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Leitura do início ao fim
Estou convicto de que ao começar a ler essa 

edição, com certeza não vai parar até chegar 
ao final, e o motivo é simples: mais uma vez 
apresentamos informações de altíssimo con-
ceito e credibilidade editorial. Comece a leitura 
conhecendo o empreendedorismo de Raffaele 
Cecere que, com “a cara e a coragem”, resolveu 
abrir há 14 anos uma empresa para atender a 
demanda de áudio para eventos e, hoje, é uma 
das mais tradicionais que atuam no segmento 
no Brasil.

Veja como foi a votação que decidiu os 
Melhores Fornecedores da Hotelaria de 2018, 
escolhidos numa enquete com 4.258 votos 
de hoteleiros de várias partes do Brasil. Como 
matéria principal, apresentamos a entrada em 
operação do Wyndham Gramado Termas Resort 
& Spa, o primeiro hotel padrão internacional na 
cidade de Gramado (RS).

Outras matérias de extremo interesse para 
quem necessita se manter atualizado dos últi-
mos fatos e acontecimentos do setor também 
são apresentadas. A todos uma ótima leitura e 
até nosso próximo encontro no mês de março.
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Fonte de inspiração

“Ao longo dos anos e de sua evolução, a Revista Hotéis se transformou em uma 
ferramenta de referência para quem quer estar sempre atualizado sobre as últimas 
tecnologias, formas de gestão e aberturas de empreendimentos, tanto do mercado 

hoteleiro como do tempo compartilhado ou da gastronomia, entre outros. Reconhecidamente o mais 
importante é a forma profissional, objetiva e transparente com que as informações são tratadas. E 
também uma forma de ver quais os novos fornecedores do mercado e ser fonte de inspiração para 
novos projetos. Parabenizo a revista pelo seu caminho de sucesso e desejo ainda muitas edições 
premiadas para nosso prazer”.

Gerente Geral do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa

Marc Balanger
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R1 Soluções em Audiovisuais: 
visão empresarial, empenho e 

dedicação
Raffaele Cecere é Diretor Presidente da 

R1 Soluções em Audiovisuais, empresa de 
locação de equipamentos Audiovisuais, 
que também é uma plataforma de 
negócios, ajudando clientes a vender 
mais, com soluções tecnológicas, criativas 
e inovadoras. Fundada há 14 anos, no 
mercado de tecnologia para eventos 
corporativos, a companhia está presente 
em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Curitiba (PR) e Recife (PE).

O profissional iniciou a carreira no 
setor de vendas e T.I, mas após algum 
tempo de planejamento deu início à R1, 
que vê o setor hoteleiro como grande 
aliado. Recentemente a empresa atingiu 
o objetivo de fechar parceria com o hotel 
Grand Hyatt São Paulo e buscará investir 
em novas tecnologias.

Revista Hotéis - Sua história ao fundar a R1 há 
14 anos é de muita visão empresarial, empenho 
e dedicação. O que o levou a empreender nesse 
segmento de eventos, quais as principais dificul-
dades no início das atividades e quando foi que 
realmente percebeu que estava na trilha do 
sucesso?

Raffaele Cecere - Iniciei minha carreira em 
duas áreas, vendas e TI. Aos 19 anos abri meu pri-
meiro negócio na área de Web, que infelizmente 
não deu certo e continuei na área de informática. 
Depois disso tive a oportunidade de trabalhar em 
uma agência de eventos (na área de TI) e pude 
constatar que existia uma grande oportunidade 
de desenvolver um trabalho diferenciado e pro-
fissional, após quase três anos nesta empresa, 
iniciei a R1.

R.H - Qual é a atuação hoje do Grupo R1 no 

mercado? Quantas empresas fazem parte, o que 
representa o segmento hoteleiro e o que difere os 
serviços de vocês?

R.C - Hoje a R1 não é mais uma empresa de lo-
cação de equipamentos Audiovisuais, somos uma 
plataforma de negócios, ajudamos nossos clien-
tes inclusive a vender mais, com soluções tec-
nológicas, criativas e inovadoras. E nesse sentido 
ampliamos nossa atuação e para isso fizemos 
novas aquisições de empresas prestadoras de 
serviços para eventos, como a Prime Geradores, 
Tes Cenografia, Concept Displays, 42 Labs, uma 
software house.

R.H - Vocês acabaram de fechar uma parceria 
com o hotel Grand Hyatt São Paulo. Quanto tempo 
demandou essa negociação e o que muda a par-
tir de agora nos serviços prestados por esse hotel?

R.C - O Hyatt era um desejo de alguns anos e 
no momento certo a parceria aconteceu. Estamos 
muito felizes e animados com este novo acordo, 
que não seria possível sem que pessoas como o 
Carlos Bassi, Yann Gillet e toda equipe do Hyatt 
acreditassem em nosso projeto. Estamos investin-
do em novas tecnologias e levando o jeito R1 de 
atendimento. 

R.H - Vocês possuem uma atuação muito forte 
na cidade de São Paulo. Vão consolidar ainda 
mais presença nesse importante mercado ou já 
estão planejando atuar em outras capitais, como 
por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro ou Belo 
Horizonte? 

R.C - São Paulo é o coração do Brasil, porém o 
Brasil é muito grande e temos boas oportunidades 
para crescer e consolidar nossa empresa cada 
vez mais. Estamos em busca de novas parcerias 
pelo país. Nosso foco é o crescimento.

R.H - Vocês anunciaram recentemente uma 
reorganização nas empresas associadas a R1 e 
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contrataram o Juan Pablo de Vera como seu novo 
CEO. O que levou vocês a tomarem essa decisão? E 
como fica seu cargo e atuação a partir de agora?

R.C - Com o crescimento você precisa estru-
turar a empresa para que suporte novos hori-
zontes e, nesse sentido, fomos ao mercado e es-
colhemos o que consideramos o maior craque. 
Juan veio para nos ajudar a crescer mais ainda, 
de forma sólida, ética e profissionalmente. Esta-
mos muito felizes.

R.H - Por que Juan Pablo de Vera foi escolhido 
para comandar o crescimento da empresa nos 
próximos anos e quais os atributos que você enx-
erga nele para desempenhar essa função?

R.C - O Juan é um profissional com uma história 
incrível. Ele foi o responsável por transformar a 
Reed no que ela é hoje, e, além disso, Juan tem 
bagagem internacional. Quem sabe nossos voos 
não sejam maiores ainda? Temos absoluta certe-
za que ele é a pessoa certa para um grande salto.

R.H - Vocês elaboraram um projeto para os 
próximos cinco anos que prevê uma taxa de cres-
cimento anual de mais de dois dígitos. O que o 
leva a crer que conseguirão atingir essa meta e 
como se posicionará a partir dai o Grupo R1?

R.C - Acreditamos que o Brasil irá retomar 
crescimento e existe um escala muito grande 
para crescer. Temos acompanhado empresas 
do setor de turismo e da hotelaria retomando os 
investimentos. Para isso o mercado precisará de 
uma empresa séria e consolidada, acreditamos 
que somos o parceiro certo para estes negócios.

R.H - A atuação do Grupo R1 dentro dos pavil-
hões das feiras será o grande divisor desse cresci-
mento? Como estão se articulando nesse sentido?

R.C - Este será um dos braços de atuação de 
nossa companhia, para tanto há muito trabalho 
para atingirmos essa meta. Nossa ideia é ir ao 
mercado e firmar boas parcerias e novas aqui-
sições para que isso aconteça.

R.H - O Grupo R1 é conhecido no mercado pela 
busca constante de tecnologias. Como vocês trab-
alham com as tecnologias para que um evento seja 
uma experiência memorável? O cliente percebe 
esse valor agregado e paga ou muitas vezes ques-
tiona e analisa preços na hora de fechar o evento?

R.C - Como disse anteriormente, a R1 é uma 
plataforma de negócios, a tecnologia nos ajuda 
a levar o cliente ao seu objetivo de forma direta. 
Estamos sempre em busca do que há de moderno 
e inovador, porém nem sempre o grande diferen-
cial é só tecnologia. Acreditamos que as pessoas 
fazem a diferença, por isso temos programas de 
treinamento e desenvolvimento da equipe.

R.H - O Brasil tem hoje know how e tecnologia 
suficiente para produzir grandes eventos como os 
que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, 
ou ainda estamos longe disso? E como a R1 se en-
quadra nesse contexto?

R.C - O Brasil está, sim, alinhado com o que tem 
de mais moderno no mundo de eventos. O que 
nos penaliza muito é o custo de aquisição destas 
tecnologias, além da falta de capital barato, o que 
torna as coisas muito difíceis, porém o brasileiro é 
muito criativo e acaba driblando estas questões.

R.H - Quais foram os investimentos que fizeram 
em tecnologia nos últimos anos, o que isso 
agregou aos eventos e o que pretende investir em 
tecnologia nos próximos anos?

R.C - Nossa empresa não para de investir, 
equipamento eletrônico, em especial, tem uma 
vida muito curta, os investimentos são quase que 
diários. Eu destacaria nesse momento a aquisição 
de uma boa quantidade de painel de led em alta 
resolução e a aquisição de novas estruturas para 
a empresa de cenografia, que irá mudar bastante 
a forma de montar os eventos.

R.H - Como você enxerga a atuação do Grupo 
R1 nos próximos anos? O segmento hoteleiro será 
o grande carro chefe?

R.C -Se tudo caminhar da forma que estamos 
prevendo, iremos crescer muito. O setor hoteleiro 
é nosso grande parceiro, já nos identificam como 
a melhor empresa para seus negócios, temos 
apenas que retribuir a confiança.

R.H - Há considerações importantes a serem 
ressaltadas?

R.C - O Brasil precisa voltar a crescer, criar es-
tabilidade econômica e financeira. Que possamos 
fazer planos de 10, 20, 30 anos, como é nos Estados 
Unidos, por exemplo. O caminho é longo e bastante 
difícil, porém esse é meu desejo como brasileiro.
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Melhores Fornecedores da Hotelaria de 2018 foram escolhidos

Essa foi a edição mais disputada de todas as outras sete anteriores, pois registrou 4.258 votos de 
hoteleiros de várias partes do Brasil

Os últimos minutos do dia 31 de janeiro foram 
decisivos na enquete que apontou os Melhores For-
necedores da Hotelaria de 2018, pois teve fornecedor 
que estava em terceiro lugar e conseguiu reverter a 
colocação, conquistando a maior homenagem dos 
hoteleiros no Brasil. E após um rigoroso processo de 
apuração, que durou quase dois dias, para detec-

tar possíveis fraudes e assegurar a veracidade dos 
votos, foi concluída a enquete. Ela teve início no dia 
9 de novembro, data em que se comemorou o Dia 
Nacional do Hoteleiro, e encerrou às 23h59 do dia 
31 de janeiro. Essa foi a edição mais disputada de 
todas as outras sete anteriores, pois registrou 4.258 
votos, contra 4.029 votos de 2017 e 3.825 votos em 

Essa é a maior homenagem dos hoteleiros do Brasil aos fornecedores do setor
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2016. E alguns dos motivos foram: nas últimas duas 
semanas da votação, quando geralmente entra um 
grande volume de votos no sistema, a quantidade 
mínima de votos nas categorias que disputavam os 
fornecedores baixou de cinco para três categorias, 
além da marca mais lembrada. Já os fornecedores 
puderam votar também na escolha da melhor 
rede/hotel que se relacionou em 2018, assim como 
no implantador hoteleiro.

Universo representativo
Em uma pesquisa de intenção de votos para 

Presidente do Brasil feita pelo IBOPE, a média é de 3 
mil entrevistados, mas o universo é de cerca de 150 
milhões de eleitores. Então, uma enquete feita num 
segmento como o hoteleiro, uma votação receber 
4.258 votos é uma grandiosa amostra e a conquista 
do troféu reflete a vontade de grande parte dos 
hoteleiros no Brasil.

Os votos vieram de várias partes do País, desde 
uma simples pousada até mesmo um renomado 
hotel ou unidades de grandes redes hoteleiras na-
cionais e internacionais que operam no Brasil. Foram 
computados votos corporativos desde a área de 
manutenção, governança, jardineiros, gestores até 
presidentes de grandes hotéis e redes. Esta votação 
democrática demonstra o engajamento da hote-
laria nacional para homenagear e valorizar os for-
necedores do setor.

Votos das redes fizeram a diferença
Mais uma vez, o maior número de votos de 

rede hoteleira recebido foi dos colaboradores da 
AccorHotels. Por ter o maior número de hotéis no 
Brasil, ela decidiu de forma direta a eleição em várias 
categorias. Outras redes ligadas ao FOHB – Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil também fizeram 
uma votação maciça, como a Nobile Hotéis, Atlantica 
Hotels, Vert Hotéis, Othon, Bourbon, Intercity, GJP, 
Slaviero, Transamérica, Royal Palm, rede Plaza, entre 
outras. Os associados da ABR – Associação Brasileira 
de Resorts também registraram muitos votos, assim 
como vários hotéis independentes ligados à ABIH – 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.

Ações de relacionamento
Ciente da importância que é conquistar a maior 

homenagem dos hoteleiros no Brasil, os fornece-
dores do setor intensificaram, nos últimos dias da 
votação, o relacionamento com os hoteleiros, seja 

Segurança na votação
Para garantir lisura e segurança na votação, só 

foram aceitos votos de profissionais que trabalham 
nos hotéis através de e-mails corporativos. E-mails 
particulares terminados em hotmail, gmail, yahoo, 
live, entre outros, não foram aceitos para assegu-
rar a veracidade. Além disto, o CPF mencionado por 
quem votou, deveria ser o mesmo cadastrado na 
Receita Federal, e mesmo assim, houve uma con-
ferência criteriosa para validar o voto. Um a um, 
todos os votos foram checados de forma manual, 
para evitar fraudes, pois houve muitos fornecedores 
que votaram em si mesmos, assim como hoteleiros 
nas redes que trabalham.

Como era necessário escolher a marca de for-
necedor mais lembrada da hotelaria em 2018 para 
encerrar a votação, essa foi a categoria mais vota-
da, seguida por: enxoval de cama e banho, colchão, 
TV´s, cofres e fechaduras eletrônicas. As categorias 
menos votadas foram as de escolhas mais técni-
cas, como material de limpeza, produtos químicos 
para piscina e tecidos para decoração.

pessoal, por telefone, através de e-mail marketing 
ou mesmo na página inicial do site corporativo. E 
estas ações foram bem utilizadas por fornecedores 
considerados ‘pequenos’ em relação a grandes 
empresas e revelou que o porte da empresa não é 
fator predominante para conquistar o Troféu. Mais 
uma vez ficou evidenciado que: o que vale é o mo-
mento atual de como as empresas se relacionam 
junto aos hoteleiros, fixando a marca e imagem.

A Saga Systems fez um bom relacionamento com 
os hoteleiros em busca de votos e o resultado foi a 

conquista de dois troféus
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Confira a seguir as empresas que merecidamente conquistaram, em 2018, a maior homenagem 
dos hoteleiros no Brasil aos fornecedores do setor.

Acessórios para banheiros CRISMOE

Amenidades HARUS

Aparelhos de ar condicionado DAIKIN

Aquecedores RINNAI

Câmaras frigoríficas / frias / refrigeradas SÃO RAFAEL

Cofre eletrônico SAGA SYSTEMS

Colchões COLCHÃO ÔNIX

Distribuidor de carne MARFRIG

Distribuidor de utensílios de A&B SCHIPPER

Empresa de ger. tarifação e controle de acesso a internet VEGA I.T

Enxoval de cama, mesa e banho TEKA

Equipamentos de fitness center LIFE FITNESS

Equipamentos de lavanderia GIRBAU

Equipamentos de telefonia LEUCOTRON

Fabricante de cortinas VAG CONFECÇÕES

Fabricante de equipamentos de cozinha ALFATEC

Fabricante de fornos PRÁTICA

Fabricante de material de limpeza / higienização KIMBERLY-CLARK

Fabricante de uniformes profissionais OFFICE COLLECTION

Fabricante de utensílios de A&B TRAMONTINA

Fechadura eletrônica SAGA SYSTEMS

Frigobar (minibar) CONSUL

Implantador hoteleiro PADRÃO ARGIL

Locação de eletroeletrônicos RENTV

Locação de equipamentos para eventos HOFFMANN

Louças sanitárias DECA

Marca mais lembrada de fornecedor da hotelaria Divulgado na entrega

Marcenaria DM MÓVEIS

Melhor hotel /rede hoteleira para fornecer ACCORHOTELS

Mesas e cadeiras para restaurante FRANCO & BACHOT

Metais sanitários DECA

Mobiliário para eventos TOMBERLIN

Móveis para área externa ALUMINAS

Móveis para área interna BRETON

Pisos e revestimentos TARKETT

Produtos químicos para piscinas HTH

Softwares de gerenciamento hoteleiro DESBRAVADOR

Tecidos para decoração KARSTEN

Televisores LG

Travesseiros ALTENBURG
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Wyndham Gramado Termas Resort & Spa 
entrou em operação

A fachada da edificação segue a arquitetura europeia predominante na cidade de Gramado (RS)
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Essa é a primeira unidade hoteleira padrão internacional a operar na cidade de Gramado, um dos 
destinos turísticos mais consolidados do Brasil

A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, 
é um dos destinos turísticos mais consolida-
dos do Brasil e, recentemente, foi eleita pelos 
usuários do site TripAdvisor como o ‘destino 
favorito’ para os viajantes brasileiros. O fato 
de estar localizada na Serra Gaúcha, propor-
ciona ao município atrativos naturais e um 
clima ameno o ano inteiro, por isso atrai tam-
bém muitos turistas estrangeiros em busca do 
friozinho da serra. Sua colonização europeia 
e arquitetura diferenciada também chama 
atenção do visitante. Isso faz com que o mu-
nicípio de apenas 35 mil habitantes receba 
mais 6 milhões de turistas ano. Somente du-
rante os 80 dias do Natal Luz, a cidade chega a 
receber 2 milhões de turistas.

E foi diante dessas oportunidades de expandir 
os negócios da indústria da construção que 
a GR Construtora, que possui forte atuação 
no estado de Goiás e mais recentemente em 
Olímpia (SP), resolveu apostar no destino 
de Gramado. O Grupo GR atua há mais de 
20 anos nos segmentos de incorporação, 
construção, comercialização e administração 
de empreendimentos de qualidade. E para 
viabilizar esse projeto, adotou o modelo de 
negócio da multipropriedade, onde um mesmo 
apartamento pertence a vários investidores, 
surgindo com isso o Gramado Termas Resort & 
Spa. E o local da construção foi bem pensado, 
pois está em meio à natureza, cercado por 
vales e montanhas, na Estrada Municipal Linha 
Ávila, Bairro Carazal. O empreendimento, que 
entrou em operação no dia 1º de fevereiro 
ocupa uma área de mais de 30 mil m² e 
proporcionará experiências únicas e oferecerá 
serviços de alto nível a todos os seus visitantes. 
A localização é um dos diferenciais, pois foi 
implantado a menos de 6 km do centro de 
Gramado, o que dará aos hóspedes a opção 
de sossego, lazer ou diversão na hora que 
quiserem. Outro ponto positivo da localização 
do resort é a proximidade com o Snowland, o 
único parque de neve indoor das Américas, que 
além de neve o ano inteiro possui também uma 

exclusiva pista de ski e snowboard; e também 
próximo ao Gramado Termas Park, parque de 
água termal que será o primeiro indoor do 
Brasil com tematização inspirado nas termas 
da Europa, com previsão de inauguração para 
o final desse ano.

E para ajudar a alavancar a distribuição, 
vendas, administração e ter serviços padrões 
internacionais, o Grupo GR, juntamente com 
a Gramado Parks, celebraram uma parceria 
com a Wyndham Hotels & Resorts, a maior 
franqueadora de hotéis do mundo, com mais 
de 9 mil empreendimentos e aproximadamente 
798 mil apartamentos em mais de 80 países, 
sendo 31 hotéis na América Latina com a marca 
Wyndham. O Wyndham Gramado Termas Resort 
& Spa é um empreendimento de alto padrão, 
sendo o primeiro resort a ser administrado 
por uma rede internacional em Gramado. 
“Estamos muito felizes com esse novo projeto e 
atendendo à demanda por hotéis de qualidade 
em locais excepcionais. Além de fomentar o 
turismo local, atraindo mais visitantes à cidade 
que recebe anualmente uma média de seis 
milhões de turistas, a chegada do Wyndham 
Gramado Termas Resort & Spa contribuirá 
muito para a região. A inauguração gerou 160 
empregos diretos, com possibilidade desse 
número ultrapassar a 200 empregos”, comenta 
Alejandro Moreno, Presidente e Diretor Geral 
para a América Latina e Caribe da Wyndham 
Hotel & Resorts.  

Anderson Caliari, sócio da Gramado Parks 
disse que a preocupação em oferecer um 
produto de alta qualidade se deu na elaboração 
dos projetos e na construção. “Durante todo 
o processo de obras nossa meta foi oferecer 
um destacado requinte arquitetônico, por 
isto acompanhamos de perto cada material 
utilizado na construção a fim de garantir 
esta qualidade. A Wyndham, com todo o seu 
know-how e anos de atuação na hotelaria 
mundial, nos traz a tranquilidade de que nossos 
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proprietários e futuros hóspedes usufruirão do 
melhor que uma experiência em hospedagem 
tem a oferecer, vivenciando férias em família 
com qualidade e tranquilidade”, comenta.

