




3

Superando desafios
Você já imaginou a logística e o planejamento 

para implantar um hotel com 310 apartamentos 
em menos de dois meses? Esse foi o desafio da 
Padrão Argil na obra do hotel Contemporâneo 
que faz parte do Complexo Royal Palm Hall,  em 
Campinas. Destacamos esse trabalho como 
matéria principal dessa edição, que chega para 
deixá-los muito bem informados dos últimos 
fatos e acontecimentos do setor hoteleiro no 
Brasil e no mundo.

Confira uma entrevista exclusiva com Adriana 
Paiva, Líder da Ameris, um soft brand criado pela 
Nobile Hotéis para proporcionar competividade 
aos hotéis independentes. E a grande festa de 
entrega do troféu aos melhores fornecedores da 
hotelaria de 2018 também merece chamada.

Muitas outras notícias com altíssimo padrão 
de credibilidade também são apresentadas 
nessa edição que preparamos com muita 
dedicação e carinho. Uma ótima leitura a todos e 
até nosso encontro mensal em abril. 
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Referência do setor
“Sempre estive acompanhando as publicações do segmento de turismo, seja como 

executivo em hotéis ou como membro de associações de classe e até como 
Secretário de Turismo. Tenho como referência a Revista Hotéis, que tem postura 

profissional buscando a essência da notícia, o comprometimento na valorização de eventos da 
categoria e forma especial de se relacionar, o que torna esse envolvimento marcante e duradouro. 
O encontro da premiação aos melhores fornecedores para Hotelaria do Brasil, promovido pela 
Revista Hotéis, é um bom exemplo: ele é pensado com muito carinho para enobrecer nosso setor 
e alçar-nos a um patamar mais elevado de exigência em qualidade para um melhor bem-estar 
e encantamento de nossos clientes!

Chairman & Founder da CHA Hotéis

Geraldo Linzmeyer 
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Ameris Hotéis by Nobile: diferencial 
competitivo ao segmento de 

hotelaria independente
Com o objetivo de entregar relevância 

de marca em co-branding, padrões 
hoteleiros, central de compras, força 
de vendas, promoção e distribuição do 
inventário dos hotéis independentes, 
a Ameris Hotéis foi criada pela Nobile 
Hotéis, uma das mais importantes 
Administradoras Hoteleiras do Brasil, com 
11 anos de atuação no mercado. 

Já contando com 108 hotéis afiliados 
em dez meses de operação, a Líder Ameris, 
Adriana Paiva, ressalta nesta entrevista 
exclusiva que é plenamente factível que a 
marca dobre este número em 2019, além 
de abordar quais as vantagens de um 
hotel independente fazer parte da Ameris 
e a realização do 3º Fórum Brasileiro de 
Hotéis Independentes, que acontece em 
setembro na Equipotel. 

Revista Hotéis - Quais os motivos que 
levaram a Nobile Hotéis a criar o soft brand 
Ameris? Como e quando surgiu e com quais 
objetivos? 

Adriana Paiva - Segundo a pesquisa Brasil 
em Números 2017, realizada pela Jones Lang 
LaSalle, dos 537,4 mil quartos disponíveis na 
oferta nacional, 64,8%, ou 347,2 mil deles, são 
de hotéis independentes. Motivados por estes 
dados tão relevantes, e por identificar que ao 
longo dos 11 anos de atuação o grupo Nobile 
acumulou soluções que podem atender a 
grandes gargalos da hotelaria independente, 
dentre os principais cito: o acesso de forma 
relevante aos players corporativos, como 
Abracorp’s e Tmc’s; distribuição em um GDS 
global com uma força de vendas e atuação 
junto aos clientes; força em compras com 
alternativas e soluções em redução de custos 

operacionais e em reformas e renovação do 
hotel.

R.H - Quantos hotéis independentes vocês 
já têm associados? E quais as perspectivas de 
crescimento nos próximos anos?

A.P - Finalizamos o ano de 2018 com 108 
hotéis afiliados, um número cronologicamente 
extraordinário, pois foi fruto de apenas cinco 
meses de desenvolvimento. Acredito que é 
plenamente factível dobrar este número em 
2019, com hotéis em destinos estratégicos. 

R.H - Quais são as vantagens de um hotel 
independente fazer parte da Ameris? 

A.P - Este modelo de negócio visa entregar 
aos hotéis afiliados plataformas de soluções 
em distribuição de vendas e relevância no 
segmento corporativo com a distribuição 
através do Chain Code Global - GDS/GN. 
Sem custo de mensalidade ou implantação, 
proporciona aos hotéis um diferencial 
competitivo extraordinário, que o coloca 
disponível a mais de 450.000 agências de 
viagens, que geraram, em 2017, 93 milhões de 
diárias em seus clientes. O consultor de viagens 
(nacional e internacional) realiza em tempo 
real as reservas através do Código Global com 
um movimento peculiar, pois os hotéis afiliados 
contam com a atuação de 75 vendedores 
atuando estrategicamente no direcionamento 
das demandas aos nossos destinos disponíveis. 
Resumidamente, entregamos tecnologia em 
distribuição associada ao esforço de um time 
de vendas capacitado.

Além da plataforma de vendas, que é 
de interesse geral, disponibilizamos uma 
plataforma de compras, que conecta 
fornecedores homologados aos hotéis 
afiliados, propiciando redução de custos, visto 
que juntos compramos como membro de 
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uma rede com mais de 300.000 quartos. Além 
disso, a Ameris disponibiliza gratuitamente 
manuais operacionais de governança, 
recepção e manutenção com o objetivo de 
agregar padrões de serviços de excelência e 
consistência na prestação de serviços.

R.H - Como se deu as tratativas junto ao 
Sabre para disponibilizar seu GDS e atender 
as demandas dos associados da Ameris? E o 
que isso representa em termos de ganhos e 
performance? 

A.P - A Ameris ficou muito honrada por 
ser eleita pelo Sabre Hospitality Solutions 
como seu Reseller em cadeia nacional. Esta 
parceria foi entendida pelas empresas como 
uma importante oportunidade de oferecer 
soluções e vantagens competitivas para 
os hotéis afiliados, impulsionando seus 
negócios e aumentando suas margens de 
lucro. O objetivo da Ameris é fazer a hotelaria 
independente vender para clientes que hoje 
ela não consegue atingir. A soft brand Ameris 
by Nobile agregará receita aos hotéis, sem 
custos fixos, e a parceria com o Sabre é 
importante para a distribuição do inventário 
dos hotéis independentes, principalmente 
no mercado corporativo, nos quais os hotéis 
independentes se beneficiam com o acesso 
às agências corporativas otimizando tempo, 
potencializando visibilidade, prestando toda 
assessoria para oferecer acordos estratégicos 
e tarifas competitivas e ofertando às agências 
um portfólio maior. O resultado é o aumento 
das receitas com incremento de rentabilidade 
e sem custos fixos.

R.H - Vocês estão trabalhando também em 
cima da ferramenta Hotel Shop. Por que ela 
foi criada? E na prática, como ela funciona e 
como os fornecedores podem aderir? 

A.P - A Hotel Shop é uma plataforma de 
Market place que proporciona ao hotel: poder 
de compra, redução de custos, segurança 
e confiança em produtos de hospitalidade. 
Na plataforma, o fornecedor oferece seus 
produtos para a hotelaria em uma rede com 
mais de 300.000 quartos, o que propicia, em 
razão do volume de negócios, condições de 
redução de custos para os compradores.

Uma premissa da hotelshop é que o 
fornecedor não paga nada para fazer parte 
da plataforma. Esse modelo gera credibilidade 
junto aos clientes e aos próprios fornecedores. 
Após manifestação de interesse do fornecedor 
e de concordância com as regras de adesão, 
a equipe de qualidade atua na homologação 
do fornecedor e seus produtos para posterior 
cadastramento.

R.H - Quais são os resultados obtidos até 
agora com essa ferramenta e as perspectivas 
de crescimento nos próximos anos? 

A.P - A plataforma está vigente desde 
setembro de 2018 e, já nos seus dois primeiros 
meses de operação, atingiu R$ 4 milhões em 
compras, gerando redução de custos para os 
hotéis usuários na casa de R$ 500 mil. Esses 
números são impressionantes. 

R.H - Essas ações que a Nobile Hotéis 
está fazendo não seria uma opção frente ao 
crescimento ainda maior da OTA´s? Como 
você analisa o posicionamento das OTA´s no 
mercado agora e num futuro próximo? 

A.P - A evolução na distribuição on-line é 
crescente e certamente atingirá patamares 
importantes em 2019, com uma presença 
massiva do mobile, pois é percebido pelo 
cliente como um canal de fácil acesso e 
transparência na concorrência. Porém, para o 
hoteleiro, gera um alto custo de distribuição e 
baixo engajamento do hóspede com o hotel, 
por isso é importante atuar com estratégia e 
equilíbrio na comercialização de seu inventário. 
Certamente, um trabalho de comercialização 
bem realizado dentro do ambiente GDS, ou seja, 
através de um público corporativo qualificado, 
promoverá maior equilíbrio na segmentação 
de venda do hotel e entregará resultados 
sustentáveis aos empreendimentos.

R. H - Com essas ferramentas disponibilizadas 
ao mercado, como você enxerga o crescimento 
da Nobile Hotéis nos próximos anos? 

A.P - A Nobile já uma rede consolidada no 
mercado nacional e sentiu que poderia expandir 
sua atuação nacional e internacionalmente. 
Provou que faz mais com menos e tem os seus 
colaboradores no centro de sua estratégia 
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empresarial. Ao completar 11 anos, atinge sua 
maturidade institucional e está preparada 
para seguir crescendo com consistência e 
sustentabilidade. A meta é fazer em cinco 
anos o que realizamos em dez. O inventário 
da bandeira Ameris by Nobile se unirá aos das 
demais bandeiras do grupo, oferecendo maior 
gama de hotéis qualificados em mais destinos.  

R. H – Por que a Nobile Hotéis resolveu apostar 
no Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes?

A.P - Em Abril de 2018, durante o I Fórum 
Brasileiro de Hotéis Independentes, recebemos 
vários proprietários e gestores de hotéis 
independentes em debates sobre temas 
relevantes, com o intuito de apresentar 
soluções e vetores de sucesso que impactam 
diretamente no negócio hoteleiro. Roberto 
Bertino, Presidente e Fundador da Nobile 
Hotéis, que já foi hoteleiro independente e é 
conhecedor das necessidades e carências 
de um hotel independente, encabeçou este 
projeto com o objetivo central de apresentar 
uma solução sem custos fixos e taxa de 
implantação aos hotéis qualificados; um projeto 
disruptivo, que surpreendeu e surpreenderá 
cada vez mais, buscando sempre uma relação 
transparente e eficaz entre os parceiros. Em 
apenas dez meses de operação, a Ameris 
atinge uma marca de 108 hotéis afiliados, 
certamente um efeito meteórico e que muito 
nos orgulha, pois trabalhamos arduamente 
para consolidar esta plataforma, entregando 
resultados consistentes e sustentáveis. Temos 
a convicção de que muito podemos agregar 
aos hotéis e que juntos construiremos uma 
excelente parceria entre nossas empresas.                                                                                                                             

R.H - Como estão os preparativos 
para a realização do 3º Fórum dos Hotéis 
Independentes do Brasil 2018. O que os 
hoteleiros independentes e os fornecedores do 
setor podem esperar? 

A.P - Segue a todo vapor a edição de 2019 
do Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes, 
já com data confirmada para 11 de setembro, 
dentro da Equipotel, que se consolida como a 
maior feira de hospitalidade da América Latina. 
Como de costume, os temas são definidos 
com base em pesquisas realizadas com os 

participantes de edições anteriores, expondo 
assuntos de maior interesse dos hoteleiros 
independentes. Certamente, o FBHI 2019 trará 
conteúdo relevante e atual, cumprindo o seu 
papel de apresentar tendências, soluções e 
vantagens competitivas aos participantes.

R.H - Em sua opinião, qual a importância 
de se fazer um fórum como esse e por que da 
escolha da feira Equipotel como palco?

