hotéis 2019. O 
lançamento tem dois novos integrantes: o Ho-

tel Jaguaribe Lodge & Kite, que fica em Fortim, 
no Ceará, e o Hotel Santa Teresa Rio MGallery 
by Sofitel, no Rio de Janeiro. Com os novos as-
sociados, a Roteiros de Charme passa a ter 70 
hotéis em seu portfólio, marcando presença em 
61 destinos e 16 estados brasileiros. A seleção 
dos hotéis que integram a associação é feita 
anualmente por uma comissão formada por 
hoteleiros da Roteiros de Charme e pelos Ro-
teiristas – hóspedes mais frequentes. Dezenas 
de hotéis se candidatam todos os anos. Para 
ganhar o selo Roteiros de Charme, os hotéis 
precisam cumprir algumas exigências, como 
oferecer uma hospedagem intimista e estarem 
estabelecidos em uma localização privilegiada 
pela beleza natural ou pela importância históri-
ca. Construção adequada ao meio ambiente e 
à região, além de cuidado na decoração e no 
serviço também são exigências da associa-
ção. “Queremos provocar no hóspede o encan-
tamento com a hospedagem. Por isso, somos 
rigorosos na escolha de nossos hotéis. Temos 
hotéis de diferentes estilos, mas precisamos 
identificar em todos eles o charme, esse con-
ceito subjetivo que envolve um conjunto de fa-
tores, como o bom gosto, a paixão de servir e 
conforto compatível com as expectativas dos 
hóspedes”, diz o Presidente e fundador da Ro-

Furnas, Minas Gerais, por Angela Rezé
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teiros de Charme, Helenio Waddington.
Seguir princípios sustentáveis, como parte 

integrante da qualidade do produto turístico, 
também é um critério exigido pela associação. 
É preciso ter responsabilidade social e cuidar 
da valorização da cultura local. Os hotéis são 
orientados por um código de ética e conduta 
ambiental desenvolvido em parceria com o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente - UNEP -, organismo da ONU responsável 
pelo meio ambiente com o qual a associação 

Mabu Hotéis & Resorts apre-
senta o Blue Park ao mercado

A Mabu Hotéis & Resorts está colocando em 
operação nesse mês de dezembro o Blue Park. 
Esse é o maior parque aquático do Sul do Bra-
sil, que está em fase final de construção em 

possui um acordo que está completando 20 
anos em 2018.

O Hotel Jaguaribe Lodge & Kite é uma das novidades desse Guia

O bar molhado faz parte dessa primeira etapa que está entrando em operação no Blue Park
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Enjoy Olímpia Park Resort 
ganha novo complexo de com-
pras e diversão

Entrou em funcionamento no dia 22 de no-
vembro, em regime de soft opening, o Villa Mall 
Olímpia Park, complexo de compras anexo ao re-
sort Enjoy Olímpia Park Resort, em Olímpia, inte-
rior de São Paulo. O novo shopping conta com o 
primeiro Burger King da cidade, além de diversas 
opções de lojas, gastronomia e atrações como a 
pista de patinação no gelo, que também iniciou 
em novembro e permanecerá montada no local 
até o final da temporada de verão.

O Villa Mall Olímpia Park possui cerca de 3.000 
m² e conta com entrada exclusiva para os hós-
pedes do resort. O horário de funcionamento é 
das 10h às 22h. Localizado ao lado do Thermas 
dos Laranjais, o Enjoy Olímpia Park Resort tem 
programação de lazer com monitores para as 
crianças. São 456 amplos apartamentos para 
famílias de até sete pessoas, com conforto e 
modernidade, em um ou dois quartos, mais an-
tessala e cozinha americana equipada com mi-
cro-ondas e frigobar. A estrutura do hotel ainda 
inclui restaurante e bares, academia, salas de 
cinema exclusiva para hóspedes, brinquedoteca, 
salão de jogos e piscinas de águas termais.

Foz do Iguaçu (PR) e demandou R$ 60 milhões 
de investimentos.  Nessa primeira etapa entrou 
em operação a praia artificial de 11 mil m², com 
ondas de até 1,20 metros de altura. A segunda 
fase está prevista para ser entregue em julho 
de 2019 com o funcionamento dos brinquedos 
radicais, como os tobogãs fabricados pela ca-
nadense WhiteWater. E em dezembro de 2019 
o empreendimento é concluído com a entre-
ga da terceira fase, chamada Fantasy Island. 
Esse será um espaço voltado às crianças, com 
brinquedos e muita diversão para os peque-
nos. “Tudo foi planejado para que o Blue Park 
seja um espaço para diversão em família, onde 
todos possam interagir e criar lembranças in-
esquecíveis”, explicou Wellington Estruquel, 
CEO do Grupo Mabu.

O Blue Park foi lançado em 2015, começou 
a ser construído em 2017 e terá 62 mil m2 
de área construída onde os frequentadores 
poderão aproveitar uma estrutura com praia 
termal, toboáguas, bar molhado, rio lento, 
bares, vestiários, lojas e estacionamento. “Essa 
inauguração era para acontecer em dezem-
bro de 2019. Mas conseguimos adiantar em um 
ano a entrega da 1ª etapa. Tudo está dentro 
do cronograma e sendo construído dentro dos 
melhores padrões de qualidade”, afirmou Es-
truquel. Outra novidade é a inclusão da Mabu 
no segmento do modelo de negócio da mul-
tipropriedade (fractional). Em anexo ao Blue 
Park está sendo erguido o My Mabu que tem 
consultoria comercial da TC Brasil. 

O Villa Mall Olímpia Park agrega mais serviços ao 
Enjoy Olímpia Park Resort
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RCI Brasil comemora performance positiva em 2018

Novos empreendimentos afiliados, com meta 
superada, foram algumas das conquistas da 
companhia ao longo do ano

A RCI, empresa com forte atuação mundial no 
intercâmbio de férias, fecha o ano de 2018 com 
chave de ouro, somando 235 empreendimentos 
afiliados no País. Com isso, superou a meta tra-
çada inicialmente – chegando a mais de uma 
dezena de empreendimentos conquistados ao 
longo de 2018. Fabiana Leite, Líder de Operações 
da RCI Brasil esse ano, comemora os excelentes 
resultados e reforça o profissionalismo, a credi-
bilidade e a seriedade que o mercado tem con-
quistado ao longo dos anos. “Buscamos sempre 
a excelência em nossos processos e na oferta 
aos sócios. Buscar sempre ampliar as oportuni-
dades de hospedagem, com qualidade e dife-
rencial é uma de nossas principais premissas”, 
reforça a executiva. 

As conquistas são diversas e a indústria 
da propriedade compartilhada está em uma 

constante crescente. O Nordeste, por exemplo, 
responde por 60% das novas afiliações em 2018. 

Esses são mais alguns dos indicadores de 
que a indústria da propriedade compartilhada 
oferece para as redes hoteleiras e empreendi-
mentos afiliados, que passam a ter a oportuni-
dade de fidelizar o cliente, antecipar o fluxo de 
caixa e reduzir a ociosidade com o crescimento 
dos percentuais de ocupação. Para o associa-
do, as vantagens são diversas para vivenciar 
férias inesquecíveis, com um excelente custo 
benefício, em resorts distribuídos em várias 
regiões do mundo. 

Mais uma contribuição importante 
para mercado, é a aprovação da lei de 
multipropriedade, que seguiu para sanção 
presidencial recentemente, tendo a RCI como 
parceira no desenvolvimento do projeto de 
lei junto ao SECOVI-SP. “Poder contribuir com 
a credibilidade nesta indústria e fortalecer a 
atividade e o setor é papel fundamental da RCI”, 
finaliza Fabiana.

Fabiana Leite: “Buscamos sempre a excelência em nossos 
processos e na oferta aos sócios”
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Termas de Jurema agora é Ju-
rema Águas Quentes

O Termas de Jurema, empreendimento 
localizado em Iretama (PR), confirmou 
recentemente a conclusão de um importante 
ciclo: seu reposicionamento, que inclui a 
alteração do nome para Jurema Águas Quentes. 
Iniciado em 2017, o processo previu, além da 
revisão do nome e da marca, a contratação 
de um novo time de gestores que, entre outros, 
tem Nilson Bernal como Diretor Presidente-CEO; 
Carla Soffiatti, como Diretora Administrativo-
Financeiro; Marcos Vileski à frente da área de 
Vendas e Marketing e Wagner Novoli no comando 
da Gerência Geral. “Fizemos uma importante 
lição de casa com a implantação de processos, 
políticas, padronização e procedimentos 
oriundos das melhores práticas da hotelaria de 
rede e de resorts. O resultado é uma operação 
alinhada em termos de estrutura e serviços e um 
negócio preparado para crescer”, disse Bernal.

O crescimento citado pelo Executivo trata da 
expansão da operação, que agora se transforma 
em complexo hoteleiro com status de destino, o 
Jurema Águas Quentes. Nesta nova fase, os 184 
apartamentos ofertados pelo empreendimento 
serão somados a outros 205 quartos distribuídos 
em três novos e luxuosos prédios, além de área 
de convenções para até mil pessoas.

A nova área ganhará nome de Jardins de Ju-
rema Termas Resort, terá inauguração no se-
gundo semestre de 2019 e se somará ao Lagos de 
Jurema Termas Resort (empreendimento atual 
que ganha novo nome), integrando o complexo 
Jurema Águas Quentes. Juntos, os empreendi-
mentos contam com mais de 500 funcionários.

Timeshare como novidade
Uma das novidades trazidas pela nova 

gestão no processo de reposicionamento é a 
entrada do complexo na operação de time-

Fotos: D
ivulgação

Uma das piscinas do Jurema Águas Quentes
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Slaviero Hotéis anuncia 
novo posicionamento de 
suas bandeiras

A Slaviero Hotéis, hoje com 38 
empreendimentos, entre aberturas 
previstas e hotéis em funcionamento, 
concluiu o processo de rebranding. As 
mudanças se concentraram em um 
novo posicionamento das bandeiras 
que, agora, além de novo logo, terão 
novas nomenclaturas e serão reduzidas 
de cinco para três. 

Depois do trabalho executado por uma 
consultoria especializada, que envolveu 
ouvir o mercado, clientes e analisar 
interna e externamente a empresa, 
cada um dos hotéis e as bandeiras, o 
diagnóstico foi de que essa explicitação 
do posicionamento dos produtos da 

marca já na nomenclatura era fundamental. 
Desta maneira, a Slaviero Hotéis espera oferecer 
ao mercado mais clareza sobre cada uma das 
suas bandeiras e os serviços oferecidos por elas. 

A principal mudança foi na bandeira Slim, 
criada pela administradora hoteleira 100% 
brasileira em 2008. A Slaviero Hotéis foi a primeira 
do País a seguir a tendência internacional de ter 
hotéis econômicos entre seus produtos. Hoje 
um produto diferencial no mercado de hotelaria 
econômica, essa bandeira foi reformulada e 
se transformou em Slim Hotéis, simplificando 
e dando maior ênfase ao nome que já é 
conhecido no mercado e abrindo caminho para 
explorar ainda mais o potencial da hotelaria 
econômica nos cenários business e lazer. As 
outras duas bandeiras serão Slaviero Essential, 
a bandeira midscale, e Collection by Slaviero 
Hotéis, que contempla os hotéis temáticos e os 
que possuem personalidade marcante dentro 

share – ou tempo compartilhado, em 
tradução livre. A nova marca é chama-
da Jurema Vacation Club. Consoli-
dado nos Estados Unidos e na Europa, 
o timeshare existe no Brasil há pouco 
mais de 20 anos e vem crescendo, efe-
tivamente, na última década, espe-
cialmente desde 2010. De acordo com 
dados da Fundação Getúlio Vargas – 
FGV -, o mercado brasileiro de time-
share tem 195,6 mil clientes ativos e, 
somente em 2017, mais de 100 mil pro-
gramas foram comercializados no País. 
“O timeshare vem se revelando ferra-
menta estratégica na gestão de resorts 
brasileiros. Confiamos em nosso po-
tencial para esta operação”, enfatizou 
Bernal, reforçando que, “além do time-
share, a partir de 2019 vamos ingres-
sar com uma forte estratégia de MICE, 
além de oportunidades já identificadas 
no segmento wedding. Sem dúvida, vi-
vemos um divisor de águas em nossa 
operação”. A operação de timeshare 
de Jurema Águas Quentes será implan-
tada em breve, com comercialização 
em sala de vendas no Shopping Catuaí, 
em Maringá, no Paraná.
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das opções da marca. Os hotéis da rede que 
estão hoje em operação serão adaptados para 
esta nova estrutura de forma gradual ao longo 
dos próximos meses.

Samba Hotéis passa a operar 
em São Paulo com unidade 
em Itu

Em uma área de 50 mil m2, o novo Samba 
Itu é cercado por muito verde e oferece toda 
infraestrutura para viajantes corporativos e de 
lazer. O empreendimento, que está entrando 
em operação neste mês de dezembro, mar-
ca a entrada da rede mineira Samba Hotéis 
no mercado paulista. De acordo com o CEO 
da Samba Hotéis, Guilherme Castro, o hotel 
está concluindo um retrofit, cujo investimen-
to poderá chegar a R$ 700 mil e contemplará 
decoração, enxoval, adequação da estrutura 
para os padrões da rede e um parque aquáti-
co. “Estamos reconfigurando também o centro 
de convenções, uma vez que a região possui 
grande potencial de atração de eventos cor-
porativos e congressos”, afirma o CEO.