Produto padrão internacional
A entrada da Wyndham Hotels & Resorts em 

Gramado contribui para desenvolver ainda mais 
a economia e o turismo locais. Essa é a opinião 
de Gustavo Rezende, Diretor Superintendente 
do Grupo GR. “Trazer uma marca internacional 
para a cidade fortalecerá ainda mais todos os 
atributos que encantam os turistas. A entrada 
em operação desse empreendimento é a 

realização de um sonho que começou a cerca 
de cinco anos atrás, quando fomos convidados 
pela família Caliari a construir esse resort. 
Com nosso know how adquirido em 20 anos 
de atividades, aceitamos esse desafio com o 
objetivo de entregar um produto melhor do que 
foi ofertado nas salas de vendas. A realidade é 
mais bonita e impactante do que os folders e 
vídeos produzidos há quatro anos. O conceito 
de construção do empreendimento é de uma 
infraestrutura de alto padrão e foi projetado para 
proporcionar conforto e a melhor experiência 
hoteleira aos hóspedes. Estamos felizes em 
alargar as fronteiras do turismo em Gramado. 
Nosso grupo é de pessoas felizes e temos como 

Alejandro Moreno: “A chegada do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa contribuirá muito para a região”
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objetivo transformar as pessoas através de 
momentos de lazer”, enfatizou Rezende.

Ele destaca que a aceitação desse resort 
pelo mercado de investidores foi um sucesso, 
ultrapassando todas as expectativas. “Tivemos 
uma aceitação do produto pelo cliente maior 
que o esperado, com um VGV que ultrapassou 
as estimativas e foram comercializadas seis 
mil frações. Incialmente cada cota foi adquiri-
da por R$ 40 mil e hoje vale R$ 89 mil pelo uso 
de quatro semanas do empreendimento. O in-
vestimento total para a construção desse em-
preendimento foi de R$ 120 milhões e estamos 
muito satisfeitos com os resultados. Agora 
passamos para a segunda fase que entregar 
experiências e com certeza será de pleno êxito 
em razão da parceria com a Wyndham”, as-
segura Rezende, prevendo que entre 40 e 50% 
dos proprietários estarão utilizando produto e 
o restante colocando no pool de locação.

Ele reforça dizendo que os benefícios da 
multipropriedade também se estendem a 

toda economia de Gramado, já que o modelo 
incentiva os turistas a voltarem sempre 
ao município. “Com a multipropriedade, a 
associação do empreendimento à RCI e o 
programa Wyndham Rewards, teremos um 
acréscimo de turistas na cidade, inclusive fora 
das altas temporadas, já que todo o sistema 
utilizado pelo Wyndham Gramado Termas Resort 
& Spa incentivará os turistas a conhecerem 
ou retornarem ao destino. Principalmente 
os restaurantes, comércio, parques e outras 
atrações turísticas de Gramado e cidades 
vizinhas se beneficiarão com a inauguração do 
resort”, concluiu Rezende.

Quem está gerenciando esse empreendi-
mento é Marc Balanger, que possui mais de 
20 anos de experiência no setor hoteleiro. Ele 
é formado em gestão hoteleira em Laussane, 
na Suíça, e já atuou na área de alimentos e 
bebidas, gerência de operações e gerência 
geral em vários hotéis de luxo e padrão supe-
rior, como: Sofitel, Pullman, Mercure e Caesar 

Gustavo Rezende: “O investimento total para a construção desse empreendimento foi de R$ 120 milhões”
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Park no Brasil, Argentina e Equador. Balanger 
diz que está com uma boa expectativa em re-
lação à performance desse empreendimento. 
“Devemos alcançar até o final desse ano uma 
taxa de ocupação de 60% e no próximo ano 
esperamos chegar a 80% e manter uma diária 
média de R$ 550,00”, acredita Balanger.

Moderna infraestrutura
Pensado para proporcionar o melhor do 

lazer para toda a família, o empreendimento 
oferece estrutura completa e serviços de quali-
dade. Com 309 apartamentos que variam de 22 
m² a 38 m², divididos em três categorias (Su-
perior, Suíte e Suíte Premium). Independente 
da categoria os apartamentos oferecem uma 
ótima infraestrutura para maximizar os serviços 
e isso inclui: piso frio e cerâmica que imita ma-
deira, um eficiente sistema de ar condicionado 
digital da marca Carrier, fechadura eletrônica 
em RFID da marca Assa Abloy, assim como os 

economizadores de energia, mini bar da marca 
Philco, TV de última geração da Panasonic com 
uma variedade de canais a cabo, wi-fi gratui-
to e de alta velocidade, bancada de trabalho, 
enxoval de cama e banho da Teka, colchão da 
marca Herval, cortina de voil e tecido black-
out para controlar a luminosidade fabricada 
pela VAG Confecções, assim como as capas da 
cama box e as almofadas. 

A Unicasa Móveis de Bento Gonçalves, de-
tentora das marcas Dell Anno, Favorita, New e 
Casa Brasileira, teve uma importante partici-
pação nesse empreendimento ao executar o 
mobiliário planejado, desde a confecção dos 
projetos, adaptações de produto, medições e 
execução de montagem.  “Essa parceria atesta 
a versatilidade corporativa da Unicasa, nosso 
suporte de alta tecnologia fabril e de logística, 
viabilizando um projeto inovador e super sele-
to”, afirma Daniel Zanonato, Gerente Corpora-
tivo e de Exportação da Unicasa.
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No lobby já se nota a preocupação com o padrão de acabamento para maximizar o conforto dos hóspedes
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Estilo europeu na arquitetura
A arquitetura do resort segue o estilo 

europeu da cidade, trazendo mais charme e 
beleza à Serra Gaúcha. Conta com recepção e 
room service 24 horas, wi-fi gratuito, serviço de 
concierge, restaurante, spa, piscina coberta, 
descoberta e infantil, academia de ginástica, 
sala de cinema, jacuzzi, mirante, bar na piscina, 
cafeteria, sala cyber para jogos adolescentes, 
sala de jogos para adultos e crianças, além de 
kids club e brinquedoteca para as menores. 

A gastronomia, ao estilo da culinária con-
temporânea, é outro destaque do empreendi-
mento, com vasto buffet de café da manhã e 
mais cardápio à la carte que poderá ser servi-
do na piscina, além de almoço e jantar no res-
taurante. Jantares temáticos, brunch aos do-
mingos, pacotes românticos e para a melhor 
idade também complementam a experiên-
cia do hóspede. Lavanderia, estacionamento, 

massagens, tratamentos de beleza e traslados 
complementam a gama de serviços ofertados 
que terão cobrança extra.

Compromisso com a sustentabilidade
O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa 

é o primeiro resort brasileiro de multiproprie-
dade com a certificação LEED - Leadership in 
Energy and Environmental Design. O empreen-
dimento foi projetado e construído no conceito 
Green Building, que garante que todo o pro-
cesso de construção e posterior funcionamen-
to sejam sustentáveis. Também será a primei-
ra construção na Região das Hortênsias, onde 
fica Gramado, a investir em uma certificação 
internacional. Entre as tecnologias ecologi-
camente corretas utilizadas, destaque para o 
paisagismo com vegetação adaptada ao mi-
croclima, reuso de água da chuva nos vasos 

Os apartamentos são bem amplos e possuem uma boa infraestrutura de serviços
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sanitários e irrigação, chuveiros e torneiras de 
alta performance, itens que reduzem o consu-
mo de água; sensores de presença em todas 

as áreas condominiais internas e previsão de 
iluminação natural em quase todos os ambi-
entes, reduzindo o consumo de energia.

O restaurante é bem montado e recebe confortavelmente um grande número de pessoas

Para garantir mais privacidade, o restaurante tem essa formatação de mesas
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Confira na galeria de imagens mais alguns dos ambientes do Wyndham Gramado Termas Resort 
& Spa.

Os apartamentos PCD – Pessoa Com Deficiência são bem confortáveis e funcionais

Sinuca, pebolim, mini-golfe também são opções de lazer
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Uma moderna sala de cinema recebe confortavelmente até 40 pessoas

Os hóspedes podem usar banheiras de hidromassagem enquanto observam a mata na região
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A piscina externa com borda infinita é uma das opções de lazer
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B&B Hotels anuncia novas uni-
dades no Rio de Janeiro (RJ) e 
em São Paulo (SP)

De origem francesa e com mais de 460 hotéis 
distribuídos pela Europa, a B&B Hotels chegou 
ao Brasil em 2016. Com um empreendimento 
em São José dos Campos, interior de São Pau-
lo, e outro em Uberlândia, Minas Gerais, a rede 
prevê mais três unidades, que serão inaugura-
das no segundo semestre de 2019: duas no Rio 

Fairmont Rio de Janeiro Copa-
cabana está com contagem 
regressiva para ser inaugurado

Com inauguração prevista para abril deste 
ano, o Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, 
de propriedade da AccorInvest, trará para a 
capital fluminense uma conexão carioca e ex-
periências de viagem personalizadas ao lon-
go da famosa Praia de Copacabana. O hotel 
será o primeiro da Fairmont no Brasil e o pri-
meiro hotel da marca na América do Sul. Os 
hóspedes que buscam um nível adicional de 
atenção poderão escolher o Fairmont Gold, 
um conceito de quarto de hotel exclusivo com 
serviços personalizados que atendem às ne-
cessidades de clientes viajando a lazer ou a 
negócios. Aqueles que procuram descanso e 
rejuvenescimento serão atraídos para o Fair-
mont Spa, que proporcionará oportunidades 
para o bem-estar pessoal.

A Gastronomia e bebidas dos restaurantes e 
lounges priorizarão a qualidade dos produtos, 
ingredientes locais e receitas e técnicas 
brasileiras autênticas.  O Marine Restô se 
destaca pelos frutos do mar grelhados, saladas 
e pratos compartilhados. O Coa & Co é uma 
experiência sensorial em homenagem ao design 
e ao café brasileiro. O café autenticamente local 
mostrará vários tipos de grãos, moídos na hora 

e preparados por baristas experientes, usando 
alguns métodos de extração. O hotel também 
contará com o Spirit Copa Bar, com vistas para 
o Pão de Açúcar.

Quem orquestrou o design geral do hotel foi 
Patricia Anastassiadis, que com obras de arte 
e móveis originais assinados por designers 
brasileiros, pretende reavivar matérias-primas 
características da cidade, como pedras 
e madeiras, com elegância e tratamento 
delicado. “O trabalho de restauração e 
modernização é sutil. Envolve a experiência 
dos materiais, invocando os sentidos, as 
memórias e a história pessoal dos convidados 
à medida que eles interagem com o design e a 
decoração”, afirma Patricia.

Maquete 3D do Fairmont Copacabana
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de Janeiro (uma próxima ao Aeroporto Santos 
Dumont e outra ainda confidencial) e uma na 
capital paulista (na região da estação da Luz). 

A B&B foi criada em 1990 e tem como con-
ceito a estrutura “econochic”, que foca em 
oferecer modernidade e serviços efetivos. São 
hospedagens econômicas com design e quali-
dade reunindo aquilo que é essencial aos hós-
pedes: camas confortáveis, conforto acústico e 

térmico, Wi-Fi rápido e um bom café da manhã. 
Trazendo ao Brasil os mesmos padrões e 

conceitos estabelecidos na rede internacio-
nal, oferece preço justo, garantindo hospeda-
gem para viajantes a lazer e a trabalho que, 
normalmente, dão prioridade ao bom custo-
benefício. Na Europa, a B&B conta com hotéis 
na França, Itália, Alemanha, Espanha, Polônia, 
República Tcheca, Áustria e Suíça. 

Hotel B&B de São José dos Campos (SP)
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Rede Vila Galé anuncia abertura 
de novas unidades em São 
Paulo, Bahia e Portugal

Depois do lançamento do Vila Galé Touros em 
setembro do ano passado, resort all inclusive no Rio 
Grande do Norte com 514 acomodações em uma 
área de 113 mil m², a Vila Galé anuncia novos proje-
tos em São Paulo, Bahia e Portugal. 

O Vila Galé Costa do Cacau, localizado nas 
proximidades de Ilhéus, na cidade de Una, litoral 
da Bahia, deverá entrar em operação em 2021 com 
um total de 467 quartos. O resort será all inclusive, 
seguindo o mesmo padrão dos demais. O investi-
mento previsto é de R$ 150 milhões. 

Outra novidade é a chegada do grupo a São 
Paulo, com o hotel Vila Galé Paulista. Focando no 
público corporativo, o empreendimento terá 110 uni-
dades habitacionais e um investimento estimado 
de R$ 80 milhões. 

Já em Portugal, a rede prevê a abertura do Vila 
Galé Collection Elvas, no Alentejo, em abril deste ano, 
com investimento estimado de mais de oito milhões 
de euros. E também a primeira fase do Vila Galé 

Douro Vineyards, em Lamego, inicialmente com sete 
quartos que, na segunda etapa, prevista para 2020, 
passarão a 49, num investimento de aproximada-
mente dez milhões de euros. 

No último trimestre de 2019, também está previs-
ta a inauguração do Vila Galé Serra da Estrela, em 
Manteigas, primeiro hotel de montanha do grupo, 
com investimento superior a dez milhões de eu-
ros. Já em 2020, a rede deve concretizar a abertura 
do Vila Galé Alter Real, no Alentejo, em Portugal. Ao 
todo, a rede Vila Galé planeja contar com 38 uni-
dades no mundo em 2021. 

Hilton e Atlantica Hotels assi-
nam acordo para desenvolver 
a marca Doubletree by Hilton

A Hilton e a Atlantica Hotels anunciaram no dia 
23 de janeiro a assinatura de contrato de licenci-
amento e gestão em que a Atlantica passa a de-
senvolver e administrar hotéis da bandeira Double-
Tree by Hilton no Brasil. Como parte do acordo, as 
companhias também comunicam o primeiro hotel 

Vista aérea do Vila Galé Touros (RN), que ocupa uma área de 113 mil m²
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DoubleTree by Hilton no Brasil, em Porto Alegre (RS). 
“Por meio de nossa parceria com a Atlantica Hotels, 
lançamos com sucesso a marca Hilton Garden Inn 
no Brasil e aguardamos expandir nosso portfólio 
no mercado interno com a estreia do DoubleTree 
by Hilton”, diz Ted Middleton, Vice-Presidente Sênior 
de Desenvolvimento para América Latina da Hilton. 
“Com a maior economia da América do Sul, o Bra-
sil mantém-se um foco de crescimento para nossa 
companhia na região, já que oferece grande poten-
cial para os nossos investidores locais e continua 
sendo um dos destinos mais requisitados por nos-
sos hóspedes recorrentes”, complementa. 

A marca DoubleTree by Hilton se junta ao port-
fólio de outras 19 marcas da Atlantica representa-
das por 120 hotéis no Brasil, incluindo a bandeira 
Hilton Garden Inn. Juntas, as companhias abriram 
quatro hotéis Hilton Garden Inn no Brasil, incluindo 
o recém-inaugurado Hilton Garden Inn Itajaí, de 
153 apartamentos, localizado na praia Brava (SC), 
o Hilton Garden Inn Goiânia (GO), o Hilton Garden 
Inn Belo Horizonte (MG) e o Hilton Garden Inn Santo 
André (SP). “Temos outros dois hotéis Hilton Garden 
Inn em desenvolvimento que devem ser abertos nos 
próximos dois anos – em São Paulo (SP) e Fortaleza 
(CE) – e outras cinco unidades em nosso pipeline”, 
afirma Eduardo Giestas, CEO da Atlantica Hotels.  

Projetado para ser inaugurado no 2º semestre de 
2022, o primeiro hotel  DoubleTree by Hilton contará 
com 141 apartamentos e fará parte de um enorme 
complexo com Incorporação da Melnick Even, 
incluindo shopping center e torre de escritórios e 
apresentará ainda uma área de eventos de mil 
m², com ambientes convidativos, perfeitos para 
reuniões e atividades sociais. “Levando-se em conta 
o sucesso de nossas recentes aberturas, estamos 
trabalhando com a Hilton para trazer mais uma 
marca líder da indústria ao Brasil com DoubleTree 
by Hilton”, diz Giestas.

Hilton atualmente tem um portfólio de mais de 
140 hotéis e resorts abertos, recebendo viajantes no 
Caribe e América Latina, incluindo sete hotéis no Bra-
sil. A companhia tem um robusto plano de desen-
volvimento de mais de 90 hotéis em toda a região.

Todos os hotéis Hilton participam do Hilton 
Honors, premiado programa de fidelidade para 
hóspedes de hotéis da Hilton. Os membros Hilton 
Honors que reservam diretamente têm acesso 
instantâneo a benefícios, incluindo um controle 
flexível de pagamento que permite aos membros 
escolher quase qualquer combinação de pontos 
e dinheiro para reservar sua estada, um desconto 
exclusivo para associados, Wi-Fi cortesia e acesso 
ao aplicativo Hilton Honors.

Projeção do primeiro Double Tree by Hilton, que será inaugurado no 2º semestre de 2022 em Porto Alegre (RS)
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Clara Ibiúna Resort inaugura 60 
novos apartamentos de luxo

Localizado a 12km do centro da cidade de 
Ibiúna, interior de São Paulo, o Clara Ibiúna 
Resort, foi ampliado e apresenta seus 60 novos 
apartamentos de luxo. Os quartos contam com 
vista para a represa, varanda, camas king size, kits 
de banho L’Occitane e banheira. Além disso, fazem 
parte das novidades do resort uma piscina coberta 
para adultos e crianças, saunas seca e a vapor, Spa 

L’occitane, brinquedoteca, teatro, ampliação do 
restaurante, Espaço Play, Espaço Oficina e Salão de 
Jogos. Entre as atrações da brinquedoteca estão o 
brinquedão com escorregador, o espaço baby e a 
casinha de bonecas. No Salão de Jogos, os jovens 
poderão se divertir com tênis de mesa, mesa de 
bilhar, mesa de pebolim e jogos de tabuleiro. O 
Espaço Teens conta com duas televisões de 65 
polegadas, X BOX ONE S e vista para a represa. Há, 
ainda, o Espaço Oficina, reunindo atividades como 
pintura, arte e leitura.

Fachada da nova ala de apartamentos
Fotos: D

ivulgação
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Novotel Rio de Janeiro Leme 
será totalmente reformado

O empreendimento localizado no bairro 
carioca do Leme será totalmente reformado e 
revitalizado para oferecer a seus hóspedes e 
clientes o que há de mais moderno na hotelaria, 
dentro do conceito global da marca. As obras 
tiveram início em janeiro de 2019, promovendo 
uma mudança completa nas áreas internas 
do edifício para reorganização do fluxo e 
alterações nas áreas sociais que refletirão a 
filosofia de serviços e atendimento Novotel. 
A reabertura está prevista para novembro de 
2019. O projeto de arquitetura e design, assinado 
pelo renomado arquiteto Fábio Galeazzo, que 
usou elementos inspirados no estilo de vida 
carioca, vai garantir um bar no rooftop aberto 
ao público, para que todos possam curtir a 
noite carioca com uma bela vista para a praia. 

Além disso, a unidade reformada terá uma 
piscina no último andar, com vista para o mar, 
e uma academia com equipamentos de última 
geração. Toda a obra e revitalização serão 
geridas pela BHG – Brazil Hospitality Group -, 
proprietária do imóvel, que está investindo R$ 

Os apartamentos ganharão uma decoração 
mais contemporânea



Modernização

34

Deville Express Cascavel (PR) 
passa por retrofit

Localizado na rodovia BR 277, que faz liga-
ção entre Curitiba e Foz do Iguaçu, o Deville Ex-
press Cascavel teve seu espaço de eventos re-
formado recentemente, totalizando uma área 
de 156 m², englobando as Salas Cascavel e 
Itaipu. O valor do investimento foi de R$ 102 mil. 

Segundo René Felipe Schuchovski Giuliani, 
Gerente de Arquitetura e Interiores da Rede 
Deville, as principais alterações foram a troca 
de piso, substituição do sistema de ar-condi-
cionado e de iluminação. “Pensando no múlti-
plo uso das salas e em reduzir a manutenção 
dos carpetes, propusemos a instalação de 
um piso porcelanato com resistência a alto 
tráfego. A paginação deste piso foi disposta 
de forma inusitada e assimétrica, explorando 
o movimento e os diversos modos de monta-
gem das salas”. 

O sistema de ar-condicionado também foi 
atualizado, garantindo melhor eficiência de 

climatização, redução no consumo de energia 
e de ruídos. Completando o retrofit, a nova 
iluminação explorou linhas retas e um visual 
moderno, e além disso, foram criados cenários 
com a possibilidade de luz reduzida para 
momentos de apresentações com o uso de 
projeção. A capacidade máxima do espaço é de 
200 pessoas, para o formato coquetel, podendo 
receber diversos tipos de eventos como 
corporativos, sociais, acadêmicos, culturais, 
esportivos, entre outros.  

Transamerica Victoria Place 
investe R$ 650 mil em retrofit

O Transamerica Classic Victoria Place está 
em processo de retrofit para sua fachada, lob-
by e hall de entrada. As modernizações con-
templam um novo revestimento externo e piso, 
além de todo o mobiliário do hall. A remodela-
ção dos cômodos faz parte do projeto assina-
do pela arquiteta Carolina Rocco, que detém 
experiência em edificações hoteleiras. Todo o 
design foi concebido a partir de elementos em 
mármore e madeira, para conferir aos ambi-
entes uma identidade contemporânea, capaz 
de se conectar a paisagem urbana do Itaim. 
O investimento é de aproximadamente R$ 650 

25 milhões no retrofit. No período em que o 
hotel estiver em reforma, os hóspedes poderão 
contar com outros hotéis no Rio de Janeiro, 
como em Copacabana e Ipanema.

