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Fique bem informado
Quer ficar bem 

atualizado dos últimos 
fatos e acontecimentos 
da hotelaria? Então 
abra a nossa edição de 
abril e veja informações 
de altíssimo conceito 
e credibilidade 
editorial, nossa marca 
registrada. Comece 
a leitura vendo uma 
entrevista exclusiva 

com Julio Gavinho, que pretende tornar a Método Fast  
uma das empresas mais atuantes no segmento de 
implantação hoteleira no Brasil.

Saiba como reduzir os custos operacionais na 
área de governança e quais são os cuidados na 
conservação e limpeza de uma piscina em duas 
matérias especiais que preparamos com bastante 
carinho. Outra matéria imperdível é a que trouxemos 
do Panamá, na cobertura que fizemos em tempo real 
da Convenção Regional da Wyndham Hotles & Resorts. 

Outras matérias de extremo interesse também 
podem ser vistas, como o impacto de duas medidas 
que o Congresso Nacional tomou recentemente: 
o fim dos vistos para turistas canadenses, norte-
americanos, australianos e japoneses no Brasil e a 
abertura do capital estrangeiro para as empresas 
aéreas. A todos uma ótima leitura e até nosso 
encontro em maio.
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Leitura obrigatória
“A Revista Hotéis é um dos principais meios de comunicação do nosso segmento, com 

ótimas reportagens, notícias, entrevistas e eventos que conectam a cadeia produtiva 
do segmento hoteleiro na área de desenvolvimento de projetos de hotéis, tecnologia, 

restaurantes, gastronomia, parques e suas tendências. Enfim, um amplo leque de categorias para 
se manter sempre atualizado. É indispensável ao profissional do setor as visitas diárias em seu site 
e a leitura obrigatória pela ótima qualidade da revista e de seu conteúdo, que faz parte das nossas 
prateleiras e mesas dos escritórios. Há anos venho observando o trabalho árduo e consistente dessa 
publicação, contribuindo de forma essencial para a evolução do setor, que requer cada vez mais 
competência e profissionalismo”

Diretor de Operações do Transamerica Hospitality Group

Sérgio Assis
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Método Fast foca no segmento 
de implantação hoteleira

Com mais de 40 anos fornecendo 
soluções integradas em engenharia, 
construção e manutenção para projetos 
de alta complexidade, a Método criou a 
Método Fast, uma unidade de negócios que 
visa atender empresas que necessitam de 
execução rápida de obras. Nos últimos 20 
anos, a Método Fast construiu 16 hotéis e 
aproximadamente 18 hospitais e clínicas.

Com essa expertise na área de hotelaria 
hospitalar e uma vocação natural para 
oportunidades no segmento, a Método 
Fast resolveu focar na implantação 
hoteleira em novembro do ano passado. 
Com isso, entrou na sociedade Júlio 
Gavinho e Felipe Pierre, dois profissionais 
com visão e experiência no segmento. 
Nessa entrevista exclusiva, o Sócio-
diretor da Método, Júlio Gavinho, define os 
projetos da marca, destaca sua bagagem 
profissional e comenta as perspectivas 
em relação ao potencial apresentado pelo 
segmento de implantação hoteleira no 
Brasil. A Método Fast já conta com quatro 
projetos no pipeline e deve crescer muito 
nos próximos anos, pois, segundo Gavinho, 
a empresa não tem concorrentes com 
a estrutura que eles possuem e, um dos 
diferenciais, é que não cobram a reserva 
técnica dos fornecedores.

Revista Hotéis - Como e quando surgiu a 
divisão Fast da Método? Ela foi criada com 
quais objetivos?

Júlio Gavinho – A Fast surgiu da necessidade 
de médias empresas em contratar uma 
gerenciadora que fosse responsável, entre 
outras coisas, pela revisão e reengenharia 
do projeto. O foco eram pequenas obras em 
grande volume (como agências bancárias e 
redes mundiais de lanchonetes), que precisam 

do gerenciamento de todo seu processo de 
construção e reforma, desde as primeiras obras 
de instalação de antenas para companhias 
de telecomunicações até a necessidade de 
algumas empresas de contratar execução 
de fit-out para seus negócios e imóveis 
construídos ou não pela Método, incluindo 
hotéis icônicos. 

Nos últimos 20 anos, a Método Fast 
construiu 16 hotéis e aproximadamente 18 
hospitais e clínicas. Com a construção destes 
empreendimentos, a divisão de hotéis entrava 
mais na área do fit-out e do FF&E. A divisão 
Método Fast também realizou o gerenciamento 
de implantação de lojas de varejo, agências 
bancárias, lojas de fast-food e de projetos de 
hospitais, ambulatórios médicos e clínicas. 
Com isso, percebemos que havia na Método 
Fast a expertise na área de hotelaria hospitalar. 
Foi então que notamos uma vocação natural 
e oportunidades na hotelaria em projetos que 
não eram de obras construídas por nós. 

R.H - Qual o portfólio de obras que a Método 
Fast possui e qual a experiência no segmento 
hoteleiro?

J.G - A Método Fast tem ampla experiência 
no segmento com a construção de 16 hotéis, 
em obras delicadas e de grande porte como 
os Grand Hyatt Rio de Janeiro e São Paulo, 
Hotel Prodigy Santos Dumont, Vila Galé Resort 
do Cabo, IL Campanário, Hotel Unique, Enotel 
(Porto de Galinhas), Sheraton Mendoza (na 
Argentina), Mantra Resort, em Punta del Este 
(Uruguai), entre outros. Talvez sejamos a 
empresa de engenharia e construção que 
mais entende e conhece o segmento hoteleiro 
no Brasil. 

R.H - Por que a Método resolveu focar no 
segmento de implantação hoteleira e o que o 
motivou a se associar com o Felipe Pierre na 
Método Fast? 
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J.G - Nossa empresa está em seu melhor 
momento, vivendo um turn-around que 
a devolverá à posição de destaque que 
sempre ocupou. Mais do que uma empresa 
de engenharia e construção, a Método está 
se transformando em um grande centro de 
negócios, operando nas áreas de properties, 
hotelaria e entretenimento, e nas grandes obras 
de infraestrutura que estão movimentando a 
economia nacional. Vale citar que isso tudo é 
impulsionado por uma imagem ilibada e o seu 
maior certificado de ética e idoneidade: nossa 
empresa é a maior do Brasil atualmente, e está 
fora das maiores investigações do País, seja 
a Lava-Jato ou qualquer outra operação da 
Polícia Federal. A vinda do Felipe Pierre para a 
sociedade apresenta a sua grande experiência 
para o grupo, com uma gama enorme de 
fornecedores desenvolvidos e o comportamento 
ético que sempre o caracterizou – dentro e fora 
do teatro nacional de hotéis. Com a experiência 
de dez anos bem-sucedidos no fornecimento 
de máquinas, equipamentos e FF&E para 
grandes redes e hotéis independentes, o Felipe 
Pierre acelerará o processo de crescimento da 
empresa neste setor. 

R.H - Qual a bagagem profissional que 
você traz e como enxerga esse novo desafio 
profissional? 

J.G - Sou um profissional com mais de 30 
anos de experiência no setor com uma trajetória 
ascendente de sucesso. Desde meu começo 
na rede Eldorado de hotéis até a entrega de 
20 hotéis em dois anos na doispontozero 
hotéis, minha reputação é fundamentada na 
estruturação e entrega de projetos hoteleiros. 
O momento que nossa empresa navega é 
tremendamente promissor e este projeto de 

fit-out hoteleiro é excitante na mesma medida 
em que já está sendo recompensador.

 
R.H - Para contratar os serviços da 

Método Fast é necessário contratar os da 
Método Engenharia? Juntas, quais soluções e 
benefícios elas podem oferecer aos clientes? 

J.G - Para a implantação hoteleira realizada 
através da Método Fast não há necessidade 
de contratar a Método Engenharia, até porque 
muitas das oportunidades de implantação 
ocorrem em edifícios onde as obras de 
engenharia já estão em andamento. Nos 
projetos que estão nascendo do “zero” 
podemos oferecer grande sinergia de escopo, 
responsabilidades e valores entre os serviços 
da Método Engenharia e da Método Fast. 

R.H - Quais são os diferenciais que a Método 
Fast oferece ao mercado de implantação 
hoteleira? E como está composta sua 
infraestrutura e serviços? 

J.G - A Método Fast, incluindo sua divisão 
de hotelaria, tem uma equipe de cerca de 
300 pessoas. Este grupo, além da valiosa 
equipe de São Paulo, ainda conta com dez 
escritórios regionais que prestam apoio in 
loco a todas as obras e projetos, já nascendo 
como a maior empresa de implantação 
hoteleira do Brasil. O principal diferencial da 
nossa empresa é, obviamente, a tamanha 
gama de serviços que oferecemos para todo o 
processo de desenvolvimento e implantação. 
Administramos a revisão de projetos de 
arquitetura, avaliação de imóveis (para fins 
de financiamento bancários), permissão de 
licenças e o gerenciamento do projeto como 
um todo. Além da tecnologia “bim”, oferecemos 
uma versão do mock-up room em 3d, facilitando 
a visualização do projeto antes da construção 
efetiva do quarto modelo. Uma das melhores 
ferramentas de cost-benefit do mercado.

 
R.H - Quais os impactos têm a tecnologia de 

realidade virtual e aumentada na implantação 
e na redução nos custos que vocês adotam? 

J.G - A realidade virtual e a realidade 
aumentada são tecnologias que usamos na 
fase do projeto para validar os ambientes e 
o design de interiores antes da execução dos 

A vinda do Felipe Pierre para 
a sociedade apresenta a sua 
grande experiência para o grupo, 
com uma gama enorme de 
fornecedores desenvolvidos e o 
comportamento ético que sempre 
o caracterizou – dentro e fora do 
teatro nacional de hotéis.
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quartos modelos. Por experiência nossa, muitos 
projetos executam dois, três ou até quatro 
protótipos ou quartos modelos para validação 
da rede ou do design de interiores. Sabemos 
que muitas vezes esse retrabalho custa entre 
R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 por protótipo 
midscale. A função da economia de recursos 
financeiros através das realidades virtuais 
e aumentada é esgotar as possibilidades do 
projeto antes da execução de um único quarto 
modelo e com isso salvar tempo e dinheiro do 
projeto. É a gestão empresarial do século XXI. 

R.H - A reserva técnica junto aos 
fornecedores é uma prática comum no 
mercado de implantação e decoração. Vocês 
vão utilizar essa prática? Como analisam essa 
questão?

J.G - Desde 2010, através do Artigo #18 da 
Lei 12.378 e do Código de Conduta do CAU/
BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo/
Brasil, foi proibida a prática de reserva técnica 
ou R.T. (quando um fornecedor remunera 
um especificador - arquiteto ou decorador - 
através de um benefício fiduciário em moeda 
corrente, ou benefício econômico, em produto 
ou outra vantagem). O mercado e as entidades 
setoriais entenderam que há um grande conflito 
de interesses quando um projetista escolhe um 
determinado produto e, em contrapartida, se 
beneficia de alguma forma do fornecedor. Em 
todas as vezes a perda é do cliente, que compra 
um produto menos adequado tecnicamente ao 
seu projeto. Em linha com o código de conduta 
ética da Método, essa prática é condenada 
e proibida, e nosso objetivo é garantir que 
o cliente da Método Fast adquira produtos 
melhores com o menor custo e com a melhor 
qualidade possível.

R.H - Vocês já conseguiram fechar contratos 
de implantação? Como está a prospecção? 

J.G - Começamos nossa divisão de 

implantação hoteleira na Método Fast no 
final de novembro de 2018 e nos dedicamos 
em entender o mercado. Hoje, temos quatro 
projetos no pipeline, nenhum deles construído 
pela Método, vale frisar. 

 

R.H - Quais as perspectivas que possui 
em relação ao potencial apresentado pelo 
segmento de implantação hoteleira no Brasil? 

J.G - No Brasil, não temos concorrentes 
com a estrutura que nós temos, por isso 
as perspectivas são boas quando olhamos 
para os projetos do mercado. As mudanças 
de governo também aparentam favorecer 
investimentos externos e percebemos a 
retomada de diversos projetos que estavam 
parados, e outros que estavam na fase 
de estudo de viabilidade e que agora tem 
tudo para decolar. Este momento não deve 
privilegiar apenas a Método Fast, mas orientar 
um amplo crescimento de nosso setor.

 
R.H - Em sua opinião, quais os gargalos 

que o mercado hoteleiro apresenta e como 
enxerga o setor nos próximos anos?

J.G - O mercado está em constante mudança 
e muitas podem nos favorecer. O setor da 
hotelaria estava mais vagaroso e agora 
percebemos uma nova movimentação a favor. 
O único gargalo que lidamos, ainda é a falta de 
profissionalização na hora da implantação, nos 
quais muitos investidores acham que podem 
fazer tudo sozinhos e o empreendimento acaba 
entrando em operação mais tarde do que 
poderia, gastando mais, consequentemente. 
Mas não estamos olhando principalmente 
para os gargalos, e sim trabalhando nas 
oportunidades, que são diversas. Aliados à 
tecnologia, nossa empresa está pronta para 
liderar esta retomada e orientar o mercado 
rumo à ética e profissionalização.

“O principal diferencial da nossa 
empresa é, obviamente, a tamanha 
gama de serviços que oferecemos 
para todo o processo de 
desenvolvimento e implantação.”

O mercado e as entidades setoriais 
entenderam que há um grande conflito 
de interesses quando um projetista 
escolhe um determinado produto 
e, em contrapartida, se beneficia de 
alguma forma do fornecedor
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Accor inaugura unidades ibis 
em Parauapebas (PA) Itatiba 
(SP) e Bauru (SP)

Dando continuidade ao plano de crescimento 
no Brasil, a Accor colocou em operação, no 
mês de março, alguns empreendimentos em 
importantes cidades do Brasil. Um dos polos 
corporativos mais significativos da região Norte, 
a cidade de Parauapebas, no Pará, é a nova 
sede de dois hotéis Accor: o ibis Parauapebas e 
o ibis budget Parauapebas, que trazem opções 
de hospedagem flexíveis e modernas. 

O ibis Parauapebas conta com 105 
apartamentos equipados com ar-condicionado, 
televisão, isolamento acústico e a tecnologia 
SweetBed by ibis, que se adapta ao corpo do 
hóspede, oferecendo mais conforto ao dormir. 
A unidade ainda disponibiliza o Contrato 
15”, garantindo que qualquer problema seja 
resolvido em até 15 minutos; e o ibispro, 

permitindo que qualquer pessoa utilize o lobby 
do hotel como seu escritório, tendo acesso à 
internet e café à vontade. 

O café da manhã do ibis Parauapebas 
é servido diariamente das 6h00 às 10h00. 
Além disso, há a ibis kitchen, com cardápio 
variado para o almoço e jantar tanto para 
hóspedes quanto moradores da região. O bar 
do hotel traz diversas opções de drinques num 
ambiente contemporâneo e original.

No mesmo complexo também foi 
inaugurado o ibis budget Parauapebas, com 
125 apartamentos climatizados e isolamento 
acústico, que garantem boa circulação dos 
hóspedes e capacidade para receber até três 
pessoas pelo preço de uma diária. 