São 46 apartamentos totalmente equipa-
dos, piscina adulto e infantil, piscina de biribol, 
playground, salão de jogos, campo de futebol, 
quadras poliesportiva, de tênis e de vôlei de 
areia, além de espaço para caminhada. O lo-
cal contará com três salões, que poderão ser 
adaptados de acordo com a demanda, e duas 
salas de apoio, além de toda estrutura audio-
visual e serviço de coffee break.

Segundo Castro, a entrada da rede na ci-
dade de Itu também deve aquecer a economia 
local, já que o empreendimento irá gerar cerca 
de 120 novas posições de trabalho, diretas e 

As mudanças contemplam até a logomarca

Os apartamentos foram repaginados e ganharam, 
entre outros itens, enxoval hoteleiro
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indiretas e, muitos dos produtos uti-
lizados no hotel, serão adquiridos de 
fornecedores locais. “Nossa inten-
ção é sempre comprar de empresas 
localizadas em um raio de 50 km do 
empreendimento, uma vez que es-
tejam de acordo com o nosso pa-
drão de qualidade. Além disso, te-
mos um programa de capacitação 
profissional para todos os colabora-
dores de nossas unidades. Assim, 
acredito que estaremos sempre em 
sintonia com a comunidade local”.

Nobile Hotéis comemora 
seu desempenho e anun-
cia novas aberturas

Em dez anos de atuação no mer-
cado brasileiro, a Nobile Hotéis ocu-
pa a 3ª posição no ranking das 50 
maiores cadeias e administradoras 
hoteleiras do Brasil. Além disso, uma 
de suas marcas, a Nobile Suítes, está 
entre as Top Ten Brands do mercado 
brasileiro, segundo o relatório “Ho-
telaria em Números 2018” da Jones 
Lang LaSalle. 

O grupo Nobile opera em todas as 
regiões do país estando presente em 
32 cidades de 16 estados, e possuindo 
em seu portfólio 54 empreendimentos 
sob administração, dentre eles: hotéis, 
apart hotéis, condo-hotéis e long 
stays. A companhia comercializa um 
inventário de mais de 11 mil quartos 
e possuindo 14 marcas hoteleiras 
próprias, além de franquear marcas 
nacionais e internacionais. O 
faturamento da rede em 2017 foi de 
R$ 264 milhões, e a previsão é fechar 
2018 com faturamento acima de R$ 
320 milhões.

Ao longo dos próximos cinco anos, 
a meta é atingir a marca de 100 hotéis. 
Apesar das regiões Norte, Nordeste 
e Centro Oeste estarem no radar da 
empresa, os novos alvos da companhia 



Administração

52

estão nas regiões Sul e Sudeste, onde o grupo vem 
apresentando grande expansão. Rafael Guaspari, 
Diretor Sênior de Desenvolvimento, adianta 
que, ao ingressar na Nobile, um dos desafios 
lançados pelo Fundador & Presidente do grupo, 
Roberto Bertino, está sendo cumprido: “vamos 
fazer em cinco anos o que foi realizado em dez 
anos”. A projeção da área de desenvolvimento é 
incorporar ao portfólio da companhia 50 novos 
hotéis neste período.

Guaspari explica: “minha decisão de ingres-
sar na Nobile se deu pelo fato da empresa ser 
atualmente a mais procurada por investidores e 
incorporadores, no que tange às novas contrata-
ções e conversões. A preocupação em propor-
cionar rentabilidade mensal aos investidores, e 
valorizar patrimonialmente os empreendimen-
tos sob nossa administração e franquia são al-
guns dos segredos da rede para obter este cres-
cimento no mercado nacional, agora já partindo 

para outros destinos na América do Sul”.
O Executivo afirma que sua meta era agregar 

em seu primeiro ano de atuação 1.600 novos 
quartos, mas que, atualmente, em dez meses na 
companhia, a rede supera esses números em 
quase 25%. “Depois do ano de 2017, que foi re-
corde para companhia, onde foram negociados 
23 novos contratos, 2018 também superou nossas 
expectativas, pois já foram incorporados ao port-
fólio da rede 13 novos hotéis num total de 1.977 
apartamentos. Até o final deste ano mais quatro 
hotéis devem ser incorporados e devemos termi-
nar o ano com mais 17 novos hotéis e 2.470 no-
vas unidades habitacionais no portfólio do grupo. 
Desses empreendimentos citados, três abrirão 
ano que vem e um em 2020” completa Guaspari.

Roberto Bertino, Fundador & Presidente do 
grupo Nobile, comemora os bons resultados. “Es-
tamos orgulhosos com as conquistas auferidas 
nesses 10 anos e convictos de que muito temos 

Nobile Suítes Maringá, umas das recentes aberturas da Nobile Hotéis
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múltiplos canais e redução de custos. 
A Presidente do Grupo, Chieko Aoki, afirma: “a 

consolidação deste novo serviço será possível 
especialmente pela nossa grande penetração 
no mercado corporativo, como foi publicado 
recentemente em relatório da ABRACORP - 
Associação Brasileira de Agências de Viagens 
Corporativas -, que mostra crescimento de 
41,1% em vendas de nossos hotéis no segundo 
trimestre do ano em relação ao mesmo período 
em 2017. Podemos assim fornecer um serviço 
muito importante para os hotéis, com qualidade 
e resultados concretos”. 

Sete empreendimentos já firmaram contrato 
– e outros 34 estão em negociação – com o 
Chieko Aoki Management Group para o novo 
serviço, entre eles quatro do Wyndham Hotel 
Group localizados no Uruguai, sendo eles: 
Dazzler by Wyndham Colonia, na Colonia del 
Sacramento; Dazzler by Wyndham Montevideo, 

Chieko Aoki Management 
Group lança novo serviço

O Chieko Aoki Management Group, por meio 
de sua empresa CP, lançou um novo serviço 
destinado a hotéis nacionais e internacionais. 
O objetivo do grupo é disponibilizar, a 
unidades independentes e grupos hoteleiros, a 
disseminação de suas marcas no mercado de 
viajantes do Brasil, com acesso aos principais 
segmentos de negócios emissores, gestão de 

por conquistar. Nossos colaboradores estão no 
centro da estratégia da companhia. Buscamos 
ter em nossos empreendimentos as pessoas 
certas, colocando-as nos lugares certos. Quan-
do cuidamos bem dos nossos colaboradores, 
eles cuidam bem dos nossos clientes”.

Gestores durante reunião comercial em Montevidéu
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em Montevidéu; Esplendor by Wyndham 
Montevideo Punta Carretas, em Montevidéu e 
Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes, 
em Montevidéu.

Empreendimentos no Brasil
Atibaia Residence Hotel & Resort, em Ati-

baia, São Paulo; Centro de Convenções Vitória 
– Grupo Neffa, em Vitória, no Espirito Santo e 
em Salto Plaza Hotel, em Salto, São Paulo.

O novo serviço tem foco em três frentes: 
consultoria comercial, distribuição hoteleira e 
representação nos principais mercados emis-
sores, e central de reservas. Dentre as ações 
que já estão em desenvolvimento encontram-
se a captação de reservas individuais e de 
grupos, visitas a clientes de todo o Brasil, par-
ticipação em eventos com potencial de ven-
das e apresentação às empresas clientes da 
Blue Tree Hotels.

Rede Vivence Hotéis & Resorts 
comemora 10 anos

A Vivence Hotéis & Resorts completou 10 anos 
no dia 20 de novembro e, como forma de celebrar, 
assinou mais um contrato de administração 
hoteleira no estado de Goiás. Será um destino 
de lazer, com fluxo turístico gastronômico e de 
ecoturismo. A Diretora Operacional, Comercial, 
Marketing e Expansão da Vivence Hotéis & Resorts, 
Vanessa Pires Morales afirma: “Nossa missão 
é proporcionar as melhores experiências em 
nossos hotéis aos hóspedes com uma estrutura 
de extremo conforto e equipe acolhedora”. 
Vanessa também ressalta sua preocupação em 
apresentar o lado cultural e gastronômico de 
várias regiões do mundo aos hóspedes.

Além de tudo, há uma inauguração prevista 
para janeiro de 2019, o Vivence Suítes Hotel 
Palmas, com localização privilegiada. Vanessa 
anuncia ainda que o Filigrana Restaurante será 
uma grande aposta do hotel para os moradores 
da cidade. Atendendo às tendências do mercado 
e necessidades de cada investidor, a Vivence 
Hotéis & Resorts acaba de lançar módulos de 
marketing, comercial, operacional e financeiro 
visando atender cada caso pontualmente. 

“Flexibilidade é a palavra da vez. Se o investidor 
busca apoio e força para seu departamento 
comercial ou marketing ou operacional ou 
financeiro, estaremos lá para aplicar as melhores 
práticas e entregar os melhores resultados”, 
afirma Vanessa.

Atlantica Hotels converteu hotel 
em São Paulo

A administradora multimarcas assumiu a 
administração do empreendimento que operava 
com a marca Golden Tulip Jardins, localizado na 
Alameda Lorena, 360, no bairro paulistano dos 
Jardins. O hotel, que passou a operar com a 
bandeira Quality, conta com 214 apartamentos, 
com metragens que variam entre 32 m² e 
35 m². De acordo com Ricardo Bluvol, VP de 

As Diretoras Vanessa Pires Morales e 
Jordana Pires Morales

Fachada do Quality Paulista São Paulo
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Desenvolvimento da Atlantica, a adição de mais 
um hotel na região da Avenida Paulista faz parte 
da estratégia de expansão da rede na cidade 
de São Paulo. “Com este contrato, reforçamos a 
consolidação da rede na capital paulista, que 
conta, agora, com 13 empreendimentos, cuja 
oferta ultrapassa 2.200 apartamentos”, declara 
o Executivo. O Quality Paulista São Paulo oferece 
diversas comodidades, como fitness center, 
piscinas, saunas seca e a vapor, restaurante, seis 
salas de reuniões, lounge-bar e estacionamento.

AccorHotels e Algeciras comple-
tam compra da Atton Hoteles

No dia 12 de novembro, a AccorHotels e a Al-
geciras completaram a negociação da compra 
da cadeia hoteleira chilena Atton. A transação 
foi aprovada pelo órgão fiscal do Chile, que 
autorizou a negociação dos 13 hotéis operados 
pela Atton presentes no Chile, Peru, Colômbia e 
Flórida, nos Estado Unidos, que passam a fazer 
parte do portfólio da rede AccorHotels.

O CEO AccorHotels para a América do Sul, 
Patrick Mendes viajou ao Chile especialmente 
para concretizar esta importante etapa na 
história da empresa na região. “Com o portfólio 
da Atton, complementaremos nossa oferta 
para clientes e associados do nosso programa 
de fidelidade LeCLub AccorHotels e chegare-
mos mais rápido em nossa meta de operar 650 
hotéis na América do Sul até 2022. Queremos 
que todos os colaboradores Atton sintam-se 
bem-vindos em fazer agora parte da AccorHo-
tels”, afirma Mendes.

O Chile torna-se o maior país em operação 
da AccorHotels após o Brasil com esta aqui-
sição. A partir de agora a rede passa a ter 

seu escritório regional hispânico em Santiago, 
liderado por Franck Pruvost, COO Midscale & 
Economy AccorHotels para países hispânicos. 
“Estou muito motivado com este desafio de 
integrar as equipes e fazer deste projeto um 
sucesso para a região”.

Rede Othon fecha as unidades 
de Belo Horizonte e Salvador

Quem passa pela movimentada avenida 
Afonso Pena, em Belo Horizonte, ou pela avenida 
Ondina, em Salvador, notará cenas diferentes em 
frente ao parque municipal ou no caminho que 
vai para o Farol da Barra. O hotel Belo Horizonte 
Othon Palace, que funcionava desde a década 
de 70, está fechado. Assim como o Bahia Othon 
Palace, localizado na avenida Ondina, passagem 
para os trios elétricos no Carnaval de Salvador. O 
encerramento das atividades foi uma decisão to-
mada pela diretoria da rede Othon em novembro 
e pegou o mercado hoteleiro de surpresa, pois os 
empreendimentos representam dois ícones de 
hospedagem no Brasil. 

A rede não informou o motivo do fechamento, 
mas os relatórios da empresa, que tem capital 
aberto, apontam que o Othon teve um prejuízo de 
R$ 40 milhões em 2017. Segundo indicadores do 
mercado, ao todo, a rede Othon tem um passivo 
de R$ 527,1 milhões, principalmente de tributos. 
Em Salvador, o fechamento do hotel representou 
a perda de 240 empregos e em Belo Horizonte, 
170 funcionários foram demitidos.

Andrés Solari (CEO Algeciras) e Patrick Mendes 
(CEO AccorHotels América do Sul) O Bahia Othon Palace, ícone de hospedagem, foi fechado



Implantação

56

Belo Horizonte ganhou hotel Fasano

Esse é o sexto empreendimento hoteleiro do grupo Fasano e foi implantado no último mês de 
outubro no charmoso bairro de Lourdes

Com a recente abertura do Hotel Fasano Belo 
Horizonte, a capital mineira ganhou serviços e 
padrões de um hotel cinco estrelas. Além de 
potencializar o cenário sociocultural do bairro 
de Lourdes, o hotel também irá aquecer o 
importante polo gastronômico do entorno, ao 
importar uma culinária de mais de 100 anos 
de tradição. Logo na entrada, o pé direito 
imponente e a iluminação natural destacam o 
lobby, idealizado para ser o coração do hotel 
e impulsionar sua vida social. Trata-se de uma 
área central, estrategicamente planejada 
para dar acesso aos demais ambientes, 
garantindo a integração e a organicidade 

entre eles. Abrigará ainda a atmosfera distinta 
e aconchegante do Baretto. 