Uma das salas de eventos
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Vale Suíço Resort (MG) inau-
gura novos apartamentos

O empreendimento localizado a 130 km da 
capital paulista inicia o ano com novidades 
para os hóspedes. O Vale Suíço Resort lançou 58 
novas acomodações, que prometem agradar 
clientes de lazer e de eventos. Todos os novos 
apartamentos são da categoria Vip e serão 
disponibilizados em duas fases: 29 unidades já 
estão prontas para uso e, a segunda metade, 
para a temporada de inverno, em junho. O 
projeto de expansão foi iniciado em meados de 

2017 e as obras não interferiram no cotidiano 
do resort. A previsão de investimento até a 
entrega das acomodações é de R$ 9 milhões 
e, com a nova ala, o resort terá um total de 
250 unidades habitacionais, disponibilizadas 
em suítes e chalés. “Era uma necessidade 
equilibrar a capacidade de hospedagem 
com as demandas de lazer e eventos do 
resort. Sempre tivemos condições de atender 
a um número muito maior de pessoas em 
nossas áreas do que tínhamos disponíveis 
em unidades habitacionais. A construção 
vem equalizar essa capacidade e, a partir 
de junho do ano que vem, atenderemos 
confortavelmente 800 pessoas em nossas 
unidades, tanto os hóspedes de lazer quanto 
os de eventos”, declara Thiago Borges, Diretor 
comercial do Vale Suíço.

mil e a conclusão da obra está prevista para 
março deste ano.

Para o Gerente Geral, Lincoln Marcolongo, a 
ideia do retrofit surgiu a partir da necessidade 
de manter o empreendimento atualizado 
conforme o mercado. “O Itaim Bibi aloca 
um público de alto nível, que busca opções 
de hospedagem sofisticadas. Por isso, 
acreditamos que com essa atualização 
poderemos compatibilizar nosso hotel a 
demanda da região”, afirma o executivo.

Os apartamentos possuem uma decoração 
em cores pastéis para aumentar a sensação 

de tranquilidade aos hóspedes

Projeto da fachada do hotel

Juma Amazon Lodge investe na 
modernização de seus bangalôs

Para oferecer uma experiência de imersão 
na selva mais confortável, o Juma Amazon 
Lodge, às margens do rio Juma, localizado a 
três horas de barco e carro de Manaus (AM), 
reformou recentemente seus seis bangalôs 
voltados para a floresta Amazônica. Ao todo, 
o hotel conta com 19 acomodações, sendo 
12 voltadas para o rio Juma e um bangalô 
panorâmico. Todos os chalés floresta foram 
ampliados para aproximadamente 30 m² 
e ganharam banheiros novos (maiores e 
equipados com duchas solares). “Depois da 



Modernização

36

O projeto apresenta decoração contem-
porânea e aconchegante com assinatura da 
design de interiores Marina Linhares. Foram 
implantadas novas cores, layout, equipamen-
tos e decoração. Com a reforma, foram criadas 
novas categorias de apartamentos. A partir 
de agora, serão cinco ao todo: luxo, standard, 
além das novas studio, suíte e suíte premium. 
O lobby também está passando por reformas 
com previsão de entrega até o fim do ano e 
ela também seguirá o estilo das novas habita-
ções, principalmente nas cores.

Com a reforma, os apartamentos ficaram ainda 
mais aconchegantes
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Mesmo em plena selva amazônica, os hóspedes poderão contar com chalés como esse, bem montados e equipados

reforma, todos os bangalôs vista floresta 
comportam pelo menos quatro pessoas, o 
que permite oferecer uma experiência mais 
agradável para as famílias que pretendem 
passar as férias de janeiro na Amazônia”, disse 
o Diretor do Juma, Caio Fonseca.

O empreendimento está em uma área de 
7000 hectares (17,300 acres) e promove expe-
dições com seus hóspedes pela floresta, com 
atividades como observação de botos, passeio 
de canoa, visita a comunidades ribeirinhas, 
caminhadas pela selva para observação da 
fauna e flora e pernoites na floresta com guia.

Hotel Address Faria Lima by 
Intercity finalizou reforma de 20 
apartamentos

O empreendimento localizado no bairro 
paulistano do Itaim Bibi, finalizou a reforma de 
20 dos 73 apartamentos disponíveis, oferecendo 
novas categorias e uma mudança no estilo de 
hospedagem oferecido. O plano é que até 2020 
todos os quartos sejam totalmente remodelados.
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Nobile divulga números de taxa 
de ocupação, diária média e 
REVPAR da rede em 2018

O grupo Nobile divulgou recentemente 
dados relacionados com seu desempenho 
em 2018. Segundo Roberto Bertino, Fundador 
e Presidente da companhia, muito embora 
ainda acanhados, os resultados da economia 
brasileira apresentaram crescimento do PIB 
próximo de 1,3%, ficando abaixo da projeção 
de 1,6%. “Esse crescimento do PIB, mesmo que 
pequeno, atrelado ao esforço da nossa equipe, 
resultou de forma consolidada aos hotéis do 
portfólio da Nobile num incremento de 9% 
na taxa de ocupação, 4% na diária média e 
13% em REVPAR - Receita por Apartamento 
Disponível - em relação ao ano de 2017. O 
incremento no REVPAR gerou um aumento de 
21% no lucro consolidado das operações do 
grupo”, destacou. 

Em 2018 a NOBILE completou 10 anos de 
atividades, agregando ao seu portfólio 13 no-
vos hotéis e conquistando, de acordo com Ber-
tino, maturidade institucional com indicadores 

- 67 operações (hotéis, resorts e long stays)
- 19 hotéis em pipeline
- 3ª posição no ranking das 50 maiores re-

des hoteleiras do Brasil (Fonte: Jones Lang La-
Salle 2018)

- 11.700+ quartos
- Três países (Brasil, Paraguai e Chile)
- 19 estados
- 42 cidades
- 16 marcas hoteleiras nos segmentos de 

econômico a luxo
- R$ 340 milhões em faturamento
- 100+ hotéis na soft brand Ameris by Nobile 

(sendo a 1ª e maior rede de hotéis indepen-
dentes do Brasil) 

- 2.700+ funcionários
- NOBILE PLUS (Programa de Fidelidade com 

mais de 200 mil associados)

Para 2019, a perspectiva é de manutenção 
do cenário de crescimento observado em 2018, 

impactantes que refletem o trabalho sério, a 
paixão e engajamento de seus colaboradores, 
tais como:

Roberto Bertino, Fundador e Presidente do Grupo Nobile
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Em parceria com a Blue Tree 
Hotels, Rio Ave converte hotel e 
amplia marca 

O litoral de Jaboatão dos Guararapes 
(PE) conta com uma nova unidade hoteleira 
inaugurada em dezembro de 2018: o Bugan 

Paiva by Blue Tree Hotels, conversão estratégica 
da Rio Ave para fortalecer sua marca própria, 
lançada em junho do mesmo ano. A expansão da 
bandeira ‘made in Pernambuco’ é em parceria 
com a Blue Tree Hotels, rede responsável pela 
operação comercial e que irá viabilizar os canais 
de venda do hotel Bugan Paiva.

Este é o segundo hotel a levar a bandeira 
Bugan – a primeira unidade foi um 
empreendimento de alto padrão localizado na 
praia de Boa Viagem, em Recife. “Após estudo 
de mercado e da avaliação positiva do Bugan 
Recife, tivemos certeza de que já era hora de 
ampliar nossa marca no setor de hospedagem 
e serviços”, comenta o Diretor Comercial da Rio 
Ave, Alberto Ferreira da Costa Júnior. 

O Bugan Paiva by Blue Tree Hotels, que já 
atende ao turista de negócios e de lazer e opera 
desde 2016, segue os moldes do Bugan Recife e o 
mesmo padrão de qualidade de gestão hoteleira 
Rio Ave. O hotel oferece frigobar no quarto, wi-fi 

com incremento taxa de ocupação e, princi-
palmente, na diária média. As projeções são 
reforçadas pela estimativa do Banco Central 
de crescimento de 2,53% do PIB para este ano. 
“Continuamos confiantes no futuro do nosso 
País, no potencial de nossos funcionários e em 
nossas ferramentas de gestão para minimi-
zarmos os efeitos da crise e potencializarmos 
melhorias nos resultados dos empreendimen-
tos sob nossa administração”, finalizou Rober-
to Bertino.
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de alta velocidade e gratuito, room service 24 
horas com cardápio diversificado e atendimento 
na piscina. O restaurante é aberto ao público 
externo e conta com pratos da cozinha regional, 
contemporânea e pizza artesanal. 

Mercado corporativo
Voltado também ao turismo de negócios, 

o Bugan Paiva by Blue Tree Hotels conta com 
um foyer espaçoso, ideal para pequenas 
exposições, coquetéis, apresentações, 
coffee breaks, vernissages, entre outros. 
Oferece estacionamento para 100 veículos 
e um Salão de Eventos e Convenções com 
aproximadamente 545 m², além de outras três 
salas menores para reuniões.

Com fachada de vidro, o hotel dispõe de 192 
apartamentos com vista para o mar em seus 
24 pavimentos. O edifício tem quartos dis-

Vivence Hotéis & Resorts 
assume administração da 
Pousada das Cavalhadas

A rede Vivence Hotéis & Resorts passou 
a administrar recentemente a Pousada 
das Cavalhadas, de Pirenópolis (GO). O 
empreendimento tem 18 suítes e está localizado 
no centro histórico da cidade. Além das 
charmosas suítes coloniais, a Pousada das 
Cavalhadas tem uma exclusiva área de lazer 

tribuídos em oito unidades por andar, além de 
contar com um restaurante de aproximada-
mente 231 m², lobby bar, fitness center, sauna, 
lavanderia e espaço para eventos no rooftop. 
A cobertura traz piscina com borda infinita e 
vista panorâmica. 

Um dos quartos do Bugan Paiva by Blue Tree Hotels
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com piscina ladeada por jardins, sauna, redário, 
spa e ambientes diversos de convivência.

Segundo Vanessa Morales, Diretora Opera-
cional da Vivence Hotéis & Resorts, “a primeira 
pousada da rede é sinônimo de exclusividade, 
aconchego, conforto, tranquilidade e localiza-
ção privilegiada”. 

Além de Pirenópolis, a Vivence inaugurou o 
Vivence Suítes Hotel Palmas (TO) no dia 1° de 

Samba Hotéis fecha 2018 com 
faturamento de R$ 40 milhões

Registrando cinco novos empreendimentos 
inaugurados em 2018 (o Samba Belo Horizonte 
Centro, Samba Lagoa da Prata by Gilberto Silva, 
Samba Itu Hotel & Convention, Bossa Nova 
Beirute e o Samba Cabo Frio - com abertura 
prevista para abril de 2019), a rede mineira 
Samba Hotéis celebra o faturamento de R$ 40 
milhões no ano passado, quase dobrando o 
número registrado em 2017, de R$ 23 milhões, e 
está confiante no reaquecimento da economia 
este ano. “Apesar do cenário de crise, 
obtivemos ótimos resultados. Foram cinco 
novos hotéis, lançamos a bandeira Samba 
In The Box, composta por empreendimentos 
feitos em contêineres, participamos de feiras 

fevereiro deste ano, e destaca bons resultados 
no Vivence Suítes Hotel Goiânia (GO). 

Pousada conta com 18 suítes e está localizada no 
centro histórico de Pirenópólis (GO)

Criada em 2014, a rede possui, hoje, 11 hotéis em operação
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de hotelaria e turismo, fizemos muitos contatos 
com empresários e estamos com diversas 
negociações”, explica o CEO da Samba Hotéis, 
Guilherme Castro. A rede foi criada em 2014 e, 
hoje, possui 11 hotéis em operação. Para 2019, 
o CEO da Samba Hotéis prevê alcançar 20 
unidades em seu portfólio, em localidades que 
vão do Sul ao Nordeste.

Samba In The Box
Projetados para serem confortáveis, 

econômicos e práticos, os hotéis Samba In 
The Box, de construção rápida e com custo 
aproximadamente 65% menor que um hotel 
convencional, são a grande aposta da rede 
Samba Hotéis para 2019. “O valor aproximado 
para construir um Samba In The Box é de R$ 2 
milhões e o prazo pode variar entre seis e oito 
meses, enquanto que, para uma propriedade 
convencional, a média é de 1,5 a três anos. 
Assim, o investidor já sai na frente com a 
possibilidade de começar o retorno financeiro 
ainda mais cedo”, afirma Fred Carvalho, CMO 
da rede.

Resorts Salinas encerram 2018 
com receita de R$ 145 milhões 
e taxa de ocupação de 92%

Os resorts Salinas Maragogi e Salinas Ma-
ceió (AL) fecharam 2018 com 92% de taxa de 
ocupação anual, crescendo em relação ao 
ano anterior, gerando ao grupo receita total 
de aproximadamente R$ 145 milhões. A últi-
ma pesquisa publicada pela JLL, Hotelaria Em 
Números, trouxe uma média de ocupação dos 
resorts de praia no Brasil de 58% no ano de 

2017. Esses números apontam uma diferença 
representativa da performance apresentada 
pelos resorts Salinas em relação ao mercado, 
tanto em 2017 quanto em 2018.

Com esse resultado, o Salinas Maragogi vai 
expandir sua capacidade, até o final do pri-
meiro semestre de 2019, de 268 para 302 apar-
tamentos. Em 2018, o resort registrou um cres-
cimento de 30%, com 94% de ocupação e mais 
de 90 mil diárias, garantindo mais de R$ 100 
milhões em receita. 

Já o Salinas Maceió, com 153 unidades, 
fechou 2018 com 91% de ocupação, o 
equivalente a mais de 50 mil diárias e um 
rendimento de R$ 45 milhões. Neste ano, o 
Salinas Maceió passará 60 dias fechado para 
uma reforma de modernização de suas UHs e 
da área de lazer. Apenas nos últimos dois anos, 
o resort recebeu investimentos que superaram 
R$ 10 milhões. “Apesar do cenário nacional não 
ser de crescimento, conseguimos não apenas 
manter, mas aumentar nosso desempenho em 
relação a 2017. Fortalecemos nossos canais 
diretos, nosso site e nossa Central de Reservas, 
o que trouxe uma rentabilidade maior para 
nossas vendas. Em 2019, pretendemos seguir 
nesse caminho, fortalecendo cada vez mais 
esse contato direto entre clientes e nossos 
resorts”, comenta Fernando Holanda, Diretor de 
Marketing do Grupo Amarante. 

O sucesso alcançado em 2018 contribuiu 
para que o Grupo Amarante acelerasse o in-
vestimento de mais de R$ 50 milhões em seu 
mais novo empreendimento: Japaratinga 
Lounge Resort (AL), que será lançado no próxi-
mo mês de maio com 230 apartamentos, sen-
do o primeiro equipamento de grande porte 
do destino, que faz parte da Área de Proteção 
Ambiental da Costa dos Corais. O empreendi-

Vista aérea do Salinas Maragogi (AL)
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mento deve gerar mais de 500 empregos dire-
tos e indiretos. 

Ambos os resorts tiveram a maioria absoluta 
de todas as diárias vendidas por meio dos 
canais próprios - site ou telefone -, o que já 
é uma marca registrada do Grupo Amarante, 
que conta com mais de mil colaboradores. Um 
em cada cinco hóspedes que opta por estes 
canais já esteve nos resorts e faz parte dos mais 
de 80% de hóspedes que dão nota nove ou dez 
quando perguntados sobre a probabilidade 
de indicarem a experiência vivida no Salinas 
Maragogi ou no Salinas Maceió para um amigo. 

Para 2019, a expectativa é de manter e 
melhorar este desempenho, incrementando 
investimentos e o padrão de qualidade 
oferecido aos hóspedes dos resorts Salinas. “A 
qualidade no atendimento é a prioridade do 
nosso Grupo e o que faz tantos hóspedes se 
tornarem habitués. Nossos colaboradores estão 

Vila Galé fatura R$ 318 milhões 
em 2018 com seus nove em-
preendimentos no Brasil

A rede de resorts Vila Galé anunciou fatura-
mento de R$ 318 milhões no ano passado com 
suas nove unidades no Brasil. O valor representa 
um aumento de 20% em comparação à receita 
total de 2017, que foi de R$ 265 milhões. Em 2018, 
foram contabilizados 535 mil quartos ocupados, 
cerca de 8% a mais que em 2017. 

Os resultados positivos são reflexos da estra-
tégia adotada pela Vila Galé no ano passado, 
com foco nas inovações, entretenimento e ofer-

sempre focados em trazer a melhor experiência 
possível a quem se hospeda conosco, e isso vai 
do check-in ao check-out, da venda ao pós-
venda”, conclui Holanda.

Vila Galé Touros, no Rio Grande do Norte
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ta gastronômica, bem como no investimento e 
lançamento de novos projetos. Dentre as novi-
dades, um novo conceito de alimentação, o res-
taurante Massa Fina; a renovação do Clube Nep 
(área kids) de algumas unidades; a criação do 
“Espaço Galera”, para os adolescentes e, tam-
bém, a inauguração do resort all inclusive no Rio 
Grande do Norte, o Vila Galé Touros. “Ao todo, 
foram investidos cerca de R$ 20 milhões em 
renovações. Para este ano, estamos preparando 
diversas outras inovações em nossas unidades”, 
enfatiza José António Bastos, Diretor de Opera-
ções Brasil.

Em 2018, os brasileiros mantiveram-se como 
o principal público nos hotéis Vila Galé no Brasil, 
representando cerca de 88% do total, seguidos 
da Argentina e Portugal. No território brasileiro, 
foram criados cerca de 400 novos postos de tra-
balho. Já em Portugal, onde a rede detém 23 ho-
téis, o grupo teve receita de 112 milhões de euros, 
que comparam com os 106 milhões registrados 
no exercício anterior. No ano passado, no mer-
cado nacional, contabilizaram-se cerca de 977 
mil quartos ocupados, em linha com 2017. 

Em termos de resultados globais, os 32 hotéis 
da Vila Galé alcançaram um volume de negó-

Rede Tauá de Hotéis anuncia 
Daniel Chequer Ribeiro como 
novo Presidente

O Fundador da Rede Tauá de Hotéis, João 
Pinto Ribeiro, comunicou a sucessão do cargo de 
Presidente do grupo para Daniel Chequer Ribeiro, 
visando garantir a estabilidade administrativa e 
a continuidade das operações. Daniel assumiu a 
posição no dia 1º de janeiro, celebrando a ótima 
fase e as novidades: em 2018, o faturamento da 
rede cresceu 28% em relação a 2017. Para 2019, a 
previsão é manter o índice. 

O grupo Tauá contará também com um Con-
selho formado por um profissional de renome do 
mercado hoteleiro, um do mercado financeiro e 
dois membros da família Ribeiro: João Luiz Che-
quer, o primogênito, e o empresário João Pinto 
Ribeiro - que também permanece realizando 
o treinamento institucional dos colaboradores 
que ingressam na rede, além das reuniões se-
mestrais com todas as equipes da Tauá. 

cios de 184 milhões de euros em 2018, mais 6% 
do que em 2017. 

Daniel Chequer Ribeiro comanda a expansão da rede Tauá a partir de agora
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Atlantica Hotels converte ban-
deira de hotel na região da 
Berrini, na capital paulista

A Atlantica Hotels firmou contrato e assumiu, 
desde o começo de fevereiro, a administração 
do Tryp Berrini São Paulo, localizado no Brooklin 
Novo, Zona Sul de São Paulo (SP). O hotel, passa 
a operar com a bandeira Park Inn by Radisson, 
conta com 171 apartamentos com metragens 
de 28 m².

De acordo com Ricardo Bluvol, Vice-
Presidente de Desenvolvimento da Atlantica, a 
adição de mais um empreendimento em São 
Paulo faz parte da estratégia de consolidação da 
Atlantica Hotels na cidade. “Com este contrato, 

chegamos a 14 hotéis na maior cidade brasileira, 
cuja oferta ultrapassa 2.370 apartamentos”, 
enfatiza Ricardo. 

O Park Inn by Radisson Berrini está ao lado da 
Avenida Luís Carlos Berrini, a 600 metros da esta-
ção de trem Berrini e com fácil acesso à Avenida 
das Nações Unidas, e próximo a restaurantes, 
shoppings, teatros e parques públicos. O hotel 
oferecerá diversas comodidades, como fitness 
center, restaurante e seis salas de reuniões.

Em 2018, a Atlantica Hotels promoveu outras 
duas conversões de hotéis na cidade de São 
Paulo localizados no bairro dos Jardins. Em abril, 
a companhia iniciou a administração do Radis-
son Paulista e no final de novembro, adicionou ao 
seu portfólio, o Quality Paulista – São Paulo.

Fachada do Park Inn by Radisson Berrini
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Slaviero Hotéis mantém ritmo 
de crescimento

Com novos negócios no pipeline em 2019 e outros 
adicionados em 2018, a Slaviero Hotéis chegou bem 
perto das ambiciosas metas previstas para o ano, 
e registrou incremento de vendas de room nights 
de quase 13%. Com dois novos hotéis agregados ao 
seu portfólio no ano passado – o Slaviero Essential 
João Pessoa e o Jatiúca Suites Resort, em Maceió, a 
administradora hoteleira paranaense adicionou 174 
novas unidades habitacionais. 

A diária média, por sua vez, registrou tímido au-
mento, da ordem de 3,3%, enquanto que a taxa de 
ocupação registrou alta de 6,8% no ano, e a receita 
bruta reportou incremento de 3,4%. Confirmando a 
tese de que o segundo semestre manteve-se mais 
elevado que o primeiro, a rede destacou bons resul-
tados no quarto trimestre de 2018.