A.P - O fórum foi projetado para ser um 
vetor de discussão sobre o aprimoramento da 
hotelaria independente que, muitas vezes, é 
carente de ferramentas eficazes para competir 
com as cadeias hoteleiras. O objetivo é 
apresentar soluções que promovem vantagens 
competitivas aos hotéis participantes. O 
convite da Equipotel para que o evento 
ocorresse em suas instalações nos alegra, pois 
atrelar o FBHI à maior feira de hospitalidade 
da América Latina, que atua na propagação 
de tendências e soluções aos seus visitantes, 
é espetacular. Em 2018, o Fórum Brasileiro de 
Hotéis Independentes ganhou da Equipotel o 
Prêmio de Melhor Conteúdo e isso nos mostra 
que o caminho que estamos seguindo é o 
correto.  

R.H - Vocês acabaram de fazer uma 
conferência nacional reunindo gestores de 
várias unidades em Ribeirão Preto. Que lições 
podem ser tiradas desse evento?

A.P - Foram três dias de muito aprendizado 
e troca de experiências entre os mais de 
200 participantes, dentre eles executivos 
corporativos da Nobile, gestores dos 
hotéis, fornecedores e representantes dos 
hotéis independentes aderidos à Ameris. 
A conferência contou com muita sinergia, 
integração das equipes e celebração pelos 
resultados alcançados em 2018. Além de 
assuntos ligados ao tema ‘Hospitalidade inn 
sinergia’, realizamos oficinas de trabalho nos 
quais os grupos de participantes discutiram o 
conteúdo dos capítulos do livro ‘O Gerente Eficaz 
em Ação’, de Peter Drucker, apresentando a 
síntese dos trabalhos a todos os participantes. 
Dentre várias lições aprendidas no evento, 
uma merece destaque: “a eficácia pode ser 
aprendida. A eficácia deve ser aprendida”.



Implantação

10

Hotel Daara inicia em grande estilo em Gramado (RS)

Entrou em operação recentemente na 
cidade gaúcha de Gramado o Hotel Daara, uma 
nova opção de hospedagem de alto padrão. O 
empreendimento prima pela sofisticação em 
todos os detalhes, pois foi projetado no estilo 
clássico e conta com seu mobiliário produzido por 
empresas de móveis e marcenarias de Gramado, 
como a Avi Móveis, responsável por todos os 
móveis do lobby.  

O Hotel Daara é investimento de dois 
empresários com negócios em Rondônia. 
Alexandre Dartiballi possui dois hotéis em Ji-

Paraná, há 25 anos, com a bandeira Maximus, e 
Júnior Arantes é empresário do setor de laticínios, 
dono das marcas Monte Verde e Rondolac.  
Alexandre, aliás, reside na cidade e destaca que 
a unidade de Gramado visa fortalecer uma futura 
rede nacional no País. 

Com localização privilegiada ao lado do 
ExpoGramado - onde acontecem alguns dos mais 
importantes eventos de Gramado, como o Natal 
Luz -  o empreendimento oferece 76 apartamentos 
com 16 modelos diferentes e 16 suítes.  O Gerente 
Geral, José Pereira, destaca as ótimas avaliações 

Nova opção de alto padrão na Serra Gaúcha encanta hóspedes e ocupação varia de 85% a 
100% no período

No lobby já se nota o conforto e sofisticação desse empreendimento

Os apartamentos são muito aconchegantes
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neste início de operações.  “Principalmente na 
parte de atendimento, conforto das instalações 
e café da manhã”, diz.   Segundo 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 espaçosas e confortáveis e o hotel 
ser pet friendly. Cabe destacar, ainda, a ótima 
ocupação entre os feriados de Natal e Ano Novo, 
variando de 85% a 100% no período. 

O restaurante é bem decorado e possui uma boa iluminação natural
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Hotel Contemporâneo 
entrou em operação

Ele exigiu R$ 130 milhões em investimento captados no mercado de investidores, e 
finaliza a última etapa do complexo de eventos e hotelaria Royal Palm Campinas
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O conceito chic & basic já fica bem evidenciado no lobby
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O restaurante é bem montado e possui capacidade para 250 pessoas
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O grupo Royal Palm Hotels & Resorts acaba 
de colocar em operação o hotel categoria 
econômica Contemporâneo. Ele finaliza 
a última etapa do complexo de eventos 
e hotelaria Royal Palm Campinas, o mais 
completo destino de eventos do Brasil. Além 
do Contemporâneo, o complexo Royal Palm 
Campinas é composto pelo hotel quatro 
estrelas Royal Palm Tower - Anhanguera, 
pelo Centro de Convenções Royal Palm Hall – 
ambos inaugurados no ano passado –, e pelo 
hotel resort Royal Palm Plaza e se consolida 
como uma referência no mercado de eventos 
brasileiro. O Royal Palm Hall conta com 44 
mil m² de área construída, 51 espaços para 
eventos e capacidade para cinco mil pessoas 
em auditório no Salão Monumental. Com 
investimento de R$ 130 milhões, captados no 
mercado de investidores e a geração de 120 
empregos diretos, o hotel Contemporâneo 

teve incorporação pela OR Realizações 
Imobiliárias, constituído no formato de condo-
hotel e operado pelo grupo Royal Palm Hotels 
& Resorts. 

A localização faz com que o hotel seja uma 
opção de hospedagem para quem precisa ficar 
na região de Campinas e não tenha relação 
alguma com os eventos do complexo. Às 
margens da rodovia Anhanguera, com acesso 
facilitado pelo viaduto Armindo Dias, permite 
rapidez e conveniência tanto para quem vai 
ao centro da cidade quanto nas diversas 
empresas da região metropolitana. “O Hotel 
Contemporâneo é a peça que faltava para o 
Centro de Convenções, que necessitava de 
uma opção econômica de hospedagem, pois 
temos congressos com estudantes, os staffs 
das grandes convenções, e o nosso resort há 
muito tempo pedia também essa categoria 
de hotel. Será um produto muito importante, 
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Ao lado da recepção ficam máquinas de autosserviços para servir bebidas e comidas de conveniência
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O Hotel Contemporâneo tem 310 
apartamentos e foi desenvolvido com o 
conceito “chic & basic”. Combina o design e 
conforto com serviços na medida exata para 
quem procura a melhor relação custo benefício. 
A decoração é assinada pelo escritório 
Fernanda Marques, garantindo um ambiente 
elegante e diferenciado aos hóspedes e contou 
com o alto padrão de serviços na implantação 
da Padrão Argil.

Serviços enxutos
O hotel não tem piscina, fitness center ou 

opções de lazer, pois foi desenvolvido dentro 
de serviços enxutos, para reduzir custos 
operacionais e permitir tarifas mais agressivas. 
No lobby, ficam as bebidas e comidas de 
conveniência (24 horas), escolhidas pelo 
próprio hóspede, o que evita pedidos de room 
service e para que nos apartamentos, tenha 
apenas frigobar com águas. O restaurante 
também funciona por autosserviço e conta 
com 250 lugares. A qualidade da gastronomia 
do grupo Royal Palm foi garantida por um valor 
dentro da filosofia de um hotel econômico. 

Aberto todos os dias para café da manhã, 
almoço e jantar, tanto para hóspedes bem 
como para participantes de todos eventos do 
complexo. Coube à São Rafael o fornecimento de 
diversas câmaras frigoríficas e à Aços Macom 
de todos os equipamentos de cozinha. Eles são 
compactos, possuem um design moderno e de 
altíssima produtividade, para preparar os mais 
variados tipos de alimentos. Já os utensílios 
de alimentos e bebidas foram fornecidos pela 
empresa Schipper com a seleção de produtos 
de uso profissional nacionais e também 
os importados de renomadas marcas. Eles 
foram implantados na operação da cozinha, 
room service, restaurante contemporâneo, 
conveniência 24 horas, entre outros locais. No 
total são mais de 200 itens que juntos compõem 
uma solução completa em utensílios de A&B, 
uma especialidade Schipper.

Moderna infraestrutura
Os apartamentos contam com uma boa 

infraestrutura, para maximizar o conforto dos 
hóspedes, estão entre os maiores da categoria, 
com 20 m2 e incluem: TV de última geração, 
com uma variada opção de canais a cabo, 
fechadura eletrônica de rádio frequência 
da marca Onity, cofres Supersafe, bancada 
de trabalho com um wi-fi gratuito de alta 
velocidade e piso vinílico, que se assemelha a 

pois conseguimos atender diversos públicos e 
também o segmento business travel”, explica 
Antônio Dias, Diretor Executivo do grupo Royal 
Palm Hotels & Resorts.
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madeira e proporciona fácil manutenção. Nos 
banheiros podem ser encontrados secador de 
cabelo e vários produtos da marca Roddex 
e isso inclui: papeleira, toalheiro, espelho de 
aumento, batedor de porta, chuveiro, ducha 
higiênica, barras de apoio, entre outros itens 
que tornam o ambiente ainda mais elegante. 

As cortinas e enxoval decorativo foram 
confeccionadas pela empresa VAG e o 
enxoval de cama e banho é de altíssimo 
padrão de qualidade Trussardi. “Com isso, o 
hóspede pode sentir o toque único e singular 
de uma toalha Trussardi Hotelaria. De fio e 
gramaturas diferenciadas, as toalhas da 
linha Córdoba são resistentes às lavagens 
industriais sem perder o toque confortável 
e macio que o hóspede espera na hora do 
banho. A resistência e qualidade também 
estão presentes no enxoval de cama do hotel. 
Nas etiquetas de todas as peças foi colocado 
apenas o nome do novo empreendimento para 
que o hóspede sinta a exclusividade de dormir 
num enxoval Contemporâneo. Além disso, a 
marcação garante que, durante o processo 
de higienização na lavanderia industrial, a 
peça não se perca e acabe em outro hotel, 

Todos os apartamentos contam com a 
flexibilidade de serem transformados em cama 
de casal ou duas camas da marca Castor, 
garantindo praticidade fundamental nos 280 
apartamentos disponíveis para o segmento de 
eventos. O conjunto (colchão e box) Tecnopedic 
Hotel é composto por um colchão com 30 
cm de altura, colchão de molejo bonnel, que 
segue o padrão internacional de molas com 
tecnologia Suíça, feita com arames de aço 
temperados eletronicamente, proporcionando 
ainda mais conforto e qualidade ao produto. 
É revestido com tecido Fire Retardant, que 
oferece tratamento retardador de chamas que, 
se comparado a outros produtos similares, 
é ecologicamente correto e não tóxico. Além 
disso, produto segue aos mais rigorosos testes 
de qualidade certificado pelo Inmetro e foi 
aprovado por um laboratório de qualidade.

Coube à Lady fornecer e instalar nos 
corredores do hotel o carpete de altíssima 

diminuindo assim a evasão de enxoval, grande 
tormento dos hoteleiros”, destaca Mônica 
Pires, Diretora Comercial da Trussardi.

Os apartamentos possuem 20 m2 de área e uma boa infraestrutura
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qualidade, em manta, de pelo cortado, 
fabricado com fio tinto usando a tecnologia 

Solution Dyed. Nela, o fio é tinto em sua 
totalidade, apresentando alta resistência à 

Apartamento Standard Twin
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descoloração e desgaste - ideal para áreas 
de alto tráfego e que requerem limpeza 
constante. Juntamente com uma equipe de 
instalação especializada, em apenas dois dias 
a Lady finalizou a instalação do material.