As 77 suítes foram classificadas em sete 
categorias, de acordo com a amplitude, que 
variam de 27m² a 110m². Os quartos que não 
desfrutam de vista panorâmica ganharam 
varandas charmosas, decoradas com jardins 
externos, verdadeiros convites para momentos 
mais intimistas e reservados. As acomodações 
contam com uma boa infraestrutura de 
serviços e isso inclui: amenities de altíssimo 
padrão de qualidade da Harus, cofre, ar-
condicionado digital da marca LG, minibares 
da marca Onity, assim como as fechaduras 

No lobby já se nota o conforto e sofisticação do empreendimento

Fotos: D
ivulgação
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A empresa HTL360 teve uma importante participação 
nesse empreendimento ao fornecer produtos que 
englobam as linhas de recepção, quarto, governança 
e cozinha e dentre os produtos estão: o carro gaiola e 
mensagem Black & Silver, carro room service dobrável, 
hot-box, calçadeira em madeira, cabide de cetim 
marrom, carro utilitário Platinum e Maleiro.

O empreendimento dispõe de fitness center e 
wellness spa, que inclui três salas de massagem, 
sauna úmida e piscina. O espaço fica na cobertura, 
proporcionando mais comodidade e privacidade aos 
hóspedes e ao público externo, que também pode ter 
acesso a esta experiência. O setor de eventos conta 
com seis salas modernas que permitem acomodar 
até 120 pessoas. 

A experiência gastronômica traz o legado centenário 
da culinária perpetuado pela família de origem italiana. 
O Restaurante Gero conta com um cardápio similar 
ao da praça carioca, que faz uma junção do Gero + 
Trattoria Fasano. Enquanto o primeiro é focado em 
pratos mais clássicos, como a Costoletta Alla Milanese, 
o outro privilegia a cozinha do centro e do sul da Itália, 
com destaque para o premiadíssimo Spaghetti alla 
Carbonara. O hotel conta ainda com uma novidade no 
Grupo: uma carta especial de cachaças. A empresa 
Ormimaq forneceu vários utensílios e a Penatec 
forneceu câmaras climáticas e fornos para preparação 
de alimentos. 

eletrônicas modelo Advance RFID, TV de última 
geração com uma variada opção de canais a cabo e 
enxoval de cama da marca Trussardi confeccionado 
em algodão egípcio em medidas e acabamentos 
específicos, assim como a roupa de banho. 

Os apartamentos são amplos e contam com boa infraestrutura
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Rede portuguesa Endutex inau-
gurou o Moov Curitiba

Essa é a primeira unidade no Brasil e entrou em 
operação oficial no mês de outubro. Está localizada 
na Av. 7 de Setembro, no bairro Batel, uma das 
áreas mais nobres da capital paranaense, próximo 
das principais vias da cidade e rodeado de opções 
de entretenimento como shoppings, pontos 
turísticos, restaurantes, bares, cafés e boates. 
Conta com 4500 m² de construção distribuídos 
em seis pavimentos, sendo cinco destinados aos 
123 apartamentos e um destinado a áreas comuns 
e de serviço. A bandeira Moov enquadra-se no 
segmento da hotelaria econômica, mas apresenta 
bons serviços com padrões internacionais, sendo 
uma boa opção para o público corporativo.

O hotel busca uma certificação LEED, e está 
equipado com vários itens que lhe possibilitam 
ter um desempenho eficiente, como chuveiros 
ecológicos, uso de painéis solares, equipamen-
tos de ar condicionado de baixo consumo, entre 
outros. O revestimento vinícilio das pardes desse 
hotel é da Vescom.

Foto: Eduardo von Linsingen
Foto: Eduardo von Linsingen

Atlantica Hotels colocou em 
operação Comfort Hotel Maceió

Atlantica Hotels inaugurou no dia 22 de novem-
bro o Comfort Hotel Maceió, localizado em Ponta 
Verde, na capital alagoana. O hotel demandou 
investimentos de R$ 22 milhões e é uma opção 
para viajantes a lazer com família e executivos 
a trabalho. Distribuídos em oito andares, os 128 
apartamentos, sendo oito adaptados para porta-
dores de necessidades especiais, são adequados 
às categorias Superior e Luxo, cujas metragens 
variam entre 23 m² e 31 m². O hóspede conta com 
conexão para internet Wi-Fi, café da manhã e fit-
ness center, além de uma estrutura de piscina e 
espaço kids. Equipamentos para auxiliar pessoas 
com dificuldade de locomoção e visão também 
são encontrados no empreendimento.

O Comfort Hotel Maceió conta com o restau-
rante Jambu Essencial, marca própria da Atlan-
tica, que apresenta uma culinária com toque ca-
seiro e características gastronômicas das regiões 
onde está inserido. Com capacidade para 60 
pessoas, o Jambu Essencial, que será aberto ao 
público, oferece café da manhã, almoço, jantar e 
room service 24 horas.

A sala de reunião tem capacidade máxima 
para atender até 38 pessoas em auditório e é 
adequada para a realização de eventos corpo-
rativos e treinamentos de pequeno porte. O am-
biente é equipado com instalações multimídia e 
mobiliário completo, assistido por uma equipe 
especializada. Em sua área de lazer, encontra-se 
um fitness center, aberto todos os dias das 6h00 
às 22h00. Além de tudo, o hotel é pet-friendly.

Tendo como Gerente Geral Camila Dezen, o 
Comfort Hotel Maceió deve gerar 120 empregos 
diretos e indiretos, segundo estudos da Atlantica 
Hotels. O Comfort Hotel Maceió está a 1,5 km da 
Orla de Pajuçara; 5,4 km da unidade fabril da So-
coco; 7,9 km da Braskem; 18,4 km do CDD da AM-
BEV; 19,7 km do Polo Multicloroquímico; 24,2 km da 
Praia do Francês; 24,6 km do eroporto Internacio-
nal de Maceió e 42 km da Praia do Gunga.

O VP de Operações da Atlantica Hotels, 
Guilherme Martini declara que Maceió desperta 
interesse por turismo a lazer por sua infinidade de 
atrações com belezas naturais, mas tem ampla 
demanda de viagens a negócio por conta do 
Polo Multicloroquímico e de um setor industrial 
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diversificado voltado à exploração do álcool, 
açúcar e cimento e à extração de gás natural 
e petróleo. “Portanto, devemos ter um mix na 
ocupação do hotel”, conta o executivo.

Com a abertura do empreendimento, o port-
fólio da Atlantica reúne agora, no Nordeste, 13 ho-
téis, com presença em Salvador (BA), Fortaleza 
(CE), Recife (PE), Natal (RN), Aracaju (SE), João 
Pessoa (PB) e Maceió (AL), cuja oferta ultrapassa 
2,1 mil apartamentos.

IHG inaugura hotel Holiday 
Inn Express Farroupilha no Rio 
Grande do Sul

A IHG - InterContinental Hotels Group -, anunciou 
a abertura de recém-construído Holiday Inn Express 
Farroupilha, na Serra Gaúcha, com 98 apartamen-
tos. O hotel está integrado à Casa Perlage, um novo 
complexo comercial que inclui um centro de con-
venções, restaurantes e estacionamento.  

A apenas a 20 minutos do Aeroporto de Caxias 
Do Sul, bem como das charmosas cidades de 
Gramado, Garibaldi e Bento Gonçalves, o Holiday 
Inn Express Farroupilha permite aos viajantes 
de lazer e de negócios uma estadia acessível. 
Gerardo Murray, Vice-Presidente Regional de 
Marketing, Estratégia Comercial e de Receitas 
do México, América Latina e Caribe, IHG, disse: 
“Estamos entusiasmados em trazer a viagem 
inteligente e simples do Holiday Inn Express para 
esta rica e histórica cidade. Um hotel ideal para 
viajantes a negócios e lazer, próximo a muitas das 
principais atrações da região”.

O Holiday Inn Express Farroupilha oferece uma 
academia 24 horas e um business center com três 

Os apartamentos do Holiday Inn Express Farroupilha são muito aconchegantes 

A localização é um dos diferenciais do Comfort 
Hotel Maceió

Fotos: D
ivulgação
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modernas salas de reuniões. Os apartamentos têm 
design moderno, confortáveis camas king-size e 
twins, opções de travesseiros firmes ou macios, 
área de estar com poltrona, TV de tela plana, ferro 
e tábua de passar roupa, frigobar e cafeteira no 
quarto com café de cortesia.

O buffet de café da manhã, Express Start oferece 
uma variedade completa, incluindo uma seleção 
de ovos e carnes, itens de confeitaria, iogurte, frutas, 
café, sucos e pratos regionais. O hotel oferece um 
recurso de reconhecimento automático aos mem-
bros do IHG Rewards Club para o acesso do Wi-Fi.

Bandeira Transamerica chega 
a Campos dos Goytacazes (RJ)

A Transamerica Hospitality Group inaugurou, 
no dia 5 de novembro, o Transamerica Executive 
Campos, localizado na Rua Tenente Coronel Car-
doso, na região central de Campos dos Goytacazes 

(RJ). Com o novo empreendimento, a rede chega 
ao número de 23 hotéis administrados e próprios 
em seis estados brasileiros. O complexo America 
Residence Service, moderno edifício que abriga o 
hotel, conta com 23 andares e 160 acomodações 
hoteleiras, nas categorias luxo e standard. Entre os 
serviços oferecidos estão academia, piscina com 
bar, sauna, salão de festas, espaço kids, room ser-
vice 24h e restaurante, aberto para café da manhã, 
almoço e jantar. Em sintonia com a demanda cor-
porativa da região, movimentada principalmente 
pela indústria petrolífera, o empreendimento con-
ta, ainda, com duas salas de eventos para até 26 
pessoas, equipadas com aparelhos de audiovisual. 

Para a Transamerica, o investimento em Cam-
pos dos Goytacazes é um novo passo na expansão 
da rede pelo território nacional. A escolha do mu-
nicípio veio por seu potencial econômico, sua capa-
cidade de atrair também o turismo de lazer e baixa 
oferta de hotéis. “Campos dos Goytacazes é a se-
gunda cidade fluminense que mais cresce no setor 

Os apartamentos do Transamerica Executive Campos são muito acolhedores



Implantação

61

Itaúna (MG) recebe a mais 
nova unidade de ibis Styles

Importante centro estudantil, da indústria têx-
til e da siderurgia, Itaúna, em Minas Gerais, conta 
com a mais nova unidade de ibis Styles, uma das 
três marcas econômicas da AccorHotels, ao lado 
de ibis budget e de ibis, ibis Styles. Inaugurada 
em novembro, a unidade fica próxima ao Tropi-
cal Tênis Clube e às principais empresas instala-
das na cidade. 

O hotel conta com um café da manhã, com 
variedades de pães, frios, bolos, entre outras op-
ções, disponível para hóspedes e moradores lo-
cais. Outro serviço da marca nesta unidade é a 
diária para famílias com dois adultos e duas cri-
anças de até 16 anos.

O ibis Styles oferece aos seus clientes uma ex-
periência que desperta e estimula a criatividade, 
proporcionada por uma equipe atenta, sempre 

em um ambiente decorado com um tema exclusi-
vo. O lobby é decorado com pedras nas paredes e 
no balcão de boas-vindas, as luminárias de todos 
os ambientes são feitas de concreto, enquanto o 
revestimento dos boxes é feito em cerâmica, que 
imita pedra. Tudo nesta unidade remete a esse 
material e não é por acaso: Itaúna, no dialeto tu-
pi-guarani, significa “pedra escura”.

O ibis Styles Itaúna dispõe de 106 quartos com 
revestimento acústico, climatização, camas de 
casal, solteiro ou quartos família. Oferece tam-
bém, wi-fi gratuito em todos os ambientes, espa-
ço kids, bem como estacionamento gratuito para 
os hóspedes. O hotel, que conta com duas salas 
de reuniões, também é uma opção a quem deseja 
realizar eventos. Além disso, a unidade irá gerar 15 
empregos diretos e indiretos. 

O VP Executivo de Operações Midscale & Eco-
nomic AccorHotels Brasil, Olivier Hick afirma: “Es-
tamos ampliando cada vez mais a presença da 
AccorHotels no interior do Brasil e este novo ibis 
Styles é mais um exemplo desta expansão. Che-
gamos a Itaúna, uma cidade importante, produ-
tora siderúrgica e centro estudantil. Agora, os 
parentes dos estudantes que moram aqui e os 
turistas corporativos, além de quem passa pela 
cidade a lazer, contam com um endereço segu-
ro, surpreendente e com excelente qualidade de 
hospedagem para ficar”.

de hospedagem, por isso a rede Transamerica che-
ga à região para atender a demanda local e tam-
bém ao público que frequenta os polos de comércio 
e indústria campistas. Acreditamos que a excelente 
localização e a moderna infraestrutura serão os 
grandes atrativos do empreendimento”, afirma Lu-
iza Schabbach, Gerente de Operações da rede.