O grupo anuncia cinco novas inaugurações 
em 2019, duas delas em Campina Grande - parte 

de um complexo multi-uso, incluindo hotel, flat, 
torres residenciais, torre corporativa, shopping 
e estacionamento – e outras três em Manaus e 
Curitiba. De acordo com Cincinato Lui, Diretor de 
Marketing e Distribuição, 2019 é promissor, não 
apenas devido à melhora do cenário econômico 
nacional, mas também pelo direcionamento 
estratégico da Slaviero Hotéis para melhorar a 
experiência do hóspede, já trabalhando com 
conceitos da mudança geracional de usuários 
dos hotéis e apostando na fidelização e recompra 
dos clientes.

O executivo ressalta que as projeções para 2019 
indicam crescimento da receita da ordem de 14% 
comparado a 2018, sendo 5% através da ocupação 
e 9% em diária média. “Investimentos em ferramen-
tas e processos de gestão de vendas e distribuição, 
que nos auxiliam na agilidade necessária para au-
mentar nossas vendas, também estão em nosso 
radar”, comenta Lui.

Cincinato Lui, Diretor de Marketing e Distribuição
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AccorHotels inaugura mais três 
hotéis em Belém do Pará

Desde janeiro, a capital paraense conta com 
mais três hotéis operados pela AccorHotels: o Mer-
cure Belém Boulevard, o ibis Styles Batista Campos e 
o ibis Styles Nazaré. Com três unidades já existentes 
na cidade, o Grand Mercure Belém, ibis Belém Aero-
porto e ibis budget Belém, a AccorHotels totalizará 
seis hotéis em operação, definindo a importância 
do estado para a empresa. 

A marca ibis Styles chega com dois hotéis. A uni-
dade Batista Campos conta com um restaurante à 
la carte especializado na famosa culinária regional 
do Pará, para almoços e jantares, tanto para hós-
pedes quanto moradores locais. O hotel ainda tem 
wi-fi em todas as áreas comuns e quartos, além de 
estacionamento, com localização estratégica, em 
uma região próxima à Igreja da Santíssima Trindade 
e a um dos principais shoppings centers da cidade. 

As mesmas comodidades e serviços oferecidos 
no ibis Styles Batista Campos também estão à dis-

posição dos clientes no ibis Styles Belém Nazaré. A 
unidade oferece, ainda, restaurante, academia e 
piscina. A Basílica Nossa Senhora de Nazaré está a 
apenas 750 metros do hotel e próximo à Praça da 
República e ao museu Emílio Goeldi.

Já a marca Mercure, categoria midscale da 
AccorHotels, oferece em seu cardápio opções de 
pratos regionais, como o Filhote ao Vinagrete de 
Manga e o Risoto Paraense, além de piscina, sau-
na, academia, salão de jogos e wi-fi nas áreas co-
muns e nos quartos, todos eles com TV a cabo e 
ar-condicionado. Está localizado no bairro Umari-
zal, a três quilômetros do Parque da Residência e 
a apenas um quilômetro do Complexo Turístico da 
Estação das Docas. Todos os serviços são abertos 
não só para hóspedes, mas também para mora-
dores da capital paraense. 

“A chegada dessas três unidades em Belém é 
mais um passo da AccorHotels em direção à nossa 
meta de operar 500 hotéis no Brasil até 2020. Essa 
expansão demonstra o potencial do Brasil, que 
ainda tem muito espaço e oportunidades para 

Piscina do hotel ibis Styles Belém Nazaré
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o desenvolvimento do mercado de hotelaria e 
turismo”, afirma o Vice-Presidente Executivo de 
Operações Midscale & Economy AccorHotels 
Brasil, Olivier Hick. 

Os três hotéis pertencem à BHG e são parte do 
acordo concretizado em 2017, por meio do qual a 
AccorHotels assumiu os contratos de administração 
da empresa brasileira. 

Rede internacional de hotéis 
Selina inaugura primeira uni-
dade no Brasil

Com o objetivo de expandir presença no Brasil, a 
rede hoteleira Selina, que já opera em oito países da 
América do Sul, América Central e Europa, acaba de 
colocar em operação sua primeira unidade no Brasil. 
O bairro boêmio da Lapa no Rio de Janeiro (RJ), foi o 
local escolhido. O empreendimento tem como foco 
os nômades digitais, jovens que trabalham conecta-
dos e podem se deslocar pelo mundo. O empreen-
dimento mistura diferentes estilos de hospedagens 
e ‘surf camps’ com design moderno, conforto e a 
qualidade do serviço em hotéis. 

O Selina Lapa Rio conta com 406 camas, incluin-
do quartos privativos e outros modelos de acomo-
dação, além de espaço para cowork, lojas, restau-
rantes e ambientes culturais. O objetivo é oferecer 
experiências das mais diversas para que os hós-
pedes possam conhecer o melhor do Rio de Janeiro.

Há também atividades como aulas de Yoga e 
eventos musicais. Murais, colagens e expressões 
artísticas estão nos quartos, corredores e áreas co-
muns do hotel, que atrai também com uma vista 
única do arco da Lapa. Para os apaixonados por 
música, novidades serão divulgadas em fevereiro.

A área Selina Home oferecerá aos hóspedes co-
zinha comunitária, biblioteca e um cinema a partir 
de fevereiro. Em março será inaugurado o rooftop 
bar com vista panorâmica da Lapa, especialmente 
pensado para apresentações musicais e festas. 

Aposta no Brasil
A expectativa da rede de hotéis Selina é atingir 

60 milhões de dólares em investimentos por aqui 
nos próximos cinco anos, com possibilidade de abrir 
até 40 hotéis. Florianópolis e São Paulo são as próxi-
mas cidades a receber uma propriedade.

Fachada do Selina Lapa Rio
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ABIH-SC inicia a comercialização 
dos espaços na feira EXPROTEL
79 espaços estão disponíveis. A novidade 
nesta edição são os espaços no hall de en-
trada do evento.

A ABIH-SC - Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis de Santa Catarina - deu início à 
comercialização dos espaços disponíveis para 
a realização da 30ª edição da EXPROTEL – Feira 
de produtos e serviços para o segmento ho-
teleiro e do ENCATHO - Encontro Catarinense 
de Hoteleiros. O evento, que tem a Revista Ho-
téis como Media Partner, acontece de 13 a 15 de 
agosto, no CentroSul, em Florianópolis. Entre os 
destaques da edição 2019, está a comercializa-
ção de espaços para exposição no hall de en-
trada do evento.

A EXPROTEL tem como principal objetivo 
aproximar fornecedores e compradores dos 
meios de hospedagem. No entanto, o volume 
de profissionais da imprensa especializada e 
a presença dos inúmeros empresários de di-
versos estados do Brasil, tornam o evento uma 
excelente vitrine de lançamentos nacionais e 
divulgação da marca para toda cadeia produ-
tiva do turismo.

Para a edição de 2019 estão disponíveis 
para comercialização 79 estandes, nas op-
ções de área livre e montagem básica. Para 
o Diretor-presidente da ABIH-SC, Osmar José 
Vailatti, o espaço é uma excelente oportuni-
dade de bons negócios. “A EXPROTEL é reduto 
de negócios, mas também de prospecção e 
relacionamento. Temos expositores nacionais 
que participam para lançar produtos com foco 
em ampliar sua carteira de clientes na região 
sul do país, bem como, empresas tradicionais 
do meio que já participam desde as primei-

ras edições da feira, justamente para manter o 
relacionamento com o atual cliente e, é claro, 
sempre em busca de novos consumidores”, 
afirma Vailatti.

No espaço, o visitante poderá encontrar 
artigos de cama, mesa, banho, decoração, 
tecnologia, segurança, comunicação, higiene 
pessoal, softwares, e muito mais. Como a feira 
integra a programação do ENCATHO, é pos-
sível adquirir também novos conhecimentos 
no setor, trocar experiências com outros pro-
fissionais e empresários, bem como, dialogar e 
buscar informações com entidades associati-
vas do trade turístico.

Interessados em participar da feira podem 
solicitar proposta através do fone: (48) 3222-
8492, pelo e-mail comercial@abih-sc.com.br  
ou através do whatsapp (48) 98843-7659. O 
acesso ao evento é gratuito e, em breve, será 
disponibilizado o link para credenciamento no 
site www.encatho.com.br.

ABIH-SP projeta crescimento de 
3% a 5% na taxa de ocupação 
hoteleira em 2019

A ABIH-SP – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo 
– divulgou recentemente um balanço sobre 
o desempenho da hotelaria em 2018, além 
das expectativas e projeções para o cenário 
turístico a partir da nova gestão política, bem 
como os desafios que o segmento e o turismo 
paulista terão em 2019. Segundo apuração, 
o mercado hoteleiro do Estado de São Paulo 
faturou R$ 7,45 bilhões em diárias e R$ 1,53 
bilhões em alimentos e bebidas no segmento 
no ano passado. “Projetamos para 2019 um 
crescimento de 3% a 5% na taxa de ocupação 
hoteleira e de 5% a 9% no aumento na demanda 
no turismo de eventos, corporativo e lazer, se 
compararmos com 2018”, comenta Bruno Omori, 
Presidente da Entidade. A Associação também 
publicou um gráfico comparativo com a média 
da ocupação hoteleira no Estado de São Paulo 
a partir de 2010.

O dirigente ressalta que a escolha de Vinicius 
Lummertz, novo Secretário de Turismo de São 
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Paulo, também contribuirá para o alinhamento 
de ações e crescimento do segmento turístico 
e hoteleiro na capital e interior. “O governador 
João Dória foi estratégico ao trazer o ex-
ministro Lummertz para a pasta do turismo. 
Além de ser técnico no setor, ele tem uma 
visão política diferenciada e excelente relação 
com todo trade turístico. Certamente, isso será 
fundamental para obtermos uma consolidação 
do turismo como importante pauta econômica 
paulista”, enfatiza Omori.

A ABIH-SP também ampliará sua atuação 
com várias iniciativas que, segundo Bruno, 
contribuirão com o crescimento e fortaleci-
mento do setor. Entre as ações programadas a 
Entidade confirmou para dias 10 e 11 de junho, 
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo (SP), a realização do SEHGA - Congres-
so de Sinergia Estratégica entre a Hotelaria, 
Governo, Academia e Trade Turístico - simul-
taneamente com a EXPOTEL - Feira Internacio-
nal para Hotelaria - e a entrega do Prêmio Top 

Fornecedor da Hotelaria Paulista. “Além disso, 
vamos ampliar nossos canais de comunica-
ção que sempre estarão posicionados para 
defender e desenvolver a hotelaria e o turismo 
paulista”, conclui Bruno Omori.

Mavsa Resort (SP) inaugura horta 
orgânica com 3 mil m² que pode 
ser visitada pelos hóspedes

O Mavsa Resort Convention & Spa, localizado 
no município de Cesário Lange, interior pau-
lista, agora conta com uma horta de 3 mil m² 
que pode ser visitada pelos hóspedes. São 2 mil 
m² cobertos e mil a céu aberto, onde são cul-
tivados legumes, folhas e frutas. “Nossa horta 
está localizada no Mundo dos Sonhos, próxima 
à fazendinha e à Cidade dos Sonhos. Hoje, a 
produção responde por 30% do que é servido 
em nosso restaurante, mas nossa intenção é 

Bruno Omori, Presidente da ABIH-SP
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Resort Le Canton (RJ) destaca 
balanço positivo de 2018 e 
anuncia novidades

O Le Canton, de Teresópolis, na Região Ser-
rana do Rio de Janeiro (RJ), comemora resul-
tados positivos referentes ao ano passado. A 
Diretora do resort, Mônica Paixão, enfatiza o 
balanço do ano e anuncia crescimento de re-
ceita. “Conseguimos operar o hotel com maior 
eficiência e, com isso, alcançamos nossas me-
tas financeiras. Tivemos um crescimento de 11% 
de Receita Operacional, e em relação ao EBIT-
DA, apesar da complicada situação econômi-
ca do país. Batemos o recorde histórico do Le 
Canton”, comenta ela. 

Os principais investimentos de 2018 foram a 
inauguração de uma nova recepção, com 450 
m², e de uma arena multifuncional, o ‘Le Arena’, 

que possamos nos tornar autossuficientes e 
produzir a totalidade do que é consumido. Nos-
sos hóspedes estão convidados a conhecer a 
horta e saber mais sobre o processo de cultivo, 
natural e sem agrotóxicos, até chegar aos seus 
pratos”, conta Nilva Meirelles, Subgerente Geral 
do Mavsa.

Na horta são plantados alfaces de todos 
os tipos, couve, repolho, rúcula, escarola, ce-
bolinha, salsinha, manjericão, hortelã, cenou-
ra, rabanete, beterraba, batata, tomate cere-
ja, pimenta e morango. “Temos a intenção de 
aumentar a produção de Plantas Alimentícias 
Não Convencionais – PANC -, como a capu-
chinha e a dália, já cultivadas atualmente”, 
completa Nilva. O resort tem um colaborador 
totalmente dedicado à horta e pensa em fazer 
novas contratações no futuro, de acordo com 
o aumento do espaço e da demanda.

Produção corresponde a 30% do que é servido no resort
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para shows, eventos e esportes. Além disso, o 
resort aumentou a capacidade hoteleira com 
a inauguração de dez apartamentos e iniciou 
a implantação de um novo sistema de gestão. 
“Outro momento importante foi o recebimento 
do Prêmio FIRJAN Ação Ambiental 2018, uma 
iniciativa da federação para difundir e desta-
car as ações bem-sucedidas em prol do de-
senvolvimento sustentável das empresas do 
estado do Rio”, observa Mônica.

As novidades do resort para 2019 incluem 
uma reforma no restaurante principal, novas 
atrações no Parc Magique, o parque de di-
versões do hotel, além da ampliação da capa-
cidade hoteleira com 13 novos apartamentos. 
O Le Canton opera hoje com 233 apartamen-
tos distribuídos em três hotéis: as alas Village, 
Magique e Fazenda Suíça. 

Hotéis da Nobile em Pernambu-
co celebram resultados positivos 
e recebem Selo de Qualidade

A Nobile Hotéis, com 11 anos de atuação no 
mercado de hospitalidade, comemora a alta 
performance dos seus empreendimentos no 
Estado de Pernambuco. A companhia ocupa a 

3ª posição no ranking das 50 maiores cadeias 
e administradoras hoteleiras do Brasil e, uma 
de suas marcas, a Nobile Suítes, está entre as 
Top Ten Brands do mercado brasileiro, segun-
do o relatório ‘Hotelaria em Números 2018’ da 
Jones Lang LaSalle.

Em Pernambuco, a companhia conta com 
mais de 450 quartos sob sua administração. 
Em Recife, um dos destaques é o Nobile Suítes 
Executive, que acaba de completar cinco anos 
de operação e registra números expressivos 
no incremento da rentabilidade ao investidor, 
sendo no ano de 2018 superior em 22% em re-
lação à rentabilidade de 2017. 

Já no Sertão do Estado, o Nobile Suítes Del 
Rio Petrolina, hotel de categoria upper mid-
scale que recebeu investimentos na ordem de 
R$ 33 milhões, é o maior da cidade na quanti-
dade e tamanho de apartamentos (em média 
37m²). O hotel dispõe de serviços qualificados, 
capacidade para eventos corporativos e soci-
ais, área de lazer e uma proposta gastronômi-
ca contemporânea com sabores regionais e 
internacionais. 

No período de janeiro a dezembro de 2018, 
o Nobile Suítes Del Rio Petrolina atingiu uma 
ocupação acumulada de 76,87%, uma diária 
média de R$ 252,35, receitas acima de R$ 10 

Piscina do empreendimento localizado em Teresópolis
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milhões e lucro operacional bruto equivalente 
a 42,3% do faturamento do hotel. As projeções 
para 2019 devem superar em até 10% os re-
sultados alcançados em 2018 e manter a 1ª 
posição no ranking do TripAdvisor, sendo con-
siderado o melhor hotel da cidade na opinião 
dos hóspedes.

Roberto Bertino, Fundador & Presidente do 
Grupo Nobile, comemora os bons resultados 
dos empreendimentos. “A rede tem um projeto 
de expansão no interior de Pernambuco e deve 
investir R$ 30 milhões até 2021 com abertura 
de dois novos hotéis, sendo um na cidade de 
Goiana e outro em Caruaru, no agreste do Es-
tado. Os dois hotéis terão perfil econômico e 
adicionarão ao portfólio do grupo mais de 226 
quartos no destino. Além disso, estamos com 
negociações avançadas para conversão de 
três novos hotéis no estado”, anuncia Bertino. 

Selo de Qualidade Nobile
Pela quarta vez consecutiva, o Nobile Suítes 

Executive conquista o Selo de Qualidade Nobile 
- SQN. O Nobile Suítes Del Rio Petrolina recebeu o 
seu primeiro Selo e surpreendeu com uma elevada 
pontuação. O Selo de Qualidade Nobile é entregue 
aos empreendimentos da companhia que 

alcançam indicadores internacionais de excelência 
nas áreas administrativas, recepção, governança, 
manutenção, tecnologia, controladoria, recursos 
humanos, alimentos e bebidas; além das áreas 
comuns como fitness center, sauna, piscina, lobby, 
eventos e apartamentos.

A responsável pela implantação da certifi-
cação na companhia, Emiria Bertino, Diretora de 
Qualidade e Processos, enfatiza que ter Selo de 
Qualidade Nobile garante ao hotel a consistên-
cia e qualidade dos serviços, elevada reputação 
e maior rentabilidade. “Queremos atender as ex-
pectativas mais exigentes do mercado consumi-
dor, mantendo a Nobile Hotéis entre as melhores 
empresas do segmento e elevando ainda mais 
os resultados dos nossos hotéis. Os aspectos 
avaliados seguem as normativas e diretrizes da 
rede, considerando a missão, visão e valores da 
Nobile”, diz. “Poder certificar dois empreendimen-
tos que têm obtido êxito em Pernambuco é uma 
grande satisfação, pois os números desses ho-
téis cada vez mais surpreendem a companhia, 
sendo esta conquista resultado do engajamen-
to de toda a equipe. Os empreendimentos pas-
saram por 14 check lits, com avaliações superi-
ores a 85%”, completa Emiria.

Danielle Soares, Gerente Geral do Nobile 
Suítes Executive, celebra mais uma premiação. 

Equipe do Nobile Suítes Del Rio Petrolina recebendo o Selo de Qualidade
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“O Selo de Qualidade Nobile é uma excelente 
ferramenta para o gestor acompanhar se as 
normas e procedimentos que estão sendo 
executados em seus empreendimentos 
estão alinhados com o que é determinado 
pela administradora, aumentando assim o 
padrão de qualidade e, consequentemente, a 
satisfação do cliente”, diz.

Para Natiara Coelho, Gerente Geral do Nobile 
Suítes Del Rio Petrolina, que acompanha a 
evolução do hotel desde que recebeu a Nobile 
Hotéis como administradora, destaca que a 
certificação do Selo de Qualidade Nobile e 
os números surpreendentes alcançados pelo 
hotel são reflexos da dedicação da equipe, 
que trabalha continuamente para oferecer um 
serviço de excelência ao hóspede.  

Buscando ampliar o mercado de 
multipropriedade, Prime Vacation 
chega ao Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro passou a contar com a 
empresa de multipropriedade Prime Vacation, 
com a chegada do Universo Prime Bondinhos e 
Universo Prime Paineiras em dezembro de 2018. 
Trata-se de duas salas de vendas – nos dois 
pontos turísticos mais badalados da capital 

carioca: o Bondinho Pão de Açúcar e o Parque 
Nacional da Tijuca, para a comercialização da 
multipropriedade do Gramado Buona Vitta Re-
sort, empreendimento localizado em Gramado 
(RS). “A ação faz parte do projeto de expan-
são da companhia, que visa se solidificar cada 
vez mais no mercado e liderar a comercializa-
ção de multipropriedade”, explica Ronaldo Fa-
gundes, CEO da Prime Vacation. 

Hoje, o segmento em que está inserido o 
modelo de multipropriedade aumentou ex-
ponencialmente. Em comparação com 2017, o 
último ano fechou com 48% de crescimento. 
Dentro deste cenário, o Rio é uma das regiões 
com maior potencial, segundo a empresa. 

O empreendimento inicial para negocia-
ção nessas duas operações, Gramado Buona 
Vitta Resort, fica em Gramado, no Rio Grande 
do Sul, e oferece experiências de hospedagem 
e entretenimento. Um de seus diferenciais é o 
inovador modelo de multipropriedade. Nesse 
empreendimento, o cliente compra duas ou 
quatro semanas da fração do apartamento, 
de acordo com a categoria de quarto que ele 
possui, e tem a propriedade do imóvel escritu-
rada. O produto oferecido pela Prime Vacation 
tem valor médio de R$ 74 mil e o financiamento 
é feito com a própria empresa em até 72 vezes.

Em seguida, no mês de fevereiro, nos 
Universos Prime Bondinhos e Paineiras, iniciará 

Ronaldo Fagundes, CEO da Prime Vacation
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Taxa de ocupação de Salvador 
(BA) em 2018 supera os últimos 
seis anos

A rede hoteleira de Salvador apresentou, de 
janeiro a dezembro de 2018, uma taxa de ocu-
pação de 62,14%, representando um incremen-
to de 10,29% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, que foi de 56,34%. A diária média 
nesse período permaneceu praticamente es-
tável (R$ 228,16 em 2018 e R$ 226,41 em 2017), 
enquanto o Revpar - Indicador Ponderado de 
Taxa de Ocupação e Diária Média - cresceu 
11,14%, passando de R$ 127,56, em 2017, para 
R$141,78, em 2018. Esta ocupação de janeiro a 

dezembro superou todas as taxas dos últimos 
seis anos, reforçando o crescimento e a reto-
mada do setor.