O hotel conta ainda com café da manhã 
aberto a hóspedes e moradores locais, 
internet wi-fi em todos os ambientes e 
estacionamento gratuito. “Parauapebas é lar 
de uma das maiores minas de minério de ferro 

Aberturas ampliam presença do ibis no Pará
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do mundo, por isso, atrai muitos turistas de 
negócios. A cidade tem grande diversidade de 
cachoeiras, cavernas e matas nativas, atraindo 
muitos ecoturistas. São pessoas direta ou 
indiretamente envolvidas com o negócio da 
mineração, além de turistas e moradores locais 
que, agora, contam com mais duas opções de 
hospedagem para trabalhar ou descansar”, 
destacou o COO Midscale and Economy Brands 
Accor Brasil, Olivier Hick.

Pecado da gula
Outra importante cidade no Brasil que a 

Accor se fez presente foi Bauru, no centro-
oeste paulista, com a entrada em operação do 
inaugurado ibis Styles Bauru. O empreendimento 
de 112 apartamentos tem a decoração e design 
inspirados na gula, um dos sete pecados 
capitais. Já no lobby, os hóspedes encontram 
um carrinho de pipoca. As paredes dos 
quartos trazem decorações de salgadinhos. Os 
espelhos dos banheiros inovam com adesivos 
de donuts. O tradicional lanche Bauru, feito com 
pão francês recheado com rosbife, tomate, 

picles e queijos derretidos está à disposição 
no restaurante do hotel, aberto tanto para 
hóspedes quanto moradores locais. 

Já o ibis Itatiba, que também acaba de 
entrar em operação, é um hotel dog friendly 
e pode receber cães de até 15 quilos. O hotel 
tem 126 quartos, distribuídos em seis andares 
e conta com estacionamento gratuito. Entre as 
principais atrações na região, estão o Zoo Park 
de Itatiba, um parque temático em Vinhedo, 
palacetes, museus e um dos patrimônios de 
Itatiba: a indústria moveleira.

O empreendimento está de portas abertas 
para quem deseja utilizar o hotel como espaço 
de coworking. Internet e refil de café, durante 
o dia todo, são garantidos no lobby do ibis, 
que segue um dos mais modernos conceitos 
de design da marca, o Avanzi: nele, o lobby 
é o centro do hotel, o lugar onde as pessoas 
relaxam com uma bebida, se encontram antes 
de partir para uma festa e podem trabalhar ou 
usar as redes sociais. Para oferecer aconchego 
aos clientes, o lobby Avanzi é decorado com 
cores quentes, sofás amplos e móveis com 
muita madeira. 

O ibis Styles Bauru tem decoração e design inspirados na gula 
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Hotel Comfort Cuiabá (MT) 
entra em operação

A Atlantica Hotels anunciou a conversão do 
Transamerica Executive Cuiabá para a marca 
Comfort e inaugurou o empreendimento logo 
depois, no dia 2 de fevereiro, na capital do Mato 
Grosso. O hotel conta com 136 suítes de 28 m², 
piso frio, cama queen size ou duas de solteiro, 
TV 32”LED, secador de cabelo, frigobar, ar 
condicionado, Wi-Fi cortesia e área de trabalho. 
Visando atender portadores de necessidades 
especiais, o Comfort Cuiabá possui oito 
apartamentos adaptados, com amplo espaço 
para circulação de cadeirantes, além de 
equipamentos que auxiliam a locomoção.

A área de eventos tem três salas de reunião, 
todas com Wi-Fi. No 18º andar, há duas com 
metragens de 21 m² e 114 m². A maior delas 
comporta um total de 80 pessoas em auditório. 
Existe ainda outro espaço de 94 m², situado no 
mezanino, com capacidade para 40 pessoas. O 
fitness center é aberto todos os dias das 06h00 
às 22h00. 

O hotel conta com o restaurante Dom 
Sebastião, onde podem ser atendidas até 80 
pessoas. Aberto ao público durante almoço, 
o local oferece buffet com saladas, carnes e 
massas ou serviço à la carte em um ambiente 
amplo com pratos da cozinha internacional. 
O serviço de quarto funciona 24 horas e o 
hotel disponibiliza, ainda, estacionamento 
com 70 vagas cobertas, disponíveis mediante 
pagamento de diárias. “Com nossa chegada 
a Cuiabá, ampliamos nossa presença no 
Centro-Oeste, uma região focada no turismo 

corporativo voltado ao agronegócio, sem se 
esquecer dos inúmeros atrativos naturais nos 
arredores da cidade, ideais para quem viaja a 
lazer”, afirma Guilherme Martini, Vice-Presidente 
de Operações da Atlantica Hotels. 

A gerência geral do empreendimento está 
a cargo de Clesson Espíndola, profissional 
que acumula 15 anos na companhia, tendo 
passagens por diversas unidades da marca 
Comfort e pelo Radisson Hotel Belém. 
Atualmente, a Atlantica opera 12 hotéis no 
Centro-Oeste, com presença em Goiânia (GO), 
Brasília (DF), Anápolis (GO), Rondonópolis (MT) 
e Taguatinga (DF), totalizando a oferta de 
aproximadamente dois mil apartamentos. 

Casa na árvore para 
hospedagem é inaugurada em 
Pirenópolis (GO)

A cerca de 120 Km de Goiânia e 140 km de 
Brasília, a cidade histórica de Pirenópolis ganha 
a Acácia Tree House, uma casa na árvore para 
hospedagem, localizada dentro da estância 
Shambala Piri, a 7 Km da cidade. Idealizada por dois 
microempreendedores, a Acácia Tree House é uma 
edificação em madeira com 40 m² envolta por um 
abacateiro, a mais de quatro metros de altura do 
solo. A ideia é promover contato com a natureza 
aliada ao conforto e luxo em meio ao cenário 
paradisíaco das florestas. 

O espaço conta com um quarto, banheiro 
social, varanda, cozinha equipada para preparar 
refeições e comporta um casal com uma criança. 
O mobiliário usou pallets, esculturas naturais e 
bancadas esculpidas em madeira de demolição. 
Contrapondo com o rústico, os hóspedes contarão 
com Wi-Fi, Netflix e enxoval com predomínio das 
cores amarelo e preto. Embaixo da casa, está a área 
de lazer com churrasqueira.  

O projeto foi realizado pelo artesão e carpinteiro 
Nelton Xavier de Barros, que desejava promover um 
turismo valorizando o contato com a natureza e a 
vida no campo. “Queria desenvolver um turismo 
acolhedor e promover nossa cultura rural”, conta ele, 
que vive na propriedade e faz questão de receber os 
hóspedes. A casa na árvore será a quarta estrutura 
de hospedagem na estância e foi desenvolvida 
junto com o filho, o administrador especializado 

Lobby do Comfort Cuiabá, inaugurado em fevereiro
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em hospitalidade Neylon Jacob, para trazer essa 
experiência aos turistas que visitam Pirenópolis. 

Sustentabilidade
A casa na árvore inclui medidas sustentáveis que 

minimizam os impactos da construção. A cobertura 
é feita com uma telha ecologicamente correta, 
proveniente de material reciclado, que tem um 
processo produtivo de baixo impacto ambiental e é 
certificada internacionalmente pelos requisitos de 
sustentabilidade. As lâmpadas são de LED e com baixa 
potência e os eletrodomésticos têm classificação “A” 
do Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica - Procel, o que significa o nível máximo em 
otimização da eletricidade.

A estrutura não utiliza a árvore para sustentação, 
com o objetivo de preservá-la. A edificação, em 
eucalipto de reflorestamento, é alicerçada por 
meio de troncos, fixados ao chão. Sensor anti-
fumaça, lâmpada de emergência e extintores de 
incêndio fazem parte dos itens de segurança. O 

uso da madeira nas paredes e da telha adequadas 
dispensam a necessidade de ar condicionado 
ou aquecedor, contribuindo para a redução no 
consumo de energia elétrica. 

A estadia também dá direito ao hóspede de 
usufruir de toda a estrutura da Shambala Piri, que 
é Pet Friendly e oferece estacionamento e área de 
lazer com redário, piscina, ducha e churrasqueira. 

Edificação inclui medidas sustentáveis que minimizam os 
impactos da construção na natureza
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Salvador ganha primeira unidade 
Fasano do Nordeste brasileiro

O projeto, assinado pelo arquiteto paulista Isay 
Weinfeld, respeitou as particularidades de um 
edifício tombado e incorporou características 
originais da construção da década de 1930
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O empreendimento inaugura um novo conceito de luxo em hospitalidade na Bahia

Acaba de entrar em operação oficial na capital 
baiana, o sétimo empreendimento hoteleiro 
do Grupo Fasano, com o mesmo padrão de 
excelência já conhecido nos hotéis e restaurantes 
da marca.  A abertura do Hotel Fasano Salvador 
traz a personalidade e a excelência do Grupo, 
reconhecido internacionalmente como sinônimo 
de qualidade e serviço. Localizado na Praça 
Castro Alves, Centro Histórico de Salvador, este 
é o primeiro emprendimento instalado pelo 
Fasano em prédio histórico tombado pelo IPAC  
- Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura 
- como Bem Cultural da Bahia. Irá operar no 
edifício que abrigou durante 45 anos a primeira 
sede do jornal A Tarde.  

O projeto, assinado pelo arquiteto paulista 
Isay Weinfeld, respeitou as particularidades de 
um edifício tombado e incorporou características 
originais da construção da década de 1930. 
A  riqueza nos detalhes resultou em um design 
elegante, com ênfase para as peças antigas 
originais da região, em madeiras escuras em 
jacarandá da Bahia.  Na entrada, o lobby foi 
restaurado mantendo o revestimento original 

das paredes e do piso, reproduzido fielmente 
em mármore Carrara e granito Verde Alpe, 
carregando o status típico do Art Déco. Dois lustres 
antigos de prata da Bahia foram adaptados 
à ambientação. O interior do hotel associa o 
refinamento da marca Fasano a elementos que 
mantêm viva a história do edifício, utilizando 
madeiras escuras que remetem ao Jacarandá 
e madeira natural da Bahia. A estética regional 
também foi valorizada com a mistura de tecidos 
e texturas, em diferentes tons de azul, com uso de 
linhos e rendas.

Moderna infraestrutura
O Hotel Fasano Salvador conta com 11 

andares e dispõe de 70 quartos (divididos 
em apartamento superior, luxo e luxo mar, 
suíte, suíte junior e suíte luxo). Os quartos 
personalizados variam seus espaços de 26m² 
a 73m². O azul predomina nos detalhes da 
decoração, como tapetes, tecidos e cerâmica 
artesanal. O apartamento 106, antiga sala 
da presidência do Jornal A Tarde, conservou 

O lobby foi restaurado mantendo o revestimento original das paredes e do piso
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o piso de taco e os painéis de jacarandá 
originais, além dos adornos de gesso 
restaurados. O desenho, também original das 
portas dos quartos, foi mantido. Outro detalhe 
que permaneceu foram as janelas superiores 
das portas, transformadas em luminárias.  
Um diferencial de extrema importância foi o 
tratamento acústico aplicado nas janelas e 
portas, para dar maior conforto aos hóspedes.  
O enxoval de cama e banho levam o padrão de 
qualidade Trussardi, os colchões são da marca 
Zissou e os minibares da Onity.

O rooftop do Fasano Salvador tem uma 
vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, 

A empresa HTL360 forneceu os seguintes 
produtos: carro gaiola, carro mensageiro, 
cabide de cetim marrom, espelho de aumento, 
maleiro cromado, lixeira para fralda e refil e 
calçadeira. Já a Solis foi a responsável pelo 
desenvolvimento de todo projeto da Central 
Térmica do hotel, composto de três reservatórios 
térmicos de 5.000 litros para oferecer 15.000 
litros de água quente.

Suite Deluxe Ocean View

A piscina fica na cobertura com uma vista privilegiada do entorno
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um dos cartões postais da capital baiana. 
A cobertura dispõe de deck em madeira, 
com mobiliário de alto padrão da marca 
Butzke, incluindo espreguiçadeiras, cadeiras e 
ombrelones. A piscina é revestida pelo granito 
azul Bahia e na cobertura também fica o bar, 
fitness center com modernos equipamentos da 
marca Precor e o wellness Spa. O Spa é uma 
atração à parte com rituais que revitalizam o 
corpo e a mente para garantir total bem-estar. 
Com três salas de massagem e sauna úmida, 
o espaço é assinado pela massoterapeuta 
e terapeuta holística Fabrícia Nogueira, que 
elaborou um menu exclusivo de tratamentos 
para a experiência baiana. Além dos hóspedes, 
passantes também poderão usufruir dos 
serviços com hora marcada.  

Restaurante Fasano
A experiência gastronômica do Restaurante 

Fasano traz o legado da culinária de origem 
italiana que leva a assinatura do restaurateur 
Rogério Fasano. O cardápio oferece alguns dos 
carros-chefe da clássica culinária italiana: a 
Costoletta Alla Milanese, o Filetto di Manzoalla 
Rossini, o Ossobuco de Vitela com Vinho Branco e 
Ervas e o Spaghetti Alla Carbonara. A cozinha traz 
o DNA da marca Fasano, dedicada aos clássicos 
italianos, além de pratos baianos locais assinados 
por Tereza Paim. O espaço de aproximadamente 
250m² é dividido em dois ambientes, com 
um bar central e pé direito de 4,7m. A estética 
original da década de 1930 foi preservada, com 
destaque para o restauro do teto. As paredes têm 
revestimento em palha de bananeira e no bar, 
antigas peças de fabricação de açúcar foram 
transformados em lustres proeminentes, com 
tampo feito em latão com banho de níquel. Um 
dos grandes diferenciais é a Adega Climatizada, 
cujo acesso é permitido por meio de uma escada 
metálica em caracol original da construção. O 
espaço também funciona para sediar eventos 
privados, com capacidade para seis pessoas e a 
carta de vinhos apresenta uma grande variedade 
de rótulos. 

Os equipamentos de cozinha fornecidos pela 
Cozil são compactos e de alta produtividade 
e entre eles estão: refrigeração da linha Cold 
Line, cocção Compact Line, fritadeiras elétricas 

e diversos itens de mobiliário inox. Os fornos 
combinados são da Rational e a máquina de 
gelo da Macom. Coube à Schipper fornecer 
os utensílios utilizados no restaurante, assim 
como toda operação de alimentos e bebidas. 
A preocupação em estabelecer um padrão 
elevado foi uma das diretrizes, acompanhando 
a grandeza, exclusividade e sofisticação do 
empreendimento. Os talheres são da renomada 
WMF alemã. As taças são da refinada Stolzle 
(Alemanha). As garrafas térmicas são da 
também alemã Alfi. Porcelanas do fabricante 
Germer e o buffet, bar e cozinha foram 
equipados com um mix de utensílios nacionais e 
importados de empresas com renome mundial, 
como a Lacor da Espanha e Matfer da França, 
marcas que possuem qualidade e forte atuação 
no mercado de utensílios operacionais. 

O restaurante conta com aproximadamente 250 m² e é 
dividido em dois ambientes
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STJ decide que diárias dos hotéis 
menores de 24 horas podem ser 
cobradas integralmente

A decisão da Terceira Turma do STJ - 
Superior Tribunal de Justiça foi tomada 
recentemente por unanimidade. Os ministros 
seguiram o voto do relator Paulo de Tarso 
Sanseverino na discussão de um recurso 
especial da ITC Administração e Hotelaria 
(Resp nº 1717111) contra acórdão do TJSP - 
Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJSP 
havia determinado à empresa o pagamento 
de indenização a consumidores relativa ao 
período não usufruído nas habitações. 