Os apartamentos do hotel ibis Itaúna oferecem padrões internacionais de qualidade
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Hotel Promenade Soho entrou em operação em 
Campos dos Goytacazes (RJ)

O empreendimento conta com 162 modernos apartamentos, 
será uma opção de hospedagem de qualidade na Região e 

teve a implantação da Padrão Argil
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Foto: Paula M
artins

A recepção possui um pé direito duplo e a decoração utiliza texturas em tons terrosos em contraste com o piso claro
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A cidade de Campos dos Goytacazes, mu-
nicípio da região metropolitana do Rio de Janei-
ro, considerada a Capital Nacional do Petróleo 
e do Açúcar, acaba de ganhar mais um meio de 
hospedagem com alto padrão de qualidade. O 
apart-hotel Promenade Soho oferece aos seus 
hóspedes estrutura completa para atender 
não só os clientes de perfil coorporativo, mas 
também o público que busca lazer e entreteni-
mento. Recém-inaugurado, o empreendimento, 
que está operando desde de outubro de 2018, 
se destaca pela excelência de seus serviços e 
pela ótima localização, pois está próximo aos 
melhores restaurantes e bares da cidade. A in-
fraestrutura é bem moderna para garantir uma 
hospedagem de qualidade.

Quem executou essa obra foi a Engenet 
Construções, uma empresa que atua no 

mercado há 18 anos, com empreendimentos 
voltados para segmento médio e alto padrão. 
“Nosso objetivo com a construção desse 
empreendimento foi para atender a demanda 
de executivos que chegam a Campos dos 
Goytacazes para trabalhar ou morar e se 
hospedar com conforto, comodidade e 
lazer. Aliamos ao Soho Residence, o conceito 
de morar dos grandes centros, à ideia do 
compartilhamento e do morar com estilo 
e usufruido de uma estrutura completa de 
serviços. A construção desse empreendimento 
foi desafiadora, uma torre com 272 unidades 
para uso residencial e hoteleiro, 21 pavimentos, 
erguido no centro da cidade, em meio ao 
trânsito e movimento das pessoas. Investimos 
em segurança, trabalhamos com uma obra 
segura e sem registro de acidentes de trabalho. 

O restaurante é bem montado

Foto: Paula M
artins
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Projetos funcionais
Quem assina o projeto arquitetônico é Mu-

rilo Andrade que definindo o empreendimen-
to com a infraestrutura de um grande hotel, 
desde a recepção ao lazer na cobertura. “So-
mado a isso existe uma área de convivência 
com vista fabulosa, por meio de um painel de 
vidro refletindo toda sua sofisticação e classe”, 
revela o Arqo Murilo. E coube ao escritório Pau-
la Martins Arquitetura, Interiores e Detalha-
mento o projeto de interiores com um desafio: 

criar uma identidade dentro da categoria do 
hotel proposto, com liberdade criativa, porém 
de olho nos custos.  Havia ainda mais uma 
dificuldade: a configuração dos espaços era 
recortada e era preciso criar fluidez e unidade 
entre os espaços de convívio. “Para atenuar o 
impacto do pé direito duplo e fazer com que o 
espaço da recepção se tornasse mais acolhe-
dor, optamos por usar texturas em tons terro-
sos em contraste com o piso claro. Essas textu-
ras se repetem em todos os ambientes de uso 
comum fazendo com que estes apresentem a 
mesma cor e qualidade de luz. As luminárias 
foram criadas pelo escritório especificamente 
para este hotel, conferindo uma atmosfera 
dramática ou pontual conforme o ambiente e 
o uso.  O mobiliário escolhido é contemporâ-
neo e clean, complementando a sofisticação 
do espaço.  Mesmo com o requinte, as cores 
sóbrias trazem uma sensação de aconchego 

Adotamos a tecnologia de banheiro pronto, 
que torna a obra mais rápida e contamos 
com um time de profissionais de alto nível que 
contribuíram para o bom andamento e sucesso 
do empreendimento”, assegurou Angélica 
Monteiro, Gerente administrativa da Engenet 
Contruções.
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Os apartamentos possuem 30m² de área construída com uma boa infraestrutura de serviços
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e descanso, trazendo uma sensação de bem-
estar”, revela a Arqtª. Paula Martins.  Outro 
ponto importante no projeto são os materiais 
de acabamento resistentes, como vasto uso 
de porcelanatos. Mármore e vidro entraram 
no balcão e no bloco criado na recepção para 
receber a TV. “Usamos muitos elementos ver-
ticais em marcenaria a fim de acentuar o pé 
direito duplo e atenuar a quantidade de pare-
des cegas. Nas áreas de lazer também foram 
utilizadas cerâmicas e porcelanatos a fim de 
facilitar a manutenção”, concluiu. 

Preocupação com o mercado
Para o Diretor comercial da Promenade, Emir 

Penna, a entrada em operação desse novo 
empreendimento fortalece a presença da rede 
no estado do Rio de Janeiro, onde conta com 
hotéis nas seguintes cidades: Angra dos Reis, 
Itaguai, Rio de Janeiro, Itaborai e Búzios, sendo 

um total de 13 empreendimentos hoteleiros no 
Brasil sob administração da Promenade. Penna 
vê com preocupação o mercado hoteleiro de 
Campos que foi impactado com a situação 
econômica vivida pelo País e traça uma 
estratégia. “Vamos conduzir nossa abertura 
de quartos em fases programadas para não 
causar uma grande oferta de quartos na 
região. Também optamos em estipular diárias 
acima da média do mercado e em sintonia 
com o nível do empreendimento. O público 
alvo desse empreendimento são executivos e 
técnicos das áreas de petróleo e gás, offshore, 
bem como toda a cadeia produtiva do setor. 
Também teremos um foco em realização 
de eventos corporativos e sociais tendo em 
vista que o empreendimento possui uma 
ótima infraestrutura e padrão superior de 
serviços e instalações. Fortalecer nossa área 
gastronômica também é uma de nossas 
prioridades e no primeiro trimestre de 2019 

O roof top possui uma vista de 360º graus da cidade de Campos
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vamos inaugurar um restaurante”, adianta 
Penna.

Moderna infraestrutura
Elegante, confortável e com design 

contemporâneo, o hotel conta com 162 
apartamentos de 30m² de categoria luxo 
casal ou solteiro. Eles contam com uma boa 
infraestrutura de serviços e isso inclui: fechadura 
eletrônica, cortinas em tecido black-out para 
controle da luminosidade, internet wi-fi, ar-
condicionado, cofre individual da marca Adel, 
secador de cabelos, acessórios e metais para 
banheiros da marca Roddex, televisão Smart LCD 
de 32 polegadas da marca LG com uma variada 
opção de canais a cabo, mini copa e enxoval 
de cama e banho da marca Döhler. O colchão 
implantado é da Well B no modelo Good Dreams. 
Ele possui em sua composição materiais nobres 

e exclusivas matérias primas. Este produto conta 
com um conjunto de molas que se flexionam 
de forma independente e com menor atrito, 
tem tratamento antimicrobiano, que inibi a 
ação de bactérias e fungos.  Coube a empresa 
Artimage fornecer os quadros decorativos 
com a temática proposta impressos em papel 
fotográfico e passepartout, sempre com a 
atenção que o produto para hotelaria precisa, 
usando matérias-primas de primeira qualidade 
para garantir a longevidade do produto.

Além das confortáveis acomodações, os 
serviços e opções de lazer oferecidas pelo 
empreendimento incluem restaurante, Rooftop 
com uma vista de 360º graus da cidade de 
Campos, sauna seca e vapor, hidromassagem, 
fitness e uma completa sala de jogos para 
que os hóspedes possam relaxar e curtir 
a hospedagem. O hotel ainda oferece um 
auditório de 165m² com capacidade para 

A área de eventos tem capacidade para receber confortavelmente 150 pessoas

Foto: Jana O
liveira
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150 pessoas, perfeito para receber os mais 
diversos tipos de eventos.

Desafios da implantação
Utilizando amplo know how e mão-de-obra 

altamente capacitada, a Padrão Argil foi quem 
realizou toda a implantação desse empreen-
dimento. “A assinatura do contrato de implan-
tação dos apartamentos com a Engenet acon-
teceu logo após o término das Olimpíadas de 
2016 e a obra estava em ritmo acelerado. Isso 
exigiu uma logística estudada e executada, 
pois o empreendimento fica no centro da ci-
dade, sem local para estacionar e armazenar. 
As descargas eram feitas à noite e nos finais de 
semana, indo direto para as unidades. Essa im-
plantação exigiu muita logística, comprometi-
mento dos colaboradores e dos fornecedores e 

o resultado superou as expectativas. Consegui-
mos entregar no prazo, no preço e na qualidade 
contratada, desde a unidade modelo exposta 
no estande de vendas da comercializadora”, 
revela Luiz Caputo, Gerente de implantação da 
Padrão Argil.

Luiz Caputo: “Essa implantação exigiu muita 
logística e comprometimento de nossa equipe”

Materiais nobres foram utilizados na decoração da recepção
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Novotel Rio de Janeiro Botafogo 
reduz em 70% o desperdício de 
alimentos

O Novotel Rio de Janeiro Praia de Botafogo, no 
Rio de Janeiro (RJ), aproveitou o mês de outubro, 
quando são celebrados o Dia do Consumo Consci-
ente e o Dia Mundial da Alimentação, para apresen-
tar o resultado de seu programa de gestão de des-
perdício alimentar. Após 45 dias de monitoramento 
e ações corretivas, o hotel deixou de jogar fora 574 
Kg de alimentos, passando para 174 Kg; e as ações 
para redução ainda continuam. 

O empreendimento implementou ações pionei-
ras dentro da unidade, que consistiram em sepa-
ração do lixo orgânico no restaurante, além da im-
plementação de um balde com balança exclusivo 
para a pesagem das sobras do bufê, cascas e talos. 
Todo o desperdício foi acompanhado de forma sim-
ples, com o auxílio de uma planilha, porém com um 
grande poder de conscientização e engajamento 
dos colaboradores e hóspedes.

Após o resultado das pesagens dos alimen-
tos que iam para o lixo, a primeira ação corretiva 

foi a implementação de uma gastronomia focada 
no desperdício zero. Desde então, alimentos pré-
preparados que não foram disponibilizados no café 
da manhã são transformados em outros pratos e 
servidos nas demais refeições ou, em último caso, 
destinados a uma composteira que transforma es-
tes resíduos em adubo para plantas. 

A Gerente Geral do Novotel Botafogo, Lizandra 
Nunes, exemplifica: “frutas já picadas e descasca-
das podem virar suco no almoço, frios fatiados po-
dem compor uma salada ou rechear uma lasanha 
e ovos cozidos ou mexidos tornam-se ingredien-
tes de uma deliciosa farofa. No futuro, queremos 
chegar na fase em que não teremos tantas sobras 
ao ponto de aproveitá-las em outras receitas”. 

Em parceria com a Nutricontrol, workshops de 
conscientização reforçam o comprometimento das 
equipes do restaurante e da cozinha na melhoria 
dos processos realizados, especializada em consul-
toria e auditoria nutricional e segurança alimentar. 
Da mesma forma, materiais de comunicação de-
senvolvidos pela AccorHotels, disponíveis nas me-
sas de refeições, garantem o envolvimento dos hós-
pedes na empreitada sustentável.  

Conscientização dos envolvidos e transformação de sobras em novos alimentos estão entre as 
medidas de sucesso

Foto: D
ivulgação
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IHG iniciou substituição de 
canudos plásticos nos hotéis 
do Brasil

Quase dois meses depois de a IHG – Inter-
Continental Hotels Group - anunciar que está 
em processo de retirada dos canudos plásticos 
de todos os seus hotéis - espalhados por quase 
cem países, os empreendimentos com as mar-
cas InterContinental, Holiday Inn e Holiday Inn Ex-
press no Brasil, divulgaram, no final de novembro, 
iniciativas já adotadas sobre o uso dos canudos.

Os hotéis InterContinental São Paulo, Holiday 
Inn Parque Anhembi e Holiday Inn Belo Horizonte, 
por exemplo, só fornecem canudos de plástico 
caso os hóspedes solicitem. O Staybridge Suites 
São Paulo não usa canudos de plástico e interna-
mente os colaboradores utilizam copos de louça.

O InterContinental São Paulo informou que, a 
partir de janeiro de 2019, fornecerá apenas canudos 
de papel. Igualmente para os copos plásticos, a 
entrega é feita quando há uma exigência do cliente. 
Copos ou canecas de louça são usados pelos 
colaboradores internamente. Para o hóspede, são 
fornecidos copos de papel biodegradável.

Os papéis utilizados nos escritórios foram 
substituídos por folhas de sulfite feitas com 
bagaço de cana. O hotel também faz a recicla-
gem das cápsulas de máquinas de café. Após o 
uso, elas são enviadas de volta para a empresa 
para o descarte correto.

Na região norte, o hotel Holiday Inn Manaus 
não utiliza canudos plásticos há quase um ano. 
Outra medida adotada foi a suspensão da com-
pra de sacos plásticos para as lixeiras e substi-
tuição por outro de material 100% reciclado.

Como forma de incentivo, o Holiday Inn Por-
to Alegre presenteou os colaboradores com 
uma caneca de louça. Outra iniciativa interna é 
a constante tarefa de sensibilizá-los para não 
usar materiais plásticos. O hotel gaúcho faz co-
leta das tampinhas de garrafa pet e as entrega a 
uma entidade, que faz a reciclagem do material.

O Holiday Inn Express Belém Ananindeua 
substituirá em breve os canudos plásticos por 
um de material biodegradável. Atualmente, os 
copos utilizados nos apartamentos, no café da 
manhã e departamentos internos são de louça. 
Já o Holiday Inn Express Rio Branco não utiliza 
canudos plásticos. Hóspedes e clientes usam 

copos de vidro.
De forma progressiva, os demais hotéis da 

rede têm se organizado para estar em confor-
midade com o anúncio. Todos os hotéis com a 
marca da IHG participam do Green Engage, pro-
grama de sustentabilidade que fornece orienta-
ção sobre como gerenciar seus resíduos e reco-
menda 20 soluções que estabeleçam como eles 
podem manipular, armazenar, reciclar e descar-
tar os resíduos, tanto dentro quanto fora do hotel. 
A participação no IHG Green Engage é um padrão 
global para todos os hotéis e reconhece seu pro-
gresso através de quatro níveis de certificação.