“A hotelaria de Salvador fechou o ano em 
crescimento, tivemos as melhores taxas de 
ocupação dos últimos sete anos e um incre-
mento de 11% no Revpar, entretanto, ainda te-
mos que melhorar o crescimento da diária mé-
dia. Será um dos grandes desafios em 2019”, 
afirma Glicério Lemos, Presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH-BA.

Em dezembro de 2018, a taxa de ocupação 
foi de 64,40% comparando-se com o mesmo 
período do ano anterior, que foi 59,09%, e teve 
um incremento de 8,99%. A diária média teve 
um crescimento de 8,02% (R$ 246,32 em 2018 e 
R$ 228,03 em 2017, enquanto o Revpar cresceu 
17,73%, passando de R$ 134,74 em dezembro de 
2017 para R$ 158,63 em dezembro de 2018.

“Estes dados reforçam o trabalho intensivo 
da ABIH-BA, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo – Secult - de Sal-
vador, com o objetivo de promover o Destino 
Bahia nos principais polos emissores. Realiza-
mos, em 2018, diversas ações promocionais, 
como o Road Show, FAM Show de Agentes de 
Viagem, FAM Show para operadores de viagem, 
Rodada de Negócios, Hospitality Experience 

a comercialização do Aquan Prime Resort, 
outro grande investimento no modelo de 
multipropriedade localizado em Foz do Iguaçu 
(PR). Paralelamente, ainda há a perspectiva de 
parcerias para a realização de empreendimentos 
na própria capital carioca. “Para a Prime Vacation, 
o Rio de Janeiro é muito estratégico, pois é um 
dos destinos mais desejados do mundo e oferece 
um amplo leque de entretenimento, junção 
de fatores que garante maior efetividade nas 
operações da empresa”, explica o executivo.

Setor hoteleiro da capital baiana manteve tendência de crescimento
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(conhecido como Fórum Baiano da Hotelaria) 
e trouxemos para Salvador o Conotel 2020, que 
será realizado no novo Centro de Convenções, 
na Boca do Rio. Todo este trabalho é refletido 
no crescimento do setor hoteleiro no ano de 
2018”, enfatiza Lemos.

A tendência é de que a taxa de ocupação e 
o fluxo de turistas aumente na capital baiana 
com o verão. “Tivemos um ótimo Réveillon com 
100% na taxa de ocupação e o fluxo de turistas 
aumentou consideravelmente. Para este mês 
de janeiro, nossa expectativa é de 90 a 93% na 
taxa de ocupação”, acrescenta Glicério.

De acordo com a entidade os resultados serão 
ainda mais expressivos em 2019. “Acreditamos 
que este ano teremos um desempenho muito 
melhor que no ano passado, com a construção 
e entrega do Centro de Convenções, na Boca 
do Rio iniciado pela Prefeitura Municipal, a 
revitalização do Centro Histórico e a chegada 
do Hotel Fasano Salvador e Fera Palace, além de 
obras de melhorias no Aeroporto Internacional 
de Salvador e ações promocionais do Destino 
Salvador, da ABIH-BA, em parceria com a 
Secult”, conclui Lemos.

Os números são fruto da Pesquisa Con-
juntural de desempenho - Taxinfo, realizada 
em parceria entre a Associação Brasileira da 

Após ação do Ministério Público, 
Ubatuba corrige lei que pretendia 
regular aluguel por temporada

Por oito votos a dois, a Câmara Municipal de 
Ubatuba, Litoral Norte Paulista, aprovou em 18 
de dezembro de 2018 o projeto de lei 131/2018, 
que regulamenta a atividade de “cama e café” 
no município. 

O novo texto corrige falhas da lei 4050/2017, 
aprovada em 2017 e agora revogada, e reforça 
o que diz a legislação federal: prestadores de 
serviços de hospedagem na atividade cama e 
café deverão se cadastrar junto à Prefeitura. 
Assim, os moradores que alugam seus imóveis 
para temporada, sem oferta de serviços, tais 
como alimentação e limpeza diárias, transfer, 
etc, continuam sendo regulamentados pela lei 
federal do Inquilinato e não precisam de ca-
dastro municipal. 

Indústria de Hotéis – seções Bahia e Brasil. 
Os dados são fornecidos diariamente pelos 
próprios hotéis ao Portal Cesta Competitiva 
e a média resultante constitui indicador para 
avaliar a evolução da atividade de hospeda-
gem em nossa capital.

A lei 4050/2017 foi aprovada em dezembro de 2017 e transformava as pessoas que alugam imóveis por 
temporada em prestadores de serviços
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“O inquérito aberto no Ministério Público Es-
tadual e a ação da Promotoria foram impor-
tantes para apontar as falhas e a inconstitucio-
nalidade da lei anterior e fazer com que o direito 
de propriedade fosse assegurado. A presença 
dos moradores na audiência pública e seu en-
volvimento ao longo do ano para pressionar o 
poder público para barrar este retrocesso tam-
bém merece ser destacado. A sociedade não 
aceita que sejam criadas barreiras para uma 
atividade que já é regulamentada apenas para 
atender aos interesses de um determinado gru-
po. A nova lei precisa de alguns ajustes, mas 
não deixa de ser um avanço”, destaca o Comitê 
Travel Tech, que reúne as principais empresas 
de aluguel por temporada e viagens no país, 
e ligado à Câmara Brasileira de Comércio Ele-
trônico (Câmara-e net).

Entre os ajustes que ainda precisarão ser 
feitos, segundo análise do corpo jurídico do 
Comitê Travel Tech e já encaminhada ao MPE, 
está o fato do artigo 9 da lei permitir que a ativi-
dade de fiscalização seja feita por associações 
ou sindicatos, o que é ilegal e pode gerar risco 
de desvirtuamento da lei, já que o fiscal poderá 
agir segundo interesses que não o do bem cole-
tivo. Há ainda o ponto de que a simples cópia de 
um anúncio poderia ser usado como prova de 
prestação de serviços e não como um elemento 
para se fazer uma averiguação, antes de aplicar 
multa, se necessário.

Histórico - A lei 4050/2017 foi aprovada em 
dezembro de 2017 e transformava todas as 
pessoas que alugam imóveis por temporada 
na cidade em prestadores de serviços, exigindo 
abertura de empresa, contador e laudos dos 
Bombeiros e Vigilância Sanitária. Isso fere a Lei 
do Inquilinato, uma vez que o fato de apenas 
alugar um imóvel não configura serviço e já há 
lei federal que trata deste tema. 

Assim, moradores acionaram o Ministério 
Público Estadual – MPE - apontando que have-
ria lobby de parte do setor hoteleiro da cidade 
nesta lei, já que o projeto foi de autoria da 
Prefeitura e o secretário de Turismo é dono de 
empreendimento hoteleiro e dirigente do setor.

O MPE acatou a denúncia a abriu um in-
quérito para investigar. Foram ouvidas empre-
sas de aluguel por temporada, moradores, ho-
teleiros e a Prefeitura. Ao final, concluiu-se que 

a lei era inconstitucional e o órgão determi-
nou que uma nova legislação fosse aprovada, 
revogando a anterior e corrigindo suas falhas. 
Assim foi apresentado o PL 131/2018, votado no 
dia 18 de dezembro de 2018 pelos vereadores.

Radisson Blu São Paulo presen-
teou crianças com voucher de 
Espaço Kids em janeiro

Durante o mês de janeiro deste ano, famí-
lias com crianças que se hospedaram no hotel 
Radisson Blu São Paulo – empreendimento da 
Atlantica Hotels, localizado na Avenida Cidade 
Jardim, ganharam um mimo especial: um 
voucher entregue aos pais para que deixas-
sem os filhos (entre 4 e 12 anos de idade) brin-
cando no Espaço Curumim, uma área de lazer 
infantil situada no Shopping Iguatemi, que fica 
a poucas quadras de distância. Cada voucher 
permitiu uma visita de duas horas por criança 
no espaço kids em um dos mais sofisticados 
e tradicionais centros de compras da cidade.  

De acordo com a Gerente Geral do Radisson 
Blu, Karen Stank, a iniciativa, que fez sucesso 
nos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2018, 
agrada as famílias. “Enquanto os pais pas-
seiam pelo shopping, os filhos se divertem em 
uma área de 350m², que oferece atividades 
circenses, tecnológicas e sustentáveis, todas 
a cargo de uma equipe de recreação com-
posta por profissionais especializados”, disse. 
Câmeras online permitiram que os pais moni-
torassem seus filhos por meio do smartphone. 
O acesso era habilitado por uma senha exclu-
siva para cada um. 

Fachada do Radisson Blu São Paulo
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ABIH Nacional participa do Re-
formBnb, em Barcelona

O setor de hoteleira vem se mobilizando 
constantemente com o objetivo de aprofundar 
as discussões e encontrar as melhores formas 
de regulamentar a questão dos aluguéis de 
imóveis particulares de curto prazo. É consenso 
em diversos países a necessidade de se esta-
belecer regras comuns para todos que atuam 
no mercado de hospedagem e novas formas 
de comercialização, trazidas pelas plataformas 
on-line, como o AirBnb. Por isso, a ABIH Nacional 
– Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
participará da próxima edição do ReformBnb, 
que acontece em Barcelona, na Espanha, no 
dia 28 de abril de 2019. 

A primeira edição, ocorrida em novembro 
passado em Nova York, reuniu presidentes 
e diretores de diversas associações de ho-
teleiros de 31 cidades, de 22 países, entre eles, 
Estados Unidos, Austrália, Japão, Israel, Argen-
tina, Canadá, Itália, Espanha, Portugal e Fran-
ça. O encontro é organizado por Philippe Villin, 
hoteleiro e membro fundador do Ahtop - As-
sociação da Hotelaria Francesa, e Vijay Dan-
dapani, Presidente e CEO da Associação de 
Hotéis de Nova York.

No evento nos Estados Unidos, o representante 
do setor hoteleiro francês apresentou os 
detalhes da regulamentação da atividade no 
seu país, que já está em vigor desde o ano 
passado. “A lei francesa limita o número de 
noites no Airbnb em 120 por ano. O locatário 
também é obrigado a declarar quantas noites 
foram alugadas durante o ano à prefeitura. Se 

ele exceder esse número, se exporá a pesadas 
multas. Em outras capitais, como Londres ou 
Amsterdã, a limitação é de 60 dias e há uma 
exigência para que os locatários obtenham 
uma licença específica”, afirmou Philippe 
Villin. Para Manoel Linhares, Presidente da ABIH 
Nacional, as experiências desses países podem 
ser uma referência para o mercado brasileiro.

Resorts Brasil apresenta 
relatório otimista sobre o 3º tri-
mestre de 2018

A Resorts Brasil – Associação Brasileira de 
Resorts – apresentou no começo de janei-
ro o mais recente ‘Resorts em Números’, que 
demonstra os principais indicativos do setor 
no Brasil no 3º trimestre de 2018. “O relatório 
mostra que estamos no caminho certo e, 
acompanhado de uma possível guinada da 
economia brasileira, a expectativa é que cres-
ceremos ainda mais em 2019”, explica Alberto 
Cestrone, Presidente da Resorts Brasil.

Ao analisar a taxa de ocupação, que ob-
teve leve recuo no período estudado, pode-se 
ter a conclusão precipitada de desvalorização 
do setor. Entretanto, outros medidores impor-
tantes como o TRevPAR – que apresenta de 
forma mais detalhada o desempenho de ven-
das – obteve crescimento nominal de 8,79%, 
e crescimento real de 3,5%; e a receita média 
dos resorts aumentou em 14,9%. Os resultados 
obtidos podem ser explicados pela sofistica-
ção dos serviços e produtos oferecidos.

Além da satisfação pelos resultados já ob-
tidos, a Resorts Brasil se demonstra muito es-
perançosa com o que há por vir. A vinda de um 
presidente da República, que em campanha 
valorizou o potencial do turismo no Brasil, e, 

Manoel Cardoso Linhares, Presidente da ABIH Nacional

Alberto Cestrone, Presidente da Resorts Brasil
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em um primeiro ato, manteve o Ministério do 
setor, faz com que os resorts como um todo 
vislumbrem um cenário positivo. Outra notícia 
favorável é a confirmação de Paulo Guedes na 
pasta da Economia, pois seu perfil sinaliza pela 
valorização do empresariado nacional, o que é 
de suma importância para o desenvolvimento 
do turismo.

É importante mencionar que o crescimento 
dos resorts reflete diretamente na sociedade 
e na economia. Não só os empresários aca-
bam investindo mais, aquecendo a economia 
e trazendo mais mercado consumidor ao país, 
mas o crescimento de colaboradores contrata-
dos em 4,98% (chegando a 1,41 colaborador por 
unidade habitacional), significando mais um 
número que ilustra a importância do segmento 
como gerador de emprego.

Sobre a Resorts Brasil
A Associação Brasileira de Resorts – ABR 

- foi fundada em 2001 da iniciativa de 14 dos 
melhores resorts do Brasil, que se uniram para 
identificar, avaliar e discutir as oportunidades 
de desenvolvimento de capacitações, pesqui-
sas de mercado, perfil do consumidor e impor-
tantes projetos no trade, a fim de apontar um 
cenário do desempenho dos resorts e indicar 
tendências para o segmento. Hoje, a ABR reúne 
53 empreendimentos hoteleiros de alto padrão 
da categoria resort em todo o País, e atua em 
diversas frentes para o fortalecimento do seg-
mento entre o mercado turístico e o público 
em geral. Os hotéis associados são certifica-
dos pela entidade e podem ser conferidos no 

Inaugurado recentemente, Ho-
tel Daara (RS) comemora ocu-
pação de 85% a 100%

Aberto no fim de 2018 em regime de soft 
opening, o Hotel Daara, localizado em Gramado 
(RS), é uma nova opção de hospedagem 
de alto padrão da região da Serra Gaúcha. 
Projetado no estilo clássico, o hotel conta com 
mobiliário produzido por empresas de móveis 
e marcenarias de Gramado.  Com localização 
privilegiada, ao lado do ExpoGramado, onde 
acontecem alguns dos mais importantes 
eventos da cidade, como o Natal Luz, o 
empreendimento oferece 76 apartamentos 
com 16 modelos diferentes e 16 suítes, e obteve 
ocupação, entre os feriados de Natal e Ano 
Novo, variando de 85% a 100%. 

O Gerente Geral, José Pereira, destaca as 
ótimas avaliações neste início de operações, 
principalmente na parte de atendimento, con-
forto das instalações e café da manhã. Segun-
do o site Booking, um dos principais canais de 
venda do hotel, a média tem variado entre 9,4 
e 9,7. Entre os elogios, destaque também para 
a beleza da decoração, acomodações espa-
çosas e confortáveis e o hotel ser pet friendly. 

site da ABR. Eles oferecem atrativos para um 
amplo leque de perfis de viajantes – famílias, 
casais, público jovem, melhor idade, etc. – seja 
na praia, no campo, em regiões de termas e 
refúgios ecológicos.

Empreendimento oferece 76 apartamentos com 16 modelos diferentes
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O Hotel Daara é investimento de dois em-
presários com negócios em Rondônia. Alexan-
dre Dartiballi possui dois hotéis no município 
de Ji-Paraná (RO) há 25 anos, com a bandei-
ra Maximus, e Júnior Arantes é empresário do 
setor de laticínios. 

Hotel Unique compõe Lista de 
Ouro da Condé Nast Traveler

O Hotel Unique, localizado na capital 
paulista, entrou para a Gold List 2019, divulgada 
recentemente pela Condé Nast Traveler, 
uma das principais referências no segmento 
de turismo de luxo, que elege os melhores 
hotéis e cruzeiros do mundo. Com editores 
e colaboradores de diversos lugares, a lista 
engloba a opinião mais exigente de especialistas 
em viagens responsáveis por selecionar os 

estabelecimentos que exemplificam o padrão 
ouro em serviço e hospitalidade. 

“Ficamos honrados por fazer parte da Gold 
List, pois sabemos da credibilidade da Condé 
Nast Traveler. É importante sermos reconheci-
dos por oferecermos uma excelente experiên-
cia em serviço e hospedagem”, celebra Melis-
sa Fernandes, Diretora Geral do Hotel Unique.

Nannai Resort & Spa inaugura 
o Lounge Veuve Clicquot para o 
verão 2019

O Nannai Resort & SPA, localizado na praia 
de Muro Alto, no litoral de Pernambuco, anun-
ciou recentemente mais uma edição do Lounge 
Veuve Clicquot para celebrar a chegada do 
verão. A ativação, que acontece todo ano, em 
parceria do resort com a LVMH, conta com o 

Fachada do Hotel Unique, de São Paulo (SP)
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em ampla área e contam com um cenário com-
posto por cachoeiras, trilhas ecológicas, mata 
nativa e grutas da Serra da Mantiqueira. É pos-
sível se refrescar nas piscinas ou então na Ca-
choeira dos Sonhos, onde há formação de uma 
praia de água doce, relaxar nas saunas seca e 
úmida, brincar no salão de jogos, comprar lem-
brancinhas nas lojas e saborear a gastronomia 
rural e produtos artesanais, como queijos, doces 
de leite, goiabada e paçoquinha. 

Hotéis fazenda de Socorro (SP) 
reúnem turismo ecológico, rural 
e de aventura

Os hotéis fazenda são opções de hospeda-
gem para quem busca praticar atividades de 
aventura, provar a gastronomia rural, ter con-
tato com animais da fazenda e curtir a natureza. 
Localizados na cidade de Socorro, interior de 
São Paulo, os hotéis fazenda Parque dos Sonhos 
e Campos dos Sonhos, da mesma rede, estão 

lounge considerado um dos principais points 
da estação no Nannai Resort & Spa. 

Na decoração, gazebos, espreguiçadeiras, 
almofadas e uma bicicleta personalizada, que 
servirá de bar da marca, tudo na cor do grupo 
francês, o Yellow Clicquot. Os hóspedes poderão 
desfrutar do ambiente e contarão com gifts ex-
clusivos na compra dos rótulos da marca.

Visitante praticando tirolesa no hotel fazenda 
Parque dos Sonhos

Lounge é considerado um dos principais points do verão no resort
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No quesito aventura, opções como arvorismo 
e tirolesas; rapel; espeleoturismo, para explorar 
as cavernas escondidas na região; passeios de 
trator; charretes; triciclo; quadriciclo; bicicleta e 
a cavalo; além de pedalinhos; pescaria; trilhas 
ecológicas; stand up paddle; boia cross; rafting; 
off Road e atividades típica da fazenda, como 
ordenha e plantação de mudas de árvores. 

Em relação à hospedagem, pode-se optar 
por um dos apartamentos ou, para os grupos 
grandes, pelos chalés. Os hotéis unem o turismo 
ecológico, de aventura e rural, além de serem 
pet-friendly e adaptados para pessoas com de-
ficiência ou mobilidade reduzida.

O Hotel Fazenda Village Montana é outra op-
ção. Ocupando uma área com mais de 121 mil 
m², em meio a um vale serrano, o empreendi-
mento conta com quatro piscinas, sauna seca, 
sala de massagem, salão de beleza, sala de 
ginástica, salão de jogos, terraço com vista 
panorâmica, campo de futebol, quadra polies-
portiva e American Bar. 

Caso a viagem seja em família, o Hotel Fa-
zenda 7 Belo pode ser o local ideal, por es-
tar localizado em uma área totalmente plana, 
com fácil acesso para crianças e pessoas com 
pouca mobilidade. Conta com tirolesa, mini-
fazendinha, playground, passeios a cavalo e de 
bicicleta, lago para pesca esportiva e grandes 
áreas verdes para caminhadas na Serra da 
Mantiqueira. Assim como o Hotel Fazenda Flo-
resta do Lago, que tem em sua área de lazer 
tirolesa, piscinas, quadra poliesportiva, quadra 
de tênis, mini-salão de jogos, brinquedoteca e 
campo de futebol. 

Por fim, o Portal do Sol Hotel Fazenda, que 
possui quatro chalés e duas Casas da Fazenda, 
todos equipados com hidromassagem, lareira, 
rede para descanso e varanda, onde os hós-
pedes podem aproveitar as piscinas, ter contato 
com animais da fazenda e ainda praticar ativi-
dades como tirolesa e passeios a cavalo. 

Estanplaza Funchal, de São 
Paulo (SP), conta agora com 
serviços do Buddha Spa

Com o objetivo de abrir entre seis e dez no-
vos estabelecimentos por ano, a rede de spas 
urbanos Buddha Spa inaugurou, em 14 de janei-

ro, mais uma unidade em um hotel paulistano: o 
Estanplaza Funchal, da rede Estanplaza, a quar-
ta do Buddha Spa no segmento hoteleiro. 

São três bangalôs com vista panorâmica da 
cidade de São Paulo, instalados na cobertura do 
hotel, oferecendo o portfólio completo de trata-
mentos estéticos e corporais da franquia, para 
conforto de hóspedes e visitantes.

Esta é a primeira de uma série de outras 
aberturas em negociação entre o Buddha Spa 
e a rede Estanplaza, que prevê ainda uma nova 
unidade do Spa no hotel mais premium da rede, 
o Gran Estanplaza, na região da Berrini, também 
na capital paulista. 