Por sua competitividade, tecnologia 
exclusiva, serviço de um departamento 
corporativo totalmente dedicado a nível 
de arquitetura, produto e montagem, a 
Unicasa foi escolhida para mobiliar os 310 
apartamentos do empreendimento, além do 
lobby e recepção. Utilizando as soluções da 
marca Dell Anno, a empresa aplicou duas de 
suas soluções em tons neutros e tranquilos – 
o unicolor amendoado Goya e o madeirado 
de veios claros Lyon - em contraste com uma 
superfície mais marcante, um madeirado de 
tons escuros e personalidade, exclusivamente 
entregue para o projeto: Ameixa Negra. No 
Lobby, o projeto avança com essa superfície 

Localização privilegiada
A localização do Contemporâneo também 

faz do hotel uma excelente opção de 
hospedagem para quem precisa ficar na região 
de Campinas e não tenha relação alguma 
com os eventos do complexo. Às margens da 
rodovia Anhanguera, com acesso facilitado 
pelo viaduto Armindo Dias, permite rapidez e 
conveniência tanto para quem vai ao centro 
da cidade quanto nas diversas empresas da 
região metropolitana. “O Contemporâneo 
receberá hóspedes tanto dos eventos do 
Centro de Convenções, do resort e do Tower 
Anhanguera, bem como do mercado de 
business travel de Campinas. Essa combinação 
de diversas fontes de demanda garante a 
capacidade desse hotel oferecer retorno aos 

em grandes painéis, no revestimento de pilares, 
além de compor mesas de centro e bancadas.

Foto aérea de todo o Complexo que agora faz parte o hotel Contemporâneo
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seus investidores” explica Cleide Balestri, 
Gerente geral tanto do Hotel Contemporâneo 
como do Royal Palm Tower – Anhanguera.

E o retorno aos investidores já é previsto para 
o próximo mês de abril, assegura Antônio Dias, 
que está com uma boa expectativa em relação 
à performance desse empreendimento. “Nesse 
início de operação nos estamos trabalhando 
com diária média de R$ 280,00 e com taxa 
de ocupação de 38%, mas quando esse hotel 
já estiver consolidado, tem condições plenas 
de taxa de ocupação acumulada de 70%, 
trabalhando com diárias em torno de R$ 
300,00”, prevê Dias.

Como já havia compromissos assumidos 
com reserva de hospedagem no início do ano e 
houve alguns atrasos de obras agravados pelas 

chuvas de final de ano, a implantação teve 
que iniciar em conjunto com o final das obras 
e em sinergia com o pré-operacional. “Houve 
um genuíno interesse e muita boa vontade da 
O.R e da Padrão Argil de trabalhar em sinergia 
com nosso pré-operacional. Assim evoluímos 
na etapa final e conseguimos cumprir com o 
cronograma de entrega”, concluiu Dias. 

Cronograma enxuto
Em razão de um cronograma enxuto e quase 

que inexecutável, a Padrão Argil superou as 
limitações, e graças ao comprometimento 
dos funcionários e fornecedores, exemplares 
e capacitados, para o atendimento do 
cronograma. “Nos colocamos diante ao 

Cleide Balestri, Gerent Geral do Hotel Contemporâneo e do Royal Palm Tower – Anhanguera, ladeada à sua direita por Antônio 
Dias, Diretor Geral do Royal Palm Hotels & Resorts e, à sua esquerda, por Francisco Santos, Sócio Diretor da Padrão Argil
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projeto, estudamos todas as possibilidades 
e formas de implantação. Setorizamos as 
áreas e períodos críticos. Simulamos os piores 
cenários e nos preparamos para isto. Diferente 
do habitual, trabalhamos verticalmente, onde 
nem todas as unidades do andar, naquele 
momento, poderiam entrar no processo de 
modelagem. Portanto nossa atenção se fez 
além do processo de montagem e qualidade, 
mas também estávamos voltados para o 
cuidado no mapeamento destas unidades e 
seus status”, revela Francisco Santos, Sócio 
Diretor da Padrão Argil.

Segundo ele, a implantação do hotel 
Contemporâneo exigiu alternativas rápidas 
e eficazes na pré-preparação das unidades 
para receber a marcenaria e suas equipagens 
e ele explica como foi realizado. “Estudamos 
a logística das entregas e fizemos acontecer 
em sincronia com liberação das áreas pela 
construtora. Montamos equipes focadas e 
especializadas para desempenhar as funções 
nos setores elétricos, hidráulicos, distribuição 
e reparos de materiais. Subdividimos os 
setores da obra, e os profissionais estavam 
envolvidos neste projeto (aproximadamente 
300 pessoas), trabalhando full time nas 
informações e processos. Podemos considerar 
que realizamos a implantação em 50 dias 
corridos, desde os estudos e compatibilização 

de projetos, contratações e execução. Em meio 
aos contratempos, nos moldamos diante deles 
e sempre encontramos as melhores soluções. 
Para um grande desafio requer coragem e 
capacitação e, mais uma vez, mostramos 
porque somos a melhor implantadora hoteleira 
do Brasil. E nesse sentido, a nossa Arquiteta 
Juliana se superou e atingiu um alto índice de 
performance com verdadeira capacidade de 
gerenciar equipes de montagem e logística”, 
concluiu Santos.

Todo o complexo Royal Palm é controlado 
pelo sistema de gestão OCL-VOLUX, um ERP 
que abrange com seus módulos todas as 
etapas do fluxo hoteleiro. Essa ferramenta 
traz soluções que possibilitam a um 
empreendimento tão grandioso como este 
operar de maneira integrada na gestão de 
grandes eventos. Com o OCL-VOLUX é possível 
agilizar a tomada de decisões, mantendo os 
processos comerciais em plena sintonia com 
os processos operacionais e com os controles 
financeiros. 

Os hóspedes e todos os colaboradores 
envolvidos na operação do hotel se beneficiam 
desta integração: seja nos processos de 
comercialização do evento, check-in e 
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check-out dos grandes grupos ou mesmo na 
realização de eventos complementares.  O 
OCL-VOLUX é um sistema desenvolvido pela 
OCL, uma empresa que há mais de 25 anos 

provê soluções modulares para atender 
propriedades de diferentes perfis, com a 
proposta de reunir inteligência para otimização 
da gestão hoteleira.

Fachada do Hotel Contemporâneo
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A decoração é assinada pelo escritório Fernanda Marques
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Nova Era: a tecnologia na indústria hoteleira
Notícias em tempo real, alertas de trânsito, compras 

de supermercado, aplicativo de transportes, músicas e 
filmes. Não há dúvidas que a tecnologia e inovação estão 
presentes na vida das pessoas. E isso não seria diferente 
no setor de hotelaria. Hoje, com poucos cliques, é possível 
encontrar agentes de viagens, assistentes pessoais e 
portais de inúmeros fornecedores.

Caminhando por esse viés tecnológico, dinâmico e 
interconectado, é preciso estar atento a estratégias que 
tragam vantagens competitivas para o seu hotel. Tornar a 
experiência de um hóspede inesquecível é uma tarefa que 
exige um conjunto de ações administrativas, começando 
por otimizar as operações, controlar custos e reunir 
inteligência para gestão do negócio com um ERP com 
gestão que abrange desde a recepção à contabilidade, 
integrado e transparente.

Alguns empreendimentos já apostam em 
funcionalidades como Check-in e Check-out Express, 
focando na agilidade no atendimento ao cliente ao chegar 
e sair do hotel. Vale ressaltar que esse tipo de comodidade 
é determinante para uma boa avaliação do seu hotel.

A utilização de dispositivos móveis que integram 
e comunicam com o sistema de gestão, pode ser 
uma ferramenta excelente para agilizar e otimizar os 
serviços dos funcionários do hotel, desde camareiras, 
recepcionistas até a gerência e administração.

Outro ponto importante são as integrações com seu 
ERP, que facilitam e agilizam os processos burocráticos 
do seu negócio, tais como sistemas de reservas on-line, 

pagamentos, administradoras de cartões de crédito, entre 
outras API’s. 

Para se destacar nesse atual cenário do mercado 
hoteleiro, indo além dos balcões e serviços, é necessário 
que exista uma moderna e eficiente estrutura de gestão 
tecnológica que valorize e amplie a qualidade do que 
se oferece. O OCL-VOLUX é uma das soluções criadas 
pela empresa OCL que, por ser um sistema único, flexível 
e abrangente, oferece gestão integrada dos diversos 
setores do hotel.

“O OCL-VOLUX abrange todas as áreas do fluxo 
hoteleiro com seus diversos módulos de Front-Office e 
Back-office, possibilitando que propriedades de diversos 
perfis operem de maneira integrada, agilizando a tomada 
de decisões. Mantendo os processos comerciais em plena 
sintonia com os processos operacionais e com os controles 
financeiros - ou seja, da recepção à contabilidade”, explica 
Luiz Henrique Vecchio, CEO e founder da OCL.

Em 2018 a empresa mineira OCL comemorou 25 anos 
de mercado, atuando no desenvolvimento de soluções 
para gestão hoteleira. Durante essa caminhada, escreveu 
uma história baseada em segurança e confiança. Em 
2019, o marco da OCL em direção às três décadas de 
fundação, é a inauguração de uma nova sede, planejada 
para reforçar os pilares da missão e valores da empresa: 
atendimento personalizado para conhecer de forma 
detalhada o negócio dos parceiros e assim, contribuir com 
a melhoria da operação no dia a dia.

Da esquerda à direita da foto: Caio Braga, Diretor Comercial, Luiz Henrique Vecchio, CEO e Founder da OCL e 
Cláudia Lima, Diretora Administrativa

comercial@ocl.com.br www.ocl.com.br ocl-objetividade-consultoria-ltda
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Rede de Hotéis Dall’Onder 
inaugura em abril unidade 
em Garibaldi (RS)

A Rede de Hotéis Dall’Onder dobra sua 
representatividade na Serra Gaúcha (RS) no 
próximo mês de abril com a inauguração 
do Dall’Onder Ski, em Garibaldi. O novo 
empreendimento, quarto do grupo na região, 
entra em operação para turistas de lazer e de 
negócios, com 125 apartamentos e um Centro 
de Eventos para 200 pessoas.  Localizado 
na antiga estação de esqui de Garibaldi, o 
hotel oferece uma vista privilegiada de toda 
a cidade. Em 6.222 m² de área construída 
estão cinco pavimentos com apartamentos, 
além de outros dois para as áreas social 
e de serviços. Acompanhando o conceito 
da rede de oferecer um hotel completo, o 
Dall’Onder Ski segue a proposta de quartos 
triplos, otimizando custos tanto para 
famílias quanto para empresas. “A cultura 
regional sempre foi nosso oxigênio. Aprendi 
isso com minha mãe, que administrava 
um hotel. Assim, nesses 38 anos, inovamos 
com projetos como os Caminhos de Pedra, 
Maria Fumaça, Que tal de bike?, Parque das 
Esculturas, entre outros, criando produtos 
para atrair os visitantes. Paralelo a isso, 
empreendemos na estrutura hoteleira e 
crescemos junto com o turismo”, destaca 
o Diretor Superintendente da Dall’Onder, 
Tarcísio Michelon. O investimento segue o 
formato condo-hotel, em que os investidores 
locam o imóvel para a exploração hoteleira.

Para Michelon, o Dall’Onder Ski é mais um 
braço da marca na Serra Gaúcha e conta 
com o mesmo DNA que se tornou tradição 

no segmento. “Todo Dall’Onder é completo, do 
lazer aos negócios. É isso que estamos levando 
para Garibaldi, importante destino da Região  
da Uva e Vinho”, afirma. A cidade, que carrega 
o título de Capital Brasileira do Espumante, se 
destaca pela diversidade turística e econômica. 
São 3.540 empresas, ou seja, uma empresa para 
cada 10 habitantes.

Na entrada do hotel, o hóspede encontra um 
chafariz externo cercado por uma calha pensada 
especialmente para manter o espumante gelado. 
Ao redor, cadeiras montam um cenário de bar 
ao ar livre com vista para a cidade. O espaço é 
abastecido por um bar interno com lustres de vidro 
feitos à mão por artesãos locais, lembrando as 
borbulhas do Champagne. O chafariz, assim como 
o projeto arquitetônico de interiores, é assinado 
pela arquiteta e urbanista Renata Tosi Cau. Já o 
projeto arquitetônico da edificação é da M. Stortti, 
assinado pela arquiteta e urbanista Christine Ozio 
de Oliveira.