Feitos normalmente de polipropileno 
ou poliestireno, materiais que não são 
biodegradáveis, os canudos plásticos demoram 
até 200 anos para se decompor. E, quando 
descartados, se desintegram em pequenas 
partículas, que chegam aos oceanos e acabam 
engolidas pelos animais.

Na região norte, o hotel Holiday Inn Manaus não utiliza 
canudos plásticos há quase um ano

Foto: M
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Ações de inclusão da AccorHo-
tels recebem prêmio da Prefei-
tura de São Paulo (SP)

Duas iniciativas da rede AccorHotels ganharam, 
no dia 5 de novembro, em cerimônia especial na 
Prefeitura, o Selo Municipal de Direitos Humanos e 
Diversidade, concedido pela Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania, em razão dos 
seus esforços na promoção e inclusão dos direitos 
LGBTI+ e das mulheres. 

O selo é um reconhecimento da iniciativa 
adotada por instituições públicas, particulares 
e do terceiro setor que atuam na cidade de São 
Paulo e desenvolvem projetos de valorização dos 
Direitos Humanos e Diversidade em dez categorias: 
criança e adolescente, idosos, igualdade racial, 
imigrantes, juventude, LGBTI, mulheres, pessoas 
com deficiência, pessoas em situação de rua e 
pessoas privadas de liberdade e egressas. 

Os Selos de Direitos Humanos e Diversidade 
foram instituídos neste ano com o objetivo de re-
conhecer e divulgar as boas práticas na promoção 
dos Direitos Humanos e valorização da Diversidade. 
Além disso, promove a troca de experiências com 
programas e instituições da Prefeitura de São Paulo. 
“Somos a única empresa hoteleira a receber o Selo 

da Prefeitura, o que ratifica que as nossas práticas 
são reconhecidas externamente. Outorgas públicas 
incentivam e valorizam as nossas iniciativas pionei-
ras de promoção da diversidade, inclusão e respeito 
na sociedade. Acreditamos que as pessoas podem 
ser o que são e, principalmente, se sentirem bem-
acolhidas em nossos hotéis”, comemorou Antoni-
etta Varlese, Vice-Presidente de Comunicação, CSR 
e líder LGBTI+ AccorHotels América do Sul. 

A valorização e promoção das mulheres é 
conduzida, dentro da empresa, pelo Women at 
AccorHotels Generation – WAAG -, um programa 
global. No Brasil, mais de 50% dos cargos de gerência 
e chefia são ocupados por mulheres. 

Magda Kiehl, Vice-Presidente Sênior de Jurídico, 
Riscos e Compliance e líder do programa de igual-
dade de gênero da AccorHotels – WAAG - na região 
também celebra o reconhecimento. “Estamos com 
uma frente importantíssima na igualdade de gêne-
ro, pois poucas empresas no mercado têm um pro-
grama com políticas que promovam a igualdade 
entre gêneros de uma forma tão consolidada e es-
truturada. O WAAG está prestes a comemorar cinco 
anos com uma evolução fantástica e com várias 
atividades voltadas à igualdade de gênero. Este 
reconhecimento mostra que estamos no caminho 
correto”, comentou. 

Valorização das mulheres é uma das atitudes adotadas pela empresa

Foto: Anem
one123 - Pixabay
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AccorHotels realizou 8ª edição do Fórum 
de Formação em Compras

Evento reuniu cerca de 500 pessoas no Novotel Center Norte, na capital paulista

Com o objetivo de aproximar os hotéis da 
rede com seus fornecedores homologados, o 
departamento de compras da AccorHotels pro-
moveu, no dia 13 de novembro, no Novotel Center 
Norte, na zona Norte paulistana, a 8ª edição do 
Fórum de Formação em Compras. Tendo como 

público alvo fornecedores homologados, geren-
tes, assistentes, compradores, profissionais de 
A&B, recepção, governança e de manutenção 
dos hotéis da AccorHotels, o Fórum contou com 
cerca de 500 participantes em um dia intenso 
de palestras e treinamentos. “Mais do que uma 

Gabriella Spinola, Head of Procurement da AccorHotels na América do Sul, uma das organizadoras do evento

Fotos: D
ivulgação
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troca de experiências, o evento foi uma oportunidade 
de alcançarmos a excelência em todos os nossos pro-
cessos”, destacou Gabriella Spinola, Head of Procure-
ment AccorHotels na América do Sul. 

Durante a abertura da 8ª edição do Fórum de 
Formação em Compras, Gabriella Spinola e Ricardo 
Wong, Gerente de Compras Corporativo da AccorHo-
tels, apresentaram alguns indicadores de compras 
revelando que, ao longo dos anos, o número de for-
necedores homologados cresceu. “Em momentos de 
crise, é natural que as pessoas migrem para opções 
mais baratas. A AccorHotels busca outras alternati-
vas. Nossa taxa de captura na região Sudeste é de 
61% e, no Nordeste, de 45%. Os indicadores poten-
cializam a seriedade e compromisso com os for-
necedores homologados. Hoje, contamos com 116 
fornecedores que transacionam um grande volume 
em compras”, enfatizou Gabriella. 

Em seguida, o CFO da AccorHotels na América do 
Sul, Mauro Rial, debateu sobre cenários econômicos 
e finanças e relembrou que, no começo de 2018, e 
expectativa era de uma retomada na economia do 
País. Entretanto, devido à greve dos caminhoneiros 
ocorrida em maio, houve um impacto negativo con-
siderável no setor. Rial também mostrou dados de 
taxa de ocupação e de diária média dos hotéis da 
rede, que voltou a crescer este ano, mas ainda está 
aquém, segundo ele, do que era dez anos atrás. Para 
2019, o CFO anunciou que a AccorHotels investirá em 

Em sua 8ª edição, Fórum de Formação em Compras da AccorHotels reuniu 
um grande público no Novotel Center Norte (SP)
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Abordando a sinergia de vendas no Fórum 
de Formação em Compras, Carolina Cabral, 
Coordenadora de Vendas, explicou que um dos 
motivos para uma empresa ser parceira da Ac-

conversões de bandeiras em países da Améri-
ca do Sul. Os hotéis passarão por completo 
retrofit com um investimento aproximado de 
R$ 26 milhões.

Rial anunciou no Fórum que a AccorHotels investirá em conversões de bandeiras em países da 
América do Sul em breve

Carolina Cabral, Coordenadora de Vendas da AccorHotels
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corHotels é o número de hotéis da rede: hoje 
são 300 hotéis no Brasil + 62 na América do Sul.

Foco na experiência
Já no quesito A&B, Lucas Demetrescu, 

Gerente de Alimentos & Bebidas na América 
do Sul, apresentou ao público a missão, a 
tendência e os pilares da AccorHotels no 
setor, que conta com receita de 5 bilhões de 
euros, aproximadamente. Demetrescu citou 
alguns restaurantes criados pela rede, como o 
QCeviche, o Udon, O Katsuya, o Monsieur Bleu, 
dentre outros, e enfatizou: “nossa missão é 
fazer com que o setor de A&B da AccorHotels 
seja reconhecido como um típico restaurante 
de rua, proporcionando experiências relevantes 
e autênticas aos clientes”. Além disso, a 
AccorHotels busca criar espaços que, mais 
do que modernos, sejam essenciais tanto às 

Apresentando um panorama abrangente 
do setor hoteleiro, Patrick Mendes, CEO da 
AccorHotels na América do Sul, também 
palestrou na 8ª edição do Fórum de Formação 
em Compras. Mendes mostrou dados de 
como o número de viajantes no mundo cresce 
consideravelmente. Segundo ele, a expectativa 
para os próximos anos é que as pessoas 
viajem 6% a mais do que já viajam e ressaltou 
a importância dos chineses nestes números. “O 
interesse por viagens cada vez maior impacta 
nossa indústria, o que gera a construção de 
novos hotéis. E o mercado chinês será o maior 
emissor do setor de turismo com 200 milhões 
de turistas em 2020”, disse. 

comunidades do entorno do hotel quanto para 
os viajantes, sendo seu objetivo fazer com que 
a hotelaria não seja um lugar exclusivo para o 
hóspede, e sim para o público em geral.

Receita aproximada da rede no setor de A&B é de 5 bilhões de euros
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Durante sua apresentação, Patrick também 
relembrou o significado da palavra experiência 
(conhecimento obtido por meio dos sentidos), 
afirmando que a AccorHotels busca oferecê-
la constantemente aos hóspedes e visitantes. 
“As pessoas procuram experiências diferentes 
e isso nos obriga a sempre pesquisar e inovar”, 
ressaltou.

Após o encerramento da primeira parte 
do evento, houve um debate, em uma mesa 
redonda, de perguntas e respostas com Patrick 
Mendes, CEO América do Sul; Olivier Hick, Vice-
Presidente Executivo de Operações Midscale & 
Economy Brasil; Philippe Trapp, Vice-Presidente 
Executivo de Operações Luxo na América do 
Sul e Mauro Rial, CFO na América do Sul.

Quais são as tendências tecnológicas da 
rede para melhorar a experiência do hóspede 

foi a primeira pergunta feita por um visitante 
da plateia. Philippe Trapp explicou que a meta 
da AccorHotels é buscar, cada vez mais, a ex-
celência em tecnologia, desde a qualidade da 
iluminação e fônica até os aromas das áreas 
comuns dos empreendimentos. “Um hotel que 
funciona em sua plena capacidade significa 
que, lá atrás, no início do projeto, todas as 
etapas foram bem-feitas”.

Patrick Mendes enfatizou que os básicos 
precisam ser excelentes. “O Wi-Fi, por exemplo, 
é a preferência de 85 por cento dos hóspedes 
ao fazer uma reserva. Não há mais espaço na 
hotelaria para falhas em coisas simples como 
um serviço de Wi-fi ruim ou um chuveiro cuja 
água não esquenta”, disse. Completando, 
Mauro Rial observou que “o objetivo é usar re-
cursos tecnológicos para melhorar a relação 
entre cliente e colaborador e tornar as rela-
ções mais pessoais, sendo a tecnologia uma 

Patrick Mendes: “O interesse por viagens cada vez maior impacta nossa indústria, gerando a construção de novos hotéis”
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Novas vagas de trabalho
Sobre expectativas para a geração de novos em-

pregos, outro questionamento de um participante do 
evento, Patrick citou alguns números. “Um hotel ibis 
de 100 quartos demanda basicamente 30 colabora-
dores. Já um Sofitel com 200 quartos requer 200 fun-
cionários. Com o nosso objetivo de ter aproximada-
mente mais 30.000 quartos em breve, precisaremos 
basicamente de 15 mil novos colaboradores. O setor 
hoteleiro é um importante gerador de empregos para 
um país”, detalhou o CEO.

Trapp deu suas considerações finais sobre o 
setor de A&B explicando que a rede tem procurado 
trabalhar com uma grande variedade de alimentos, 
a fim de atender os diferentes públicos, seja de um 
ibis, de um Sofitel ou de um Grand Mercure. “Bus-
camos nos diferenciar para atender com excelência 
não só os hóspedes como toda a comunidade ao 
redor do hotel”, finalizou.

Na segunda parte da 8ª edição do Fórum de For-
mação em Compras, foram realizadas dinâmicas 
com os colaboradores e palestras patrocinadas. 
Além disso, houve um show room com tradicionais 
fornecedores da hotelaria nacional expondo produ-
tos e soluções, como Colchão Castor, Zoox, Tramon-
tina, RenTV Teka, Crismoe, Schipper, Assa Abloy, Cie-
lo, 3 Corações, Forno de Minas, Nestlé Professional 
Nonius, Pomelo Foods, Trosseau, Trussardi, Grupo 
Elys, LG, Diversey, Lavanderia Casablanca, Marq, 
dentre outras.

forte aliada”. Olivier completou o discurso enfatizan-
do que a simplicidade é o fundamento básico em 
tudo o que AccorHotels faz.

Da esquerda à direita: Philippe Trapp, Mauro Rial, Patrick Mendes e Olivier 
Hick, Executivos da rede que participaram da mesa redonda
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Stream Palace lança novo 
cardápio do Centro de 
Convenções

No dia 5 de novembro, o Stream Palace Ho-
tel, em Ribeirão Preto (SP), realizou o lança-
mento do novo cardápio de coffee breack do 
Centro de Eventos do hotel. O evento contou 
com a palestra “Metas de vendas, só não bate 
quem não quer”, com o Mentor de Vendas, 
Marcelo Baratella.

O novo cardápio de coffee break apresenta 
algumas novidades: são produtos artesanais e 
caseiros, produzidos pelos profissionais e con-
feiteiros do hotel. Com isso, todo o cardápio, 
incluindo os doces, são produzidos agora na 
própria cozinha do Stream Palace Hotel. 

O Centro de Convenções oferece espa-
ço para montagem de estandes, salas para 
pequenas reuniões, salas de apoio e monta-
gem de vídeo conferência. Outra facilidade do 
espaço é a parceria com o Buffet Black Tie. Por 
integrar o mesmo grupo empresarial, o Centro 
de Convenções conta com o suporte de gas-
tronomia do Restaurante Athenas e dos hotéis 
Stream Palace Hotel e Black Tie.