Para Gustavo Albanesi, dono da marca Buddha 
Spa, ter uma unidade dentro de hotel deixou de ser 
um luxo para tornar-se necessidade, devido a de-
manda de hóspedes, seja em viagens a negócios 
ou a lazer.  “Em tempos cada vez mais competi-
tivos e estressantes, a pausa para um momento 
de bem-estar é algo incorporado aos hábitos de 
viajantes em geral”, comenta o empresário.

A rede já está presente em hotéis do Pestana 
Hotel Group, no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Master Premium Gramado (RS) 
oferece completo Espaço Kids 
indoor

O Master Premium Gramado garante entreteni-
mento e diversão para as crianças com seu equi-
pado Espaço Kids: são 484m² de área recreativa, 
com quadra de futebol, tobogã, pula-pula, piscina 
de bolinhas, cama elástica, aulas de pintura e uma 
variedade de 18 máquinas de jogos eletrônicos. A 
partir dos cinco anos de idade, a criançada já pode 
receber uma pulseirinha de livre circulação pelo 
Espaço Kids e também pelo hotel. 

Massagem relaxante da franquia Buddha Spa
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Além disso, o café da manhã do Master 
Premium Gramado traz uma opção com a 
temática “kids”, a fim de estimular a alimentação 
balanceada. Em alguns dias, o macaco Topete 
surpreende os visitantes mirins, circulando pelo 
café da manhã para convidá-los a conhecerem o 
Espaço Kids, um local de entretenimento, estímulo 
e aprendizado. As atividades são orientadas por 
monitores qualificados, o espaço é climatizado e 
conta com câmeras de monitoramento. 

Outra opção para mães e pais é a Copa Baby, 
onde as famílias podem preparar mamadeiras ou 
aquecer alimentos em qualquer horário. Aberta 
24 horas por dia, a Copa Baby é um ambiente 
colorido e de conforto para refeições infantis, com 
mesinhas e cadeiras para bebês. 

O hotel da Rede Master conta com 234 quar-
tos, salões de eventos corporativos ou sociais 
que comportam, juntos, 1.780 pessoas, piscina 
ao ar livre, bicicletários e quartos com vista úni-
ca para o Vale dos Quilombos, além de ótima lo-
calização e diversas opções de lazer para todas 
as faixas etárias. 

Ao todo, a Rede Master conta com 11 hotéis dis-
tribuídos em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A 
rede, pertencente ao Grupo Isdra e iniciou suas 
operações hoteleiras em 1986 com o Hotel Mas-
ter Palace. Hoje, tem nove unidades em diversos 
locais estratégicos da cidade e um total de 997 
apartamentos na Capital, 234 em Gramado e 178 
em Curitiba.

Ocupação hoteleira no Rio de Ja-
neiro para Carnaval está em 62%

O SindHotéis Rio realizou a primeira apu-
ração, no começo de janeiro, com a previsão 
de ocupação hoteleira para o Rio de Janeiro 
(RJ) durante o Carnaval deste ano. A média 
da cidade estava com 62% de ocupação. No 
ano passado, com essa mesma antecedência, 
o índice de reservas ainda estava na casa dos 
40%. “Tendo em vista os excelentes resultados 

Centro é a região mais procurada por turistas
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do Réveillon e a procura aquecida, a nossa ex-
pectativa é de ultrapassar os 86% registrados 
em 2018”, declara Alfredo Lopes, Presidente do 
SindHotéis Rio. 

A região do centro está entre as mais 
procuradas, com média de 71%, seguida de 
Leme/Copacabana com 70%; Flamengo/
Botafogo com 58%; Barra/Recreio com 52%; e 
Ipanema/Leblon com 51%. A maior parcela de 
procura dos visitantes nacionais é de paulistas 
e mineiros. Entre os estrangeiros, o maior 
índice de reservas até o momento é de sul-
americanos e norte-americanos.

Rede Swan Hotéis aposta no 
crescimento no número de mo-
radores em suas unidades no RS

Um dos pilares da hotelaria que deve apre-
sentar incremento significativo em 2019, se-
gundo os hotéis Swan, será o de moradores. A 

rede, que hoje tem em torno de 40 moradores 
fixos em suas cinco unidades no estado do Rio 
Grande do Sul, acredita nesta tendência e se 
prepara para isto.

A Diretora Operacional da rede hoteleira, 
Gabriela Schwan Poltronieri, afirma que as pes-
soas estão cada vez mais em busca de como-
didade e serviços, sem o compromisso de ter 
que administrar uma casa. “Os moradores dos 
hotéis da Rede Swan são, em sua maioria, ca-
sais sem filhos e pessoas solteiras. E muitas são 
mulheres, que querem a tranquilidade de ter 
sua unidade sempre limpa e conservada”, diz. 

O aspecto da segurança também é um dos 
fatores que têm levado as pessoas a optarem 
por viver em hotéis. A questão econômica é 
outro ponto, uma vez que o morador é respon-
sável unicamente pelo pagamento do valor 
mensal, sem preocupações com custos extras 
de manutenção predial, zeladoria, condomínio, 
segurança ou limpeza.        

Com 25 anos de existência, a Rede Swan 
Hotéis tem cinco unidades no Rio Grande do 
Sul e quatro em Portugal. A rede nasceu em 
Novo Hamburgo, onde mantém o Swan Tower. 
Em Porto Alegre são duas unidades (na Cris-
tóvão Colombo e na 24 de outubro), em Caxias 
do Sul e em Rio Grande.

Em 2015, a rede iniciou suas operações em 
Portugal, com a inauguração da Casa do Mer-
cado, em Lisboa. Em seguida vieram as três 
unidades de Sintra, cidade distante 40 km da 
capital – Palácio de Sintra, Casa do Vinho e 
Casa dos Santos. Na Europa, a rede está foca-
da na hotelaria estilo guest house, com poucos 
quartos e serviço personalizado. A empresa 
investiu em prédios históricos, de pequenas 
dimensões, no coração de cada uma das ci-
dades. Todas as unidades, tanto no Brasil 
quanto em Portugal são Pet Friendly. 

Verão 2019: Venit Hotéis, do Rio de 
Janeiro (RJ), aposta em Day Use

O Venit Hotéis, localizado na Barra da Tijuca, no 
Rio, oferece aos visitantes que buscam conforto 
e alívio para as altas temperaturas que a cidade 
tem registrado neste verão o Day Use. Com ele, 
os clientes podem utilizar a piscina, a academia, 
os restaurantes e o SPA do hotel (necessário Gabriela Poltronieri, Diretora Operacional da rede Swan Hotéis
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agendamento com 24 horas de antecedência e 
valor à parte), além de duas opções de acomo-
dações, durante um período de dez horas.

Durante a estada, drinques exclusivos são 
oferecidos no bar da piscina. Dentre as opções, 
Caipirosca de morango com limão siciliano, 
que recentemente foi eleita a terceira melhor 
caipirinha de hotéis do Rio de Janeiro; Caipisakê 
de uva verde com manjericão; Caipirinha de 
tangerina com dedo de moça; Aperol Spritz e o 
Frozen de coco com maracujá, que leva suco de 
maracujá, leite de coco, leite condensado e rum, 
contando também com a versão sem álcool. 

Solenidade marca início das obras 
do My Mabu, empreendimento de 
propriedade compartilhada

O Grupo Mabu realizou, no dia 10 de 
janeiro, a solenidade de lançamento da 

Pedra Fundamental do Complexo Imobiliário 
My Mabu, no Lobby do Mabu Thermas Grand 
Resort, em Foz do Iguaçu (PR). O evento contou 
com a presença do Governador do Estado 
do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e 
outras autoridades do estado e do município. 
O ato solene marcou o início das obras do 
empreendimento. “O My Mabu traz a Foz do 
Iguaçu a inovação do sistema de propriedade 
compartilhada e até, a presente data, já 
temos comercializados 98% dos apartamentos 
da primeira torre, com entrega prevista para 
dezembro de 2019”, destacou Wellington 
Estruquel, CEO do Grupo Mabu. 

Em seu primeiro evento público após as-
sumir o Governo do Estado do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior falou sobre a importân-
cia de fortalecer o turismo, de novos investi-
mentos no estado e desejou sucesso aos pro-
prietários do Grupo Mabu. “Agradeço ao Grupo 
Mabu por acreditar na cidade de Foz do Igua-

Bar da piscina do hotel
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çu, em nosso estado e em nosso país, e por 
gerar empregos e renda. Torço para que vocês 
cresçam e que possam aumentar a cada ano 
a infraestrutura e abrir outros ‘Mabus’ pelo 
Paraná”, disse Ratinho Junior.

Ao todo o My Mabu terá 420 apartamentos 
divididos em duas torres. O empreendimento 
será no complexo onde também se encontra o 
parque aquático Blue Park, com sua primeira 
etapa entregue em dezembro de 2018, con-
templando a praia termal com ondas. 

Rede Plaza de Hotéis aposta no 
Chatbot, que simula conversa 
humana em chat

Depois de incorporar ao seu site o mobile 
friendly, experiência facilitada para vendas di-

retas para os Hotéis Plaza, o grupo anunciou 
em janeiro a chegada do Chatbot – uma fer-
ramenta online de interação 24 horas, à dis-
posição dos clientes que navegam no site da 
rede. O Chatbot é um programa de computa-
dor que simula uma conversa humana em 
chat (forma de comunicação à distância pela 
internet).

A tecnologia usada pela Rede Plaza é base-
ada em Inteligência Artificial, usando mensa-
gens instantâneas para conversar em tempo 
real com os clientes ou visitantes do site. Para 
tornar essa interação mais interessante, a 
equipe de comunicação e marketing do grupo 
escolheu um pássaro para ser o personagem 
que responde para os clientes: o João, fazen-
do alusão e homenagem ao fundador da Rede 
Plaza, João Ernesto Schmidt, e ao pássaro João 
de Barro, uma das tantas espécies encontra-

Wellington Estruquel (CEO do Grupo Mabu), Alberto Abujamra e sua esposa Jacqueline Abujamra (proprietários), Nilton Bobato 
(Prefeito em exercício de Foz do Iguaçu) e Carlos Massa Ratinho Junior (Governador do Estado do Paraná)
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Tauá Grande Hotel e Termas de 
Araxá (MG) é o mais novo as-
sociado da Resorts Brasil

O Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá se 
associa a Resorts Brasil – Associação Brasilei-
ra de Resorts, sendo o segundo resort mineiro 
a integrar a entidade (que já conta com o Vale 
Suíço Resort em seu quadro). “O resort fica em 
um município com forte apelo turístico, que cer-
tamente irá fortalecer ainda mais nossa pre-
sença no mercado nacional. Além disso, a Lizete 
Ribeiro, Diretora do grupo, vem contribuir com 
sua experiência e dedicação ao setor”, afirma 
Alberto Cestrone, Presidente da Resorts Brasil. 

O Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá tem 
mais de 70 anos de existência, caracterizados 
pela excelência em serviços e atendimento. 
Para Lizete, a aproximação com a Associação 

João
O “João” chegou integrado ao motor de 

reservas da Rede Plaza com atendimento mul-
tilíngue (português, inglês e espanhol), con-
seguindo interpretar perguntas em linguagem 
natural (ex: vcs têm piscina?). Ele estará sem-
pre online ajudando as equipes dos hotéis a 
diminuir o número de e-mails e ligações com 
dúvidas de clientes. A criação do personagem é 
da artista plástica e publicitária Márcia Rosito.

das nos hotéis da rede. O João agora respon-
de em um canal de comunicação online que 
agiliza as respostas aos questionamentos dos 
internautas facilitando a chegada ao processo 
final de compra. O trabalho para adaptação 
do site ao novo sistema envolveu várias pes-
soas, a fim de que o conteúdo fosse completo 
e atendesse plenamente aos clientes.

Tecnologia usada pela rede Plaza é baseada em Inteligência Artificial
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Brasileira de Resorts é um passo importante. 
“A associação é positiva, pois, juntamente com 
outros grandes resorts, teremos uma voz mais 
ativa em prol dos avanços no segmento”, en-
fatiza. Este é o primeiro resort da rede Tauá a 
compor o quadro da Associação Brasileira de 
Resorts. Existe a perspectiva de que outros da 
rede também possam se juntar à entidade. 

Blue Tree Towers Anália Franco 
celebra 18 anos de atividades

O Blue Tree Towers Anália Franco, localizado 
na Zona Leste da capital paulista, comemorou 
18 anos de inauguração em janeiro. Próximo ao 
aeroporto de Guarulhos e ao Shopping Anália 
Franco, a unidade se destaca pelos serviços 
exclusivos de negócios e opções variadas de 

Este é o segundo resort mineiro a integrar a entidade

Fachada do Blue Tree Towers Anália Franco
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lazer, em ambiente que alia modernidade, 
tradição e conforto. 

O Blue Tree Towers Anália Franco planeja 
seguir com o plano de retrofit iniciado no ano 
passado, com a transformação completa da 
recepção, que será substituída por bancadas 
abertas, com o objetivo de manter o estilo de 
atendimento com os anfitriões do “bem-rece-
ber”, conceito disseminado em toda a rede. 
Para a segunda etapa da obra, o hotel investirá 
aproximadamente R$ 1 milhão na reforma dos 
apartamentos, corredores e demais ambientes. 

Dentre os serviços disponíveis estão salas de 
eventos, internet cortesia, estacionamento, ca-
marim especial para noivas, sala de ginástica 
e de TV, piscina e sauna. No quesito gastrono-
mia, conta com o lobby bar, o serviço de room 
service, o cardápio variado do restaurante Al-
buquerque Gastronomia e café da manhã em 
estilo brunch, estendido aos domingos até o 

meio dia, com crepes, tapiocas e omeletes. 
Além disso, o Blue Tree Towers Anália Franco é 
Pet Friendly.

Nobile Hotéis comemora 11 
anos de atuação no mercado 
de hospitalidade

Em 18 de janeiro, a Nobile Hotéis completou 
11 anos de atividades no segmento hoteleiro. 
A companhia ocupa atualmente a 3ª posição 
no ranking das 50 maiores administradoras 
hoteleiras no Brasil e teve a sua marca Nobile 
Suítes posicionada entre as Top Ten Brands do 
mercado nacional, segundo o relatório ‘Brasil 
em Números 2018’, da Jones Lang LaSalle. 

Para celebrar a data, o Fundador e Presidente 
da Nobile Hotéis, Roberto Bertino, preparou uma 
carta comemorativa aos seus investidores, 
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colaboradores, parceiros e imprensa. No 
texto, Bertino comentou sobre as dificuldades 
enfrentadas pela marca em seu início e 
celebrou os resultados. “Com a crença no seu 
plano de negócios, com trabalho, criatividade, 
disciplina e sempre buscando as pessoas 
certas para os lugares certos, a Nobile superou 
os desafios e conseguiu sobreviver e crescer no 
cenário hoteleiro nacional”, disse. 

Além disso, o executivo enfatizou que a 
Nobile atingiu sua maturidade institucional por 
ter um comportamento flexível e saber adap-
tar-se às circunstâncias sem esquecer-se de 
valores fundamentais. “Adotamos uma visão 
global e demonstramos facilidade de adapta-
ção e convívio com novas culturas, assumindo 
desafios e formando novas equipes, tudo isso 
com comportamento cívico, cumprindo com a 
responsabilidade social, ambiental e comuni-
tária, preservando e desenvolvendo a riqueza 
moral”, finalizou.  

FOHB e Equipotel firmam par-
ceria estratégica para 2019
O Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil e a Equipotel, o mais importante 
evento no segmento de hospitalidade, 
assinam acordo de parceria

Diante do crescimento constante e susten-
tável da hotelaria nos últimos trimestres e com 
boas perspectivas com o aumento da diária 
média e retorno em investimentos o FOHB - 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil e a 
Reed Exhibitions Alcantara Machado, respon-
sável pela feira Equipotel acabam de firmar 
uma parceria. O objetivo comum é trazer in-
formações de mercado, incentivar a inovação 
das empresas do segmento e promover o cres-
cimento qualitativo e quantitativo da indústria 
hoteleira no País. Recentemente, a empresa se 
tornou a mais nova mantenedora da entidade 

Roberto Bertino, Fundador e Presidente da Nobile Hotéis
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para o ano de 2019. A Equipotel apoiará todos 
os eventos do FOHB, incluindo a 2ª edição do 
Fórum Nacional da Hotelaria e o 4º Encontro 
Corporativo de Compras, que acontecerão na 
capital paulista no próximo ano. O FOHB tam-
bém promoverá encontros de executivos da 
Equipotel com CEOs das redes hoteleiras as-
sociadas e disponibilizará toda sua estrutura 
de comunicação para promover a edição re-
gional e nacional da Equipotel, que por sua vez 

apresentará novidades do setor em reuniões 
de trabalho com executivos da entidade. 

Para Thaís Faccin, Gerente de produto da 
Equipotel é de extrema importância para o for-
talecimento e sucesso da Equipotel caminhar 
em conjunto com o FOHB. “Através desta par-
ceria vamos intensificar nossas relações com 
o público visitante do evento, promovendo en-
contros e muito conteúdo para o setor, desta-
ca Thais”.

A união do FOHB com a Equipotel na promoção de eventos será benéfica a todos os hoteleiros e fornecedores
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Design do ibis Styles Ribeirão Preto 
(SP) é inspirado na soberba, um 
dos sete pecados capitais

O novo ibis Styles Ribeirão Preto Braz Olaia é 
um dos hotéis da marca inspirados na temática 
dos sete pecados capitais. Abordando a sober-
ba em seu design, neste ibis Styles um tapete 

vermelho dá as boas-vindas aos visitantes, as-
sim como os espelhos distribuídos por todos os 
cantos. Os detalhes ganham aspectos luxuosos 
no veludo dos sofás, nos candelabros dos lus-
tres em estilo vintage, nas cores escuras e nas 
cortinas vermelhas. 

A soberba também pode ser encontrada no 
café da manhã, aberto para hóspedes ou mo-
radores locais. As diárias são feitas sob medida 
para as famílias e oferecem hospedagens para 
um casal e até dois filhos de 16 anos por um 
único preço no mesmo quarto. Há também flexi-
bilidade de hospedagens: três pessoas podem 
compartilhar um quarto em camas separadas. 
São 110 quartos confortáveis e espaçosos equi-
pados com TV a cabo e ar-condicionado. 

A marca ibis Styles também oferece conexão 
wi-fi de alta de velocidade em todo o hotel, 
estacionamento gratuito, espaço kids e bar, aberto 
24 horas por dia. “O novo ibis Styles de Ribeirão 
Preto é uma ótima oportunidade para superar 
expectativas, seja por meio do seu tema ou dos 
serviços que oferece. Com essa unidade, estamos 
expandindo ainda mais a presença da marca 

Orlando de Souza, Presidente executivo 
do FOHB lembra que o crescimento da 
hotelaria depende obviamente de fatores 
macroeconômicos, como desoneração 
tributária, redução da burocracia e ajustes 
em leis. “Mas é imprescindível que a indústria 
esteja abastecida de estudos, conteúdos e 
encontros comerciais, ações que nós e a Reed 
Exhibitions Alcantara Machado promovemos 
durante todo o ano. É preciso também, nesse 
momento, muita união com uma visão coletiva 
e otimista do futuro. Daí a importância deste 
acordo” definiu Souza.

Veludo e aconchego dão o tom ao design do hotel

Fo
to

: D
an

ie
l P

in
he

iro



Mercado

75

Brasil”, afirma o COO de operações Midscale & 
Economy AccorHotels Brasil, Olivier Hick.

Localizado próximo a shoppings centers, 
universidades, centros de eventos e de prática 
de golfe em Ribeirão, o hotel é um dos perten-
centes à HSI e agora operados sob a marca ibis 
Styles, sendo parte deles no interior do estado 
de São Paulo e outra parte na região Nordeste 
do Brasil. As unidades no interior de São Paulo 
que levam os pecados capitais em suas deco-
rações temáticas são: ibis Styles Ribeirão Preto 
Braz Olaia (soberba), ibis Styles Bauru (gula), 
Arco Hotel Araraquara by AccorHotels (inveja), 
Arco Hotel Franca by AccorHotels (luxúria), Arco 
Hotel Piracicaba by AccorHotels (ira), Arco Ho-
tel Ribeirão Preto Maurílio Biagi by AccorHotels 
(preguiça) e Arco Hotel São José do Rio Preto by 
AccorHotels (avareza).

Hospitality Business Fair é 
apresentada ao mercado

Essa nova feira é focada nos fornecedores 
da hotelaria e alimentação e acontecerá 
entre os dias 25 e 27 de setembro no Expo 
Center Norte

O segmento de fornecedores da hotelaria e 
alimentação possuem agora uma nova opção 
de feira. Trata-se da Hospitality Business Fair, 
uma iniciativa da recém-criada ABFHRS - As-
sociação Brasileira dos Fornecedores para Ho-
téis, Restaurantes e Similares. A feira ocorrerá 
entre os dias 25 e 27 de setembro, no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo, local onde acontece a 
ABAV Expo, nas datas do dia 26 a 28 de setem-

A Hospitality Business Fair nasce para ser mais uma opção de feira aos fornecedores do 
segmento hoteleiro
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bro. A Hospitality Business Fair é focada nos 
fornecedores da hotelaria e alimentação e será 
dividida em segmentos como móveis, colchões, 
cama, mesa e banho, amenities, lazer, equipa-
mentos leves para copa e cozinha e pesados 
para cozinha industrial, alimentos e bebidas, 
decoração, refrigeração, fitness e tecnologia, 
entre outros. O objetivo, segundo os organiza-
dores, é de reunir cerca de 200 expositores e 
atrair 30 mil visitantes durantes os três dias 
desse evento.