Perspectiva de como será a fachada do empreendimento

Foto: D
ivulgação
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Slaviero Hotéis passa a 
administrar complexo multiuso 
em Campina Grande (PB)

Apostando em um novo nicho de mercado, 
a Slaviero Administradora, uma das empresas 
do grupo Slaviero Hotéis, inicia a administração 
do complexo multiuso Heron Marinho, que inclui 
hotel, flat, duas torres residenciais, uma torre 
corporativa, um shopping e estacionamento, 
ocupando uma área de 85 mil m². Localizado 
em Campina Grande (PB), o empreendimento 
demandou investimento de R$ 160 milhões 
da única investidora, a Construtora e 
Incorporadora Andrade Marinho LMF.

A inauguração está prevista para o dia 14 de 
março, com um coquetel no próprio complexo, 
já a abertura acontece no dia 16. O hotel terá 
149 UHs com a bandeira Essential. O flat contará 

com 130 Uhs, que poderão participar do pool 
hoteleiro. Ambos destinam-se ao segmento de 
negócios e foram estrategicamente pensados 
para atender ao maior polo tecnológico do 
Nordeste, concentrado em Campina Grande. 
No mês de junho, deverão receber também 
viajantes a lazer, já que a cidade abriga uma 
das mais importantes festas de São João 
do País, atraindo um número expressivo de 
turistas. “As perspectivas para o hotel são de 
rápida consolidação de hospedagem. O valor 
médio da diária seguirá o padrão da bandeira 
Slaviero Essential e do mercado local”, 
comenta o Diretor de Operações da Slaviero 
Hotéis, Eraldo Santanna.

Para os investidores, o negócio tem um 
atrativo: a taxa condominial é extremamente 
interessante diante do grande número 
de empreendimentos no complexo, fator 

Empreendimento demandou investimento de R$ 160 milhões
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que diminui seu custo. Dentre as vantagens 
competitivas apontadas por Santanna, destaca-
se o compartilhamento e a conexão de todas 
as facilidades como café da manhã, refeições 
e outros serviços de hospitalidade que poderão 
ser acessados em um sistema pay per use pelos 
hóspedes, empresários e condôminos.

IHG amplia portfólio com aquisição 
do Six Senses Hotels Resorts Spas

O IHG - InterContinental Hotels Group anunciou em 
fevereiro a entrada do Six Senses Hotels Resorts Spas 
em sua lista de marcas. Conhecido principalmente 
por seu foco no bem-estar e na sustentabilidade, 
o sucesso do Six Senses é confirmado através de 
uma série de prêmios e reconhecimentos do setor, 
incluindo Travel+Leisure (Prêmio de Melhor do Mundo, 
Melhor Marca de Hotel, por dois anos seguidos), TIME 
Magazine, Conde Nast Traveler, Skift, entre outros.

A rede se junta a um número crescente de marcas 
de luxo da família IHG, que inclui InterContinental 
Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts e Kimpton 
Hotels & Restaurants. Nas quatro marcas líderes de 
luxo do IHG, os hóspedes podem agora desfrutar de 
quase 300 hotéis em todo o mundo, com mais de 100 
prontos para abrir nos próximos anos.

Com propriedades em 12 países, o Six Senses está 
por trás de alguns dos hotéis, resorts e spas mais 
renomados do mundo, incluindo: uma propriedade 
vinícola do século XIX no Vale do Douro (Portugal), 
resorts nas Ilhas Seychelles e Maldivas, retiros à 
beira-mar na Indonésia, Tailândia, Vietnã, Omã e 
Cingapura, além de residências nas montanhas de 
Courchevel (França).

Como parte do IHG, o Six Senses deverá expandir 
para 60 propriedades nos próximos dez anos. 
Isso inclui hotéis e resorts Six Senses de um forte 
restaurado do século XIV no Rajastão, até casas 
em uma ilha particular no Camboja, e o primeiro 
hotel da marca na América do Norte - um duo 
contemporâneo de torres sinuosas desenhadas por 
Bjarke Ingles, perto do High Line, na área de West 
Chelsea, em Nova York. 

O Diretor Executivo do IHG, Keith Barr, disse: 
“o crescente portfólio de marcas de luxo do IHG 
é uma coleção do que há de melhor no setor de 
turismo. Cada um oferece algo único para os 
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nossos hóspedes e, juntos, disponibilizam uma 
escolha inigualável de locais e experiências. 
Estamos orgulhosos em receber o Six Senses 
e esperamos abrir hotéis, resorts e spas mais 
impressionantes – sempre permanecendo 
fiel à reputação de bem-estar da rede e a 
um compromisso inabalável com viagens 
significativas”. 

O centro de todos os hotéis e resorts Six 
Senses é o Six Senses Spa, onde os hóspedes 
podem relaxar e se renovar completamente. 
“O IHG acredita em nosso propósito de 
agregar as duas plataformas de bem-estar 
e sustentabilidade para promover a saúde 
pessoal e do planeta. Unir forças com o IHG 
significa que podemos usar uma riqueza 
de sistemas e excelência operacional para 
expandir nossa marca e alcançar novos 
mercados, sem perder nossa personalidade 

peculiar e o toque alegre”, comentou o Diretor 
Executivo do Six Senses, Neil Jacobs. 

Atlantica Hotels inicia 
administração de hotéis do 
Grupo Mendes em Santos

O centenário Parque Balneário Hotel e o 
Carina Flat Hotel, ambos do Grupo Mendes e 
localizados em Santos, no Litoral Paulista, são 
agora administrados pela Atlantica Hotels. De 
acordo com o Diretor do Grupo Mendes, Alex 
Mendes, a decisão de entregar o comando 
dos empreendimentos hoteleiros a uma rede 
especializada e com know how internacional 
se deu diante dos novos caminhos que o 
Grupo enxerga para seus negócios. “Por 
decisão familiar dos acionistas, nosso foco se 

Six Senses deverá expandir para 60 propriedades nos próximos dez anos
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volta ao planejamento e desenvolvimento de 
empreendimentos nos segmentos de malls, 
incorporações e construções”, comenta. 

Ainda segundo Alex, o setor de turismo, 
que tanto evolui na cidade, seguirá crescendo 
por conta do potencial de lazer e negócios 
ofertados e de novos equipamentos turísticos, 
como o novo Centro de Convenções, Mercado 
de Peixe, entre outros, que serão entregues 
ainda este ano.

A Atlantica Hotels, que já possui outros 
dois hotéis em Santos, preservará os nomes 
dos tradicionais empreendimentos hoteleiros, 
inserindo a assinatura e chancela by Atlantica 
Hotels. “Estamos orgulhosos em assinar 
contrato com o Grupo Mendes. A adição de 
ambos os hotéis faz parte do nosso processo de 
expansão na cidade mais importante do Litoral 
Paulista e integra o objetivo de ampliarmos 
nossa presença no estado de São Paulo”, 
afirma o Vice-Presidente de Desenvolvimento 

da Atlantica Hotels, Ricardo Bluvol.
O Parque Balneário Hotel conta com 119 

acomodações, entre apartamentos e suítes. 
O hotel oferece fitness center, restaurante 
e cinco salas para reuniões e eventos e está 
situado a poucos metros da orla da praia e 
próximo ao coração comercial da cidade, com 
diversos shoppings e lojas de rua.

Já o Carina Flat Hotel localizado possui 
60 apartamentos. Ao redor, encontram-se o 
Praiamar Shopping, praia, clubes, além dos 
museus do mar e de pesca, duas das atrações 
turísticas mais visitadas da região.

Rede Tauá de Hotéis estabelece 
Conselho Administrativo

Buscando investir cada vez mais em 
transparência e responsabilidade corporativa, 
a Rede Tauá de Hotéis celebra a formação de 

Lobby do Parque Balneário Hotel
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seu Conselho Administrativo. Presidido pelo 
fundador da empresa, o empresário João Pinto 
Ribeiro, ao lado do administrador de empresas 
João Luiz Chequer, seu filho, juntamente com 
o especialista em finanças e professor da 
Fundação Dom Cabral, Geraldo Sardinha 
Pinto Filho, e com o mentor que conduziu o 
Grupo Accor à liderança na América e Caribe, 
Roland de Bonadona, o conselho irá apoiar o 
Presidente, Daniel Chequer Ribeiro. O objetivo 
é o de assegurar o direcionamento estratégico 
do grupo, a fim de maximizar o retorno dos 
altos investimentos na expansão dos negócios, 
ao mesmo tempo em que mantém a empresa 
fiel aos propósitos iniciais. 

Os conselheiros têm a missão de monitorar a 
operação, os projetos e o desempenho da empresa. 

Para auxiliar a diretoria na identificação de 
oportunidades e melhorias nas áreas comercial 
e de distribuição, a empresa também contratou 

a consultoria de Jeferson Munhoz, especialista 
em marketing e planejamento estratégico e 
mestre em hospitalidade. 

Roland de Bonadona, ex-CEO da AccorHotels para a América 
Latina será um dos membros do novo conselho da Rede Tauá
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Parador Casa da Montanha 
(RS) lança evento sobre carnes

O glamping Parador Casa da Montanha, 
empreendimento de Cambará do Sul (RS) que 
une acampamento e luxo, promove nos dias 
15 e 16 de março o evento ‘Do Corte ao Fogo’. 
A programação inclui workshops sobre cortes, 
aulas de charcutaria, churrascos e jantares que 
apresentam a culinária local. 

O evento começa às 21h00 com jantar 
preparado pela chef Ana Heidel e a equipe 
do Alma RS, restaurante do Parador. O menu 
promete homenagear a gastronomia típica do 
Rio Grande do Sul, utilizando ingredientes frescos 
de produtores locais e preparados com técnicas 
contemporâneas de gastronomia.   

No sábado (16), a partir das 07h00, começa 
o ritual do assado gaúcho, no qual hóspedes 
poderão acompanhar o trabalho do mestre 
assador Marcelo Sartori fazendo a preparação 
do fogo e todas as técnicas do assado de chão. 
Às 11h00, acontece um workshop sobre carnes 
ministrado por convidados, que vão explorar 
cortes nobres de cordeiro e gado na cozinha 
campeira do Parador. À tarde, uma aula sobre 

charcutaria focada no universo das linguiças 
artesanais, incluindo informações sobre a arte 
da defumação e seus sabores. Fechando a 
programação, um novo jantar preparado pela 
chef Ana Heidel explorando o mundo das carnes. 

No domingo (17), os visitantes terão o dia 
livre para aproveitar a infraestrutura do hotel, 
que conta com hidromassagem, sauna seca, 
biblioteca, mesa de bilhar e um spa assinado 
pela grife francesa L’Occitane en Provence. 
Outras atividades disponíveis são visitas 
guiadas aos cânions gaúchos, cavalgada e 
passeios de quadriciclo. O evento ‘Do Corte ao 
Fogo’ é exclusivo para hóspedes do Parador 
Casa da Montanha, um dos primeiros glampings 
do Brasil (termo em inglês para designar 
camping com glamour)

Novotel São Paulo Jaraguá (SP) 
apresenta coxinhas em versões 
doces

Um dos salgados mais conhecidos do Brasil, 
a coxinha, entrou recentemente no cardápio 
de sobremesas do Novotel São Paulo Jaraguá 

Do corte ao fogo alia gastronomia e hospedagem de alto padrão
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Conventions nos sabores doce de leite ou 
creme de avelãs. O quitute, preparado pelo chef 
Paulo Castro, é servido às sextas-feiras depois 
da feijoada do hotel. A receita tem massa de 
banana, farinha de trigo, manteiga e os recheios 
são alternados semanalmente. 

Prato típico brasileiro, a feijoada, que tem a 
coxinha doce como sobremesa, integra o menu 
do Novotel São Paulo Jaraguá Conventions e traz 
um diferencial: a separação dos tipos de carnes 
em recipientes distintos, para que os clientes 
selecionem apenas as que mais os agradam.

Hotel Parador Lumiar (RJ) 
reformula cardápio

Localizado em Nova Friburgo (RJ), o hotel 
Parador Lumiar renovou seu menu. Responsável 
pela cozinha, o chef Isaías Neries assina seis 
novas entradas: a de folhas orgânicas, que 
acompanha abobrinha crocante, muçarela 
de búfala e palmito grelhado; a de mix de 
tomatinhos da horta, que leva picles de mini-
cebola, alfaces, PANCs e vinagrete de limão 
galego com mostarda; e a de salmão gravlax e 
folhas, finalizada com amêndoas. 