A ação foi movida pela Associação Nacional 
de Defesa da Cidadania e do Consumidor, que 

alegou que os horários de check-in e check-
out dos hotéis administrados pela ré violam o 
Código de Defesa do Consumidor por prever 
a entrada às 15h00 e a saída às 12h00. A 
entidade solicitava não apenas a suspensão 
da cobrança da diária no valor completo, 
como também a restituição aos hóspedes do 
valor financeiro correspondente a essas três 
horas suprimidas.

No recurso especial, a rede hoteleira 
sustentou que a decisão do tribunal paulista 
violou artigos da Lei 11.771/2018 e do Código 
de Defesa do Consumidor ao fazer uma 
“aplicação irrestrita” do dispositivo legal 
“independentemente de sua razoabilidade, 
dos usos e costumes do setor hoteleiro e do 
conflito com outros direitos previstos pela 

Ação foi movida pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor
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Para ela, não há, de fato, qualquer afronta ao 
consumidor ou desequilíbrio na prática usual 
nos serviços de hospedagem, tanto no Brasil 
e no mundo, de fixação de horas necessárias 
para tais trâmites de check-in e check-out. De 
acordo com a advogada, tais horas abrangem 
serviços e/ou vantagens postos à disposição 
dos clientes.

Fabíola Meira, professora universitária e 
Sócia-Coordenadora do Departamento de 
Relações de Consumo do Braga Nascimento 
e Zilio Advogados, assevera que a decisão 
está em consonância com o princípio da 
harmonização das relações de consumo, na 
medida em que o estabelecimento necessita 
de um período para efetuar a limpeza e demais 
procedimentos para recebimento do novo 
hóspede. “Além disso, é sabido que o hóspede, 
na maioria das vezes, pode utilizar todas 
as dependências do local, inclusive piscina, 
quadras, etc. A maioria dos hotéis permite 
o uso de áreas comuns, disponibiliza local 
para guarda de bagagens antes do check in 
e até mesmo após o check out, ou seja, não 
é proibida a entrada do hóspede no hotel. A 
ilicitude estaria no fato de o hotel não informar 
clara e previamente os horários de check 
in e check out ou não cumprir tais horários, 
atrasando a disponibilidade do quarto, por 
exemplo”, esclarece Fabíola.

Já Sylvie Boechat, Coordenadora na área 
de Contencioso Cível Estratégico do Rayes & 
Fagundes Advogados, diz que quando hotéis e 
pousadas estabelecem que a primeira diária 
de hospedagem se inicie às 15h00 (check-in), 
fixando o horário de saída para 12h00 (check-
out), não estão agindo abusivamente, nem 

roubando do cliente “três horas de uso” do 
quarto, em uma suposta afronta ao artigo 23, 
parágrafo 4º da Lei 11.771/2008. Entre a saída de 
um hóspede e a ocupação por outro, diversos 
serviços são realizados durante o período em 
questão, favorecendo o cliente que chega e o 
que sai, diz ela. “O que desocupa a unidade, o 
pode fazer de forma tranquila, com tempo hábil 
para a verificação dos quartos, fechamento 
das contas e poderá contar com outros serviços 
eventualmente oferecidos, como o desfrute de 
depósito de bagagens, uso de serviços de rede 
móvel, permanência em bar e restaurante, 
etc., além de ser razoável se estabelecer um 
prazo que contemple situações de atraso na 
desocupação do cliente anterior. Por outro 
lado, o cliente que chega no horário indicado 
(15h) contará com maior tranquilidade para 
realização do check-in, evitando tumulto com 
o que deve sair, e contará com o recebimento 
do quarto desocupado, devidamente limpo e 
higienizado, também podendo desfrutar de 
outros serviços do hotel”, analisa.

legislação consumerista, como a segurança 
e a saúde do consumidor”. Outro argumento 
foi o de que o “desconto equivalente a 1/24 
por hora da diária entre o horário do check-
in e do check-out” constitui ofensa ao Decreto 
7.381/2010. 

Sylvie Boechat: “Se o hotel fixar o horário 
de check in e check out não está agindo 

abusivamente”

Fabíola Meira: “A ilicitude estaria no fato de o hotel não informar 
clara e previamente os horários de check in e check out”
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Renaissance São Paulo Hotel 
inova com sistema de Mobile Key

Pensando em deixar a experiência do 
hóspede cada vez mais ágil e personalizada, o 
Renaissance São Paulo Hotel implementa nova 
tecnologia: a Mobile Key. A novidade permite 
o acesso aos apartamentos e suítes sem 
precisar passar pela recepção e a abertura 
das portas com o uso do celular. É a primeira 
propriedade da América Latina a contar com 
o sistema.

A facilidade, já disponível em alguns hotéis 
da Marriott International ao redor do mundo, 
funciona da seguinte maneira: basta que o 
usuário faça o check-in pelo aplicativo do 
novo programa de fidelidade unificado da 
marca, o Marriott Bonvoy. Feito isso, uma 
chave virtual será liberada para que o acesso 
aos apartamentos seja realizado diretamente 
pelo celular.

Além da chave, a plataforma oferece outros 
benefícios, como a possibilidade de receber 
notificações a respeito da hospedagem ou se 
comunicar diretamente com o staff do hotel. 
No app, também é possível realizar pedidos 
de diversos serviços, como Room Service, 
reposição de toalhas, early check-in e late 
check-out. Cerca de 14 milhões de membros 
do programa de fidelidade já estão habituados 
com o aplicativo e suas comodidades.

Rio Othon Palace e Savoy 
Othon (RJ) são agora hotéis Pet 
Friendly

Hóspedes com animais de estimação 
contam com mais uma opção de hospedagem 
no Rio de Janeiro (RJ): os hotéis Rio Othon 
Palace e Savoy Othon, ambos localizados em 

A novidade permite o acesso aos apartamentos e suítes sem precisar passar pela recepção e a abertura das portas com o uso do celular
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uma preocupação primordial para os viajantes, 
com quatro em cada cinco (80%) indicando 
possuir problemas para dormir quando viaja 
para longe de casa. O lançamento dos dados 
coincide com o Dia Mundial do Sono (15 de 
março), um dia dedicado a abordar questões 
importantes do sono. As conclusões da 
pesquisa indicaram:

• O viajante de negócios perde cerca de 

67% afirmam que se sentem mais cansados ao 
dormir fora de casa

Copacabana. A rede passou a aceitar pets 
com porte de até 34kg no dia 14 de março, 
data em que se comemora o Dia Nacional dos 
Animais. 

No Rio Othon, as reservas podem ser feitas 
para as categorias Apartamento Superior, Luxo 
Frente Mar e Suíte Júnior. Já no Savoy Othon, 
estão disponíveis Apartamentos Superior e 
Standard. 

Nas duas unidades, o valor da diária do pet 
inclui potes para ração e água, além do tapete 
higiênico. Para a realização da reserva, o dono 
do animal precisa apresentar a carteira de 
vacinação atualizada, peso e raça.

IHG revela que 80% dos viajantes 
enfrentam dificuldades para 
dormir fora de casa

Um estudo global da empresa hoteleira IHG 
Hotels & Resorts, revelou que a falta de sono é 

Valor da diária do pet inclui potes para ração e água, além do tapete higiênico

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Va

lle



Mercado

27

58 minutos de sono a cada noite quando fica 
longe de casa, com uma média de apenas 5 
horas e 17 minutos de sono;

• As principais causas de uma noite de sono 
agitada para quem viaja são:

- Ambiente diferente (44%).
- Ruídos desconhecidos (35%).
- Trabalhar até tarde (35%).
O Professor Associado de Medicina da Escola 

de Medicina de Harvard e Consultor da Healthe, 
Dr. Steven W. Lockley disse: “não é nenhum 
segredo que viajar pode ser um desafio para a 
nossa saúde, principalmente quando se trata de 
manter os nossos padrões de sono normais. A 
luz é a grande mestra ambiental que reinicia o 
relógio circadiano em nosso cérebro a cada dia, 
o que fica desregulado facilmente ao viajar.”

Mais de dois terços (67%) dos entrevistados 
afirmaram que se sentem mais cansados 
quando estão longe de casa. Para ajudar a 
dormir, quase metade tenta ouvir música 
(47%) ou assistir televisão (45%). 

Hospitality Business Fair reunirá 
expositores de meios de 
hospedagem e alimentação 
fora do lar

Com 30% de sua planta já comercializada, 
a Hospitality Business Fair, que ocorre entre 
os dias 25 e 27 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo (SP), deve atrair cerca 
de 200 expositores do segmento de meios de 
hospedagem e alimentação fora do lar. 

Promovida pela CM2 Promoções, a feira será 
dividida em segmentos como equipamentos 
e utensílios leves para copa e cozinha e 
equipamentos pesados para cozinha industrial, 
alimentos e bebidas, decoração, amenities, 
refrigeração, fitness e tecnologia, entre outros, 
em um espaço de 20.000 m². A Hospitality deve 
transacionar cerca de R$ 1 bilhão em acordos 
fechados durante e nos dez meses seguintes. 

Segundo os que já garantiram presença no 
evento, idealizado pela ABFHRS - Associação 
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Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, 
Restaurantes e Similares, as oportunidades de 
negócios projetadas e a relação mais próxima 
entre os fornecedores e compradores do setor 
são apontadas como os grandes diferenciais 
da Hospitality. 

FOHB promoverá II Fórum 
Nacional da Hotelaria no dia 9 
de setembro

O evento acontece no Centro de Convenções 
do hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia, na 
cidade de São Paulo (SP) e terá como tema 
“Hospitalidade na era da disrupção”. O Fórum 
servirá de inspiração para todos os debates 
e palestras no evento que inicia às 09h00 e 
termina às 18h00.

Criado e organizado pelo FOHB – Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil, em parceria 
com o Jornal Valor Econômico e com a Revista 
Época, o evento tem como objetivo apresentar 
cenários e tendências do setor, no Brasil e no 
mundo. Além disso, a entidade visa superar os 
excelentes resultados alcançados na primeira 
edição, realizada em 2018, na qual reuniu mais 
de 500 profissionais, 30 palestrantes e 50 
marcas patrocinadoras e apoiadoras.

Para Orlando de Souza, Presidente Executivo 
do FOHB, “o sucesso da primeira edição do 
FOHB, com nomes do porte de Luiz Felipe Pondé, 
Ricardo Amorim e professor José Pastore, nos 

traz a responsabilidade de garantir conteúdo 
e debates de altíssimo nível, com experts 
nacionais e internacionais”. 

Além de ser um dos principais eixos 
de atuação da nossa entidade e “gerar 
informações que sirvam de subsídio para a 
decisão dos executivos das grandes redes 
hoteleiras, “pretendemos também oferecer 
conteúdo que auxilie na modernização e no 
desenvolvimento de toda hotelaria nacional”.

Mais informações do evento podem ser 
consultadas no site www.fohb.com.br  ou pelo 
e-mail eventos@fohb.com.br.

Equipotel divulga novidades de 
sua 57ª edição

Com o tema ‘Onde a hospitalidade se 
reinventa’, A Equipotel, evento sinônimo de 
hospitalidade na América Latina, chega a 
sua 57ª edição e conta com a Revista Hotéis 
como Mídia Oficial. Em uma área de 25 mil 
m² de exposição, mais de 300 fornecedores 
receberão 25 mil visitantes qualificados entre 
os dias 10 e 13 de setembro, das 13h00 às 21h00, 
no São Paulo Expo (SP). 

Marcelo Vital Brazil, Presidente da Hospitality

Orlando de Souza: “O II Fórum Nacional da Hotelaria 
deverá repetir o mesmo sucesso da primeira edição”
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Reinventar-se não é apenas o verbo que 
visitantes mais ouvirão nos quatro dias de 
feira. A equipe da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado prepara uma série de novidades 
para a edição 2019, levando em consideração 
as pesquisas realizadas com expositores e 
visitantes em 2018. A edição passada contou 
com aprovação de 89% dos expositores – 116 
estreantes- e 86% dos visitantes. A partir das 
sugestões, a direção da Equipotel propõe 
este ano uma série de experiências para 
os participantes, estruturadas em quatro 
pilares: conteúdo, inovação, negócios e 
relacionamento.

O primeiro pilar, conteúdo, é algo que o 
evento já vinha investindo nos anos anteriores. 
Mas, diferentemente da edição passada, que 
teve 39 horas de apresentação, em todos os 
dias haverá debates e palestras com grandes 
nomes do setor. A curadoria trará temas de 
interesse à toda indústria de hospitalidade: das 
grandes tendências da hotelaria no mundo às 
perspectivas de mercados e cenários possíveis 
para os próximos anos.

O selo de hospitalidade será intensificado 
para que mais expositores participem e 
tenham os seus lançamentos validados 

Setorização 
Se no ano passado, em oito horas, divididas 

em dois dias, o Encontro de Negócios, rodada 
organizada pela direção do evento, gerou 
R$ 189 milhões de vendas, a meta neste ano 
é aumentar o número de negociações e 
contratos. Para isso, a Equipotel está apoiando 
os expositores para melhor aproveitar as 
diferentes oportunidades de promoção das 
marcas. “Os expositores serão divididos em 
seis diferentes setores: Cozinhar & Servir, 
Arquitetura & Decoração, Tecnologia & 
Segurança, Lavanderia & Limpeza, Relax & 
Bem-Estar e Serviços & Manutenção. Tal 
segmentação obedeceu às solicitações dos 
expositores e do público visitante. Temos um 
compromisso em oferecer um evento focado 
em experiências positivas, na geração de 
negócios e melhoria contínua. 

O público que visita a Equipotel é composto 
por empresários e executivos de hotéis, 
pousadas, motéis, hostels, acampamentos, 
hospitais, spas e restaurantes, além de 
jornalistas, influenciadores digitais, arquitetos 
e decoradores. Tratam-se de profissionais que 
conhecem a fundo a indústria da hospitalidade. 
“Eles encontrarão novidades do setor e 
inúmeras possibilidades de se reunir com os 
melhores fornecedores do País”, explica Thaís 
Faccin, Gerente do Produto Equipotel.

Para Gustavo Binardi, Diretor da Equipotel, 
a 57ª edição reflete a maturidade do mercado 
e mostra a disposição das empresas em 
conquistar novos clientes. “Estamos a seis 
meses do evento e mais de 110 empresas já 
compraram seus espaços. Muitas outras que 
aguardavam os passos do novo governo 
já sinalizaram que assinarão contratos nas 
próximas semanas. As visitas ao nosso site e 
às nossas redes sociais mostram o interesse 
também de novos empreendedores. Acredito 

como inovadores pelo Conselho Consultivo 
da Equipotel e com a curadoria da Revista 
Hotéis. Em 2018, houve a participação de 35 
expositores que apresentaram 55 novidades. 
A Equipotel se consolida como um ponto de 
encontro de toda a indústria, não só para 
networking e negócios, mas sobretudo uma 
vitrine de lançamentos.

Gustavo Binardi: “Mais de 110 empresas já 
compraram seus espaços na Equipotel 2019”
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Cana Brava All Inclusive Resort 
é premiado pela RCI

O Cana Brava All Inclusive Resort, de Ilhéus 
(BA), recebeu em março o prêmio na categoria 
Silver Crown entregue aos empreendimentos 
afiliados da RCI Brasil, empresa de intercâmbio 
de férias. Os empreendimentos cumprem 
rigorosos padrões de qualidade e de 
atendimento e conquistaram boas avaliações 
feitas pelos sócios da intercambiadora. Este é 
o segundo ano consecutivo que o resort recebe 
o reconhecimento.