Bistrô do Hotel Vila Inglesa pas-
sa por repaginação

Localizado em Campos do Jordão (SP), 
o bistrô do hotel Vila Inglesa acaba de ser 
repaginado, ganhando novo cardápio. O nome 

também mudou para Moya, em homenagem 
ao arquiteto Antonio Garcia Moya, do escritório 
Moya & Malfatti, que construiu o hotel na 
década de 40 ao lado de seu sócio Guilherme 
Malfatti. Os dois foram os responsáveis pela 
introdução do estilo neo-normando na cidade, 
que posteriormente transformou-se em sua 
principal identidade arquitetônica.

O bistrô Moya funciona diariamente para 
hóspedes e visitantes e seu cardápio, assinado 
pelo Chef Robinson Júnior, tem entradas como 
lambari da horta com conserva de cogumelos 
e gel de beterraba e pratos principais como 
Agnolotti de açafrão com ora-pro-nóbis 
salteado no confit de tomate cereja; carré 
de cordeiro com chutney de manga fresca e 
musseline de batata doce; Prime Rib grelhado 
em brasa com flocos de alho e batata rústica; 
“Bacalhau do Vila”, que leva batatas baby ao 
murro e é assado com brócolis, alho e azeite 
extra virgem do Vale do Paraíba; e Tournedo 
ao funghi secchi acompanhado do divino 
“Aligot da Montanha”, que usa inhame e queijo 
minas meia cura no lugar do tradicional purê 
de batatas e do queijo gruyère.

O menu também conta com algumas so-
bremesas, o brownie de pé de moleque com 
sorvete de melado de cana; Petit Mazzaropi 
com sorvete caseiro de queijo mascarpone, 
que vem recheado com doce de leite da marca 
Mazzaropi; o café com farinha, releitura de um 
clássico do interior que combina sorvete de 
leite, geleia morna de café e beiju de farinha 
de milho produzido na região e o Crepe Suzette 

O cardápio conta com produtos artesanais e caseiros

Fotos: D
ivulgação
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Costa Brasilis e Pousada 
Corsário participam de festival 
de gastronomia

O Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA e a 
Pousada Corsário Vila de Santo André participaram 
do 3° Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento, 
dos dias 15 a 25 de novembro. Pratos especiais com 
essa iguaria foram criados exclusivamente para a 
ocasião. Durante o evento, o restaurante da Pousa-
da Corsário ofereceu dois pratos criados pela chef 
Mikie Iwakiri: Salada de lagosta, brócolis e pupunha 

ao molho de limão siciliano com torradas de tapioca 
com coalho e tomate ao alho; e Lagosta grelhada 
na manteiga de búfala e sálvia com purê de batata 
doce ao leite de coco, jiló e tomates assados. 

caipirinha, flambado na cachaça Mazzaropi e 
acompanhado de sorvete de limão cravo. 

Ceviche de lagosta

Além da mudança no cardápio, o bistrô do hotel Vila Inglesa também 
ganha novo nome
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No Costa Brasilis os pratos foram elaborados pe-
los chefs Neide Santos e Vladimir Silva e foram ser-
vidos no restaurante Caravelas, por meio de buffet 
self-service e no Bistrô El Floridita, à la carte. No jan-
tar do Caravelas foi oferecido ao menos uma op-
ção de prato com lagosta todos os dias do festival, 
variando entre salada com lascas de lagosta, risoto, 
paella com frutos do mar, pastinha para degustar 
com pães e torradas, pastel, quiche e moqueca. 

O Bistrô El Floridita, que é aberto ao público me-
diante reserva, mas não entra no sistema all inclu-
sive do resort, ofereceu um Menu Degustação com 
entrada – ceviche de Lagosta com opcional de mini 
salada verde  com tomates cereja,  prato principal 
– lagosta grelhada com purê de aipim ou Lagosta 
gratinada no abacaxi, e sobremesa – cocada na 
colher ou mouse de chocolate com geleia de pi-
menta, além dos pratos de lagosta do cardápio: 
lagosta com legumes e frutas grelhados ao molho 
de coco e Lagosta à Italiana (fettuccini com abo-
brinhas laminadas no azeite).  

O festival ofereceu uma série de atrações para 
os hóspedes, que foram desde shows ao vivo, quiz, 
gincanas e brincadeiras para adultos e crianças, 
passando pelos jantares temáticos até chegar aos 
sorteios de brindes. 

Restaurante Tangará Jean-
Georges apresentou seu novo 
cardápio executivo

O Tangará Jean-Georges, restaurante do 
Palácio Tangará, hotel seis estrelas da capital 
paulista, lançou no mês passado seu novo menu 
inspirado no universo business. O chef Felipe Ro-
drigues buscou novos sabores em um cardápio 
de três tempos servido em até uma hora.

Premiado recentemente com sua primeira 
estrela Michelin, o restaurante oferece cou-
vert (composto por ciabatta, pão de centeio, 
focaccia e azeitonas pretas), entrada, prato 
principal e sobremesa. Entre as opções de en-
trada, salada de folhas mistas (vinagrete de 
trufas, brotos e crudités), tomates e palmito 
pupunha (avocado e vinagrete de água de 
coco), sushi crocante de salmão (emulsão de 
chipotle, shoyo e mel) ou tartar de atum (avo-
cado, rabanetes e molho de gengibre).

Os pratos principais são salmão em crosta 
de gergelim (misô, arroz crocante e tomate 
cereja), frango orgânico (palmito pupunha, 
shitake sautée, molho de parmesão com limão 
siciliano), fettuccine ao ragu de cogumelos 

Estabelecimento foi premiado recentemente com sua primeira estrela Michelin
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Transamerica Mundi Uruguai 
trouxe sabores dos pampas 
para São Paulo

A tradição e o tom cosmopolita da culinária 
uruguaia inspirou a última etapa do Festival 
Mundi do Hotel Transamerica São Paulo, que 
aconteceu nos dias 17, 18, 24 e 25 de novembro. 

Sob o comando do chef Danilo Brasil, a equipe 
do restaurante Anturius preparou almoços es-
peciais nos dias 17 e 24. No cardápio, a tradi-
cional parrila uruguaia foi acompanhada por 
um buffet de saladas e pelo chivito, sanduíche 
popular no país no qual o pão é recheado com 
carne, queijo, presunto, ovos e maionese. 

Entre os pratos quentes, destaques também 
para o puchero e fainá uruguaios, além das 
empanadas criollas. No menu de sobremesas, 
o dulce de leche típico do Uruguai e o Pudim 
Transamerica. Nos domingos, 18 e 25 de no-
vembro, a atração ficou por conta do brunch 
do Hotel Transamerica que, além do cardápio 
uruguaio, trouxe também uma mesa de pães e 
antepastos, pratos quentes, sobremesas e es-
tação de matinais.

O festival contou ainda com uma carta es-
pecial de coquetéis preparada pelo mixologis-
ta Rafael Oliveira. Muito consumido no Uruguai, 
o Clericot leva espumante, licor de laranja, 
abacaxi, morango, uvas verdes, maçã verde 

(bolonhesa de cogumelos, rúcula selvagem e 
queijo parmesão) ou entrecôte (molho leve-
mente apimentado, cenouras glaceadas e ce-
bolas crocantes). 

Para sobremesa, gâteau e sorvete de 
amêndoas (frutas vermelhas e doce de leite), 
almond gâteau (almond ice cream, berries e 
doce de leite) ou mousse de chocolate amargo 
(sorvete de matcha e hortelã). O menu é 
servido apenas no almoço, de terça a sexta-
feira, das 12h30 às 15H00. 

O festival contou também com uma carta especial de coquetéis

Fotos: Austin Blan/Unsplash
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e kiwi. Outro drinque do cardápio foi o Monte-
vidéu, que traz na receita vinho branco, erva 
mate, limão, xarope de açúcar e clara de ovo.

Com um território de 176 mil quilômetros 
quadrados, localizado entre o Brasil e a Ar-
gentina, o Uruguai tem culinária rica e cultura 
gastronômica tradicional, que teve influências 
indígenas e europeias, principalmente de Por-
tugal, Espanha e Itália. Seus pratos doces e 
salgados guardam certa similaridade com os 
que encontramos diariamente nas metrópoles 
brasileiras, graças à difusão cultural gas-
tronômica dos movimentos de colonização e 
imigração. 

Hotel Ca’d’Oro comemorou 
65 anos com Semana Eno-
gastronômica

Entre os dias 19 e 25 de novembro, o Ca’d’Oro 
celebrou 65 anos de história com a Semana 
Enogastronômica, oferecendo ao público uma 
viagem pelos sabores da culinária do norte da 
Itália. O cardápio foi servido apenas no jan-
tar e contou com especialidades das regiões 
da Lombardia, Ligúria, Friuli, Piemonte, Vêneto, 
Emília-Romanha e Toscana. O menu degus-
tação teve as opções de três pratos (entrada, 

Belmond Hotel das Catara-
tas promoveu o evento gas-
tronômico Master Series

Localizado dentro do Parque Nacional do 
Iguaçu (PR), o Belmond Hotel das Cataratas 
ofereceu nos dias 23 e 24 de novembro um 
Master Series no restaurante Ipê. O chef Jean-
Paul Barbier recebeu dois chefs convidados: 
Felipe Schaedler, que comanda os restaurantes 
Banzeiro e Moquem do Banzeiro, levando pratos 
típicos da cozinha amazonense; e o chef Rômu-
lo Morente, preparando o tradicional churrasco 
fogo de chão com exclusivo duelo de assados.

O chef Felipe Schaedler elaborou diferentes 
opções para os comensais: Pirarucu inteiro 
na brasa; Farofa de grãos com farinha Uarini; 
Tartare de banana da terra; Baião cremoso com 
feijão manteiguinha; Molho Tucupi com cebola 
assada; Farofa de ovos; Coleslaw de Tucumã 
e Arroz com Tucupi. Já o assador Rômulo 
Morente apostou no Cordeiro inteiro com cruz; 
Costela inteira assada; Bife de chorizo inteiro; 
Farofas churrasqueiras; Abóbora cabotiá no 
rescoldo; Gremolata de hortelã e erva doce; 
Molejas com laranja queimada; Morcillas 
(salsicha espanhola) e Chorizo de porco com 
ervas finas.

Restaurante Ipê, do Belmond Hotel das Cataratas (PR)
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principal e sobremesa) ou quatro (entrada, pri-
meiro prato, segundo prato e sobremesa). 

Entre as receitas, clássicos como Ossobucco 
di Vitello Gremolato con Risotto alla Milanese 
(ossobuco de vitelo com risoto de açafrão), 
Coniglio alla Lombarda (coelho marinado e 
assado com vinho branco e sálvia), Trilogia 
Bergamasca (três massas clássicas) e Risotto di 
Gamberi con Pomodorini e Basilico (risoto com 
camarões, tomates confitados e manjericão), 
além das sobremesas da casa. Em parceria 
com a importadora de vinhos Mistral, houve, 
ainda, a opção de harmonização de vinhos 
italianos com os pratos. As receitas do menu 
do evento levaram a assinatura do hotel cuja 
narrativa remonta há mais de cem anos, nas 
cidades de Lausanne, na Suíça, e de Bergamo, 
na Itália. 

Hotel Wish Foz do Iguaçu pro-
moveu mais uma edição do 
evento Sabores do Mundo

No dia 1º de dezembro, o Wish Foz do Iguaçu, 
hotel da GJP Hotels & Resorts em Foz do Iguaçu 

(PR), recebeu mais uma edição do projeto gas-
tronômico Sabores do Mundo 2018, desta vez 
com a culinária do Caribe como anfitriã da festa. 

O jantar fechou a temporada de eventos 
temáticos realizados no hotel durante o ano. O 
menu foi inspirado na variada e saborosa gas-
tronomia do Caribe. No coquetel de entrada, 
opções como ostras assadas com pérolas de 
limão siciliano. De entrada, salada de endívias 
com ceviche caribenho camarão e abacate e, 
como prato principal, robalo à crioula assado 
com lilás e arroz com coco ou filé com molho 
de especiarias. Finalizando, abacaxi assado 
com mousse de pina colada. 

O evento ainda contou com uma novidade: 
pela primeira vez o jantar foi realizado na área 
externa, junto à piscina principal do resort, 
com uma vista privilegiada da área livre.

Cardápio foi inspirado em pratos de diversas regiões da Itália

Foto: Tadeu Brunelli
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Pullman Hotels & Resorts lança 
cardápio funcional para eventos

Os hotéis Pullman no Brasil, em parceria com 
a consultoria Well Be, das chefs Luciana Rocha 
e Nadia Campeotto, apresentaram, no dia 13 de 
dezembro, para imprensa e convidados, no Ho-
tel Pullman São Paulo Ibirapuera, o novo cardápio 
funcional para eventos.

O chef Jean-Christophe Burlaud e a executiva An-
drea Suriani, ambos da AccorHotels, encabeçaram 
o projeto que está apoiado em três pilares: energia, 
criatividade e concentração. Cada uma das fren-
tes, que contou também com a expertise da Well Be, 
oferece opções para welcome coffee, coffee break, 
working lunch, almoço e coquetel.

Chá de gengibre com casca de laranja, mini 
wrap de frango ao curry com cenoura e bolo de 
coco queimado sem glúten são algumas das op-
ções para welcome coffee. Crunch de cereais, 
pastel de forno integral de escarola, suco detox e 
iogurte caseiro com compota de frutas vermelhas 
compõem, entre diversos outros itens, o cardápio 
de coffee break. Para os working lunches, os clien-
tes poderão optar por salada de quinua e salmão, 
espetinhos de legumes grelhados e mousse de 
manga entre 28 opções. Salada de aspargos e 
shitake grelhado thai, palmito assado com creme 

de alcaparras, Supreme de frango grelhado e es-
petinhos de carne são algumas das muitas ofer-
tas para o almoço.