Opção para as noites frias, a cocote de 
couve-flor e brócolis leva ovo caipira, presunto 
cru e alface roxa. Outra pedida é a burrata 
morna com espinafre e azeitonas pretas, que 
conta ainda com variedades de tomates, como 
o uva e o cereja, nas cores amarelo, vermelho 
e verde. Já o garganelli de tapioca é recheado 
com queijo coalho e servido sobre geleia de 
pimentão amarelo. 

Dentre os pratos principais do novo menu, 
destacam-se as massas frescas. Isaías assina 
duas receitas de nhoque para este ano: o de 
alho assado e aipim, finalizado com molho de 

Quitutes são recheados com doce de leite ou creme de avelãs

Filé mignon com musseline de cará-moela, fricassê de funghi, 
gruyere e molho de vitelo
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bacalhau, brócolis e cebolas crocantes e o de 
beterraba e cará assado no balsâmico ao molho 
de camembert. Para quem prefere massas 
recheadas, o tortelline de folha de urtiga é 
recheado com acelga sobre manteiga de carne 
de coco verde. Fechando a ala das massas, o 
fettuccine verde de manjericão ao molho de 
baroa e cogumelos defumados, uma pedida 
para os veganos.

No quesito proteínas, receitas feitas com 
peixes e carnes de frango, porco e bovina. O 
filé de truta acompanha mini-arroz cremoso 
com camarão ao açafrão, taioba e legumes 
ralados. Já o filé de tilápia gratinada é coberto 
com escamas de queijo gruyère e acompanha 
abobrinha, chuchu, cenoura e repolho roxo. 
O galeto assado no vapor com batatinhas 
calabresas é temperado no vinagrete de 
tomate e ervas. Para os adeptos de carnes 
vermelhas, a costela suína produzida na região 
é feita na cerveja escura e servida com feijão 
azuki, enquanto o medalhão ao molho de vitela 
acompanha musseline de cará-moela e fricassê 
de funghi fresco. Outra opção é o risoto de 
papada suína desfiada e marinada na cachaça, 
servido com folha de almeirão roxo. 

Four Seasons São Paulo 
promoveu jantar com a chef 
Roberta Sudbrack 

O Chef-Executivo do Four Seasons São Paulo 
(SP), Paolo Lavezzini, recebeu a renomada chef de 
cozinha Roberta Sudbrack para um jantar aberto ao 
público no restaurante do hotel no dia 26 de fevereiro. 
Harmonizado com vinhos da Bueno Wines, o menu 
incluiu cinco etapas - duas assinadas por Paolo e 
três por Roberta. A noite começou com aperitivos e 
drinques Amázzoni no bar Caju. Em seguida, a chef 
apresentou o Quiabo, lardo e broa de milho como 
entrada. O primeiro prato principal, também dela, foi 
batizado de Marinados: mar, terra e quintal. Depois, 
Paolo apresentou o Bombolotti, bochecha de porco 
curada, ovos e queijo Tulha e o Leitão braseado, 
feijão branco, banana e vinagre balsâmico. Para a 
sobremesa, Latte cotto, caramelo ácido e laranja seca.

A experiência fez parte do projeto ‘Amex for 
Foodies’, criado pela American Express em parceria 
com o Guia Michelin para ser uma plataforma de 
experiências gastronômicas únicas com relevantes 
chefs em toda a América Latina. O jantar foi aberto ao 
público, inclusive para aqueles que não tinham um 
cartão da bandeira American Express. 

Prato ‘Marinados: mar, terra e quintal’
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Estudo apresenta ranking das 
maiores redes hoteleiras do Brasil

No dia 7 de fevereiro foi lançado no Senac Osasco 
(SP) o 4° volume do Raio-X da Hotelaria Brasileira 
– As redes Hoteleiras do Brasil, um estudo com 
pesquisas e tendências do segmento. As autoras 
Eny Amazonas Bojar, jornalista especializada em 
hotelaria e Lilian Goldner, empresária e mestre 
em engenharia, colocam em análise 173 redes e 
administradoras hoteleiras, sendo 146 em operação, 
outras em fase de implantação, e as demais, que já 
deixaram o mercado. O material contabiliza 1.445 
empreendimentos, que representam uma oferta 
de 216 mil apartamentos, envolvem um total de 273 
marcas hoteleiras e, ainda, 80 empresas em fase de 
implantação, com inauguração prevista até 2022.

Além das autoras, participaram do evento de 
lançamento Bruno Omori, Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São 
Paulo; Ana Lívia Reis, Hoteleira e Coordenadora da 
área de eventos do Senac Osasco e Claudia Itano, 
Gerente da unidade. 

Os especialistas destacaram os pontos 
principais do material, como a evolução do 
mercado e a importância da regionalização para o 
desenvolvimento do segmento. Segundo Bruno, “os 
atrativos de cada destino – naturais, empresariais e 
econômicos, particulares e diferenciados – podem, 
e devem, ser complementados e explorados para o 
visitante permanecer mais tempo ali ou voltar mais 

vezes para conhecer e aproveitar mais o que a região 
oferece. Diante disso, a regionalização torna-se uma 
importante engrenagem, que conecta os setores”.

De acordo com o estudo, a AccorHotels 
mantém sua liderança, desde 2003, como rede 
e administradora, com 312 empreendimentos e 
praticamente 50 mil apartamentos em operação. As 
marcas econômicas da rede, como ibis, ibis Style e 
ibis Budget, junto com a midscale Mercure, também 
são os grandes destaques na nova edição intitulada 
‘A Evolução das Marcas’. A segunda colocada da lista 
é a Atlantica Hotels, com 126 empreendimentos e 
cerca de 20 mil apartamentos. Na terceira colocação, 
figura a Nacional Inn, com 58 empreendimentos e 
6.400 apartamentos. 

A jornalista Eny Amazonas comentou que 2018 foi 
um ano marcado por fusões, aquisições, franquias e 
outros tipos de parcerias que envolveram importantes 
players do mercado. Os fatos mais significativos 
estão registrados nas fichas técnicas das redes que 
compõem o estudo. “O conjunto de ferramentas 
disponibilizada no material possibilitará ao usuário, 
de acordo com seu interesse ou curiosidade, buscar 
por respostas pontuais sobre o segmento, que 
podem atender a muitas demandas”, detalha. 

Ibis na liderança
No ranking de bandeiras hoteleiras, as 

marcas da Accor também aparecem entre as 

Da esquerda à direita: Claudia Itano, Bruno Omori, Lilian Goldner, Eny Amazonas Bojar 
e Ana Lívia Reis
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primeiras: ibis, isolada na primeira posição - com 
123 empreendimentos e 18.400 apartamentos; 
em segundo, terceiro e quarto lugares estão, 
respectivamente, Mercure, ibis Budget e ibis Styles, 
todas da AccorHotels, confirmando sua hegemonia.

Outro destaque são as tabelas por distribuição 
geográfica, que permitem a geração de relatórios 
completos sobre redes, marcas, nomes dos 
empreendimentos, números de apartamentos e 
classificação hoteleira – dos que já operam e outros 
que serão implantados futuramente. Os filtros 
disponibilizam pesquisas em todos os estados e em 
272 cidades brasileiras onde há empreendimentos 
de redes em operação. Em outro grupo de tabelas, 
há informações sobre as redes por regiões, por 
estado e por cidade, agrupadas de diversas 
formas, para recortes e leituras diversificadas. 
“O mais interessante dessas listagens é o grau 
de detalhamento. Acreditamos que o conteúdo 
desse estudo será uma valiosa contribuição para 
o desenvolvimento da hotelaria brasileira”, afirma 
Lilian Goldner. 

ENCATHO & EXPROTEL 2019 
inovam na participação dos 
fornecedores do setor hoteleiro

O tradicional encontro da hotelaria em Santa 
Catarina promovido pela ABIH/SC - Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina 
apresenta inovações nessa edição de 2019. O evento, 
que tem a Revista Hotéis como Mídia Oficial, apresenta 
o tema “Soluções & Inovações para a hotelaria” e 
acontece de 13 a 15 de agosto, no CentroSul, em 
Florianópolis (SC). As empresas interessadas em 
divulgar sua marca no evento, podem agora vincular 
seu produto ou imagem com opções que vão além do 

Desde fevereiro, o estudo completo pode ser 
encontrado no site www.raioxredeshoteleiras.com.
br, onde também estão as outras três edições 
que, juntas, contam em números e informações a 
história do mercado hoteleiro. 
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espaço de exposição na feira. Como opção, existem 
diversas salas para cursos, palestras além de ações 
pontuais nas áreas do hall de entrada e piso superior.

Para o Diretor-presidente da ABIH-SC, Osmar José 
Vailatti, a entidade busca proporcionar diferentes 
formatos justamente para permitir que os empresários 
possam viabilizar o contato direto com o público-alvo. 
“Sempre ouvimos muito os fornecedores do setor e 
criamos estas novas opções justamente para atender 
a uma demanda de empresas e profissionais que 
buscam por alternativas de manter um contato direto 
com o mercado sem ser por meio de um espaço de 
exposição na feira”, afirma Vailatti.

Os interessados em receber o portfólio com as 
opções de participar do evento 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

Spa do Vinho Hotel (RS) lança 
linha de cosméticos Vino.Spa

Localizado na região do Vale dos Vinhedos, 
em Bento Gonçalves (RS), o Spa do Vinho Hotel & 
Condomínio Vitivinícola apresentou ao mercado a grife 
de cosméticos Vino.Spa. O evento de pré-lançamento 
aconteceu de 8 a 10 de fevereiro no Barra Shopping Sul, 
em Porto Alegre. 

Feitos com o mais puro óleo da semente de uva, 
extraído naturalmente por processo de prensagem 
e enriquecidos com matérias-primas selecionadas, 
os produtos vinoterápicos são totalmente isentos de 
parabenos, cloretos, sulfatos, óleos minerais, além de não 
conterem derivados e nem serem testados em animais. 
“Nosso compromisso com a autenticidade reflete-se até 
na perfumação, que se dá unicamente por fragrâncias 
naturais e óleos essenciais, agregando aos cosméticos 
os benefícios da aromaterapia”, celebra Deborah Villas-
Bôas Dadalt, Sócia-Diretora do Spa do Vinho. 

Compondo a linha Vino.Spa estão shampoos, 
máscaras capilares, hidratantes para corpo, mãos e 
pés, óleo de banho hidratante, gel de aromaterapia 
para banho de ducha ou de imersão, dentre outros. Os 
produtos são fruto de mais de uma década de pesquisa 
a partir dos elementos do Vale dos Vinhedos. Para 
desenvolvê-los, os gestores do Spa do Vinho firmaram 
parceria com o laboratório gaúcho Essência Di Fiori. 

Estande da Harus Soluções em Hospitalidade montado no ano passado e já 
com presença confirmada nesse ano

Produtos vinoterápicos são elaborados com 
puro óleo da semente de uva
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Nacional Inn Foz do Iguaçu 
ganha 55 novos apartamentos

A rede Nacional Inn Hotéis investiu na ampliação 
das acomodações da unidade de Foz do Iguaçu 
(PR). O hotel, que contava com 63 apartamentos 
originais, ganhou outros 55 – o que elevou a oferta 
de habitações para 118. Os novos apartamentos 
consistem em 44 na categoria superluxo e 11 suítes. 
A mudança foi devido à grande procura por serviços 
de hospitalidade na região, com destaque para os 
turistas sul-americanos que viajam a lazer.

As acomodações podem receber de uma a 
quatro pessoas e têm ar-condicionado, TV LCD 32 
polegadas e a cabo, telefone, frigobar e estação de 

Pestana Curitiba (PR) substitui 
100% de suas camas

O Pestana Curitiba, localizado no bairro do 
Batel, na capital paranaense, substituiu 100% de 
suas camas e aperfeiçoou decoração e enxoval, 
como travesseiros e fronhas, em todas as suas 
habitações. Ao todo, foram trocadas 336 camas, 
como King Size, Queen Size e Twin, distribuídas entre 
os apartamentos e suítes de categoria Superior, 
Luxo, Executivo e Master

Após a troca, o mobiliário antigo foi dividido 
em duas partes. A primeira delas foi vendida a 
preço simbólico para os colaboradores do hotel. 
Já a segunda foi doada para a comunidade de 
Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, 
que sofreu com a ação do tempo em um desastre 
natural em dezembro de 2018. Além das camas 
e colchões, também foram doadas roupas, 

calçados e brinquedos, arrecadados pelos próprios 
funcionários do Pestana Curitiba.