O complexo Cana Brava oferece diversas 
opções de lazer e descanso em seus 70 mil m². 
Além da infraestrutura, a região atrai turistas 
em busca de belas praias, plantações de cacau, 
esporte e ecoturismo. Entre as curiosidades, 
a região de Ilhéus serviu de cenário para 
obras de Jorge Amado. “É a segunda vez que 
ganhamos o Silver Crown e isso é mais um 
motivador para buscarmos a excelência para 
nossos hóspedes. Acreditamos que apenas 
com um serviço de alta qualidade podemos 
atrair novos visitantes e fidelizar os que já nos 
conhecem, por isso, ser reconhecido como um 
resort que oferece boa estrutura e serviço é 
muito importante”, define Rafael Espírito Santo, 
Diretor Comercial do Cana Brava All Inclusive 
Resort.

Para Fabiana Leite, Líder de Operações 
da RCI Brasil, a busca pela qualidade na 

prestação de serviços e a relação de confiança 
e parceria com os empreendimentos afiliados 
é um dos maiores patrimônios da RCI Brasil e, 
por isso, ações de reconhecimento são sempre 
positivas. “O comprometimento do Cana Brava 
com a operação de qualidade e a entrega de 
um serviço primoroso aos hóspedes e sócios 
da RCI é um indicador relevante sobre a 
conduta e atenção com que desempenham 
o trabalho, e uma prática a ser seguida pelo 
mercado. Ficamos satisfeitos em reconhecer o 
empreendimento”, finaliza a executiva.

Congresso Hotel Summit 
debate novas tecnologias para 
o setor hoteleiro

Marketing digital e ferramentas de gestão 
para alavancar vendas diretas na hotelaria 
é o foco do Congresso Hotel Summit, 
que acontecerá em maio, em Salvador 
(BA), reunindo especialistas do setor. A 
programação inclui palestras, workshops e 
debates sobre temas diversos como uso das 
redes sociais, automação de atendimento, 
gestão com lucratividade e direitos autorais. 
Desde seu início, o evento tem apoio da ABIH 
Bahia, Sebrae e Fecomércio. Idealizado pelo 
selfHotel, uma das novidades é a parceria 
com a Téssera Hospitality Gestão Hoteleira na 
organização do HS2019. 

O Sócio da Agência BeeWeb e Co-Founder 
do selfHotel, Alessandro Canella afirma: 
“nosso desejo com este evento é compartilhar 
conteúdos e experiências e estabelecer 
networking entre os participantes, visando 

que será um ano histórico para a Equipotel 
com excelentes resultados quantitativos e 
qualitativos”, celebrou. 

Zayra Araújo (RCI), Maitê Teixeira (Cana Brava), Rafael Espírito Santo 
(Cana Brava) e Fabiana Leite (RCI)
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sempre crescimento e melhoria do mercado 
hoteleiro como um todo”.  Para seu novo sócio, 
Franklin Mira, da Téssera, “os profissionais 
responsáveis pela receita e lucratividade de 
empreendimentos hoteleiros têm uma chance 
de aprender ainda mais sobre o tema no 
HS2019”.

Ano passado, se destacaram entre os 
palestrantes convidados a jornalista Liliane 
Ferrari, apontada como uma das dez mulheres 
mais influentes da Internet brasileira pelo 
Instagram; Alessandro Canella, Sócio da 
Agência BeeWeb e Co-Founder do selfHotel; 
Rodrigo Teixeira, Co-Founder da Asksuite Hotel 
Chatbot; Tiago Almeida, Fundador da Inception 
Hospitality Services e Bruna Eugênia, Gerente 
de Marketing Digital do La Torre Resort. 

As inscrições para a edição 2019 ficarão 
abertas até o dia 27 de maio.

Cristal International Standards 
divulga lista de melhores hotéis 
do ano

A Cristal International Standards, uma das 
empresas Check Safety First, está no Brasil 
desde 2013 e, através de suas auditorias e 
técnicas de avaliação, tem auxiliado os hotéis 
a trabalharem de forma segura, prezando pela 
saúde e bem-estar dos hóspedes. Em março, 
a empresa elegeu os melhores hotéis do ano 
nas categorias de: melhor grupo hoteleiro do 
Brasil, melhores hotéis da América do Sul e 

melhores hotéis do Brasil. Um dos vencedores 
foi o Iberostar Bahia. 

Ao todo, a Cristal International Standards 
trabalha com 17 módulos de consultoria e 
cada um é direcionado para uma área dentro 
do empreendimento. Mais de 1500 hotéis pelo 
mundo já passaram pela auditoria da Cristal e 
diversos já foram certificados. Dessa maneira, 
o cliente pode escolher um hotel seguro para 
a sua estadia.

No Brasil, a empresa certificou dez hotéis 
com o módulo FoodCheck, módulo de higiene 
e segurança alimentar. O trabalho destas 
unidades é reconhecido internacionalmente 
e agora passam a fazer parte do hall dos 
hotéis seguros. As auditorias acontecem de 
forma inesperada e os especialistas utilizam 
equipamentos que atestam em 15 segundos a 
higienização da superfície e dos equipamentos 
de trabalho utilizados na manipulação de 
alimentos, nos objetos do quarto ou nos 
utensílios dos restaurantes, ou seja, é possível 
verificar na hora se o procedimento de 
higienização está correto e ainda recomendar 
ações corretivas. 

As inscrições para o Hotel Summit 2019 estão abertas até o dia 27 de maio

Um dos vencedores foi o Iberostar Bahia
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Rede ibis é a mais lembrada 
por executivos gaúchos

A marca ibis foi reconhecida, pelo segundo 
ano consecutivo, como a rede de hotel mais 
lembrada e também a preferida de executivos 
no Rio Grande do Sul, de acordo com a pesquisa 
‘Marcas de quem decide’, realizada pelo 
Jornal do Comércio. Esta foi a 21ª edição do 
levantamento, que contou com uma cerimônia 
de premiação no dia 12 de março, em Porto 
Alegre (RS). Na categoria ‘Hotel’, ibis ficou em 
1° lugar no quesito lembrança, com 21% dos 
votos, e em 2° lugar na categoria preferência, 
com 14,9% dos votos.

De acordo com o COO Midscale & Economy 
Brands Accor Brasil, Olivier Hick, este é um dos 
resultados do plano de expansão da marca 
ibis em todo o Brasil, seja em capitais ou em 
cidades secundárias e terciárias, e reflexo 
de um reconhecimento cada vez maior dos 
consumidores pelos produtos e serviços do ibis. 

“Exemplo deste plano de expansão é a recente 
inauguração de ibis em Erechim e em Carlos 
Barbosa, cidades gaúchas que são polo de 
desenvolvimento regional. Este prêmio nos enche 
de orgulho e aumenta nossa responsabilidade 
para que continuemos a agradar o tão exigente 
público executivo”, destacou. 

A pesquisa ‘Marcas de quem decide’ é 
realizada anualmente pelo Jornal do Comércio 
do Rio Grande do Sul com empresários, diretores 
de empresas e gestores de negócios. Em 2018, 
ibis assumiu a liderança como a marca mais 
lembrada e empatou em primeiro lugar, ao lado 
de tradicionais operadores hoteleiros da região, 
como a marca preferida dos executivos gaúchos. 

O plano de expansão do ibis e da Accor 
pelo Brasil se manterá nos próximos anos, com 
aberturas e conversões de hotéis. A Accor tem 
a meta de operar 500 hotéis abertos no Brasil 
e 150 em pipeline até 2022. Atualmente, são 
375 unidades no país. Dessas, 18 estão no Rio 
Grande do Sul.

Premiação ‘Marcas de quem decide’

Fo
to

: M
ar

co
 Q

ui
nt

an
a/

JC



Mercado

33

Club Med Itaparica (BA) 
e Hotel Novo Mundo (RJ) 
fecham as portas

Dois tradicionais empreendimentos hoteleiros 
anunciaram no mês de março o encerramento 
das atividades. Trata-se do hotel Novo Mundo, 
que fica no Aterro do Flamengo, na capital 
fluminense (RJ) e do Club Med Itaparica, em 
Vera Cruz, na Bahia (BA). Esse empreendimento 
deverá seguir as atividades até o dia 31 de julho 
e logo após fecha suas portas. Em nota, a rede 
francesa informou que a decisão integra a 
estratégia global da empresa em investir em 
unidades que “evoluem para um posicionamento 
premium”. O prefeito do município de Vera Cruz, 
Marcos Vinicius (PMDB), informou que a falta de 
acordo com o grupo Unibanco, proprietário de 
50% do empreendimento, para renovação do 
contrato foi decisiva para o fim das operações. 
Mas outros fatores acentuaram o fechamento 

desse hotel como: a queda crescente no número 
de turistas na ilha de Itaparica, as tarifas altas 
que não condizem com a infraestrutura e os 
serviços prestados pelo empreendimento e 
além disso, foi agravado pela decisão do grupo 
chinês Fosun que adquiriu o Club Med e decidiu 
manter somente hotéis na categoria premium 
em seu portfólio. 

Já o Hotel Novo Mundo, que já foi um dos 
melhores no Brasil, hospedou renomados artistas 
e políticos e foi construído para receber os times 

Club Med Itaparica e hotel Novo Mundo, ícones da hotelaria 
encerram as atividades
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Yoo2 Rio fecha 2018 com 14% 
de crescimento em receita 
produzida por quarto

Apesar da crise hoteleira na capital 
fluminense, que ocasionou mais de 10 
fechamentos de hotéis desde as Olimpíadas 
de 2016, oYoo2 Rio de Janeiro by Intercity 
encerrou 2018 com resultados positivos. 
Cresceu 13,2% no faturamento, se comparado 
ao mesmo período (de janeiro a dezembro) de 
2017, e fechou as contas com R$ 16,5 milhões 
frente a R$ 14,9 mi do ano anterior. A taxa de 
ocupação também teve acréscimo: se no ano 
passado o saldo avançou para 61,79%, em 2017 
a taxa foi de 57% (aumento de 8,2%). Outro 
indicador expressivo foi o do crescimento de 

que disputariam a Copa do Mundo de 1950, 
na então Capital Federal, acaba de encerrar 
as atividades. A edificação com traços em art 
decó foi projetada pelos imigrantes espanhóis 
Gumercindo José e Vitor Fernandes, a pedido do 
então presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, 
e, posteriormente vendido, à família Cosac. O 
fechamento desse hotel é mais um legado da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016, na qual aconteceu muita especulação 
imobiliária em cima do “tijolinho hoteleiro” e 
o número de hotéis dobrou em menos de seis 
anos. E de acordo com a ABIH/RJ – Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, 
13 hotéis fecharam as portas desde a Copa do 
Mundo de 2014 e a capital fluminense perdeu 
1.872 unidades habitacionais nesse período.

Vista do Yoo2 Rio de Janeiro
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14% em receita produzida por quarto (RevPar).
Em Revpar, o Yoo2 aumentou mais que o 

dobro se comparado ao mercado upscale no 
Rio (6,5% de crescimento em 2018). De acordo 
com dados divulgados pelo FOHB - Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil -, este último 
resultado caiu 1,8% no mercado geral do Rio. A 
taxa de ocupação média na cidade, em 2018, 
foi de 51% (com aumento de 6,5% em relação 
ao ano anterior).

Os números positivos são resultado de uma 
estratégia que buscou equilíbrio entre diária 
média versus ocupação. “Temos um produto 
que foge do óbvio na capital fluminense. 
Além da vista encantadora, onde de um lado 
temos o Pão de Açúcar e do outro o Cristo 
Redentor, o que nos beneficia é a localização 
e o lifestyle por trás da marca”, explica um dos 
Diretores Executivos da ICH - Intercity Hoteis -, 
Marcelo Marinho, empresa responsável pela 
administração e proprietária do hotel junto 
com o fundo Pylos. 

Segundo análise do hotel, o último trimestre 
foi o melhor do ano, havendo ampliação na taxa-
média de ocupação após a realização daYoo2 
Experience, evento reservado para convidados 
com objetivo de proporcionar experiência total 

Hotel Caminho Real comemora 
receita com aumento de 348% 
em relação a 2018

O Hotel Caminho Real, localizado em Araras, 
Região Serrana do Rio de Janeiro, completou 
no mês de janeiro um ano da nova gestão com 

sobre a marca, desde acomodações, música 
e arte até experiências gastronômicas. “Em 
sua terceira edição, o evento já se firma no 
calendário carioca e fomenta o reconhecimento 
e desejo do hotel”, afirma Marinho. Em 2019, a 
perspectiva é crescer em receita, focando em 
novas contas internacionais e retomada da 
economia doméstica.

O Diretor Geral e fundador da ICH 
Administração de Hotéis, Alexandre Gehlen 
explica: “temos um orçamento otimista e 
acabamos de ampliar o hotel em mais um andar, 
disponibilizando 12 novos apartamentos agora 
em 2019”. A previsão do Yoo2 Rio de Janeiro é 
crescer neste ano 13% em venda dos quartos, 
3% em diária média, 7% em RevPar (receita 
produzida por quarto) e 14% o faturamento.

Um dos salões de eventos do empreendimento
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motivos para comemorar: a receita de janeiro de 
2019 aumentou 348% em relação a 2018 e a taxa 
de ocupação teve um incremento de 48% no 
mesmo período, se comparado ao ano anterior.

Os gestores do hotel atribuem a boa 
performance à formatação de pacotes 
de férias mais atrativos e à divulgação 
do produto junto ao mercado-alvo. Houve 
também investimentos no setor de eventos 
e em melhorias na infraestrutura e nos 
serviços, como mudanças no setor de A&B e 
novas atividades de recreação e lazer. Já no 
setor comercial, o Caminho Real contratou 
recentemente o executivo Ricardo Crispim, 
que assumiu no começo deste ano o cargo de 
Gerente Geral do empreendimento. 

Voltado para famílias, o Hotel Caminho Real 
fica a pouco mais de uma hora da capital 
fluminense, em uma propriedade de 330.000 m² 
de natureza preservada. Em estilo neocolonial, 
conta com 48 chalés, estrutura de lazer com 
brinquedoteca, playground, arvorismo e lago 
com pedalinhos, além de três piscinas - uma 
coberta e aquecida e duas abertas (uma delas 
infantil), com vista para a montanha.

Equipotel Regional traz 
novidades da hotelaria para a 
região Centro-Oeste

A segunda edição regional da Equipotel, 
evento de hospitalidade na América Latina, 
acontece conjuntamente com o Conotel, no 
Centro de Convenções de Goiânia, entre os 
dias 8 e 10 de maio de 2019, das 14h00 às 20h00. 
O evento, organizado pela Reed Exhibitions 

Alcantara Machado, terá como mídia oficial a 
Revista Hotéis e conta com a parceria da ABIH-
Nacional - Associação Brasileira da Indústria 
Hoteleira - e sua regional de Goiás.

Segundo o Ministério do Turismo, a oferta 
hoteleira nas capitais do Distrito Federal, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e 
Goiás cresceu 31% entre 2013 e 2018. Além de 
Brasília e Caldas Novas, destinos tradicionais 
há muitos anos, a região é um importante polo 
do agronegócio e também vem ganhando 
projeção no turismo de lazer, com destaque 
para Bonito e Jalapão.  