Para Sébastien de Courtivron, Gerente de 
Operações Upscale Brasil da AccorHotels, “a ideia 
de criar cardápios funcionais surgiu na observação 
do comportamento dos clientes durante os 
intervalos de reuniões por nossas equipes. 
Muita gente, preocupada com a saúde e forma 
física, não mais se servia dos tradicionais pães 
de queijos, bolos de chocolate e cafés. Embora 
deliciosos e ainda façam parte dos cardápios em 
nossos empreendimentos, para quem desejar, os 
itens não correspondiam às expectativas de parte 
das novas gerações de executivos, preocupados 
com a performance profissional sem esquecer do 
cuidado com o corpo”.  

A chef Luciana Rocha explica que “o objetivo 
do menu é mostrar para os clientes os benefícios 
e funções dos alimentos através da combinação 
de ingredientes para melhor absorção dos nutri-
entes, fazendo com que estejam mais concentra-
dos, energizados e que os pratos não atrapalhe a 
criatividade durante o processo da digestão”. Os 
cardápios funcionais de eventos nos hotéis Pull-
man estarão disponíveis a partir do dia 1º de ja-
neiro de 2019. A segunda etapa do projeto prevê 
opções também para os menus de room service.

Os cardápios funcionais estarão disponíveis a partir do começo de 2019

Foto: Pixabay
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Restaurante do Bourbon Cata-
ratas Convention & Spa Resort 
apresenta novo cardápio

A Trattoria Di Carinola, restaurante italiano do 
Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort, de 
Foz do Iguaçu (PR), lançou, no final de novembro, 
seu novo menu, com opções de massas frescas 
e saborosos antepastos. Além disso, são 
oferecidas pizzas assadas em forno de pedra e 
uma adega de vinhos com variedade de rótulos.

O cardápio conta opções de entrada como 
bruschetta e carpaccio, pratos típicos italia-
nos como polpetone ao forno, espaguete à 
carbonara, nhoque de batata, risoto ao funghi 
e outros. “Nós queremos, além da renovação 
do cardápio, fortalecer a Trattoria como uma 
opção a mais para os hóspedes e clientes em 
geral. Temos uma variedade no nosso A&B com 
comida italiana, japonesa e feijoada. Prezamos 
sempre pela qualidade e bem-estar dos nossos 
clientes”, afirma David Brito, Gerente Regional 
da Rede Bourbon.

O restaurante é uma das cinco opções do 
Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort, 

Gnocchi di patate salsa

Foto: Alexandre C
hiacchio

Blue Tree Premium 
Florianópolis recebe jantar 
com chefs renomados

No dia 5 de dezembro, o restaurante do D.O. 
Pescador, localizado no Blue Tree Premium Flo-
rianópolis, em Santa Catarina (SC), organizou 
jantar com os chefs Renzo Garibaldi (Osso Car-
nicería & Salumeria - Peru); o casal Janaina e 
Jefferson Rueda (A Casa do Porco - São Paulo); 
os irmãos Thiago e Felipe Castanho (Remanso 
do Bosque - Belém); e Alysson Müller (D.O. Pes-
cador - Florianópolis)

O evento teve menu preparado por Janaina 
e Jefferson Rueda, casal de chefs internacional-
mente reconhecidos, que possui quatro empreen-
dimentos em São Paulo (o Bar da Dona Onça, A 
Casa do Porco, o Hot Pork e a Sorveteria do Cen-
tro); Renzo Garibaldi, chef açougueiro do premia-
do Osso Carnicería & Salumeria, de Lima, no Peru e 
os irmãos Thiago e Felipe Castanho, criadores do 
restaurante Remanso do Bosque. A mediação do 
encontro com o chef Alysson Müller, considerado 
pela crítica um dos melhores de Santa Catarina e 
proprietário do D.O. Pescador. 

Durante o evento, cada chef utilizou sua cria-
tividade e experiência para desenvolver opções de 
pratos que circulam entre inspirações regionais e 
tradições da culinária internacional. 

possui vista para a piscina e a atmosfera das 
trattorias italianas. O funcionamento é de quin-
ta a domingo, das 19h30 às 23h00, sendo aberto 
para hóspedes e público em geral.

Restaurante D.O Pescador, localizado no Blue Tree Premium Florianópolis
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Novo chef de cozinha no hotel Pull-
man São Paulo Guarulhos Airport

Fernando Pavan passa a comandar a gastronomia do em-
preendimento e um de seus objetivos é fortalecer a imagem do res-
taurante Base Bistrô & Bar, referência gastronômica em carnes es-
peciais. Pavan, recém-chegado do Rio de Janeiro, onde foi indicado 
pela Revista Veja Rio como chef revelação, tem passagens pelo 
restaurante Brasil a Gosto, da chef Ana Luiza Trajano, entre janeiro 
de 2008 e dezembro de 2012; Novotel Barra da Tijuca, entre abril de 
2015 e outubro de 2016 e Mama Shelter Rio de Janeiro, entre outubro 

de 2016 e fevereiro de 2018. Pavan volta ao cenário gastronômico paulista com sua paixão pela culinária brasileira aliada 
ao domínio de técnicas das cozinhas francesa e italiana. Além de comandar o restaurante do hotel, o chef deverá tam-
bém coordenar as cozinhas das áreas de banquetes, já que o Pullman São Paulo Guarulhos Airport investirá em eventos 
sociais no próximo ano. O hotel apostará nas opções orgânicas e funcionais, assim como em eventos especiais - Natal 
e Reveillon, além dos bares das áreas de lazer e room service.

Maksoud Plaza anuncia Mônica Queiroz 
como nova Diretora de Vendas

Dando continuidade ao plano de se transformar em uma plataforma 
de serviços cada vez mais focada em garantir o atendimento de quali-
dade aos seus clientes e parceiros, o hotel Maksoud Plaza, localizado na 
capital paulista, anunciou no mês passado a contratação de Mônica 
Queiroz para assumir a Diretoria de Vendas. 

Com mais de 15 anos de carreira na área de vendas em empresas 
nacionais e multinacionais de grande porte, a profissional direcionará 

seus esforços para as áreas de Vendas, Eventos, Revenue e Reservas. Formada em Administração de Empresas, Mônica 
atuou por oito anos na Trend Operadora, do Grupo CVC/Corp, como Gerente Geral de Atendimento e Operações do Cor-
porativo. A profissional chegou com o objetivo de reforçar os planos do Maksoud, que vêm sendo implantados desde que 
Henry Maksoud Neto assumiu a Presidência em 2014, e tem como meta ampliar e intensificar a visibilidade e as vendas junto 
à grande equipe que liderará.

Intercity Hotels anuncia novos gerentes
A Intercity Hotels anuncia novos Gerentes Gerais nos es-

tados da Paraíba e Paraná. Com 12 anos de Hotelaria, Thiago 
Carbello assumiu, no início de outubro, a gerência do hotel In-
tercity João Pessoa. O profissional, pós-graduado em Gestão 
de Pessoas, já atuou como Coordenador de Alimentos e Bebi-
das, Subgerente e Gerente de Operações em hotéis e resorts no 
estado paraibano e também na Bahia. 

Com 16 anos de Intercity, o Gestor anterior da unidade, 
Tomaz Corrêa, assume o hotel Intercity Curitiba, retornando à 
unidade como Gerente Geral após um ano e meio – quando 
esteve à frente da inauguração do empreendimento. O profis-
sional é formado em Administração de Empresas e já passou 
por unidades em Porto Alegre, Gramado, Florianópolis, Caxias 
do Sul e João Pessoa.

Fernando Pavan

Thiago Carbello

Tomaz Corrêa

Mônica Queiroz
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Grand Hyatt São Paulo apre-
senta mudanças na liderança 
da área de Marketing & Vendas

A Diretoria de Marketing & Vendas do Grand Hyatt 
São Paulo tem uma nova liderança, apresentada 
em novembro. A atual Diretora, Renata Altobello 
foi promovida à Diretora de Marketing & Vendas 
dos hotéis Andaz e Hyatt Regency Amsterdam, na 
Holanda e, Thiago Castro, atual Diretor de Receitas & 
Produtividade, assume o cargo deixado pela Executiva. 

Thiago está na rede Hyatt há mais de 13 anos e 
ocupou, entre outras posições, o cargo de Gerente e 
Diretor de Receitas no Grand Hyatt São Paulo e no Hyatt 
Place São José do Rio Preto. O Executivo assume agora 

o desafio de reforçar o posicionamento do hotel como Top of Mind para grupos e eventos em São Paulo. 
Renata iniciou sua carreira no Grand Hyatt São Paulo em 2005, como Executiva de Vendas, e se desenvolveu até 

tornar-se Gerente e Diretora adjunta de Vendas em 2008, e Diretora de Vendas e Marketing em 2015. A partir de 2019, 
será responsável por desenvolver as marcas Andaz e Hyatt Regency na Holanda. 

Porto Seguro Praia Resort tem 
novo Diretor Executivo

Richard Alves foi anunciado como novo Diretor Executivo 
do Grupo Porto Seguro de Hotéis em novembro deste ano. A 
rede conta com dois empreendimentos no destino turístico 
baiano: o Porto Seguro Praia Resort, na Praia de Curuípe; e o 
Porto Seguro Eco Bahia Hotel, no Centro Histórico. 

Richard Alves, Administrador de Empresas com MBA em 
Planejamento e Marketing Turístico, comandou a Secretaria 
de Turismo de Porto Seguro até o último mês de outubro. 
Com 22 anos de experiência no segmento, atuou também 

como Gerente da agência local do Sebrae, como Coordenador de Turismo do Sebrae na Bahia, além de ter sido um dos 
responsáveis pela implantação da Barcelona Media Inovação Brasil, uma empresa vinculada a um centro de inovação es-
panhol, com projetos de turismo em todos os estados do país.

Flávio Miyamura passa a comandar 
novo restaurante ‘Hannah’

O Beach Hotel Sunset, localizado em Cambury, São 
Sebastião, abriu no início do mês de novembro seu novo 
restaurante, o ‘Hannah’. E quem assume as operações é o 
chef Flávio Miyamura. Ele traz ao Hannah um amplo cardápio 
que inclui pratos rápidos e petiscos praianos, mas também 
comidas mais elaboradas. Os alimentos crus, uma das 
especialidades do chef, também estão disponíveis, com 
variações que incluem peixes frescos, camarão e outros 
frutos do mar, assim como ceviches e diferentes tipos de 
marinados.

Renata Altobello Thiago Castro

Flávio Miyamura

Carlos Augusto de Paula e Richard Alves 
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Michael Nagy foi nomeado Diretor de Vendas e Marketing do Fairmont Rio de Janeiro 
Copacabana, com abertura prevista para 2019. O profissional possui vasta experiência 
na área e deixa suas funções de Diretor Executivo do Rio Convention & Visitors Bureau 
para o novo desafio.

Formado em Hotelaria & Gestão de Marketing pela Westminster College em Lon-
dres, sua trajetória na hotelaria começou em 1998 como Diretor de Vendas & Marketing 
na Rede Othon. Em seguida, ingressou no Hotel Pestana Rio de Janeiro como Diretor de 
Vendas & Marketing, permanecendo por 12 anos. Michael esteve à frente do Hotel Grand 
Meliá no período de 1 ano na mesma função. Neste meio tempo, conciliava suas ativi-
dades entre a hotelaria e a Direção do Golf Corporate Brasil, permanecendo até 2013. No 
mesmo ano, assumiu a diretoria executiva do Rio Convention & Visitors Bureau. 

Em sua nova função, Michael terá como principal desafio lançar o primeiro hotel da 
marca na América do Sul, além de trabalhar no posicionamento do produto e na captação de clientes estratégicos, bem 
como na conversão de Grupos, Congressos e Eventos, além da atração de novos negócios.  

Marcela D’Amico é a nova Gerente de Relacio-
namento da Rede Hplus

A rede de hotéis Hplus Hotelaria anuncia Marcela D’Amico Horta Barbosa 
como Gerente de Relacionamento da rede, novo setor da empresa. Marcela 
terá como desafio construir uma ponte entre a Hplus e os clientes, dentre eles 
condôminos e investidores. 

Marcela possui formação superior em Ciências Econômicas e certificação 
profissional pela AMBINA - Associação Brasileira das Entidades do Mercado Finan-
ceiro e de Capitais. A última experiência da Gerente foi na FUNCEF - Fundação dos 
Economiários Federais -, onde atuou por 12 anos e teve o último cargo na empresa 
como Analista De Investimento na coordenação de empreendimentos imobiliários.

A Gerente atuou em empresas com perfil internacional e investidor institucio-
nal. Essa vivência no setor de hotelaria, segundo ela, traz a visão do investidor e, 
com isso, poderá contribuir com o desenvolvimento da Rede Hplus.

Novidades na administração dos 
hotéis da Hotel Curitiba Capital

A empresa HCC - Hotel Curitiba Capital - 
anuncia mudanças de gestores em sua Diretoria 
Financeira, na área Comercial e nos seus hotéis 
da capital paranaense.

Marcia Coelho assume a Diretoria Financeira 
do Grupo HCC e Francielle Picolotto está à frente 
da Área Comercial dos quatro hotéis da capital 
paranaense. 