Travesseiros, fronhas e elementos que compõem a decoração dos quartos também foram renovados
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Ampliação elevou número de apartamentos para 118

trabalho. Os banheiros são equipados com secador 
de cabelo. Há opção de piso frio ou antialérgico e 
quartos adaptados para pessoas com necessidades 
especiais. As suítes são mais espaçosas e possuem 

antessala e a área de lazer do empreendimento 
tem piscinas adulto e infantil, com tobogã.    

Como cortesia, oferece café da manhã, 
estacionamento e internet Wi-Fi. Para outras 
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Hotel Intercity Ibirapuera entrega 
apartamentos adaptados

Com investimento em torno de R$ 300 mil, o 
Intercity Ibirapuera, de São Paulo (SP), montou 
apartamentos adaptados conforme a Lei Brasileira 
de Inclusão. O empreendimento reformou 11 quartos 
de 21 que atenderão às normas. Assinado pela 
arquiteta Silvana Gambiaghi, o projeto integra 
acessibilidade e design moderno, atendendo ao 
público com e sem necessidades especiais.

Próximo ao centro de treinamento paraolímpico 
brasileiro, o hotel tem o objetivo de ser totalmente 
acessível até 2020, com investimento total previsto 
de R$ 650 mil. “A Lei Brasileira de Inclusão é 
considerada um marco civilizatório em nosso país, 
e nesse projeto, visamos atender a legislação, mas 
também queríamos que os apartamentos ficassem 
modernos e agradáveis a todos nossos hóspedes. 

Palácio Tangará apresenta 
seu espaço de eventos 
corporativos, o Tangará House

Para atrair o mercado corporativo, o Palácio 
Tangará, localizado na capital paulista, lançou 
dia 14 de fevereiro o Tangará House, novo espaço 
de eventos. A festa de inauguração foi realizada 
para cerca de 300 convidados do segmento MICE 
- Meeting, Incetives, Congress and Exhibition. Na 
ocasião, entre palestras e workshops conectados 
ao tema eventos corporativos, os convidados 
tiveram oportunidade de conhecer todo o espaço 
por meio de visitas guiadas, além de experimentar 
os serviços e a gastronomia. 

Em meio à natureza do Parque Burle Marx, 
o Tangará House conta com nove salões de 
capacidade variada, todos recebem luz natural 
e têm acesso aos terraços, com vista para o 
parque. A infraestrutura é completa e conta 
com equipamentos de alta tecnologia, tanto 
para reuniões corporativas ou privativas quanto 
conferências e exibições. 

Além do novo espaço de eventos do hotel, 
acontece também o lançamento do Tangará House 
Rewards by Allpoints, programa de recompensa para 

Consideramos que o resultado final foi muito 
positivo e esperamos colher frutos desse trabalho”, 
conta o Gerente Geral do Hotel Intercity Ibirapuera, 
Mike Silveira.

refeições, há restaurante com cardápio à lá carte 
ou buffet, com o melhor da culinária brasileira 
e carta de vinhos. No Nacional Inn os hóspedes 
contam com uma agência de turismo terceirizada 
que fornece pacotes de passeios e transporte para 
os pontos turísticos.

O hotel tem localização estratégica: fica próximo 
aos principais pontos turísticos da cidade, como o 
Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas 
do Iguaçu e o Parque Nacional das Aves, e a 4 km do 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Um dos apartamentos adaptados do hotel Intercity Ibirapuera
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hotéis, resorts e outros meios de hospedagens, com 
o qual é possível juntar pontos por meio de reservas. 
Com a novidade é possível usar o programa para 

concentrar a pontuação em reservas de grupos 
e eventos realizados em propriedades parceiras, 
como o Tangará House. 

Tangará House fica em meio à natureza do Parque Burle Marx
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Resort Ponta dos Ganchos (SC) 
inaugura espaço de convívio 
para os hóspedes

Assinado pelo designer Jader Almeida, o 
resort Ponta dos Ganchos, de Governador Celso 
Ramos (SC), apresenta seu novo e intimista 

espaço. Recém-premiado como o hotel mais 
relaxante do mundo pela Haute Grandeur Global 
Hotel Award, o empreendimento buscou um 
local para o hóspede contemplar a natureza, 
degustar um vinho ou até mesmo ler um livro.  
“Tradicionalmente utilizado como transitório 
entre o lobby e o restaurante, o espaço foi 
pensado para ser mais um ambiente de convívio 
oferecido aos hóspedes do resort. As peças têm 
uma combinação harmoniosa de materiais, mas 
enfatizam, sobretudo, a presença da madeira. 
Isso, aliado às formas biomórficas das poltronas 
e a fluidez das mesas de apoio, ajudam a produzir 
a sensação de conforto e aconchego”, diz Jader 
Almeida. “O resort conta com vários atrativos 
e a natureza é o seu principal aliado. Por isso, 
objetos com design atemporal e instigantes são 
essenciais ao bem-estar do hóspede”, finaliza.

“Com o Tangará House vamos dialogar melhor 
com o mercado, especialmente o corporativo e 
do segmento MICE, sobre uma experiência única, 
estrutura completa e serviços de referência 
para a organização de eventos. Com este novo 
posicionamento, haverá uma mudança de 
percepção em relação ao Palácio Tangará para 
este público ao mostrar a versatilidade de nossos 
espaços, bem como gerar mais negócios”, afirma o 
Diretor Geral do Palácio Tangará, Celso do Valle. 

Ambiente foi idealizado pelo designer Jader Almeida 
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Vila Galé investe R$ 15 milhões 
em modernizações em suas 
unidades

Pensando em inovar a experiência de 
hospedagem, o grupo Vila Galé trouxe novidades 
para unidades da rede no Brasil: a inauguração 
de restaurantes e a criação de novos espaços, 
que fazem parte do investimento que superou 
R$ 15 milhões. Um dos destaques é a abertura do 
Restaurante Massa Fina, submarca da rede Vila 
Galé, focada na preparação de massas, risotos 
e pizzas artesanais, nas unidades de Salvador, 
Cumbuco e Rio de Janeiro.

Ainda no âmbito da alimentação, o Vila Galé 
Marés inaugurou o restaurante Cacau. Esta unidade 
também passou por um processo de ampliação e 
agora conta com 576 unidades habitacionais. 

Pensando no público infantil, os hotéis Vila Galé 
Cumbuco, Touros e Marés ganharam um novo 
atrativo: Trampolim do Nep. Trata-se de um conjunto 
de camas elásticas onde as crianças podem pular 

e se divertir durante os dias de hospedagem. Já os 
adolescentes poderão aproveitar as tardes para 
jogar vídeo game no espaço ‘Galera Teens Lounge’, 
equipado com playstations, PCs e programação 
exclusiva voltada para este público. O Diretor de 
Operações Brasil, José António Bastos explica: “A 
rede Vila Galé continua a apostar fortemente no 
lazer e na alimentação como diferenciais na estadia 
para os mais variados perfis de hóspedes”.

Trampolim do Nep é o novo atrativo dos hotéis Vila Galé 
Cumbuco, Touros e Marés
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Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria 2018 
é entregue em grande festa

O evento reuniu 368 convidados e se tornou o principal ponto de encontro da hotelaria nacional
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O Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia, 
localizado no bairro paulistano da Vila 
Olímpia, foi palco no último dia 18 de fevereiro 
da festa de entrega do Troféu aos Melhores 
Fornecedores da Hotelaria de 2018. O evento, 
em sua 8ª edição, já se tornou o principal ponto 
de encontro da hotelaria nacional e reuniu 368 
convidados numa grande festa, que contou 
com a presença de vários presidentes de 
redes nacionais e internacionais que operam 
no Brasil, como: Érica Drumond (Vert Hotéis), 
Manuel Gama (Travel Inn), Geraldo Linzmeyer 
(CHA Hotéis), Eduardo Slaviero Campos (Hotéis 
Slaviero), entre outros diretores de redes 
como: Paulo Mancio, Abel Castro e Franck 
Pruvost, SVPs da AccorHotels, e presidentes de 
entidades que apoiam o troféu como: Manoel 
Cardoso Linhares (ABIH Nacional), Alberto 
Cestrone (ABR – Associação Brasileira de 
Resorts), Orlando de Souza (FOHB – Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil), entre outros.  
A cerimônia teve início com os agradecimentos 

de Edgar J. Oliveira, Diretor Editorial da Revista 
Hotéis e idealizador do evento, às entidades 
que apoiam o troféu, que receberam uma placa 
por esse apoio, sendo elas:  FBHA – Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação; 
ABIH Nacional — Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (e várias regionais); ABR 
– Associação Brasileira de Resorts; FOHB — 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil; 
ABG — Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria, ABRACOHR — 
Associação Brasileira dos Compradores para 
Hospitalidade e Restaurantes e do SINDAL – O 
sindicato da indústria de equipamentos de 
cozinha. O sucesso desse evento contou com 
o patrocínio de: Hotel Pullman Vila Olímpia, 
Equipotel, Cartão Elo, FBHA – Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação e Rcell. 

Em sua 8ª edição, premiação contou com número recorde de votos válidos 
e 368 convidados

Alguns fornecedores comemorando a conquista no palco após receberem o Troféu
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o conselho consultivo, que realiza reuniões 
periodicamente, conseguiu 25 lideranças 
do setor. A feira é voltada para os meios de 
hospedagem: hotel, flat, resort, motel, pousada, 
acampamento e, a partir de agora, conta com 
o segmento de hostelaria. 

O objetivo do troféu é homenagear as 
empresas que fomentam a indústria hoteleira 
com produtos e serviços. A enquete iniciada no 
dia 9 de novembro de 2018 e com término no 
dia 31 de janeiro de 2019, foi a mais disputada 
com 4.258 votos, contra 4.029 em 2017 e 3.825 
em 2016.

O processo de votação
Os votos vieram de diferentes lugares do 

País, desde uma simples pousada, até mesmo 

Gustavo Binardi, Diretor da Reed Exhibitions
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Em razão da importância dessa conquista, a 
cada ano que passa a disputa é mais acirrada. 
“Anualmente, existe uma alternância de cerca 
de 40% das empresas que conquistam o troféu. 
Somente a Harus Soluções em Hospitalidade e a 
Câmaras Frigoríficas São Rafael conquistaram 
as oito edições”, revelou Edgar J. Oliveira 
em seu discurso. Em seguida, o Diretor da 
Reed Exhibitions, Gustavo Binardi, subiu ao 
palco e elogiou o formato da premiação, no 
qual o poder de decisão é dado aos próprios 
hoteleiros, que são os consumidores e que 
utilizam os produtos ou serviços e podem 
comprovar a qualidade das empresas. Binardi 
falou também sobre a transição das diretorias 
da Reed Exhibitions, que aconteceu no final de 
2017 e transformou o evento para um conceito 
de hospitalidade. Para a Equipotel de 2019, 
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de um hotel renomado ou unidades de grandes 
redes hoteleiras. E sabendo do valor desta 
premiação, os fornecedores fortaleceram 
ainda mais o relacionamento com os hoteleiros, 
principalmente os considerados ‘pequenos’ em 
relação a grandes empresas, e isso revelou que 
o porte da empresa não é fator predominante 
para conquistar do Troféu. Um dos principais 
fatores influentes no resultado da votação foi 
como as empresas se relacionam junto aos 
hoteleiros, buscando fixar a marca e imagem. 

A rede hoteleira com maior número de 
votos foi, mais uma vez, dos colaboradores 
da AccorHotels. Em seguida, outras redes 
hoteleiras ligadas ao FOHB - Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil - também 
tiveram forte participação, 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 a ABIH – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis.