Pesquisas feitas com participantes da 
primeira edição da Equipotel Regional, 
realizada em 2018, em Fortaleza, mostraram 
que 77% dos visitantes tinham poder de compra 
e 68% do público possuía verba disponível para 
investimentos. A maioria dos frequentadores 
se identificou como empresários e gerentes 
de meios de hospedagem e restaurantes, 
dirigentes de hospitais, construtoras e spas. 
A presença de jornalistas e influenciadores 
digitais também se mostrou relevante. Dentre 
as principais motivações para visitar a feira, 
fazer negócios representou 25,4% dos objetivos 
dos visitantes, buscar novos produtos e 
fornecedores, 14,6% e comprar, 11,3%.

Além de promover o encontro entre 
compradores e visitantes, a Equipotel Regional 
também gerou 14 horas de conteúdo, com 
palestras e debates apresentando para os 
participantes cenários, tendências e números 
da hotelaria nacional e internacional.

Para a edição 2019, são esperados mais 
de 3500 visitantes, cerca de 50 expositores 
distribuídos, como no ano passado, em seis 
setores: Arquitetura & Decoração, Cozinhar 
& Servir, Relax & Bem-estar, Serviços & 
Manutenção, Tecnologia & Segurança e 
Lavanderia & Limpeza.

A Equipotel Regional acontecerá novamente em conjunto com o CONOTEL

Evento em parceria com o Conotel 
espera receber mais de 3500 pessoas
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Belmond Copacabana Palace 
(RJ) recebe o chef Ricardo 
Costa para o Master Series

Nos dias 14 e 15 de março, o Cipriani, 
restaurante italiano do Belmond Copacabana 
Palace, do Rio de Janeiro (RJ), ofereceu um 
menu elaborado pelo chef titular da casa, Nello 
Cassese, e pelo convidado especial, Ricardo 
Costa, em mais uma edição do Master Series.

Para o evento, Nello Cassese abriu os 
serviços com aperitivos variados: Tapioca e 
m´pepata de mexilhão; Esponja de basílico, 
caviar de tomate e lardo di colonnata; Creme 
de couve-flor defumado, maracujá e ouriço 
do mar e Tartare de wagyu, mel e avelã. As 
entradas começaram com Ricardo Costa 
preparando o Sanduíche de atum, alga Nori e 
Wasabi, além do Lírio ‘Nitro’. 

O primeiro prato foi o Fusilloni de ervilha, 
cabra, molho de arrosto e ostra, seguido pelo 
Camarão Brasileiro, com zerém, coentro e ovo. 
Como segunda opção, o Cordeiro servido com 
abóbora, avelã e romã e também a Vitela de 
Leite com spring onion, batata baroa e molho 
barbecue. Para finalizar, os chefs prepararam 
duas sobremesas: Yogurt, mel, pólen, camomila 
e ameixa e Mirtilos, mascarpone, lima kaffir e 
baunilha.

Transamerica São Paulo 
destaca culinária indiana em 
evento gastronômico

Por conta de sua riqueza em sabores 
e tradições, a Índia foi o país escolhido 
para a 2ª edição do festival multissensorial 

Mirtilos, mascarpone, lima kaffir e baunilha
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Transamerica Mundi, promovido pelo hotel 
Transamerica São Paulo, que aconteceu em 17 
de março, no restaurante Anturius.  

O chef Danilo Brasil e sua equipe ofereceram 
um buffet completo com os pratos mais 
famosos da culinária indiana, como o Biryani, 
servido com camarão; e o Daal makhani, em 
sua versão convencional, com lentilha, creme 
de leite e especiarias. Curry com berinjela e 
Masala com frutos do mar também estiveram 
no menu e acompanharam grelhados de 
peixe, cordeiro e frango, além de petiscos 
como a Samosa, e pães, como Naan e Chapati. 
O Transamerica Mundi Índia ainda contou com 
estações exclusivas de chutneys e outra de 
chás e leites.

Entre as sobremesas, o tradicional bolo de 
semolina halwa, um pudim de arroz basmati 
com calda de mirtilo e a torta de brigadeiro 
com cardamomo e alecrim. Para refrescar, 
o lassi, espécie de bebida de iogurte servida 
com maracujá e especiarias.

Além dos pratos, coquetéis trouxeram 

o contraste dos sabores doces e picantes 
com ingredientes como frutas, flores, curry e 
pimenta. Destaque para o Hari Bol, ou “ladrão 
de corações”, que leva gin, iogurte com 
cardamomo, cravo, canela e xarope e água de 
rosas; e para o Om Shanti, com gim, pimentas 
aromáticas, azeite ao curry e spray de rosas.

O músico Fábio Kidesh se apresentou ao 
público com melodias tradicionais do norte da 
Índia tocadas em cítara, e o Grupo Padmaa fez 
uma performance de danças tradicionais do 
país. Já as belezas naturais e a cultura da Índia 
foram mostradas pelas operadoras de turismo 
Indo Asia Tours e Raidho Tour, com exposição 
de fotos e vídeos.

Barretos Thermas Park 
incrementa opções 
gastronômicas com food trucks

O parque aquático temático Barretos 
Country Thermas Park, localizado em Barretos 

Seleção de petiscos indianos, como pão nan com queijo, cordeiro Rogan Rosh e arroz basmati ao curry
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(SP), conta com novos food trucks, disponíveis 
para os visitantes aos finais de semana, 
somando mais 30 novas opções de pratos da 
culinária japonesa e baiana, além de lanches, 
crepes e sobremesas. 

Espalhados pelo parque aquático, os novos 
pontos de alimentação complementam os 
menus dos dois restaurantes do local, o Big 
John Bar, especializado em pratos executivos 
e lanches, e o Bar’Nabé, localizado na orla 
da piscina de ondas, oferecendo menu típico 

Grand Hotel Rayon (PR) 
participou do Festival Bom 
Gourmet

De 8 a 31 de março, o restaurante Garbo, 
do Grand Hotel Rayon, de Curitiba (PR), 

de litoral. Sorveteria e quiosques com venda 
de água de coco, açaí e pastel também são 
opções já tradicionais do parque. 

Pratos da culinária japonesa e baiana, além de lanches e sobremesas, somam mais de 30 opções

Ceviche com chips de batata salsa do restaurante Garbo
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Hilton São Paulo Morumbi 
prepara menu especial com 
harmonização de vinhos

O Hilton São Paulo Morumbi, localizado na 
capital paulista, realizou entre os dias 15 e 31 
de março em seu bar e restaurante Canvas 

participou da 9ª edição do Festival Bom 
Gourmet, oferecendo dois cardápios criados 
exclusivamente para o evento, compostos por 
entrada, prato principal e sobremesa. 

O menu apostou em sabores da cozinha 
internacional - com opção inclusive para 
vegetarianos. Dentre os pratos, Ceviche com 
chips de batata salsa, Zucchini com folhas 
ao molho de alcaparras e mostarda, Purê 
de mandioquinha com crispy de cebola 
acompanhado por aspargos grelhados, Nhoque 
ao ragu de carne e Risoto ao triplo funghi com 
medalhão de mignon. Para a sobremesa, os 
destaques foram o Crème brûllée e a Seleção 
de frutas ao creme mousseline. 

Radisson Hotel Curitiba volta a 
servir feijoada aos sábados

A Feijuca do Radisson Curitiba (PR) retornou 
ao menu de serviços do hotel no dia 9 de 
março, no restaurante Origens. O cardápio do 

tradicional prato brasileiro conta com variada 
seleção de carnes servidas separadamente, 
além de pernil e diversos acompanhamentos. 
Há ainda a opção da feijoada vegana, que leva 
carne de soja, tofu, legumes e o bacon vegano, 
feito com proteína de soja. 

O menu de sobremesas oferece doces e 
tortas. Para acompanhar, uma caipirinha 
de cortesia. O restaurante Origens também 
disponibiliza para compra cervejas artesanais, 
drinques, refrigerantes e água. A Feijuca do 
Radisson acontece todos os sábados, tem 
música ao vivo e estacionamento gratuito no 
período do almoço.

Carnes da feijoada são servidas separadamente
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um festival de vinhos com cardápio elaborado 
pelo Chef Rodrigo Mezadri e harmonização com 
vinhos Robert Mondavi. Confira os detalhes do 
menu:

Entrada:
• Ensalata de Zucchini - Involtini de 

Abobrinha grelhada recheada com queijo de 
cabra e pepino, lâminas de rabanete, crisp de 
parmigiano, brotos, pérolas de balsâmico e 

mel trufado.
Principal:
• Ossobucco Canvas - Carne de Wagyu 

cozido em baixa temperatura com meripoix, 
Tutano assado e Riso alla Milanese e mini 
legumes.

Sobremesa:
• Pudim Cremoso - Pudim de chocolate 

cremoso, migalhas de biscoito de amaretto, 
espuma de avelãs e folhas de ouro.

O Canvas é um dos restaurantes do Hilton São Paulo Morumbi
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De origem havaiana, o poke, que em 
português significa “fatiar”, é uma receita típica 
do arquipélago norte-americano centralizado 
no Oceano Pacífico. Trata-se de uma salada 
à base de arroz branco japonês, atum e lulas 
cruas, servidos em um bowl, que pode ser 
degustado como entrada ou prato principal.  

O peixe em questão pode ser substituído 
por salmão ou outro branco, cru ou cozido, ou 
mesmo carnes e proteínas vegetais. Quinoa 
e arroz também podem entrar no lugar do 
arroz branco japonês. Furikake (algas secas 
temperadas), kani kama, cebola, pepino, 
castanhas, molho de soja, frutas diversas e o 
que a criatividade do chef permitir, também 
são ingredientes bem-vindos ao Poke.  

Cada um dos hotéis teve um cardápio próprio com variadas receitas, incluindo opções para vegetarianos

Hotéis da Accor 
apresentaram cardápios da 
culinária havaiana

As marcas ibis, Mercure e Novotel da Accor, 
promoveram entre os dias 11 e 24 de março o 
primeiro Festival Poke Poke, um tipo de comida 
tipicamente havaiana. Cada um dos hotéis teve 
um cardápio próprio com variadas receitas, 
incluindo opções para vegetarianos. No Sofitel 
Jequitimar, por exemplo, o chef francês, Patrick 
Ferry, inspirou-se na Praia de Pernambuco, 
no Guarujá, e também em Bretanha, região 
francesa, para criar o menu do festival. O 
destaque ficou para a opção com atum, polvo, 
repolho roxo, cebolinha verde, cenoura ralada, 
shoyu, óleo de gergelim e furikake.
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B&B Hotels investe R$ 150 
milhões em novas unidades 
no Brasil

A B&B Hotels acaba de anunciar seu 
planejamento para o Brasil nos próximos três 
anos. As cidades escolhidas para receber 
cinco novas unidades do grupo francês são, 
respectivamente, São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Presidente Prudente (SP), Ponta Grossa 
(PR) e Florianópolis (SC). A rede já conta com 
empreendimentos funcionando em São José 
dos Campos (SP) e em Uberlândia (MG). Até 
o final de 2022, somando-se a essas duas, 
serão ao todo mil quartos oferecidos nas sete 
unidades, totalizando investimentos de cerca 
de R$ 150 milhões.

Mais da metade dos locais pretendidos pela 
B&B Hotels estão fora de capitais. De acordo 
com o Diretor de Desenvolvimento, Michael 
Schnürle, o potencial de hotéis econômicos, 
especialidade da B&B Hotels, não está somente 
nas grandes cidades, mas também em 
municípios secundários. “Faz todo sentido para 
a B&B investir também no interior, já que nosso 
foco é oferecer hospedagem de qualidade a 
um bom preço em regiões economicamente 
importantes – tanto para quem viaja a 
trabalho como a lazer. A cidade de Presidente 
Prudente, por exemplo, é um dos principais 
polos industriais, culturais e de serviços do 
Oeste de São Paulo”, afirma Michael.

Florianópolis, apesar de ser um destino 
tradicional de lazer, também apresenta uma 
demanda importante de negócios, o que 
interessa à B&B Hotels. Ao contrário dos hotéis e 
resorts direcionados ao público de lazer, a nova 
unidade de B&B estará localizada no centro da 
cidade, próximo a hospitais e concentrações 
de escritórios. Isso amplia a oferta para quem 
viaja e precisa atender compromissos em 
outros pontos da capital catarinense.

Atlantica Hotels lança projeto 
de franquias

O Vice-Presidente de Marketing e Vendas 
da Atlantica Hotels, Leonardo Rispoli, anunciou 
durante a 20ª edição da Convenção Anual, que 
aconteceu no final de fevereiro, o lançamento 
do projeto de franquias, cujo objetivo é ampliar 
o portfólio das marcas econômicas em cidades 
com população variando entre 300 mil e 400 
mil habitantes. “Para isto, estamos fazendo 
adequações em nossas marcas econômicas, 
abrangendo mudanças tanto nos produtos 
em si - repensando quartos e alimentação, 
baseando-nos no conceito de wellness - 
quanto em seus posicionamentos de mercado, 
introduzindo novos logotipos, por exemplo”, 
detalha Rispoli.

O executivo enfatizou que o processo 
de adequação deve levar quatro anos 
para ser totalmente implantado. “As novas 
marcas vão ao encontro das necessidades 
atuais de investidores hoteleiros individuais. 
Identificamos um nicho de hotéis 
independentes ávidos à conversão para 

Michael Schnürle: “Nosso foco é investir em cidades 
importantes do interior do Brasil”

Leonardo Rispoli, VP de Marketing e Vendas da 
Atlantica Hotels
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Blue Tree Hotels atinge 
crescimento de 24,5% em lucro 
operacional bruto em 2018

A retomada da economia brasileira e do 
setor de Turismo no ano passado são nítidas 
para a Blue Tree Hotels, comandada por sua 
fundadora Chieko Aoki. A rede conquistou 
receita líquida 8,6% maior que em 2017. Entre os 
números relevantes registrados em 2018, está 
o lucro operacional bruto, que cresceu 24,5%.

A Presidente da Blue Tree, Chieko Aoki, 
comenta: “este resultado é fruto do trabalho de 
toda nossa equipe, desde quem atua na área 
comercial a quem se dedica ao bem-cuidar 
de nossos clientes durante a hospedagem. 
Em nossa estratégia, temos como um dos 
principais focos os segmentos corporativo 
e de eventos e damos atenção especial a 
cada detalhe com criatividade, para que a 

Grupo Accor cresceu 12% em 
Revpar na América do Sul em 2018

O Grupo Accor conseguiu se recuperar 
fortemente no ano passado devido a retomada 
da atividade econômica no Brasil. O RevPar da 
América do Sul cresceu 12,3% e o EBTIDA cresceu 
22,8%, se comparado ao ano anterior. “Abrimos 
52 hotéis (7.840 quartos) na região, o que 
demonstra seu potencial de desenvolvimento, 
e assinamos 45 novos contratos, sendo 23 
apenas no Brasil, que representarão novos 
seis mil quartos em nossa operação América 
do Sul”, explica Patrick Mendes, CEO Accor 
América do Sul.

Os resultados globais da Accor em 2018 
refletem a transformação que o Grupo vem 
passando desde a criação da AccorInvest, a 
divisão real state da Accor, até as diversas 
aquisições. 