Camila Silva assume a Gerência Geral do 
Four Points by Sheraton Curitiba, Monica Arns é 
a nova Gerente Geral do Radisson Hotel Curitiba 
e Bruna Beggiora assume a Gerência Geral do 
Go Inn Curitiba.

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana conta 
com novo Diretor de Vendas e Marketing

Marcela D’Amico

Michael Nagy
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Francielle Picolotto Marcia Coelho

Bruna Beggiora, Camila Silva e Monica Arns
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Meliá inaugura hotel na Tanzânia
O novo hotel da Meliá Hotels International, 

o Meliá Serengeti Lodge, fica ao lado oeste do 
Lago Victoria e de frente para as encostas de 
Nyamuma, com vista do vale do Rio Mbalageti. O 
empreendimento foi projetado levando em con-
ta a proteção e preservação do entorno. Dispõe 
de instalações para gerar sua própria energia, 
responsável, aproximadamente, pela metade 
de toda a demanda energética do hotel. Além 
disso, foram tomadas soluções eficientes que 
favorecem o resfriamento natural dos quartos.

O Meliá Serengeti Lodge conta com uma usina 
de compostagem, para transformar os resíduos 
orgânicos em fertilizantes, doados posterior-
mente aos agricultores locais, além de uma es-
tação de tratamento de água, que reduz drasti-
camente a utilização de garrafas plásticas. Há 
ainda uma trituradora de plástico, que diminui o 
volume dos resíduos transportados. 

O serviço de Alimentos & Bebidas visa apoiar 
as comunidades locais, portanto, os produtos 
vêm de regiões próximas de Arusha e Manvara, 

complementados por outros locais da Tanzânia. 
O hotel também oferece aos hóspedes oficinas 
sobre a culinária local, a fim de aproximá-los 
das tradições do país.

Rede Bahia Príncipe celebra 
a inauguração hotel Fantasia 
Bahia Principe Tenerife

A Rede Bahia Principe Hotels & Resorts inau-
gurou oficialmente seu 25° hotel, o Fantasia na 
ilha de Tenerife, localizado em San Miguel de 
Abona. O resort cinco estrelas da marca Fanta-
sia na ilha de Tenerife, na Espanha, é resultado 
de um investimento de 90 milhões de dólares e 
posicionará a marca com um ponto de referên-
cia no turismo de lazer familiar. 

O novo empreendimento conta com oito 
prédios distribuídos em mais de 45 mil m². 
Oferece 372 apartamentos, sete piscinas, 
cinco restaurantes, seis bares, um parque 
aquático, Bahia Spa, um centro de bem-
estar, entre outros. As estruturas que mais 

Lobby do Meliá Serengeti Lodge

Fotos: D
ivulgação
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Hilton expande presença na 
Argentina 

A Hilton colocou em operação no mês de 
novembro o Hilton Pilar, em Buenos Aires, capi-
tal da Argentina, o quarto hotel da companhia 
na Argentina e o segundo da marca Hilton Ho-

chamam a atenção são o castelo e a réplica 
do Drago Milenario, uma árvore autóctone da 
Ilhas Canárias, um símbolo de Tenerife, ambos 
situados na área da piscina, no centro do hotel, 
com iluminação durante a noite. 

tels & Resorts no país. O Hilton Pilar Golf Club, 
de 175 hectares, tem 171 quartos, spa de classe 
mundial, um restaurante assinado, dois bares e 
múltiplas piscinas, assim como acesso às áreas 
esportivas do Pilar Golf, incluindo um campo de 
Golf com 27 buracos, seis quadras de tênis, dois 
campos de futebol, dentre outros. 

Com vistas para o clube the golf nos aredores 
de Buenos Aires, os quartos claros e ventilados 
do Hilton Pilar apresentam design contemporâ-
neo, com janelas do chão ao teto e pinturas 
abstratas. Os hóspedes que se hospedam nos 
Executive Rooms podem aproveitar as vistas do 
campo de golf da varanda e terraços. 

Os quartos claros e ventilados do Hilton Pilar apresentam design contemporâneo

O hotel cinco estrelas é a primeira propriedade da marca Fantasia na Espanha
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IHG inaugura primeiro Staybridge 
Suites na Holanda

A IHG - InterContinental Hotels Group - 
inaugurou no dia 22 de novembro o primeiro 
Staybridge Suites na Holanda: o Staybridge 
Suites The Hague – Parliament. Localizado 

Sonesta reinaugura dois hotéis 
em St Maarten

O Sonesta Ocean Point Resort, inaugurado 
no dia 15 de dezembro, é all-inclusive e apenas 
para adultos. A propriedade possui 129 quartos, 
três piscinas, quatro bares e o restaurante 
Mediterranean Azul. Já o Sonesta Maho Beach 
Resort, Casino & Spa é voltado para toda a família 
e reabre em 1º de fevereiro de 2019, oferecendo 
diversas atividades. A propriedade abrange uma 
piscina com cascata, quatro quadras de tênis, 
um programa de atividades para crianças, bar 
molhado, cinco restaurantes e bares, cassino e 
nightclub, entre outros atrativos.

no coração da cidade de Haia, o hotel está 
situado em frente ao mais antigo edifício 
do Parlamento ainda em uso, o Binnenhof, e 
fica ao lado do Court Pond, o “Hofvijver” e do 
conhecido Museu Mauritshuis.

Projetado para atender as necessidades 
de hóspedes com estadias prolongadas, de 
viajantes de negócios a famílias, o Staybridge 
Suites Haia – Parlamento conta com 101 suítes 
com design contemporâneo, que oferecem o 
conforto de uma casa, com cozinhas total-
mente equipadas, áreas de estar confortáveis 
e espaços de trabalho flexíveis.

O layout exclusivo e design de interiores 
são inspirados pela rica história e ambiente de 
Haia. O hotel é composto por três edifícios, dois 
dos quais estão localizados no centro de Lange 
Vijverberg. A influência do design pode ser vis-
ta no uso de painéis, acabamentos em latão e 
uma paleta de cores tradicional de azul profun-
do e ocre quente. Conectando os três edifícios 
é um impressionante pátio de estilo parisiense, 
contribuindo para o ambiente do hotel.

Sonesta Ocean Point Resort é reinaugurado

Um dos apartamentos do Staybridge Suites The Hague – Parliament
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Os Millennials envelheceram... E agora?!?!?!
Artigo de Eduardo Manzano*

Passada a overdose mundial de projetos para Millenni-
als, principalmente no Brasil, com a criação da Jabuticaba 
da Hospitalidade Mundial (Definição brilhante feita pelo 
Julio Gavinho para o momento da Arquitetura de Hospi-
talidade nacional), cabe nos perguntar o famoso “e ago-
ra, o que vou fazer com todos os meus projetos de hotéis 
descolados?”. A resposta é: “Calma”...

Num momento em que a hotelaria no Brasil encolheu 
consideravelmente, ao contrário de muitos de nossos 
vizinhos, como entender a ‘Guest Experience” para as 
próximas gerações e, o que é pior, como entender a 
posição do hóspede mais maduro num cenário de que 
daqui a poucos anos teremos mais pessoas na faixa 
acima dos 50 anos do que abaixo?

A EMDAStudio, desde 2016, vem monitorando as 
tendências de comportamento do hóspede e, nos próxi-
mos dias, completará uma radiografia deste na Geração 
Z, principalmente no Brasil. Posso até dar alguns “spoilers”, 
para aliviar a curiosidade dos amigos leitores.

As duas mais importantes, a meu ver, estão no com-
portamento dele:

— O hóspede da Geração Z não dá a mínima para mar-
cas. Para ele, o trinômio custo+benefício+exclusividade é 
imperativo. Ele comanda o seu comportamento e suas 
atitudes futuras.

— O hóspede da Geração Z é conservador. O neocon-
servadorismo que se apresenta não tem nada a ver com o 
momento político nosso e sim num resgate a valores que 
seus pais abominavam quando tinham a mesma idade.

Ele prefere um bom papo regado a gin ou vinho do que 
ir a uma balada de 12 horas.

Quando fizemos nossa primeira pesquisa, com meus 
alunos, com idades entre 22 e 30 anos, do Instituto Europeo 
de Design e da Universidade Roberto Miranda, e evidente-
mente com seus contatos nas redes sociais, tivemos um 
indicativo claro do que estava por vir.

Perguntados “Com Poucos Recursos, Você Ficaria 
Em Um: “

A resposta foi a seguinte:

Ou seja, 41,67% ficaria no bom e velho Hotel Econômi-
co, contra 35% do Hostel e 20% do Airbnb.

Na mesma pesquisa, entre um cardápio de itens dis-
ruptivos como Instrumentos Musicais ou Video Games, 
a pesquisa colocou os itens mais conservadores como 
Café da Manhã e Bar no topo da lista e os componentes 
mais “diferentes” nas linhas mais inferiores.

O hóspede das novas gerações, quer seja a Z (de 
1995 a 2009) ou a Alfa (Após 2010) é a grande incógnita 
do mercado.

Em setembro na Bondiseño Hotel no Panamá, fiz esta 
pergunta para o arquiteto Tom Ito, Principal de Lifestyle 
da Gensler em Los Angeles e nem ele souber responder 
ao certo o que a Gensler Research havia descoberto 
pois este comportamento é extremamente amórfico e 
o mercado não está acostumado aos “sem marca”.

No entanto uma coisa é certa, a exclusividade é a 
tônica de qualquer negócio hoje. Customizar é a pala-
vra de ordem e as grandes marcas de roupas veem nos 
brechós um grande concorrente. Com a hotelaria não 
será diferente.

Percebam que existe uma contradição nisso. Se as 
novas gerações são conservadoras, por que os hotéis 
de redes convencionais não os atenderiam?

Porque a atitude é conservadora ao contrário de 
seus anseios de posicionamento no mercado.

Empreendimentos como o Selina, ou ainda os demais 
híbridos Hotel-Hostel ocuparão o espaço antes domina-
do pelas grandes e tentaculares redes, mesmo com suas 
experiências de uma hotelaria mais disruptiva.

Numa próxima oportunidade vamos falar do outro 
lado. Do envelhecimento do hóspede e no que se está 
fazendo para atender este público importantíssimo 
para o mercado.

Quanto à pergunta do começo do texto, acho que 
deverá haver uma acomodação e pouco a pouco 
as redes enxugarão os excessos cometidos, focando 
mais no investimento na experiência do hóspede e na 
exclusividade e menos na imposição do Design pelo 
estético gratuito...

*Eduardo Manzano é um renomado profissional da 
arquitetura com vivência e experiência em grandes 
escritórios de arquitetura mundial. Atualmente é CEO 
/Design do escritório de arquitetura EM/DA

Contato:
eduardo.manzano@emdastudio.com



Opinião

97



Vitrine

98

Sansung apresenta ar condicionado Wind-Free
A Samsung apresenta ao mercado nacional uma nova categoria de 

ar condicionado, a Wind-Free – um revolucionário sistema de refrigera-
ção que economiza energia e, ao mesmo tempo, oferece conforto e res-
fria os ambientes com eficiência ao eliminar o fluxo de ar direto. Graças à 
compatibilidade com a tecnologia Wi-Fi, os usuários do AR9500M Wind-
FreeTM podem ajustar remotamente a temperatura e as configurações 
do produto. Além disso, podem receber atualizações em tempo real so-

bre o desempenho e o uso diário de energia, ou ainda diagnosticar problemas por meio do aplicativo Smart 
Home. Este modelo conta com a funcionalidade Virus Doctor, que elimina 99.9% dos vírus da gripe influenza A 
(H1N1), influenza B (vírus causador da gripe comum) e também o vírus tipo corona. E também reduz a presença 
de bactérias e fungos e elimina ácaros para deixar o ar ambiente mais limpo. Com foco no conforto térmico, o 
condicionador de ar tem um sistema de refrigeração dividido em duas etapas: primeiro reduz a temperatura 
no modo “Resfriamento Rápido” e, em seguida, ao se atingir a temperatura desejada, muda automaticamente 
para “Modo Wind-Free”, criando um ambiente sem corrente de ar. Além disso, o recurso Wind-Free também 
pode reduzir o consumo de energia em até 72% se comparado ao modo “Resfriamento Rápido” de um modelo 
convencional. Contato: www.samsung.com/br/support

Colchão Well B conforto e individualidade
O modelo de colchões Good Dreams fabricado pela Well B es-

pecialmente para atender o segmento hoteleiro, possui o molejo 
Posture One, que proporciona mais sensibilidade aos contornos do 
corpo, conforto e individualidade. As molas se flexionam de forma 
independente e com o menor atrito, proporciona uma maior dura-
bilidade ao produto. As bordas do suporte são compostas por bra-
ços sensoriais, que resultam em maior conforto sem comprometer 
a individualidade. O revestimento é em jacquard de cashmere que 
adiciona um toque de luxo devido a sua suavidade e brilho natural, 

além de regular na temperatura. Possui os tratamentos antimicrobiano e retardante de chama. Con-
tato – www.wellbcolchoes.com.br

Oca Brasil apresenta revestimento de madeira
Presente no mercado de revestimentos naturais de madeira 

certificada, a Oca Brasil foca em cores e materiais que transmitem 
a estética ripada para as superfícies e podem ser aplicadas em 
piso, paredes e forros. As cores da laca – com e sem brilho – 
variam entre branco, ampla gama de tons claros, fendis, grafites, 
ébano, marrons, entre outras combinações. As réguas ripadas de 
madeira, também disponíveis do chão ao teto, têm comprimento 
máximo de 3,2 metros, garantindo traços de minimalismo aos 
ambientes.

Contato – www.oca-brasil.com 