Menu
O coquetel que deu início à festa de 

premiação aconteceu no Foyer do Pullman São 
Paulo Vila Olímpia e ofereceu opções aos mais 
variados gostos. Participando pela primeira 
vez do evento, o renomado Chef Willian 
Carvalho, com passagens por redes nacionais 
e internacionais, preparou um cardápio 
especial para o jantar, que contou com cerca 
de 368 convidados. Confira o menu completo:

Edgar J. Oliveira, Diretor Editorial da Revista Hotéis e idealizador do troféu
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Coquetel
Queijos
Gouda, Camembert, Parmesão, Gorgonzola;
Frios da marca Berna; 
Bresaola fatiada, Salaminho Landjäger, 

Fiambre dois queijos + chimichurri e lombo 
canadense;

Pães
Baguete, Italiano, Australiano e Grãos.

Jantar
Entrada
Salada Mesclun com Figo, Nozes, Queijo azul 

e Vinagrete de limão.
Prato principal

Brandade de Bacalhau, Tapenade de 
Azeitonas.
Sobremesa

Torta Mousse de Chocolate e Frutas 
Vermelhas.

Bebidas para harmonização
Espumante Francês La Roche;
Vinho Branco - Root 1 - Sauvignon blanc res 

casablanca safra 2010 - Chile;
Vinho Tinto - Chateau Vieux Pontet Saint 

Emilion safra 2008 - France;
Água mineral com gás e sem gás da marca 

Puraqua;
Sucos, cervejas e refrigerantes.

O coquetel contou com vários produtos de altíssimo padrão de qualidade da Berna
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Show musical
Após o sucesso na apresentação 

do Troféu Fornecedores Destaque da 
Hotelaria 2018, a banda de pop rock 
Trinca Acústica participou novamente 
na edição deste ano. Há mais de 
12 anos na estrada, o trio toca nas 
principais casas noturnas de São Paulo, 
já gravou sete álbuns e realizou mais 
de quatro mil shows em todo o Brasil. 
Composta por Hugo Sinisgalli, Flávio 
Felix e Eduardo Emilio, a banda utiliza 
apenas dois instrumentos, o violão e o 
baixo, e interpreta versões acústicas 
de canções nacionais e internacionais 
conhecidas de bandas como Beatles, 
U2, Queen e Coldplay. Para encerrar 
o evento, houve o sorteio de duas 
máquinas de café da 3 Corações e de 
dois vouchers, um da Matsubara e outro 
da Wyndham, além disso, bolas da Soft 
Works foram entregue aos convidados. 
Este ano a premiação contou com o site 
HotelierNews, Diário do Turismo e Guia 
GHPR como mídia de apoio.

Obra de arte
Além da maior homenagem 

concedida dos hoteleiros no Brasil 

aos fornecedores do setor, eles receberam 
uma “verdadeira obra de arte”. O troféu 

A banda de pop rock Trinca Acústica tocou pela segunda vez no Troféu Fornecedores Destaque da Hotelaria
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foi modernizado e confeccionado pela 
empresa Sigmma Brasi l  em Corian,  material 
de alta tecnologia também reconhecido 
por sua excepcional versatilidade, beleza e 
aplicações quase ilimitadas e presentes em 
vários hotéis do Brasil .

A confecção dos novos troféus demandou 
várias reuniões com a equipe de especialistas 
da Sigmma Brasil ,  que analisou cada detalhe 
para a definição final. As caraterísticas do 
troféu foram mantidas, que são dois degraus, 
simbolizando a subida para uma conquista, 
e uma folha de revista se abrindo com 
marcas de itens encontrados na hotelaria, 
que compõe algumas categorias. Somado 
ao material utilizado, resultou em uma 
verdadeira obra-prima.

A Sigmma atua há 25 anos no mercado e se 
tornou referência como a empresa especializada 
em trazer soluções em Corian®, explorando 
com extrema competência os benefícios deste 

material. E, especificamente para o segmento 
hoteleiro, a empresa conta com mais de 2000 
lavatórios de banheiros instalados Brasil afora, 
em oito unidades. Uma solução desenvolvida pela 
Sigmma que chama muito a atenção é a belíssima 
e complexa obra de arte encomendada pela 
AccorHotels, o Pullman Globe, instalado no lobby 
de três hotéis Pullman (Vila Olímpia, Ibirapuera 
e Guarulhos). E, em breve, a empresa deverá 
desenvolver mais 100 banheiras com desenho 
exclusivo para um luxuoso hotel no coração 
de São Paulo. “Sabemos que este mercado 
tem muito a se beneficiar utilizando o Corian®, 
material provado e comprovado por hotéis no 
mundo todo. Encontramos resistência quando 
o investidor, rede hoteleira ou o dono do hotel 
analisa o valor do Corian® comparando com 
uma bancada tradicional de granito com cuba 
de louça. Porém o pay back desse investimento 
pode acontecer em até dois anos”, garante João 
Carlos Villaseñor, Diretor da Sigmma.

O troféu foi modernizado e confeccionado pela empresa Sigmma Brasil
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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 RENTV

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

As empresas que conquistaram o troféu fornecedor destaque da hotelaria de 2018 foram:
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Chef Executivo do Hotel Pullman Vila Olímpia, Willian Carvalho, entregando a placa a João Peres, Presidente do Sindal

Juan Pablo de Vera, Presidente da R1 Audiovisuais, entregando a placa a Alberto Cestrone Presidente da ABR
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Raffaele Cecere, Presidente executivo da R1 Soluções Audiovisuais, entregando a placa ao 
Diretor Executivo do FOHB, Orlando de Souza 

Ronei Borba, Gerente Geral do hotel Pullman Vila Olímpia, entregando a placa a Manoel Cardoso 
Linhares, Presidente da ABIH Nacional
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Thais Faccin, Gerente de Produtos da Reed Exhibitions, entregando a placa a Antonio Xavier Siqueira da ABRACOHR

Toni Sando, Presidente da UNIDESTINOS, entregando a placa à Ana Lúcia Tassinari, Vice-Presidente da ABG
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Vagner Neves, Gerente de Compras da Estancorp, entregando à placa a Denise Ferrari da FBHA

Fo
to

: J
ul

io
 P

or
te

s



Aconteceu

72

Paulo Mancio, VP de Design e Construção recebendo a placa da AccorHotels por Edgar J. Oliveira da Revista Hotéis

Regina Segui, Diretora de Prod. e Suprimentos da Atlantica Hotels, Sérgio, Diretor Industrial e Luciana da Crismoe
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Érica Drumond, CEO da Vert Hotéis entregando o troféu a  Luiz Roberto Magrin Filho da Harus
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No centro da foto, Mario Dias, Gerente geral do Royal Hermas, Thiago Oliveira e Leonardo Abreu da Rinnai 

No centro da foto, Jorge Alves, Presidente da Bristol Hotels ladeado por Alexandre e João da São Rafael
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Antonio Luiz, do hotel Maksoud Plaza entregando o troféu a  Vanessa e Ivan Gomes da VAG Confecções

Mário Henrique, Carlos Bernardo, Ger. de Op. da AccorHotels, Marcelo Pompeo, e Marcos da Desbravador
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Cesar Nunes, Diretor de Mkt e Vendas da Atrio Hotéis, Gisele e André da Breton

Carlos Rodriguez, Ger. de Projetos da AccorHotels entregando o troféu a Edson e Rafael da Girbau
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Roland de Bonadona, ex-CEO da AccorHotels, entregando o troféu a Matheus e André da VEGA I.T
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Daniela Pereira, Gerente gheral do hotel Staybridge Suítes entregando o troféu a Bradley e Antônio da Tomberlin

Nelson Goes, Gerente Coml. do hotel Matsubara SP, Leonardo, Dárcio e Marcelo da Schipper
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Manuel Gama Presidente da rede Travel Inn, Jessé, Sérgio e Priscilla da Saga Systems
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Ricardo Mader, VP da JLL, Raquel e Marcelo da Marfrig

Romulo Silva da AccorHotels, Gustavo e Romeu da HTH
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Francisco Santos da Padrão Argil e Rafael Guaspari , Dir. Sênior de Desen. da Nobile
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Franck Pruvost,  COO Midscale and Economy Brands da AccorHotels, Adriano e Márcio da Teka

Karin, Gestora de Implantação dos hotéis  Bourbon, Alexandre Calfa e Rose Molon da Altenburg
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Julio Cosentino da Rentv, Julio César Morassi do hotel Renaissance SP, Iná e Priscila também da Rentv
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Lucas Demetrescu da AccorHotels, Iná, Priscila e Julio Cosentino da Rentv

Jamil Bruno da Hoffmann recebendo o troféu de Mark Campbel, Dir. Oper.  da Atlantica Hotels 
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João Carlos Pollak, GG do Sofitel Guarujá , Gleiciele e Roberto da Leucotron
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Tauany Tenório, Chef de Serv. e Op. do hotel Meliã Ibirapuera , Priscilla, Sérgio e Jessé da Saga Systems

Sébastien Courtivron, Ger. de Op. Upscale da AccorHotels, João Abud e Fabio Maycon da Alfatec
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Sérgio Assis, Dir. de Op. do Transamerica, Johnson e Fernando Tourinho do Colchão Onix
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Gustavo Jarussi, Presidente dos Hotéis Pestana, Adarlan e Wuander da Aluminas
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Abel Castro, VPS de ddesenvolvimento da AccorHotels, Fernando e Anderson da Life Fitness
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Rodrigo Alk, Gerente geral do hotel Clube dos 500, com Milton e Renato da Prática

 Fabiana Leite, Líder da RCI Brasil e Alberto da Franco Bachot
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Tryp By Wyndham São Paulo Guarulhos 
Airport contrata novos profissionais

Sempre buscando aprimorar os serviços prestados, o hotel 
Tryp By Wyndham São Paulo Guarulhos Airport (SP) contratou 
novos colaboradores recentemente. Dentre os nomes, 
Michelle Baba, a nova Supervisora de Recepção. A executiva 
é graduada em Administração Hoteleira pela Faculdade Ibero 
– Americana e está no mercado da hospitalidade há mais de 
dez anos. Em seu novo cargo, terá que dinamizar a interface 
entre a equipe que compõe a recepção, visando o sucesso de 

operação do hotel na conquista e fidelização dos hóspedes.
Camila Maia, que trabalha no empreendimento desde a sua inauguração, em 2015, foi promovida 

para Supervisora de Controladoria. Formada em Administração pela faculdade FMU e com Técnico em 
Contabilidade pelo Senac São Paulo, a jovem comemora as conquistas acumuladas ao longo desses 
três anos de operação. 

Já Bruna Paulino é a nova Assistente da Gerência do hotel. Ela cursa Processos Gerenciais na 
Universidade Cruzeiro do Sul e diz estar otimista com o novo cargo. A Gerente Geral. Cícera Apareccida, 
acredita que a mudança é benéfica e só ocasionará em resultados promissores ao hotel. 

Omar Caffaro assume gestão Midscale & 
Econômico da AccorHotels no Rio de Janeiro

A AccorHotels anunciou em fevereiro Omar Caffaro como novo 
responsável pelos hotéis do segmento Midscale & Econômico do grupo no 
estado do Rio de Janeiro. Caffaro tem o desafio de apoiar o desenvolvimento 
da rede na região, assim como atuar em parceria com os órgãos turísticos 
para o desenvolvimento do setor. 

O executivo vai gerenciar 25 hotéis das marcas ibis, ibis Styles, ibis 
budget, Adagio Aparthotel, Novotel e Mercure, não apenas na capital 
fluminense como em todo o estado, em uma estrutura que reúne mais 
de 1.000 colaboradores. Ele é formado em Administração de Turismo e 
Hotelaria pela Faculdade de Estudos Administrativos de BH, tem MBA em 
Marketing pela FGV e está há 19 anos na AccorHotels.  

B&B Hotels anuncia Rodrigo Lecina Tort como 
novo Gerente Comercial

Com mais de 15 anos de experiência na rede hoteleira, Rodrigo 
Lecina Tort é o novo Gerente Comercial responsável pela B&B 
Hotels no Brasil. O profissional tem experiência nas áreas de venda 
corporativa, trade e lazer e atuou também como coordenador da 
comunidade de hotelaria da ALAGEV – Associação Latino Americana 
de Gestores de Viagens Corporativas.