Com um recorde em crescimento orgânico, 
o Grupo abriu globalmente 300 novos hotéis, 
garantindo um total de 4.780 hotéis (703 mil 
quartos), além de outros 1.118 em pipeline. 
Cerca de 56% dos contratos assinados em 
2018 são em países hispânicos, onde a Accor 
tem operações, o que demonstra coerência 
com o modelo adotado de criar uma sede 

Corporativo
O mais novo relatório da Abracorp - 

Associação Brasileira de Agências de Viagens 
Corporativas -, também referente a 2018, 
aponta que a Blue Tree Hotels é a rede com 
maior crescimento em vendas, saltando de R$ 
30.329.548 em faturamento em 2017 para R$ 
48.466.933 em 2018, o que totaliza incremento 
de 59,8%, além de diária média de R$ 302. Os 
números fazem com que a rede se posicione 
como uma das mais relevantes para essas 
agências. No decorrer do ano, a Blue Tree Hotels 
já vinha se destacando junto às integrantes 
da associação, com alta de 62% nas vendas 
no terceiro trimestre, em relação ao mesmo 
período em 2017, e 56% no segundo trimestre.

Chieko Aoki: “Esse resultado é fruto do trabalho de toda 
a nossa equipe”

nossas marcas econômicas sob o modelo de 
franquia para beneficiarem-se da nossa força 
comercial, capilaridade, investimento em 
tecnologia aliada à distribuição”, comenta. 

A expectativa é que as novas bandeiras 
destinadas à franquia devam atingir 49 
empreendimentos até 2023. Atualmente, a 
Atlantica conta com dez empreendimentos 
operando com este modelo de negócio. 

hospedagem e o evento sejam as experiências 
de sucesso”.
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Patrick Mendes: “No ano passado nós assinamos 45 novos 
contratos, sendo 23 apenas no Brasil”

em Santiago, capitaneada por Franck Pruvost, 
COO Accor Países Hispânicos, para ficar mais 
próximo destes países. “Temos uma liderança 
efetiva no Brasil e queremos ampliar nossa 

presença nos demais países. Vemos um 
potencial para as marcas midscale e de luxo, 
que já representam 44% dos novos contratos 
em toda região. Nossa reputação também 
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Sheraton lança seu novo 
logo como marco em sua 
transformação

A nova logomarca da Sheraton representa a renovação de energias

MHB Hotelaria comemora 
faturamento 30% maior em 2018

A MHB Hotelaria, responsável pelas bandeiras 
Ímpar e Stop Inn e única filiada à AHL - American 
Hotel and Lodging Association - em Minas Gerais, 
vem se destacando no mercado e comemora 
os resultados. Em 2018, o faturamento da MHB foi 
cerca de R$ 29 milhões, sendo que a Ímpar Hotéis 
obteve um crescimento de quase 12% referente ao 
exercício anterior. “Acreditamos que este aumento 
é uma consequência da dedicação e treinamento 
da nossa equipe, além da elaboração de um bom 
planejamento estratégico financeiro, administrativo 
e comercial. Do ponto de vista estratégico, 
ganhamos capilarização e musculatura, sendo 
assim, temos força para negociar melhor com 
nossos fornecedores e intermediários”, afirma 
Pablo Ramos, Diretor Administrativo da empresa.

Já na Stop Inn, o grande sucesso (32% de 
aumento no faturamento em 2018) é uma 
consequência da agressividade na política 
comercial, o que é possível por se tratar de 
um produto da categoria supereconômicos/
econômicos, que permite aplicar de forma 
inteligente o modelo custo x benefício.

Devido à todo este sucesso, a MHB Hotelaria 
lançou, no início de 2019, a Prime Sales, uma 
empresa de consultoria hoteleira focada em 
resultado. “Nossa administração de baixo custo 
com bons resultados e player abrangendo hotéis 
de baixo custo e para longa estadia está virando 
referência. O objetivo é continuar crescendo 
com reponsabilidade, sem perder a qualidade e, 
paralelamente, continuar estruturando a empresa 
para absorver novas demandas, conclui Ricardo 
Evaristo - Diretor Comercial.

Pablo Ramos: “Do ponto de vista 
estratégico, ganhamos capilarização 

e musculatura”

A Sheraton Hotels & Resorts, bandeira da 
Marriott International, apresenta seu novo 
logotipo que homenageia o passado da marca 
ao mesmo tempo em que retrata sua visão 
para o futuro. O novo design reflete a visão 
holística da bandeira para o futuro, fazendo 
da Sheraton o principal ponto de encontro de 
comunidades ao redor do mundo, recebendo 
hóspedes e visitantes locais em um espaço 
aberto a todos e que remete a uma atmosfera 
moderna de praça da cidade. “A evolução do 
logo representa a renovação das energias 
e o compromisso que firmamos com nossos 
franqueados e hóspedes nesse momento de 
renovação dessa bandeira emblemática. Mais 
do que um logo, essa é uma prova simbólica da 
visão da Sheraton para sua nova experiência 
com hóspedes”, afirma Julius Robsinson, Vice-
Presidente Sênior da Marriott International 
para marcas da categoria Classic Premium. 

Segundo ele, “essa era a peça que faltava 
no quebra-cabeças da repaginação da 
bandeira. O novo logo traz um visual moderno, 
concebido para refletir os novos quartos de 
hóspedes e espaços públicos dos hotéis”.  

está solidificada e 55% dos nossos parceiros 
de negócios são novos”, comenta Patrick. 

Segundo ele, a meta é ampliar esse 
percentual nos próximos anos, com 500 hotéis 
abertos e outros 150 em pipeline até 2022, que 
é o novo desafio estratégico. Hoje, a empresa 
opera 375 hotéis na região (60 mil quartos), 
sendo 308 no Brasil (50 mil quartos) e 119 hotéis 
em pipeline.



Administração

51

Operar Hotéis anuncia 
administração de mais três 
empreendimentos

Depois de inaugurar e assumir recentemente 
a administração do ibis Parauapebas e do ibis 
Budget Parauapebas (PA), a Administradora 
Hoteleira mineira Operar Hotéis assina mais 
três contratos: a administração do ibis Hotel 
Macaé (RJ), o processo de conversão do Hotel 
Confins (anteriormente Comfort Confins) para 
ibis Styles Confins, na região metropolitana de 
Belo Horizonte (MG), e, no segundo semestre, 
a inauguração e administração do ibis Hotel 
Cuiabá (MT). Além dos novos contratos, a 
Operadora Hoteleira já possui dez hotéis em 
operação e é a segunda maior franqueada da 
Accor no Brasil. 

Com uma gestão eficiente e lucrativa, 
focada em maximizar o retorno dos investidores 
através de controle rigoroso de custos e 
política comercial ativa, a Operar Hotéis vem 
apresentando resultados acima da média de 
mercado nos hotéis em que atua, atendendo 
aos interesses dos diversos investidores e 
proprietários de hotéis no atual momento 
delicado na hotelaria e na economia do país. 
“Contamos com profissionais qualificados, 
experientes e motivados, comprometidos em 
manter o mais alto padrão de qualidade no 
atendimento aos hóspedes e entregar o maior 
retorno financeiro aos investidores”, celebra 
Fernando Fonseca, Sócio Diretor da Operar 
Hotéis.

À nível rede, a empresa conseguiu utilizar 
bem o volume de hotéis para conseguir 
sinergias entre eles, negociações proveitosas 
com os fornecedores, além de parcerias 
importantes com grandes empresas que 
atuam em cidades espalhadas pelo país, tanto 
no interior quanto nas capitais. 

A Operar Hotéis aproveita o momento atual 
da hotelaria, de demanda por marcas fortes 
e administradoras eficientes, para reforçar 
a parceria com a Accor e expandir sua rede 
de hotéis. “Estamos confiantes na retomada 
da economia brasileira e nossa parceria com 
a Accor tem gerado frutos muito positivos. 
Nossos hóspedes desfrutam de um padrão 
internacional de qualidade no atendimento, 
alicerçado por marcas fortes e consagradas 

no mercado hoteleiro, em hotéis novos e bem 
construídos, que apresentam resultados bem 
acima da média de mercado aos proprietários. 
Nossa visão é nos tornarmos uma das dez 
maiores administradoras hoteleiras do país 
em quantidade de hotéis até 2022”, almeja o 
empresário. 

A Operar Hotéis começou administrando 
o ibis Hotel Juiz de Fora, inaugurado em 
2015. Deste então, a empresa expandiu sua 
atuação na região da Zona da Mata de Minas 
Gerais, inaugurando e administrando os ibis 
Budgets Barbacena, Muriaé e Manhuaçu. Em 
2017, iniciou a operação no estado do Rio de 
Janeiro, inaugurando a administrando o ibis 
Styles Três Rios. Em 2018, inaugurou e iniciou 
a administração dos ibis Budgets Divinópolis 
e Patos de Minas, e outro ibis Budget em 
Petrópolis, assumindo o posto de 2ª maior 
franqueada da Accor no Brasil em quantidade 
de hotéis.

Projetos de sucesso

Fernando Fonseca, Sócio Diretor da Operar Hotéis
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Fazzenda Park Hotel (SC) inicia 
obras de novo complexo de 
piscinas

Um novo complexo de piscinas fará parte da 
área de lazer na Fazzenda Park Hotel, localizado 
em Gaspar (SC). As obras tiveram início em 
11 de março e a conclusão está prevista para 
dezembro deste ano. O objetivo é proporcionar 
aos hóspedes e visitantes ainda mais conforto 
e diversão. A novidade terá área molhada de 
1,5 mil m² e área seca com mesma metragem, 
trazendo mais de 100 espreguiçadeiras. 

A acessibilidade faz parte do projeto e a 
nova área terá rampa com corrimão para 
facilitar a locomoção. O caminho entre os 
quartos e apartamentos até o espaço das 
piscinas também será facilitado. A recém-
construída torre coberta com elevador deixou 
o caminho mais curto e confortável.

A segurança das crianças também está 
na lista: os hóspedes mirins terão uma nova 
piscina com rampa de entrada e profundidade 
máxima de 40 cm. A piscina infantil ficará 
próxima às mesas, para que os pais possam 

observá-los. Um playground aquático colorido 
com brinquedos interativos e escorregadores 
será instalado no centro da piscina.

Um bar molhado servirá variada seleção 
de drinques e um espaço com quedas d’água 
poderá ser aproveitado para descansar. A nova 
área ocupará o local do antigo campo de futebol, 
próximo à piscina atual. Com o novo complexo 
de piscinas, o Fazzenda Park Hotel passa a ter 5,7 
mil m² dedicados ao lazer aquático, contando 
com as piscinas já existentes.

Staybridge Suites São Paulo 
inaugura espaço gastronômico

Referência no conceito de hospedagem 
de longa permanência na capital paulista, 
o Staybridge Suites São Paulo, localizado no 
bairro do Itaim Bibi, colocou em operação 
no dia 1º de março seu novo espaço 
gastronômico. Ele foi implantado em parceria 
com o restaurante Família Castro, voltado 
para a cozinha internacional e com 19 anos 
de atuação no mercado. Com esta abertura, 

Projeto da nova área de piscinas do Fazzenda Park Hotel
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agora são três unidades em funcionamento, 
todas em regiões nobres da cidade.

Localizado no térreo, o restaurante foi 
totalmente revitalizado para a inauguração. 
O design contemporâneo segue o padrão de 
cores e linhas sóbrias do hotel, proporcionando 
um ambiente moderno e confortável. Aberto 
ao público, o local servirá café da manhã 

completo diariamente. “Depois da reforma dos 
apartamentos, este novo espaço faz parte de 
um projeto que vem sendo desenvolvido há 
três anos. A ideia é criar um ambiente onde as 
pessoas possam trabalhar, socializar e fazer 
suas refeições, trazendo um conceito que vai 
além de um restaurante”, comenta Daniela 
Pereira, Gerente Geral do hotel.

Bourbon Hotéis & Resorts 
lançou suítes temáticas da 
Turma da Mônica

A Rede Bourbon acaba de inaugurar suas 
suítes temáticas da Mônica e do Cebolinha 
no Bourbon Atibaia Resort (SP) e no Bourbon 
Cataratas do Iguaçu Resort (PR).  Após um 
dia de diversão nos espaços temáticos dos 
empreendimentos, os hóspedes poderão entrar 

Lobby do Staybridge que dá acesso ao novo espaço 
gastronômico
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nas suítes e ser recepcionados pela Mônica 
e pelo Cebolinha por meio de mensagens de 
voz gravadas no telefone. Na TV, desenhos 
animados da Turminha dão boas-vindas. As 
suítes contam com detalhes como móveis 
temáticos, camas com lençóis e colchas 
exclusivas, brinquedos, bonecos, revistas, além 
de esculturas em 3D dos personagens. 

A hospedagem abrange diária, regime de 
pensão completa e meia-pensão no Bourbon 
Atibaia Resort e no Bourbon Cataratas do 
Iguaçu Resort, respectivamente, incluindo 
água, suco ou refrigerante durante as refeições, 
programação de lazer, estacionamento e 
meeting com a Turma da Mônica (confira 
a agenda no site). “É muito especial poder 

lançar as primeiras suítes temáticas com dois 
personagens históricos da Turminha, a Mônica 
e o Cebolinha. Tenho certeza de que será mais 
um diferencial e uma experiência inesquecível 
para todos os que puderem experimentar”, 
destaca Mauricio de Sousa, criador da Turma 
da Mônica e de mais de 300 personagens.

Ponta dos Ganchos ganha Spa 
by Sisley

O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, 
localizado em Governador Celso Ramos, 
próximo à capital Florianópolis, passou a 
contar com o Ponta dos Ganchos Spa by Sisley 

As suítes contam com muitos detalhes temáticos da Turma da Mônica
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Paris, inaugurado pela Sisley Paris. 
Cercadas por um jardim, as três tendas 
permitem privacidade à beira do mar 
e proporcionam uma experiência em 
busca da conexão entre corpo e mente.

O novo spa oferece uma série de 
tratamentos para rosto e corpo, que 
associam toda a parte sensorial dos 
óleos essenciais e extratos vegetais da 
marca ao poder da aromaterapia e das 
técnicas apuradas de manipulação da 
pele. O Ponta dos Ganchos Spa by Sisley 
Paris segue os protocolos mundiais da 
marca com massagens terapêuticas 
para re-energizar, purificar a pele, 
reduzir inchaços, desintoxicar o sistema 
linfático, aliviar dores musculares ou 
apenas relaxar, além dos tradicionais 
tratamentos faciais para todos os tipos 
de pele.

Os rituais faciais, que duram em 
torno de de 60 a 90 minutos, seguem 

O espaço à beira do mar proporciona uma 
experiência inovadora
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os protocolos phytoaromatique de Sisley 
Paris. São diferentes ações, de acordo com 
a necessidade de cada pele. Há opções de 
tratamento anti-age, que utiliza a Masque 
Crème À La Rose Noire, e também hidratantes, 
que servem para todos os tipos pele, além 
dos rituais que devolvem a firmeza e a 
luminosidade do rosto.

O spa funciona todos os dias no horário de 
preferência de cada hóspede. Os bangalôs 
estão localizados no extremo da península do 
Resort em uma área entre as três pequenas 
ilhas localizadas em frente à praia. Com 
atendimento personalizado, o spa oferece a 
possibilidade de atendimento de duos dentro 
das suítes dos hóspedes. 