De acordo com Marcelo Vital Brazil, Presi-
dente da ABFHRS, com mais de 30 anos de 
experiência no mercado, a iniciativa deve 
transacionar cerca de R$ 1 bilhão em acordos 
fechados durante e nos dez meses seguintes 
ao evento. Harus, Socimol, Saga Systems Bra-
sil, Impercap Saunas e Aquecedores, Hosptel e 
Mult-Grill Express são alguns dos expositores já 

confirmados. “Cerca de 80% das indústrias for-
necem para o setor, por isso as possibilidades 
de negócios são infinitas. Estamos animados 
com o interesse e acolhida da feira por parte 
dos principais players do segmento”, afirma 
Brazil lembrando que o lançamento oficial da 
Hospitality será no próximo 5 de fevereiro na 
capital paulista, em local ainda ser confirmado.

Resort Paradies, de Jarinu (SP), 
aposta em programação de 
Carnaval

O Resort Paradies, localizado no município 
de Jarinu, a 75 km da capital paulista, preparou 
atividades exclusivas para o Carnaval 2019: to-
das as noites, os hóspedes poderão aproveitar 
jantares temáticos com música ao vivo, chá da 

Piscina do empreendimento
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tarde, matinê infantil e baile de máscaras, que 
acontecerá no dia 4 de março. 

O hotel oferece duas opções diferentes de 
pacotes para a data, contempladas com cor-
tesia para duas crianças de até oito anos ou 
uma de 12 anos na mesma acomodação dos 
pais, que incluem refeições (café da manhã, 
almoço e jantar). 

Com estrutura completa, o Resort Paradies 
oferece restaurante, American Bar, churrasquei-
ras, salão com forno de pizza e danceteria. Há 
também piscinas ao ar livre (incluindo uma 
infantil), piscina coberta e aquecida, sauna, 
salão de jogos com mesa de snooker, pebolim 
e tênis de mesa, sala de TV, campo de futebol, 
quadras, minigolfe, lago para pesca esportiva, 
brinquedoteca, playground e Spa Relaxante.

Hotéis da Região Serrana do Rio 
de Janeiro apostam em serviço 
de Day Use

Visando aumentar os lucros com a tempo-
rada de verão, muitos hotéis da Região Serrana 
do Rio de Janeiro (RJ) têm disponibilizado aos 
visitantes o serviço de Day Use, modalidade de 

Todos os apartamentos são bem amplos, 
com banheiro privativo, ar-condicionado, TV 
a cabo e frigobar, sendo que a maioria pode 
abrigar uma família inteira. Há ainda quatro 
suítes temáticas, varanda espaçosa, lareira e 
banheiro com cuba dupla e banheira.

Hotel Parador Lumiar (RJ)

Foto: Rodrigo Azevedo
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hospedagem de apenas um dia, sem pernoite. 
Um exemplo é o Parador Lumiar. Localizado a 30 
Km de Nova Friburgo, e a 160 Km do centro do Rio, 
o Day Use do hotel inclui o uso de todas as áreas 
livres até as 17h00 horas. Ao longo do dia é pos-
sível utilizar as saunas seca e a vapor, a piscina 
de água natural, as cachoeiras e rios que cortam 
a área do empreendimento, além da sala de jo-
gos com sinuca, a sala de televisão, a biblioteca 
e a estrutura de parquinho. 

Aos sábados, os clientes têm direito ao buffet 
de feijoada servido no forno à lenha, que inclui 
ainda saladas e sobremesa. Já nos demais dias é 
servido o ‘prato da roça’, preparado com mandi-
oca frita, couve, banana da terra, farofa de alho, 
arroz e feijão, além de proteína a escolha (entre 
carne seca, lombinho de porco, filé mignon, fran-
go ou opção vegetariana). 

Outra opção é a pousada Locanda della Mi-
mosa, localizada na região do Vale Florido, em 
Petrópolis, a 70 Km do Rio de Janeiro, que aprovei-
ta a temporada de calor para abrir as portas aos 
visitantes de segunda a quinta-feira. Das 9h00 às 
18h00, casais podem desfrutar das comodidades 
do hotel como a piscina e a sauna, agendar mas-
sagens (cobradas à parte), além do farto buffet 

Hotel Pullman São Paulo Gua-
rulhos Airport inaugura qua-
dras de tênis

Continuando o calendário de atividades 
recreativas, esportivas e culturais de 2019, o Clube 
Base Guarulhos, complexo de lazer do Hotel Pullman 
São Paulo Guarulhos Airport, resort urbano próximo 
a São Paulo (SP), inaugurou em 19 de janeiro suas 
quadras de tênis com aulas para clientes. Os 
treinos, das 8h00 às 10h00, são oferecidos tanto 
para pessoas que nunca tiveram contato com o 
tênis quanto para aqueles que já praticam. 

A diária também inclui participação nas aulas 
de yoga e dá acesso às áreas de lazer do Clube, 
mas não contempla alimentação. Um pacote 
mensal dá direito a quatro sábados por mês e 
o estacionamento é gratuito. Informações sobre 
valores pelo e-mail eventos.pullmanguarulhos@
accor.com.br

de café da manhã. Servida das 8h00 às 10h30, a 
refeição inclui bolos e pães caseiros, tapioca, pão 
de queijo, omelete, sucos naturais, frios, além de 
frutas, iogurtes, granola e geleias. 

Treinos são oferecidos tanto para pessoas que nunca tiveram contato com o tênis quanto àqueles 
que já praticam



Mercado

79



Mercado

80

Radisson Hotel Belém recebe 
Certificado de Excelência 
TripAdvisor

O Radisson Hotel Belém (PA) ganhou no 
começo de janeiro o Certificado de Excelência do 
TripAdvisor. Em sua oitava edição, o reconhecimento 
homenageia estabelecimentos que receberam 
avaliações excelentes dos viajantes na plataforma 
no ano anterior. Dentre os ganhadores estão 
atrações, restaurantes e acomodações no mundo 
todo. “Estamos felizes em sermos reconhecidos pela 
qualidade no atendimento aos hóspedes, pois o 
Certificado de Excelência do TripAdvisor tem como 
objetivo destacar o que há de melhor no mercado 
de turismo no mundo inteiro”, celebra Leonardo 
Rodrigues, Gerente Geral do Radisson Hotel Belém.

O Certificado de Excelência leva em considera-
ção a qualidade, a quantidade e a recenticidade 
das avaliações enviadas pelos viajantes do TripAd-
visor em um período de 12 meses. Para recebê-lo, os 
estabelecimentos devem manter uma pontuação 
geral mínima de quatro círculos (no total de cinco). 
Além disso, precisam ter um número mínimo de 
avaliações e estar cadastrados no TripAdvisor por 
no mínimo 12 meses.

ABIH-SC empossa nova direto-
ria do biênio

Osmar José Vailatti, reeleito em outubro de 2018, 
foi oficialmente empossado no dia 23 de janeiro, 

Diretoria Executiva
Osmar Vailatti – Diretor-presidente
Douglas Roberto Vespucio Serra – Diretor 

Administrativo Financeiro
Deverson L. G. Pereira – Diretor de Controladoria
Marcos Hardt – Diretor de Operações
Lara Perdigão – Diretora Executiva
Henrique B. Souto M. Baião – Diretor Jurídico

Diretoria Regional
Caminho dos Canyons e Encantos do Sul – 

Ivone Ferraz Teixeira
Caminho dos Príncipes – Paulo Roberto Caputo
Caminhos do Alto Vale – Maria Aparecida 

Tomaz Pereira Silva
Caminhos da Fronteira e Vale das Águas – 

nas dependências da ABIH-SC, durante a Assem-
bleia Geral Ordinária. A atual diretoria da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Cata-
rina - ABIH-SC, está assim composta:

Um dos apartamentos do Radissom Hotel Belém

Atual diretoria da Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis de Santa Catarina - ABIH-SC
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Allan Edgard Kreutz
Costa Verde e Mar – Valdirene Melo 

Pscheidt
Grande Florianópolis – Samuel Rabello 

Koch
Vale do Contestado – Valdir Della 

Giustina Junior
Serra Catarinense – Mariléia Folster 

Martins
Grande Oeste – Carlos Roberto Klaus
Vale Europeu – Tatiana Honczaryk

Conselho Deliberativo
Samuel Rabelo Koch – Presidente
João Eduardo Amaral Moritz – Vice-

presidente
Paulo Brito de Freitas – Secretário Geral
Edson Ziolkowski – Conselheiro
Eliane Pinheiro – Conselheiro
Geraldo Linzmeyer – Conselheiro
Luciano Moura Pereira Oliveira – 

Conselheiro
Luiz Carlos Nunes – Conselheiro
Maria Helena Petry Makowiecky – 

Conselheiro
Marileia Folster Martins – Conselheiro
Renato Ghisoni – Conselheiro
Ricardo Pereira – Conselheiro
Rômulo Haberbeck de Oliveira – 

Conselheiro
Volnei José Koch – Conselheiro
Wilson Luiz Machado Macedo – 

Conselheiro

Conselho Fiscal
Eduardo Simas – Conselheiro Fiscal
Guilherme Petry Makowiecky – 

Conselheiro Fiscal
Rogério Lebarbenchon Silveira – 

Conselheiro Fiscais
Douglas da Silva Beltrão, Luiz Carlos Gill 

Nunes e Rogerio Bachi – Suplentes fiscais

Delegados
Maria da Glória Della Giustina
Renata Sefton Sehn

Colaboradoras
Juliana Bossi Castro
Josiane Castilhos



Responsabilidade
Socioambiental

82

Radisson Hotel Aracaju promove 
soltura de tartarugas marinhas

No dia 16 de janeiro, o Radisson Hotel Ara-
caju, em Aracaju (SE), proporcionou aos seus 
hóspedes uma soltura de tartarugas marinhas 
na praia de Atalaia. A ação, que teve parce-
ria do Oceanário de Aracaju, contou com a 
participação de 70 hóspedes orientados pelo 
biólogo do TAMAR, Rauber Garcia. 

Pelo hotel, estiveram presentes Alexandre 
Barros, Gerente Geral; Tereza Sobral, Gerente 
de Contas; Waltemberg Nascimento, Controller 
e Luciano Roth, Supervisor de A&B. “A sensibili-
zação e a educação ambiental com o intuito de 

Blue Tree Premium Design Rio 
de Janeiro realiza curso de ho-
telaria para jovens carentes

O Blue Tree Premium Design Rio de Janeiro (RJ), 
em parceria com o Instituto para o Aperfeiçoa-
mento Humano – INPAH – promoveu em 17 de 
dezembro do último ano, a cerimônia de encer-
ramento de seu curso de hotelaria voltado para 
jovens das comunidades carentes localizadas 
próximas ao hotel. Ao todo, 21 pessoas conquis-
taram o certificado de conclusão e agora podem 
atuar como camareiras, recepcionistas e gar-
çons. As aulas aconteceram de junho a dezem-
bro no próprio empreendimento, com duração 
de duas horas por semana. Durante o período do 
curso, três participantes foram contratados pela 
unidade e dois estão em processo seletivo para 
atuar na recepção. 

A iniciativa reforça o posicionamento da 
Blue Tree Hotels de apostar no desenvolvimen-
to econômico do Brasil, promovendo a inclusão 
social e gerando empregos. Com essa e outras 
ações, a rede hoteleira ajuda a despertar no 
brasileiro o que é de sua natureza: o bem rece-
ber. Agora, os participantes dessa ação aplicarão 
suas habilidades com mais profissionalismo.

A ideia da ação surgiu em abril de 2018, com a 
visita a duas regiões periféricas próximas ao Blue 
Tree Premium Design Rio de Janeiro. “Entramos 
nas comunidades para literalmente ‘garimpar’ 
as joias que sabíamos que precisávamos lapidar. 
Foram dias incríveis. Encontramos jovens com re-
alidades difíceis e sem oportunidades iminentes, 
mas com uma extrema sede de crescimento”, co-
mentou Renato Sousa, CEO do INPAH.

Alunos do curso de hotelaria realizado pelo hotel

Fotos: D
ivulgação
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Pousada BGK (PI) lidera ações con-
tra utilização de canudos plásticos

Há mais de 10 anos, a Pousada BGK, localizada 
no povoado de Barra Grande, que pertence ao mu-
nicípio de Cajueiro da Praia (PI), atua no desen-
volvimento local, promovendo uma campanha per-
manente de conscientização sobre a preservação 
ambiental, que inclui a luta pela abolição de canu-
dos de plástico nos bares, restaurantes, pousadas e 
também no dia a dia da população. 

Com a adoção dos canudos biodegradáveis e 
iniciativas de incentivo ao consumo consciente, o 
destino turístico de Barra Grande ganha destaque 
e apoio. Hoje atrai os amantes da natureza e 
praticantes de kitesurf do Brasil e do exterior. 
“Para comemorar o sucesso da campanha, no 
Réveillon 2018 presenteamos nossos hóspedes 
com canudos de vidro, com o intuito de despertar 
o consumo consciente”, enfatiza o empresário 
Ariosto Ibiapina, da Pousada BGK. Pesquisas 
indicam que oferecer canudos sob demanda 
reduz seu consumo em até 40%.

A visibilidade de Barra Grande passa pelas 
iniciativas bem sucedidas da Pousada BGK, todas 
revestidas de notória responsabilidade social. Com 
a divulgação de mensagens criativas nas redes 
sociais, outros estabelecimentos ajudam a difundir 
informações que contribuem com o engajamento 
da população moradora e visitante do destino. “Peça 
sua bebida sem canudo” é manchete de cartazes que 
exibem dados chocantes sobre o estrago causado na 
natureza pelo descarte de produtos plásticos. 

proteger as tartarugas e os oceanos já estão no 
DNA do Radisson Hotel Aracaju”, afirma Barros.  

A ação para os clientes do hotel já ocorre 
há quatro anos, sempre no mês de janeiro. “A 
cada ano, mais hóspedes saem fascinados e 
muito emocionados com o evento”, conclui o 
Gerente Geral.

70 hóspedes participaram da ação

Pesquisas indicam que oferecer 
canudos sob demanda reduz 

seu consumo em até 40%
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Provence Cottage & Bistrô, 
de Monte Verde (MG), estreia 
cardápio de verão

A pousada Provence Cottage & Bistrô, de 
Monte Verde (MG), lançou em dezembro do ano 
passado seu cardápio verão 2019. A inspiração 
do chef Ari Kespers para esta temporada re-
sume seus oito anos de imersão na Mantiqueira, 
para onde se mudou em 2010. Seu menu degus-
tação de sete pratos traz ingredientes da épo-
ca, como abacaxis, maçãs, peras, framboesas, 
morangos, batata-doce roxa e limão capeta 
harmonizados com pato, truta e porcos criados 
na região, além de produtos da livre-colheita, 
como amoras e mirtilos.

Ao todo, são quatro entradas (tábua de 
pães assados em forno a lenha e picles da 

casa; consommé de milho verde e ravióli de 
curau; couve-flor em emulsão de maracujá; 
e cenoura fermentada, missô, truta marinada 
e homus), seguidas de dois pratos principais 
(arroz, magret e alheira de pato com gema 
curada; e leitoa, picles de abacaxi e batata 
da Serra). Finalizando, a sobremesa de 
rapadura, limão capeta, beterraba e frutas da 
Mantiqueira. 

Além do menu-degustação, a Provence 
Cottage & Bistrô ganha um novo chalé, o St. 
Rémy, com 80 m². Ele vem se unir aos outros 
seis chalés da pousada, todos instalados em 
meio ao jardim, cercados de araucárias e pés 
de lavanda. Conta com closet, piso de madeira, 
hidromassagem e sala de estar com varanda, 
além de decoração inspirada no sul da França, 
mas com influência de Minas Gerais.

Arroz, magret e alheira de pato com gema curada
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Summerville Beach Resort (PE) 
promoveu festival gastronômi-
co ‘Gourmet Show’

Localizado na praia de Muro Alto, em Porto 
de Galinhas (PE), o Summerville Beach Resort 
realizou nos dias 5, 12 e 19 de janeiro mais uma 
edição do Gourmet Show, evento que já faz 
parte do calendário anual do resort pernam-
bucano. A proposta foi oferecer aos hóspedes 
experiências gastronômicas diferenciadas nos 
fins de semana do mês, com pratos assinados 
por renomados chefs de cozinha.

Os profissionais escalados para o evento 
foram os chefs Artur Nagae (AL), Sergio Jucá, 
do restaurante Sur (AL) e Thiago Maia, do res-
taurante Four Bistrot (AL), além da participa-
ção especial do Sushiman Vitor Mousinho (AL), 
que apresentou o sushi desconstruído. 

No dia 5 de janeiro, o chef Thiago Maia co-

mandou o cardápio. No dia 12, foi o chef Artur 
Nagae. Já no último sábado do evento (19), o 
menu ficou por conta dos chefs Serginho Jucá 
e Vitor Mousinho. Os experts elaboraram ao 
vivo os pratos destaques na ‘cozinha show’ do 
principal restaurante do resort, o Sete Mares. 
Além disso, o Summerville contou com uma 
carta especial de vinhos para harmonizar com 
as opções do cardápio. 

Restaurante Curi, do Venit Bar-
ra Hotel (RJ), apresenta novi-
dades no cardápio

Aproveitando a temporada de verão, o 
Restaurante Curi, especializado em culinária 
brasileira e localizado no Venit Barra Hotel, 
na Barra da Tijuca (RJ), lançou novos pratos 

Sete Mares, principal restaurante do resort

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



Gastronomia

88

no começo de janeiro. Dentre as novidades, a 
salada de abacates queimados, mini rúcula 
e brotos frescos, vinagrete de limão siciliano 
com pimenta biquinho, camarões poché e 
avelãs tostadas, opção leve e refrescante.

Aos domingos, a casa serve buffet com-
posto por pratos frios, quentes, saladas e a já 
conhecida moquecada, todos elaborados pelo 
Chef Everton Valladão.

Restaurante do Stream Palace 
Hotel oferece produtos sem 
glúten e sem lactose

Pensando nos alérgicos e intolerantes, o 
Restaurante Athenas, do Stream Palace Hotel, 

em Ribeirão Preto (SP) passou a oferecer em 
seu café da manhã produtos sem glúten e sem 
lactose. O serviço está aberto aos hóspedes e 
passantes, todos os dias, a partir das 5h30.

O novo cardápio é direcionado aos que 
seguem uma dieta de restrição ao glúten, entre 
eles, os celíacos, alérgicos ou que preferem uma 
dieta glúten free e também aos intolerantes à 
lactose, que não conseguem quebrar o açúcar 
presente no leite animal. Segundo a Gerente 
do Stream Palace Hotel, Rosemeire Zuccolotto, 
além do café da manhã tradicional, servido 
em buffet com variedade de produtos doces, 
salgados e bebidas, os novos produtos sem 
glúten e sem lactose serão também oferecidos 
no cardápio do hotel, através do room service, 
que inclui lasanha de berinjela, mini pizza, 

Salada de abacates queimados, mini-rúcula, brotos frescos, vinagrete de limão siciliano com pimenta biquinho, camarões 
poché e avelãs tostadas
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Casa Grande Hotel apresenta 
novidades gastronômicas inspi-
radas no verão

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, resort 
cinco estrelas localizado na Praia da Enseada, 
no Guarujá, preparou receitas exclusivas para 
o verão. De frente para o mar, o Restaurante 
Thai, premiado pela revista Veja Comer & Be-
ber, apresenta novas opções em seu menu 
de Tapas: o Ceviche Thai, prato leve e refres-
cante; as Batatas Bravas em Aioli de Red Curry 

pastel de espinafre com creme de ricota, entre 
outros.

A Gerente explica que todos os novos 
produtos serão produzidos por uma empresa 
especializada, para que não haja nenhum 
tipo de contaminação cruzada. Segundo ela, 
a ideia é oferecer aos hóspedes e clientes 
opções saborosas e criativas nas refeições. 
“Ter uma dieta com restrições por questões de 
saúde e por qualidade de vida é crescente. Por 
isso, resolvemos investir em nosso cardápio, 
oferecendo mais um diferencial”, acrescenta.

Restaurante Athenas, do Stream Palace Hotel, em Ribeirão Preto (SP)
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Tônica – gin, chá de frutas vermelhas, limão, 
mandarineto e tônica, e o Gin Experience – gin, 
limão siciliano, anis estrelado, pepino e tônica.

Também estreante no verão de 2019, o Bis-
trô Vila Rica, comandado pelo Chef Executivo 
Michel Magano, apresenta receitas da Itália. O 
local conta com piano ao vivo aos sábados e 
tem em seu menu o Orecchiette com Ragout de 
Linguiça Toscana, a Bracciola com Risotto ala 
Milanese e Polenta Bramata com Ossobuco.

e Capim Limão, opção mais apimentada, e a 
vegetariana Berinjela com Green Curry e Man-
jericão Roxo. O novo cardápio conta ainda com 
o Hot Roll de Atum com Arroz de Jasmim e Red 
Curry e o Tempurá de Camarão com Chutney 
de Manga e Especiarias Thai. 

O Thai Lounge Bar, localizado no deck do 
Thai e inspirado nos beach lounges de bal-
neários internacionais como Saint Tropez, 
estreia sua primeira temporada de verão. As 
sextas e sábados, das 23h00 às 4h00, DJ’s co-
mandam as pick-ups da casa. Além de uma 
seleção de drinques tradicionais, a cozinha 
oferece Thai Tapas e pratos estrelas da casa, 
como o Pad Thai e o Nasi Gorem. 