Rodrigo Tort é coautor do livro ‘Por Dentro do Trade Marketing’ e 
teve passagens por companhias como a startup EVNT, de tecnologia 
para o setor de eventos; além do Transamerica Comercial e Serviços 
(Conglomerado Alfa), Trade ABRACORP, Rede Posadas/Caesar Park e 
Business Faria Lima e Hotéis Transamerica São Paulo e Comandatuba, 
respectivamente.

Omar Caffaro

Da esquerda à direita: Camila Maia, Bruna 
Paulino, Michelle Baba e Cícera Apareccida

Rodrigo Lecina Tort
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Staybridge Suites São Paulo contrata nova 
Diretora de Vendas e Marketing

A Turismóloga formada pela Universidade Ibero Americana e 
pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fecap e Gerência de 
Marketing pela ESPM, Daniella Navega, chega ao hotel Staybridge 
Suites São Paulo, hotel pertencente à rede IHG, como nova Diretora 
de Vendas e Marketing. 

Com a missão de incrementar as vendas do departamento 
comercial e de eventos, a profissional tem vasta experiência na 
área, tendo atuado por 13 anos na rede Meliá Hotels International, 
sendo seu último cargo como Gerente Regional de Vendas de 
Hotéis Upscale e Midscale. 

Nova chefe de recepção do Samba Itu 
hotel & convention (SP)

Club Med anuncia novas contratações 
na equipe comercial

Formada em Turismo pela antiga Universidade 
Bandeirante de São Paulo, Sofia Rodrigues acumula dez 
anos de experiência no setor. A profissional iniciou sua 
carreira no Bourbon São Paulo Convention Ibirapuera 
Hotel, na capital paulista; passou por agências de viagens, 
como a B2W, onde atuou como assistente comercial; e foi 
chef de recepção no David Plaza Hotel, em Osasco (SP).

O Club Med acaba de anunciar duas novas contratações para 
reforçar a equipe comercial. Fernanda Dominicis, que já integrava 
o time como Executiva de Contas, agora assume o cargo de 
Coordenadora da Equipe de Vendas de Lazer, enquanto José 
Macário, eleito em 2018 pelas agências de viagens como melhor 
executivo de contas nacional, retorna para exercer a função após 
cinco anos à frente de sua própria empresa. Fernanda é formada 
em Marketing e possui 18 anos de experiência no setor. Já atuou 
em diversas empresas do mercado hoteleiro e em 2009 ganhou o 
prêmio “Circle of Excellence” como destaque do time internacional 
de uma das equipes que integrou. Macário, formado em Hotelaria 
e considerado expert no assunto, acumula mais de 24 anos na 
profissão com passagem por grandes nomes do setor hoteleiro. 
Eles aparecem na foto com Marco Oliva, Diretor comercial do Club 
Med no Brasil.

Daniella Navega

Sofia Rodrigues

Club Med
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Taxa de turismo e sua inconstitucionalidade

Na tentativa de usurpar a fonte de recursos 
dos Conventions and Visitors Bureaus, muitos 
municípios ainda criam leis para instituir a 
conhecida taxa de turismo, mas a Justiça tem 
julgado esse tributo inconstitucional
Artigo de Murillo Akio Arakaki*

É unânime entre os profissionais da hotelaria que 
os municípios turísticos devam receber investimentos 
públicos e privados para o desenvolvimento turístico 
da região, com o intuito de mantê-los atrativos e 
fortalecê-los economicamente. Tais investimentos 
geram empregos, aumentam a arrecadação de 
tributos e produzem riqueza para todo o setor 
turístico municipal.

Na seara dos investimentos privados, é comum 
no Brasil a criação das associações privadas sem 
fins lucrativos denominadas Conventions and 
Visitors Bureaus, que objetivam a representação 
e a promoção dos interesses do setor da 
cadeia produtiva do turismo, viagens e eventos. 
Para a manutenção dessas associações, elas 
adotam como fonte de recursos a popularmente 
denominada room tax facultativa, de modo que 
tais valores são pagos pelos associados hoteleiros 
conforme obrigatória previsão em cada estatuto 
associativo. Por sua vez, a room tax é um valor 
acrescentado no preço final das diárias dos 
empreendimentos hoteleiros associados (sendo de 
pagamento facultativo aos hóspedes) e repassados 
ao Convention and Visitors Bureau de sua região 
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para fomentar o turismo local e atrair ainda mais 
hóspedes, gerando mais empregos e mais renda.

Já na seara de investimentos públicos, os 
municípios turísticos devem (em tese) utilizar as 
receitas obtidas com arrecadação de impostos 
para promover e incentivar o turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico. Saliente-se 
que os principais impostos municipais são o ISS – 
Imposto Sobre Serviços e o IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano.

Ocorre que, com o conhecimento da dinâmica 
dos Conventions and Visitors Bureaus, muitos 
municípios tentam criar uma taxa de turismo 
(tributo), esvaziando a finalidade dos CVB’s e 
desviando os valores arrecadados à Secretaria de 
Finanças local.

Tal prática é inconstitucional e a Justiça tem 
julgado assim por três principais razões.

A primeira é a violação das exigências 
constitucionais de divisibilidade e especificidade 
para criação das taxas, haja vista que a Constituição 
Federal exige que essa espécie de tributo seja 
criada para remunerar um serviço público passível 
de destaque em unidades menores de intervenção, 
de utilidade ou de necessidade pública, bem como 
seja passível de utilização em separado por cada 
um de seus usuários. Assim verifica-se que a 
famigerada taxa de turismo já não preenche esses 
requisitos, tornando-a inconstitucional desde já.

Já a segunda razão para a inconstitucionalidade 
da taxa de turismo é que, por não ser facultativa 
(como a room tax dos CVB’s), ela institui limitações ao 
tráfego de pessoas residentes em outros municípios, 
controlando o seu acesso à região turística, reduzindo 
a demanda pelo turismo local e violando o direito 
de ir e vir dos turistas. Tal prática também viola a 
Constituição Federal e deve ser combatida.

Por fim, a terceira principal razão para a 
inconstitucionalidade da taxa de turismo advém do 
fato de que o fomento do setor pelo poder público é 
um “direito de todos” e um “dever do Estado” (assim 
como direito à segurança e à saúde), de modo que 
é obrigação do Poder Público subsidiar o turismo 
com a arrecadação de impostos (como o ISS e o 
IPTU) e não com a criação de novas taxas.

Baseado nessas razões, o Poder Judiciário tem 
derrubado a cobrança das “taxas de turismo” 
instituída em inúmeros municípios brasileiros, assim 
como já ocorreu em Cairu/BA (ADIN nº 0001946-
07.2014.8.05.0000 – TJBA), Aparecida/SP (ADIN nº 

9032386-23.2006.8.26.0000 – TJSP) e Montes Claros/
MG (ADIN nº 0485149-42.2012.8.13.0000 - TJMG).

O mais recente caso é a criação da Taxa 
de Serviços Turísticos de Campos do Jordão/
SP (Lei Municipal nº 3.955/2018), que visa instituir 
remuneração sobre “a utilização, efetiva ou 
potencial, pelo sujeito passivo, dos serviços de 
turismo prestados pelo Município”, de modo que 
o pagamento fica a cargo dos hóspedes dos 
empreendimentos hoteleiros da região sob o custo 
de R$ 5,00 (cinco reais) por diária e por unidade 
habitacional (art. 5º da Lei Municipal nº 3.955/2018).

Porém, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pela UNEDESTINOS – União Nacional de 
Convention and Visitors Bureaus e Entidades de 
Destinos, o setor turístico obteve medida liminar que 
suspendeu a eficácia da Lei que instituiu a Taxa de 
Serviços Turísticos de Campos do Jordão/SP, até o 
julgamento definitivo dessa ação judicial.

Muito embora ainda não seja uma decisão 
definitiva, não há dúvidas que foi uma grande 
conquista para o setor turístico de Campos do 
Jordão, podendo servir de exemplo para todo o Brasil.

Logo, fica o alerta para todo o setor hoteleiro 
brasileiro e também para todos os Conventions 
and Visitors Bureaus de que as criações de taxas 
que busquem remunerar os serviços turísticos 
municipais são inconstitucionais e devem ser 
combatidas para a justiça tributária e para o 
combate à tributação indevida. Afinal, já não 
pagamos tributos o suficiente?

* Murillo Akio Arakaki é sócio do escritório 
Arakaki Advogados, é advogado militante em todo 
o Brasil. Bacharel em Direito pela Universidade 
São Judas Tadeu em São Paulo e pós-graduado 
em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Foi Presidente da Comissão 
de Direito aplicado à Hotelaria e ao Turismo na 
OAB/SP (2017-2018), membro efetivo da Comissão 
de Direito Tributário na OAB/SP (2016-2018) e 
membro efetivo da Comissão de Contencioso 
Administrativo Tributário na OAB/SP (2016-2018). 
Foi professor tutor da área Tributária do Complexo 
Educacional Damásio de Jesus em São Paulo. 
Autor de artigos jurídicos e palestrante.

Contato:
E-mail: murillo@arakakiadvogados.com.br 
Site: www.arakakiadvogados.com.br 
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Amenix apresenta protetor de travesseiros 
impermeabilizante

Lançado na última edição da Equipotel, que aconteceu em 
setembro de 2018 na capital paulista, o protetor impermeável da 
Amenix promete aumentar a vida útil do travesseiro. Devido a sua 
composição de 100% microfibra, tratada com Scothgard Alemão, 
permite uma perfeita impermeabilização, bloqueando cheiro de 
cigarro, suor, saliva, fumaça e líquidos em geral. Além disso, é 
resistente à lavagem industrial, macio, antialérgico, antiácaro, 
antifúngico e antimofo. Contato – www.amenix.com.br 

Travesseiros para todos os tipos de hospedagem
Dormir bem é um dos principais motivos de retorno dos hóspedes. 

E a Altenburg, maior produtora de travesseiros do Brasil, tem uma 
linha pensada especialmente para que resorts, hotéis e pousadas 
ofereçam qualidade e conforto para os visitantes. Além de itens 
com diferentes matérias-primas e acabamentos, estão disponíveis 
também itens tecnológicos, como o Smart Zip, em que o usuário 
pode escolher a altura do travesseiro que pretende dormir. São 
mais de 1 milhão de travesseiros disponíveis no mercado todos os 
meses e premiações nacionais e internacionais do setor. Contato – 
www.altenburg.com.br

Importadora Costazzurra destaca linha de 
vinhos chilenos

A Importadora Costazzurra destaca em seu portfólio a linha de vinhos 
chilenos San José de Apalta Clásico. Ele é produzido no Vale do Rapel, uma 
região onde são encontrados os melhores vinhos do país e, onde está 
em atividade há quase 50 anos, a Vinã San Jose de Apalta. São três vinhos 
que integram esta linha: o Clásico Sauvignon Blanc, um vinho branco com 
coloração amarelo palha e reflexos esverdeados, com aroma de frutas 
cítricas e toques herbáceos. É um vinho equilibrado, com ótima acidez e seu 
final de boca é frutado, destacando notas de maracujá. O Clásico Carménere 
Tinto apresenta aromas de frutas vermelhas e especiarias revelados em um 

paladar com taninos delicados e unidos a uma sensação refrescante na boca. A outra opção de vinho tinto é o Clásico 
Cabernet Sauvignon, que apresenta uma coloração rubi intensa e aromas de frutas vermelhas maduras. Na boca é 
frutado com taninos sutis e sedosos.  Contato -  www.costazzurra.com.br

Espreguiçadeira Gardênia Alta da Aluminas
Esse produto tem um design leve e ergonômico e sua estrutura é 

em alumínio com pintura eletrostática. O assento/encosto é em corda 
náutica com proteção UV. A empresa oferece uma grande variedade de 
cores do alumínio e da corda e, com isso, a espreguiçadeira harmoniza 
em áreas externas de qualquer empreendimento hoteleiro, independente 
do padrão e categoria. Contato – www.aluminas.com.br