Hilton São Paulo Morumbi 
inaugura academia com novo 
conceito de treinos

O empreendimento padrão luxo, localizado 
próximo à região da Av. Luís Carlos Berrini, 
na capital paulista, acaba de colocar em 

operação o novo espaço fitness, a Koatch Gym. 
Localizada no rooftop no 28º andar, com vista 
privilegiada da capital, a academia passou por 
uma revitalização para oferecer uma filosofia 
inovadora, diferenciada, equipamentos de alta 
tecnologia das marcas Precon e Life Fitness e 
equipe técnica com certificado WTTC World 
Top Trainers Certification. O espaço conta 
com atendimentos personalizados, incluindo 
análise de perfil emocional, além de outras 
novidades que estarão disponíveis para 
hóspedes e alunos da academia. “O novo 
conceito oferecido na academia vai agradar 
os nossos hóspedes e alunos e ajudá-los a 
manter uma vida saudável”, afirma David Ecija, 
Gerente Geral do Hilton São Paulo Morumbi. 

O espaço, que esteve fechado por alguns 
meses em reforma, já está apto a receber o 
público, que utilizará de uma estrutura ainda 
melhor. Para atender todas as necessidades 
dos alunos, seja aqueles que já praticam 
atividades física, ou aqueles que possuem 
pouco tempo para o treino, o objetivo 
dessas modalidades diferenciadas é atingir 
os resultados mais seguros, consistentes e 

Os equipamentos de alta tecnologia são das marcas Precon e Life Fitness
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eficientes de acordo com o estilo de vida de 
cada um.

A concepção da academia do hotel foi 
realizada pela Koatch Gym, fundada por 
Cris Parente. O profissional é conhecido por 
ganhar o título de melhor personal trainer do 
mundo de acordo com o American Council 
on Exercise, EREPS Europe, e EREPS Oceania, 
exatamente pelo conhecimento e capacidade 
de converter pessoas definitivamente ativas 
até os mais resistentes e que menos gostam 
de academia. Parente é o responsável pela 
criação, implantação e administração dos 
novos conceitos de treinos do local.

Atividades planejadas e modeladas
O conceito da academia remodelada do 

Hilton São Paulo Morumbi está centrado em 
atividades planejadas e modeladas para 
cada indivíduo, tendo como objetivo principal 

a elaboração de programas que estimulam 
uma frequência de treinos com regularidade, 
sem sacrifícios, e o prazer e a satisfação de ir 
à academia para fazer o que gosta, dentro do 
seu limite, com diversão.

Com a mudança, o espaço ganhou em 
funcionalidade, incluindo opções para todos os 
públicos. A ideia é que as pessoas não mudem 
a sua rotina, pois a academia cria o programa 
que se adapta a diversos estilos de vida. A 
filosofia implantada permite que as atividades 
sejam montadas de acordo com as experiências 
anteriores do aluno, junto à sua rotina durante a 
semana e finais de semana. Para que o conceito 
seja colocado em prática, os funcionários da 
academia serão treinados pelo próprio Cris 
Parente. Esta capacitação dará o direito desses 
profissionais a ganharem o certificado WTTC, 
um reconhecimento internacional de qualidade 
em personal trainer.
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Governança: é possível reduzir custos 
garantindo uma limpeza efetiva?
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Quando o assunto é limpeza e higiene na 
hotelaria, prestar um serviço de qualidade ao 
hóspede - cada vez mais atento e exigente - 
sem causar impacto nas finanças, é uma meta 
que consta na agenda de todo gestor. O asseio 
de quartos e banheiros do hotel funciona como 
um cartão de visita do negócio: detalhes fazem 
a diferença e podem impactar positivamente 
o visitante, estimulando sua fidelização e um 
possível retorno ao empreendimento. 

Entretanto, no Brasil ainda existe uma cultura 
artesanal - pode-se até dizer “doméstica” – no 
setor de governança de hotéis de menor porte 
e de gestão independente, envolvendo o uso de 
produtos de supermercado, como limpadores 
multiuso, detergentes, desinfetantes e água 
sanitária, que fazem bastante espuma e 

Se utilizados corretamente, produtos e equipamentos profissionais asseguram 
a devida higiene dos ambientes sem afetar o orçamento

demandam a utilização de muita água, 
afetando diretamente a produtividade da 
arrumadeira e gerando gastos desnecessários. 

Em outros casos, ocorre o oposto: 
empreendimentos de médio e grande porte, 
de redes nacionais e internacionais, estão 
munidos dos melhores produtos do mercado, 
no entanto a equipe de governança não os 
manipula de forma correta, causando falhas 
no resultado final. 

Para ser eficiente, o processo de 
higienização das acomodações de um hotel 
deve ser realizado dentro de um conceito de 
limpeza úmida, utilizando produtos químicos 
profissionais e específicos e o mínimo possível 
de água. 

Produtos de limpeza de supermercado fazem bastante espuma e demandam a utilização de muita água, afetando a 
produtividade da arrumadeira e gerando gastos desnecessários
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A Presidente Nacional da ABG – Associação 
Brasileira de Governantas e Profissionais 
da Hotelaria, Maria José Dantas, defende a 
tese de que a governança deve ter poucos 
produtos, de preferência apenas uma opção 
que englobe todos os tipos de sujidade. 
“Além dos produtos específicos para cada 
tipo de superfície e sujeira, existem algumas 
indústrias que já estão fabricando um único 
produto com alta eficiência que atende a 
três principais quesitos: função bactericida, 
detergente e multiuso, variando apenas sua 
diluição”, comenta.

O Diretor de Conteúdo Técnico da Abralimp 
– Associação Brasileira do Mercado de 
Limpeza Profissional, Carlos Eduardo Panzarin 
de Castro Mello, complementa que a limpeza 
profissional engloba produtos e processos 
voltados para o rendimento das atividades, 
e que equipamentos profissionais possuem 
resistência e ergonomia para serem utilizados 

em grandes frequências de limpeza e com 
alto grau de produtividade. “Os processos 
buscam capacitar o profissional de limpeza 
para realizar as atividades de forma correta e 
segura, ajudando-o a diagnosticar diferentes 
tipos de sujeira e quais técnicas devem ser 
utilizadas para limpá-las”, diz. 

Se o hotel deixar de manusear produtos 
domésticos e começar a usar versões 
profissionais, o resultado será uma redução 
de custos em torno de 70%, segundo Maria 
José. “Sem contar que a unidade ganhará 
sensivelmente em qualidade e reduzirá 
também o esforço da arrumadeira na execução 
do processo de limpeza”, enfatiza.

Tipos de limpeza
No setor de governança, a limpeza é 

classificada em três tipos: limpeza seca, 
molhada e úmida. Maria José explica que a 

Ao utilizar versões profissionais de produtos e equipamentos, economia para o empreendimento pode chegar a 70%
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limpeza seca, em geral, se aplica e carpetes, 
tapetes e revestimentos de tecido. A molhada 
é comumente utilizada em lixeiras, garagens 
ou outras áreas abertas. Já a úmida é 
recomendada para as habitações. “Nos três 
casos, os agentes químicos dos produtos é 
que vão determinar a perfeita execução do 
processo de higienização e limpeza”, define 
a especialista completando que, hoje em 
dia, o rodo de PVA está sendo amplamente 
usado no setor hoteleiro, em substituição aos 
mops, devido a segurança que ele traz para o 
processo.  

Aparentemente, o produto profissional pode 
parecer mais caro, mas sua diluição é sempre 
muito satisfatória. O que define a excelência 
no processo é a aplicação correta e o tipo de 
limpeza para cada superfície ou área. Lavar 
carpetes com água, por exemplo, não é um 

processo recomendado, de acordo com Maria 
José. Caso isso seja feito na área de eventos 
do hotel, poderá causar atrasos e transtornos 
no uso do espaço, por conta do material que 
ainda não terá secado completamente. “Isso 
sem falar no mau cheiro que permanecerá 
por alguns dias. No caso de carpetes e 
tapetes, é sempre indicada a limpeza seca, de 
preferência com micro esponjas, que garante 
liberação imediata do local”, esclarece.

Saúde em foco
Do ponto de vista infeccioso, ao permanecer 

em um hotel que não foi higienizado 
corretamente, o hóspede acaba suscetível a 
uma série de doenças. Segundo o infectologista 
Cláudio Gonsalez, do Hospital Santa Paula, de 
São Paulo (SP), dormir em lençóis e fronhas 

A Presidente Nacional da ABG – Associação Brasileira de Governantas e 
Profissionais da Hotelaria, Maria José Dantas
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Toalhas bem lavadas e higienizadas evitam a transmissão de doenças como HPV, Conjuntivite Bacteriana e ectoparasitas
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mal lavadas, por exemplo, expõe o indivíduo 
a ectoparasitas, como piolhos, percevejos, 
escabiose (sarna), pulgas, carrapatos e 
fungos. 

Na hora do banho, ao pisar descalço na 
área do box, existe ainda o risco de contrair 
micose. “Muito embora não seja comum, o HPV, 
a Conjuntivite Bacteriana e os ectoparasitas 
podem ser transmitidos também pelo uso de 
toalhas higienizadas incorretamente”, explica 
o médico, ressaltando que, de certa forma, as 
crianças estão mais predispostas a contrair 
essas doenças, uma vez que contam com um 
sistema imunológico menos fortalecido do que 
o de um adulto. 

Mão de obra qualificada
Segundo uma pesquisa realizada 

recentemente pelo Booking.com, para 91% 
dos viajantes brasileiros, o principal fator de 
satisfação com a hospedagem é a limpeza e 
o conforto do banheiro. Dada a relevância do 

tema, se torna fundamental que o gestor, a fim 
de se manter competitivo no mercado, invista 
em mão de obra qualificada e em tecnologia 
na área de governança. 

Para Maria José, o fato de as universidades 
oferecerem cursos de hotelaria com 
apenas uma disciplina de governança é 
insuficiente. Além disso, existe no País, e isso 
vale para a hotelaria de todos os portes, 
uma despreocupação com os processos 
profissionais da área de governança. “Além 
de disponibilizarem materiais, produtos e 
equipamentos, os hotéis precisam se certificar 
que a equipe está apta para realizar o processo 
corretamente, o que garante mais eficiência e 
velocidade. Contudo, é comum encontrarmos 
profissionais que só cuidam da operação e 
não têm uma visão ampla em relação a novas 
tecnologias e processos, pois não recebem o 
treinamento necessário”, revela. 

O Consultor Hoteleiro Mario Cezar Nogales 
afirma que, uma das oportunidades mais 
significativas ao falar em redução de custos 

Mário Cezar Nogales: “Treinamentos constantes reduzem tempo de 
produção, gastos desnecessários e desperdício”
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operacionais na hoteleira, é realizada ainda no 
planejamento, com a aquisição de maquinários 
e equipamentos profissionais, além de oferecer 
aos colaboradores a devida capacitação. 
“Treinamentos constantes reduzem tempo de 
produção, gastos desnecessários e desperdício. 
Outra vantagem é a consequente melhoria do 
ambiente interno, uma vez que faz com que os 
funcionários colaborem mais entre si. Se o meio 
de hospedagem não realizou uma estratégia 
para que uma camareira seja capaz de 
executar até 21 arrumações diárias (em caso 
de lotação máxima), é necessário rever todos 
os equipamentos, processos, treinamentos e 
layouts existentes”, completa Nogales. 

Otimização de processos
A área de governança vai muito além da 

organização de quartos. A gestão deste setor faz 
parte da estrutura do hotel e a sistematização 

da equipe e tarefas deve ser redobrada, afinal, 
a meta é evitar erros, gastos desnecessários e 
proporcionar a melhor experiência ao hóspede. 

Controles de ordem de serviço, mapas 
personalizados de escala de limpeza das áreas 
comuns e relatórios para acompanhamentos 

VOLUX, software da OCL, pode tornar o dia a dia do 
empreendimento mais eficaz e ágil
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das ações são de suma importância para 
manter os gerentes do setor atentos a tudo que 
acontece. Ter conectividade com dispositivos 
móveis facilita demandas e solicitações dos 
clientes (grupo ou individual) de última hora, 
além de evitar problemas e retrabalho.

Ciente disso, a empresa OCL, sediada em Belo 
Horizonte (MG), desenvolve soluções modulares 
que atendem variados perfis de propriedades. 
Com um atendimento personalizado, reúne 
inteligência para melhorar e otimizar a gestão 
de hotéis. O ERP OCL-VOLUX traz uma gestão 
integrada, confiável e de ponta a ponta. “Visualizar 
a área de governança como uma importante 
estrutura do seu negócio e colocar em prática 
ações para otimizar as coordenações, envolve 
um planejamento cuidadoso. Com diversas 
funcionalidades específicas para a gestão desse 
departamento, o VOLUX pode tornar o dia a dia 
do empreendimento mais eficaz e ágil”, afirma 
Luiz Henrique Vecchio, Founder e CEO da OCL. 

Camareira Eletrônica
Os softwares de gestão surgiram para 

automatizar os fluxos de trabalho, melhorar a gestão 
do tempo e informações, além de facilitar a tomada 
de decisão através de relatórios mais precisos e 
reduzir custos operacionais. Na gestão hoteleira, 
o módulo Camareira Eletrônica da empresa 
Desbravador – Software de Gestão, com sede 
em Chapecó (SC), foi desenvolvido para agilizar 
a comunicação entre recepção e governança, 
facilitar a organização e potencializar os serviços de 
limpeza e organização das Unidades Habitacionais. 

Essa função é integrada ao software de 
gestão do hotel através de um aplicativo. Nele, é 
possível controlar todas as atividades referentes 
à governança das Uhs e o tempo gasto em cada 

tarefa. Ou seja, controla o tempo de início e fim de 
cada arrumação e o tipo de serviço realizado. Com 
isso, é possível ter uma média de horas necessárias 
para realizar a limpeza de todas as unidades, 
possibilitando saber o tempo e as pessoas 
necessárias para cada tipo de UH. 

O Diretor do Desbravador, Marcelo Pompeo, 
afirma que, com a Camareira Eletrônica, é possível 
ter o controle em tempo real da situação de cada 
quarto. Com isso, o hotel ganha agilidade no 
atendimento, pois comunica automaticamente 
se o apartamento está liberado para o check-
in, além de reduzir falhas nos serviços e agilizar o 
lançamento de consumo do frigobar. “Com todo 
o controle do tempo estimado de cada serviço, é 
possível ter o número exato de pessoas para realizar 
o trabalho (sem funcionários a mais e ociosos). 
Com a tecnologia, não é necessária uma pessoa 
responsável para controlar essas atividades, pois 
o sistema faz isso automaticamente. Caso ocorra 
problema com algum quarto, a gerência consegue 
tomar decisões mais precisas e rápidas para 
solucioná-los, sem envolver o hóspede”, exemplifica. 

Abaixo, algumas funcionalidades da Camareira 
Eletrônica do Desbravador 4.1:

Data - período que foi realizado o serviço;
Apto - qual unidade habitacional foi feita a 

atividade;
Tipo - qual o tipo de UH foi realizado o serviço;
Serviço – descrição (limpeza, arrumação ou 

retoque); 
Quantidade de camareiras - quantas camareiras 

realizaram a atividade; 
Início - horário de início do serviço;
Fim – horário de término; 
Previsto - tempo previsto;
Realizado - Tempo que foi informado no registro 

do serviço, ou seja, o tempo que a camareira levou 
para realizar;

Mapa das Unidades Habitacionais (UHs)
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Consultoria Hoteleira sob medida
Atenta ao fato de que o atendimento e os 

serviços entregues aos clientes são um dos 
principais diferenciais na hotelaria, a Governança.
com – Treinamento e Consultoria Hoteleira – 
oferece consultoria técnica, análise operacional e 
programas de treinamentos contemplando todas 
as áreas do setor de hospedagem. Depois de uma 
avaliação criteriosa, os projetos são desenvolvidos 
de acordo com o diagnóstico das necessidades 
de cada cliente.