A piscina do Casa Grande Hotel Resort & 
Spa conta com apresentações de música ao 
vivo em seu Summer Deck. Durante as sex-
tas e sábados, os hóspedes podem curtir os 
shows com vista para a praia, acompanhados 
de drinques à base de gin, como Bee’s Knees 
– gin, mel e suco de limão siciliano; a Pink 

Hotel Pullman São Paulo Ibi-
rapuera lança Morning Wellness

Localizado próximo ao Parque do Ibirapuera, 
na capital paulista, e comprometido em 
oferecer qualidade de vida para hóspedes 
e demais clientes, o hotel Pullman São Paulo 
Ibirapuera, em parceria com a escola My Yoga, 
promove, no dia 16 de fevereiro, uma manhã 
dedicada ao bem-estar, com experiências 

Além de uma seleção de drinques tradicionais, a cozinha do Thai Lounge Bar oferece pratos estrelas da casa
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relacionadas à alimentação saudável e 
exercícios físicos.

As atividades terão início às 9h00 com aula 
de ioga, ministrada por professores do MyYo-
ga, seguida de um brunch inspirado no Active 
Breakfast, menu saudável desenvolvido com 
exclusividade para os Hotéis Pullman. Durante 
o brunch, o chef francês do restaurante Taste 
It Food & Lounge, Jean-Christophe Burlaud, re-
alizará um workshop sobre gastronomia fun-
cional. “A prática da ioga foi uma proposta que 
a marca Pullman abraçou como causa. Por 
conta de seus muitos benefícios, decidimos 
investir em um programa - criado sob medi-
da para os hóspedes dos empreendimentos 
- pela canadense Sara Hoey, Coach Esportiva, 
Nutricionista e Embaixadora de Bem-Estar da 
marca. Vídeos de sete minutos, gravados na 
Tailândia, com exercícios e kits para quem de-
seja praticá-los estão disponíveis em todos 
os apartamentos”, explica Sébastien de Cour-
tivron, Gerente de Operações upscale da Ac-
corHotels no Brasil.

Para Jarves Rockenbach, Gerente Geral 
do hotel, trata-se de uma oportunidade de 
fortalecer o compromisso com a saúde dos 

clientes, incentivá-los a promover mudanças 
em seus hábitos repensando a alimentação e 
refletindo sobre qualidade de vida. “Bem-estar, 
pioneirismo e entretenimento são valores dos 
empreendimentos Pullman”, finaliza. 

Restaurante do Belmond Co-
pacabana Palace celebra Ano 
Novo Chinês

O restaurante MEE, do Belmond Copacabana 
Palace (RJ), único pan-asiático da cidade com 
uma estrela Michelin, preparou um menu especial 
de jantar em homenagem ao Ano Novo Chinês, 
que foi servido no dia 5 de fevereiro, data que 
marcou o início dos festejos na China. De acordo 
com o horóscopo chinês, 2019 é o Ano do Porco, 
e foi inspirado neste animal que o MEE preparou 
pratos inéditos, em um menu de seis cursos.

Começando, o sushibar serviu o Atum Buefin 
com lardo de colonnata e o Wagyu com lardo de 
colonnata. Em seguida, os clientes degustaram 
as entradas Cavaquinha com purê de edamame 
e alho poró defumado, além do Pão chinês no 
vapor com barriga de porco e molho hoisin. O 

Evento terá um brunch inspirado no Active Breakfast, menu saudável desenvolvido com exclusivi-
dade para os Hotéis Pullman
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Os ingressos para o evento incluem o menu 
completo de sete passos e harmonização com 
vinhos e espumantes de primeira linha da Salton. 

Itu recebe próxima edição do 
Gastronômade Brasil

A próxima edição do Gastronômade Brasil 
acontece dia 16 de fevereiro, na Fazenda Para-
izo, em Itu, interior de São Paulo. O projeto busca 
valorizar os produtos típicos de cada região do 
país e resgatar o prazer de ter uma refeição ao 
ar livre. O banquete será servido em uma mesa 
montada próxima ao casarão que pertenceu ao 
Barão de Itu e aos antigos terreiros de café. 

A cada edição do evento gastronômico, 
que acontece todos os anos em diferentes ci-
dades brasileiras, um chef local é convidado 
para montar um menu com os ingredientes da 
região. A etapa paulista do Gastronômade terá 
o banquete assinado pelo chef Alex Caputo, que 
retorna ao evento sete anos após ter coman-
dado a estreia em terras paulistas em 2012, com 
a presença de produtores paulistas de azeite, 
café, angus beef e curados. 

prato principal da noite foi o Porco de leite com 
batata doce assada. Encerrando, o Sorbet de 
lichia com especiarias e frutas liofilizadas.

MEE, premiado restaurante pan-asiático do Copacabana Palace

Chef Alex Caputo
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Fernando Macedo é o novo Diretor Geral do 
Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

Fernando Macedo assumiu o cargo de Diretor Geral do Bourbon Cataratas 
do Iguaçu Resort (PR). Seu antecessor, David de Brito, assumirá a gerência de 
operações na oficina de negócios, em São Paulo (SP), ao lado de Francisco 
Calvo, Diretor de Operações da Rede. 

Macedo é formado em hotelaria e administração e ingressou na Rede 
Bourbon em 2008. Teve passagens pelo Bourbon Curitiba Hotel, Rio Hotel by 
Bourbon Curitiba Batel e no próprio Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort, em 
2001, quando trabalhou como Gerente de Operações. Além disso, o profis-
sional comandou o Bourbon Assunção Convention Hotel, no Paraguai, por 
sete anos, desde sua implantação. 

David é formado em Administração de Empresas, está há 17 anos na Rede 
Bourbon e passou de recepcionista à Gerente Geral e logo Gerente Regional.

Novo Gerente Comercial da AccorHotels 
em Santos (SP)

Rodolpho Hesselbach é o novo Gerente Comercial - Corporativo 
- Lazer / Grupos e Eventos da AccorHotels na cidade de Santos (SP) 
para os hotéis da rede ibis, Mercure e Novotel Santos. Ele é formado em 
hotelaria pela Universidade de Hotelaria, Gastronomia e Tecnologia 
de São Paulo, e Pós-Graduado em Gestão Estratégica de Venda pelo 
Mackenzie e possui dez anos de experiência no segmento hoteleiro, 
tendo passagens em outras redes. Rodolpho iniciou sua carreira no 
Grupo Mendes em 2010, onde permaneceu por seis anos no departa-
mento comercial adquirindo toda a experiência e conhecimento do 
mercado da baixada Santista e região. Nos últimos dois anos estava 
coordenando os Apart-Hotéis Adagio da rede Accor em São Paulo.  
Nesse novo desafio, Rodolpho tem a responsabilidade de conduzir a 
estratégia de comercial das unidades, Novotel Santos e do Combo de 
Hoteis Mercure e Ibis Gonzaga.

Novo GG no Transamerica Prime Ri-
beirão Preto

Alexandre Navarro assumiu a gerência geral do em-
preendimento da Transamérica Hospitality Group, uma 
das principais referências na hotelaria na cidade. Navarro 
começou sua carreira no segmento como mensageiro, há 
mais de 20 anos. Com formação acadêmica em Hotelaria 
pela UNIP - Universidade Paulista, desenvolveu-se profis-
sionalmente e gerenciou sete empreendimentos de uma 
renomada rede hoteleira. Agora ingressa na gerência do 
Transamerica Prime Ribeirão Preto e tem como principal 

desafio posicionar o produto como melhor custo-benefício da cidade e fidelizar clientes com excelên-
cia no atendimento.

Rodolpho Hesselbach

Fernando Macedo

Alexandre Navarro
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Manoel Pereira é o novo Chef do hotel Inter-
city BH Expo

Ele é um dos chefes mais conceituados da culinária mineira e 
trabalhou por mais de 16 anos no hotel Belo Horizonte Othon Palace, 
que encerrou as atividades no último dia 19 de novembro. O Chef 
Manoel é um profundo conhecedor da alta gastronomia e tem ex-
periência em grandes eventos nacionais e internacionais como os 
jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E ele já chegou ao hotel 
Intercity BH Expo reformulando o cardápio do Restaurante Libertas, 
com pratos da culinária italiana e brasileira. O novo menu do ho-
tel, segue a tendência de valorizar os ingredientes nacionais. “Prezo 
muito nos pratos que idealizo os fatores sensoriais. Sempre haverá 

um toque especial para o apreciador de um bom prato. Quero que os hóspedes e visitantes sintam os 
aromas, as texturas e apreciem cada ingrediente”, projeta o Chef Manoel. 

Stream Palace Hotel apresenta novo chef do 
Restaurante Athenas

O Restaurante Athenas, no Stream Palace Hotel, que funciona em 
Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tem novo chef gastronômico, 
que agora passa a assinar o menu do espaço com suas criações: 
Ezequiel Lopes. Depois de alguns anos afastado do Restaurante 
Athenas, mas não da gastronomia, o chef Lopes retorna para a rede 
Stream, onde começou sua carreira há 24 anos. Antes de expressar 
seu talento para a arte da criação dos pratos e assumir o posto da 
coordenação da cozinha do hotel, Lopes começou sua carreira la-
vando panelas. Em seguida, tornou-se auxiliar de cozinha, saladeiro 
e, posteriormente, primeiro cozinheiro. Hoje assume o posto de chef 
de cozinha. 

Nova Gerente de Operações do hotel João Pes-
soa Hplus Beach

A Hplus Hotelaria anuncia Mayana Belmont como a nova Gerente 
de Operações do hotel João Pessoa Hplus Beach. Ela assume o lugar 
de Flávia Mazzotti, que recentemente deixou o cargo em busca de 
objetivos pessoais. A Gerente, formada em Hotelaria e Turismo, 
traz a experiência de sete anos em diversos setores da hotelaria, 
como governança, recepção, eventos e operações. Mayana contou 
que desafios profissionais costumam tirá-la da zona de conforto 
e permitem a evolução pessoal.  A expectativa de Mayana é poder 
contribuir com a empresa, adquirir novos conhecimentos, vivências e 
relacionamentos profissionais.

Mayana Belmont

Ezequiel Lopes

Manoel Pereira
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Karen Giovana é a nova Gerente de Revenue 
Management e E-commerce da Slaviero Hotéis.  
Formada em turismo na PUC do RS, Karen acumula 
quase 20 anos de hotelaria e chega à Slaviero Ho-
téis depois de um período de nove anos atuando 
no mesmo setor na Accor, para gerenciar uma 
equipe de dez colaboradores. Um dos seus princi-
pais focos no setor é otimizar os resultados da rede 

e desenvolver a atual equipe em especialistas na área. Já Ilka Pádula assumiu como Gerente Regional 
para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. A executiva traz seus quase 25 anos de atuação na hotelaria 
para a empresa paranaense e comandará uma equipe com 12 colaboradores. Formada em turismo 
pela Anhembi Morumbi em 1999 e pós-graduada em Marketing no Mackenzie, Ilka acumula quase dez 
anos de Accor e também foi responsável pela implantação e inauguração do B Hotel Brasília, ativi-
dades que a aproximaram das regiões que agora atenderá pela Slaviero Hotéis.

Com 27 anos de experiência na hotelaria no Bra-
sil e no exterior, Antonietta Santolia assumiu em ja-
neiro a gerência de operações no FOHB- Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil. 

Bacharel em Turismo pela Universidade Capital 
de São Paulo e ampla experiência como Gerente 
Geral em abertura de hotéis, conversão de bandei-
ras, A&B e Revenue Management, Antonietta terá 
como responsabilidades criar, implementar e ad-

ministrar as estratégias de marketing e comunicação da entidade, além de coordenar a relação 
com os associados e a II Edição do Fórum Nacional de Hotelaria, que acontecerá em setembro de 
2019 na capital paulista. 

Novas Gerentes na Slaviero Hotéis

FOHB anuncia Antonietta 
Santolia como sua nova Gerente 
de Operações

Maksoud Plaza contrata novo 
Gerente de Recepção

Daniel Lopes Corrêa é quem assumiu o cargo 
no ano em que o Maksoud Plaza completa quatro 
décadas. Bacharel em hotelaria, Corrêa traz para 
o Maksoud Plaza mais de dez anos de sólida ex-
periência em Hospitalidade. Construiu sua carreira 
no hotel Blue Tree Premium Verbo Divino em São 

Paulo (SP), onde chegou a assumir a posição de Gerente de Hospedagem após passagens pela Re-
cepção e Coordenação de Serviços. O novo Gerente também é o Diretor de São Paulo e Região Sul 
do Brasil da Les Clefs d’Or Brésil, Associação Brasileira dos Concierges dos Grandes Hotéis.

Karen Giovana e Ilka Pádula

Daniel Lopes Corrêa

Antonietta Santolia
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O segredo da excelência no atendimento
Artigo de Mario Cezar Nogales*

Como posso melhorar o atendimento a meus 
hóspedes?

Esta é uma pergunta que sempre me fazem 
através das redes sociais por estudantes de hote-
laria, por funcionários de hotéis e até mesmo por 

alguns hóspedes que passaram momentos não tão 
agradáveis nos hotéis que se acomodaram.

“Me dê apenas um exemplo do que posso fazer para 
melhorar meu atendimento?” Me perguntaram uma vez 
e respondi: sorria, simplesmente sorria de verdade!
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Outra pessoa me fez uma pergunta semelhante 
e respondi: dizer bom dia, boa tarde ou boa noite 
para seus hóspedes de uma forma sincera melhora 
em muito seu atendimento!

Mais uma pessoa me fez a mesma pergunta 
e respondi: o nome de qualquer hóspede é como 
música para os ouvidos, atendê-lo tratando-o pelo 
seu nome é mágico, principalmente quando ele 
telefona de seu quarto!

E como então, você, responderia a esta pergunta?
Se a sua resposta for diferente da minha, está 

correto, uma vez que cada indivíduo vive uma 
realidade e atende a diferentes tipos de pessoas com 
necessidades totalmente distintas umas das outras. 
No entanto, esses modos e essas características 
individuais, fazem parte de um conjunto de itens 
que agradam a diferentes hóspedes.

Isto me lembra um atendimento que realizei na 
década de 1990 na recepção de um dos hotéis que 
trabalhei na cidade de São Paulo. Após a finaliza-
ção do check-in e a explicação do funcionamen-
to do hotel, este distinto hóspede me perguntou: 
“você me disse que o café da manhã é completo, 
por acaso vocês servem tapioca? (naquela época 
tapioca não era um prato comum como é hoje). 
Lhe respondi que iria verificar, pois eu mesmo não 
sabia o que era tapioca. Conversei com o respon-
sável pelo café da manhã, perguntei o que era 
essa tal de “tapioca”, assim como a possibilidade 
de ser servida no café da manhã. O hóspede saiu 
para seus afazeres e não consegui lhe responder 
se serviríamos esta iguaria de nossa culinária. Na 
manhã seguinte, ele voltou à recepção com um 
grande sorriso, dizendo que era uma das melhores 
tapiocas que já havia provado.

Ou seja, podemos observar aqui que, no que 
tange a excelência no atendimento, não existe 
uma resposta curta ou uma “receita de bolo”, afi-
nal de contas SORRIR é uma das ferramentas que 
existem para melhorar o atendimento, mas de 
nada vale se o sorriso for falso, por isto mesmo 
se diz: “sorria com os olhos”, pois somos a única 
espécie no planeta em que mostrar os dentes, ao 
sorrir, é agradável, desta maneira todos os seus 
hóspedes irão responder positivamente num pri-
meiro momento.

Da mesma forma que tentar ser empático sem 
ser gentil e compreensível não funciona, ou dizer um 

sonoro “Olá” sem sorrir ou fazer contato visual tam-
bém não funciona. Em atendimento, não projetar o 
melhor de você mesmo para o outro se transforma 
num desserviço enorme com consequências ime-
diatas, já que estamos na era da informação, e 
aquela pequena rusga que o hóspede tem se trans-
forma em um caminhão de reclamações.

Um belo exemplo disto é um atendimento de 
consultoria que tive em um hotel de praia que, 
apesar dos problemas estruturais como distân-
cias dos quartos em relação aos restaurantes 
sem atendimento por carrinhos elétricos, crivos 
de plástico que não aguentavam a pressão da 
água e saíam atingindo o hóspede, insetos que 
apareciam nos quartos dos hóspedes e animais 
silvestres que surgiam, os hóspedes saíam mais 
do que satisfeitos com o hotel por um simples 
motivo: toda a equipe se desdobrava para car-
regar o hóspede nas costas com um excelente 
atendimento, sorriso fácil, solução de problemas 
rápidas e mais do que tudo, ouvir e entender as 
necessidades de cada um em todos os âmbitos, 
inclusive nas questões pessoais.

Quando você se dispõe a perguntar ao seu hós-
pede: “como foi a sua estadia” esteja preparado 
para ouvir de forma honesta e sincera e tenha em 
mente que, aquele cliente que lhe faz uma crítica, 
seja ela negativa ou positiva, diretamente para sua 
equipe, é seu melhor hóspede, afinal de contas ele 
está falando com você e não colocando na rede 
social que atinge a milhões de pessoas.

Lembre-se sempre: um excelente prestador de 
serviços usará os detalhes individuais de cada hós-
pede para criar um atendimento consistente ex-
trapolando expectativas, pois sorrir uma ou duas 
vezes durante o dia não atenderá esta necessidade, 
chamar o hóspede pelo seu nome não é o sufici-
ente, carregar suas malas é de fato uma obrigação.

A excelência no atendimento é composta 
por tantas partes minúsculas que poderíamos 
chamá-la de matemática fractal, mas quando 
utilizamos todas estas pequenas partes juntas, 
conseguimos aquilo que é o sonho de todo ho-
teleiro e de todo hóspede: a satisfação garantida.

Mario Cezar Nogales é consultor especializado 
em hotelaria e conta com experiência profissional no 
ramo desde 1989, sendo autor de sete livros técnicos 
em hotelaria acesse: www.snhotelaria.com.br
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Jatobá Pastilhas lança linha de cubas de por-
celana Unique

Inovando no segmento de cubas de porcelanas para banheiros e lavabos, 
a Jatobá Pastilhas acaba de lançar no mercado a linha Unique, que conta com 
quatro opções: o formato oval (Halus) e o quadrado (Essenza), ambos nas cores 
Azul Capri e Verde Etna. As cubas de apoio – instaladas sobre o tampo – estão 
disponíveis nos tamanhos 32x32cm (Essenza) e 40,5x32cm (Halus). 

A linha Unique foi apresentada no final de 2018 para arquitetos, especificadores e lojas especializadas de cubas, 
louças e revestimentos e teve enorme aceitação. Desde janeiro de 2019, está disponível para vendas em todo o território 
nacional. As peças trazem aos ambientes sofisticação e modernidade, ao mesmo que se harmonizam com os mais di-
versos projetos. As peças são queimadas em altas temperaturas, possuem alta resistência e durabilidade, e baixíssima 
absorção de água (inferior a 0,5%), sendo ideais para aplicação em banheiros e lavabos. Contato – www.jatoba.com.br

Vescom apresenta seis novos revestimentos 
para mobiliário

A Vescom inova com três recolorações para os clássicos Zanzibar, Ariana e 
Lani, e três recém-chegados: Eliot, Burton e Noss. Os seis tecidos, produzidos na 
tecelagem própria da Vescom, oferecem opções em chenille, bouclé, lã, veludo, 
lisos e mesclados. 

A nova paleta de cores do Zanzibar apresenta tons variados como o mel, a canela, 
o petróleo ou o vermelho borgonha. Já a paleta Ariana é composta por 35 cores: des-

de tons pastéis, ferrugem, petróleo, esmeralda, malva, violeta ou rosa. O Lani também estará disponível em cores novas. Este 
revestimento para mobiliário é um feltro de lã com uma aparência clara de tecido e uma elevada resistência ao desgaste: 
250.000 ciclos Martindale. Contrariamente às misturas de lã da Vescom Lamu e Wolin, Lani é completamente liso e a sua 
oferta foi atualizada com 56 cores suaves e confortáveis que se adequam aos projetos de escritório. 

Os recém-chegados Eliot, Burton e Noss podem ser facilmente conjugados e estofados. Os tecidos são robustos, resis-
tentes ao desgaste, 100 % ignífugos e facilmente aplicáveis. 

Eliot é um bouclé com aparência moderna e gráfica, além de parecer desportivo, informal e resistente. O tecido está dis-
ponível em 18 cores, com toques como azul brilhante, amarelo, laranja cobre e vermelho coral. Burton complementa o Eliot, 
numa mistura bouclé e está disponível em 23 cores plenas, como coral vermelho e amarelo brilhante. Noss é um chenille 
adequado para o mercado de hotelaria e conta com um toque macio, mas extremamente robusto, aplicável em 24 cores, 
na maioria pastéis e tons envelhecidos. 

Zanzibar, Burton e Noss são adicionados ao catálogo upholstery 01. Lani, Eliot e Ariana são adicionados ao catálogo uphol-
stery 02. O atual programa da Vescom é constituído por revestimentos murais, revestimentos para mobiliário e tecidos para 
cortinas para o mercado de projetos. Contato - www.vescom.com/pt

Linha de facas Royal Prestige garante cortes 
precisos e de alta performance

A Royal Prestige apresenta ao mercado sua linha de facas para cozinha que 
confere firmeza e precisão ao cortar verduras delicadas, frutas, frango, peixes e até 
mesmo carnes com osso. 

Com cabo ergonômico em resina e lâmina de aço carbono, dentre as opções 
estão a faca para pão, ‘do Chef’, a Faca Santoku, para filés, para descascar, desos-

sar e esfolar. Alguns itens são vendidos separadamente e outros em conjuntos. Contato – www.queroroyalprestige.com.br 