De acordo com Maria José Dantas, Diretora 
da Governança.com, a empresa atua desde a 

Diferença de tempo - É a diferença que existiu 
entre o tempo que demorou para realizar a atividade 
e o tempo previsto. 

A partir dessas informações, é possível ter um 
relatório de tempo dos serviços - total previsto, 
realizado e diferença. 

implantação de serviços em novos hotéis até a 
contratação e treinamento de equipes, além da 
padronização e reestruturação dos processos 
operacionais, com foco no atendimento 
oferecido e na prestação de serviços de 
excelência. “Com uma equipe executiva de 
consultores especializados e com a parceria de 
outras empresas coligadas, os programas da 
Governança.com são desenvolvidos sob medida 
para empreendimentos de todos os portes e de 
todo o Brasil”, enfatiza. 

Treinamento, capacitação e reciclagem 
permanente das equipes são a tônica do setor 
hoteleiro e, atualmente, o grande obstáculo é 
otimizar os serviços e reduzir custos aprimorando 
a eficiência e a qualidade no atendimento. 
“Formar e capacitar mão de obra para atender à 
demanda é o maior desafio para o futuro. Aqueles 
que o fizerem com maior eficiência vão crescer e 
se destacar no mercado”, finaliza Maria José. 
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Depois de uma avaliação criteriosa, a consultoria hoteleira é desenvolvida de acordo com o diagnóstico das 
necessidades de cada cliente
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A importância do planejamento, 
limpeza e conservação de piscinas em 

hotéis, resorts e parques aquáticos
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Empreendimentos com piscinas costumam receber muitas pessoas diariamente, 
por isso, é preciso ter cautela e manter conservação no ambiente de lazer

Na maioria dos casos, a piscina é um dos principais 
cartões de visita dos hotéis, resorts e principalmente 
dos parques aquáticos. Elas são atrativas tanto 
para quem quer relaxar quanto para quem busca 
algum tipo de aventura. Mas, para desenvolver um 
projeto correto, manter a manutenção e a limpeza 
de forma apropriada, é necessário muita cautela, 
planejamento e organização. 

Segundo Antonio Carlos Ignacio, engenheiro 
civil, consultor e especialista em projetos e 
construção de piscinas, parques aquáticos e 
instalações de brinquedos aquáticos da Conref, 
existem várias considerações físicas, financeiras 
e sociais no momento de desenvolver um projeto 
de piscina, como por exemplo o espaço para a 

implantação, volume de investimento e qual o 
tipo de público a companhia pretende atingir. 
Esse tipo de projeto é considerado um dos mais 
importantes nos empreendimentos nesse setor, 
pois além da arquitetura, existem os fatores 
técnicos e operacionais, que devem ser estudados 
e executados da melhor forma. Outro ponto 
relevante é analisar o estilo do hotel ou resort e 
saber se o local é voltado para aventura, se é um 
Spa ou uma acomodação para descanso. No caso 
dos parques aquáticos, não há nenhuma diferença 
na segurança, qualidade da água, qualidade dos 
materiais e equipamentos empregados, porém 
os atrativos são mais interativos e contam com 
diversos brinquedos aquáticos.
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O planejamento de uma piscina vai além da aparência
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Ao contratar um profissional para prestar 
consultoria no projeto da piscina, o empreendimento 
deve se atentar em qual segmento a pessoa é 
especializada e qual o nível de sua experiência 
na área. Muitos hotéis e resorts passam por 
dificuldades operacionais pelo fato de não terem 
escolhido o especialista correto de acordo com o 
projeto desejado. “Como na medicina, você não 
procura um ortopedista para cuidar do seu coração 
ou pulmão. Na engenharia é a mesma coisa. Não é 
toda construtora, todos engenheiros ou arquitetos 
que dominam o assunto”, defende Ignacio. O 
mesmo se adequa aos parques aquáticos, na qual 
uma execução feita por pessoas ou construtoras 
não qualificadas e sem experiência na área, como 
se fosse uma obra comum, pode resultar em 
projetos técnicos errados.

Além do projeto arquitetônico, outros elementos 
são essenciais no processo de montagem de uma 
piscina: para empreendimentos corporativos, a 

piscina deve ter vida útil longa e ser considerada 
uma obra de construção civil especial, e não um 
produto ou um equipamento; os projetos técnicos, 
executivos e de instalações devem ser elaborados 
junto às planilhas estimativas de custo real por 
empresas e a construção deve ser executada por 
empresas e técnicos especializados na área.

Responsabilidades: hotel x hóspede
O sócio da Arakaki Advogados, Dr. Murillo Arakaki 

afirma que “na relação hotel x hóspede, em regra 
e com base no Código de Defesa do Consumidor, 
o empreendimento possui responsabilidade 
objetiva sobre os danos causados aos hóspedes 
nas piscinas, especialmente se esses danos forem 
causados por uma violação da legislação sobre 
segurança ou violação das normas da ABNT”. Em 
outras palavras, o hotel terá o dever de indenizar 
o hóspede ou seus familiares por eventuais 
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afogamentos, lesões corporais ou quaisquer outros 
danos materiais ou morais causados pelas ações 
ou omissões do hotel ou resort. Muito embora o 
Código de Defesa do Consumidor também preveja 
exceções, se o empreendimento hoteleiro for 
negligente em relação à correta manutenção das 
piscinas, provavelmente ele se enquadrará na regra 
da responsabilidade objetiva.

Já no Direito Penal, caso haja alguma situação 
de morte ou lesão corporal nas piscinas dos 
hotéis ou resorts, o tomador de decisão do 
empreendimento (diretores, gerentes, sócios etc) 

Tipos de revestimentos
Os pisos e revestimentos internos e externos 

devem apresentar durabilidade e resistência, e 
podem ser cerâmicos, cimentício, epóxi, resinado, 
pedra natural, EPDM etc. Os tipos de revestimento 
devem ser bem estudados, pois além das 
especificações por utilidade, existe a vida útil e 
os custos variados. Uma piscina de ondas que 
tem praia e desníveis saindo de zero até certa 
profundidade, deve ter pisos antiderrapante até o 

poderão responder criminalmente por homicídio 
culposo ou lesão corporal culposa. Ressalta-se que 
essa responsabilidade criminal se mantem mesmo 
que o tomador de decisão do estabelecimento não 
tenha a intenção de cometer um homicídio ou uma 
lesão corporal, bastando a sua negligência em zelar 
pela segurança de seus hóspedes nas piscinas. Por 
isso, deve-se manter toda a sua estrutura e adotar 
protocolos de segurança para zelar pela vida e 
integridade física dos usuários, especialmente no 
cumprimento de exigências legais feitas pelo Poder 
Público, sendo essenciais: a padronização ABNT, 
equipamentos de primeiros socorros, salva-vidas, 
proteção de piscina em horário de fechamento, 
placas indicativas de horários de funcionamento e 
profundidade, controle de acesso, entre outros.

O advogado Murillo Arakaki destaca questões importantes 
que devem ser observadas pelos empreendimentos

Projeto do Celebration Resort Olímpia, localizado no interior de São Paulo (SP) e idealizado 
pelo engenheiro Antonio Carlos Ignacio
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nível em que a água atinja uma profundidade em 
torno de 60cm. Uma piscina de rio lento deve ter 
revestimento liso para não ter atrito aos pés quando 
a pessoa estiver circulando com uma boia. No caso 
da piscina infantil tipo spray deck, é aconselhável 
ter um piso “tipo emborrachado” de EPDM colorido 
ou não.  Também pode ser revestido com materiais 
industrializados a base de grânulos de areia, 
cimentos, resinas e aditivos, como CristalPool, 
CrystalBrite, RevestPool etc.

Planejamento e custo
Existem muitos empreendimentos que, 

ao iniciarem o projeto, gastam mais do que 
planejaram antes do término da obra e acabam 
ficando sem diretrizes para dar continuidade ao 
processo. A estimativa de custo deve ser completa, 
abrangendo todos os materiais e serviços 
necessários para a construção da piscina, sem 
esquecer sequer os mínimos gastos.

Pensando na saúde
De acordo com a Dra. Vanessa Mussupapo, 

dermatologista do Hospital Santa Paula, de São 

Não há necessidade de distribuir o projeto 
para vários profissionais, pois mesmo sendo um 
plano dimensionado, o custo pode ser muito 
alto. O mesmo se aplica aos projetos hidráulicos 
e instalações, nos quais os projetos devem ser 
executados pela empresa especializada em 
construções de piscinas e parques aquáticos. 
“Muitos investidores deixam estas obras, 
consideradas complementares, para o último 
estágio do empreendimento, o que, muitas das 
vezes, é um grande erro. Sempre acontece a 
correria do término das obras, a diminuição do 
fluxo de caixa e o cansaço psicológico, assim 
sendo, as piscinas ficam em segundo plano 
e acontece a pior forma de contratação e 
execução”, destaca Ignacio.  
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A Genco Química é uma empresa nacional 
que também atua no mercado de produtos 

Paulo (SP), é importante se atentar à quantidade 
de cloro utilizado nas piscinas, pois o excesso 
do produto pode causar ressecamento de pele. 
Além disso, as doenças de pele mais comuns, 
provocadas pela manutenção indevida, 
são a dermatite de contato, pois o cloro ou 
substâncias que estejam em uma piscina 
suja podem dar alergia; as verrugas (vírus 
que passa de pessoa para pessoa, podem 
ficar no chão que não é limpo corretamente, 
contaminando um hóspede) e a micose, que 
infecção fúngica, causada também pela má 
higienização do ambiente. 

Pensando nisso, a hth conta, com uma 
solução completa para o tratamento de 
piscinas atendendo às principais etapas 
do processo: 1. Avaliação; 2. Purificação e 3. 
Proteção. Além de produtos químicos de alta 
performance, também possuem uma linha 
de automação de sistema de tratamento 
de água (analítico - químico - dosagem). A 
empresa desenvolve produtos inovadores que 
oferecem soluções para os consumidores, 

contribuindo para uma água mais saudável, 
pura e cristalina. 

Uma piscina aparentemente limpa pode não 
estar própria para uso, pois contaminações 
podem estar presentes na água. Somente 
uma piscina devidamente clorada e com 
seus parâmetros controlados podem garantir 
a segurança do banhista. Um sistema de 
automação de qualidade e devidamente 
dimensionado garante a presença contínua 
e controlada do cloro, além de trabalhar a 
manutenção dos parâmetros de controle da 
água constantemente, impactando, inclusive, 
no conforto do banhista. 

Além do cloro, principal produto que 
garante a desinfecção da água, outros 
produtos complementam o tratamento e 
também protegem o banhista. Podemos citar 
o ‘hth Elimina Oleosidade’, que proporciona 
a retenção do óleo e da gordura do protetor 
solar na areia do filtro, fazendo com que o 
banhista continue protegido, sem prejudicar a 
beleza da água da piscina.

‘hth Elimina Oleosidade’, um dos produtos 
fornecidos pela empresa

A Genco oferece produtos para tratamento de água 
de piscinas
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Atendendo as necessidades do público
Uma pesquisa feita pelo SEBRAE em 2017, 

aponta que a maioria dos turistas que se 
hospedam em hotéis são casados (62%) e têm 
filhos (50%). Partindo desse princípio, Ignacio 
afirma que alguns hotéis e resorts estão investindo 
e devem investir mais em piscinas voltadas para 
crianças, com brinquedos aquáticos interativos, 
de boa qualidade e seguros. Quanto aos parques 

aquáticos, existem muitas especificações e 
modos de operação e necessidades para a 
implantação da atividade. Falando de uma forma 
geral, um parque aquático deve ter no mínimo 
uma piscina de ondas para a família, uma piscina 
recreativa com deck molhado, bar aquático, 
hidromassagem para permanência, uma piscina 
rio lento com boias, uma piscina interativa com 
Aquadeck com baldão para adolescentes, uma 
piscina infantil com brinquedos e jatos para 
crianças pequenas, uma piscina com toboaguas 
e toboaguas diversos. “É importante lembrar a 
importância de contratar pessoas capacitadas 
e treinadas para operar, administrar, controlar 
manutenção preventiva e que saibam toda a 
teoria do funcionamento dos equipamentos e 
sistemas de tratamento e aquecimento”, finaliza 
o engenheiro.

para o tratamento de águas de piscinas, e, 
além disso, oferece aos parceiros, clientes e 
consumidores, treinamentos presenciais e on-
line e suporte técnico. Seus principais objetivos 
são deixar as piscinas com água cristalina e 
saudável e facilitar o trabalho de tratamento 
de água.

O Rio lento, também projetado por Antonio Carlos Ignacio, faz parte do Hot Beach Olímpia, em Olímpia (SP)
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Pousada Etnia (BA) anuncia 
construção de três villas no 
sistema condo-hotel

Localizado em Trancoso (BA), o hotel boutique Etnia 
comunicou em março o início da construção de mais 
três villas no esquema condo-hotel, que vão se somar 
às outras quatro já existentes. 

De acordo com o proprietário da pousada, o 
empresário e engenheiro André Felippe Zanonato, 
a decisão veio depois de ouvir os inúmeros pedidos 
dos hóspedes do Etnia, que gostariam de comprar 
residências dentro da pousada. “Entendemos que esta 
é uma tendência de mercado: as pessoas querem ter 
uma casa em um destino como Trancoso, mas não 
desejam arcar com todos os compromissos que um 
segundo imóvel traz”, conta Zanonato.

Neste contexto, um condo-hotel pareceu ser a 
solução para as solicitações que recebia. “O cliente 
compra o imóvel e paga fees de condomínio com 
custos bastante baixos – somente o necessário para 
oferecer segurança e manutenção das áreas privadas 
e comuns e para ter uma governança que cuidará do 
bom andamento de tudo”, diz o empresário. 

Além disso, segundo Zanonato, aqueles que 
solicitarem um atendimento diferenciado poderão 
contar com os serviços de hospitalidade oferecidos pelo 
padrão Etnia, inclusive os de restaurante, housekeeping 
e concièrge, por exemplo, fornecidos por uma terceira 

empresa de serviços do próprio hotel. Com isso, o dono 
da villa não terá custos de manutenção de funcionários 
fixos. “Se houver interesse, os imóveis poderão, inclusive, 
ser alugados em períodos em que não estiverem 
ocupados por seus proprietários”, complementa.

Características
No total, o condomínio será composto por sete villas 

com um, dois ou três dormitórios, com valores individuais 
que gravitam entre R$ 1,4 milhão e R$ 2,5 milhões e 
metragens que oscilam entre 130 m² e 280 m². Construídas 
dentro do espaço arborizado de 7 mil m² onde se 
encontra o Etnia, as villas têm como característica uma 
proposta de construção que valoriza as áreas abertas e 
a utilização de materiais e mão de obra local, algo que 
acentua a rusticidade própria do entorno. 

Internamente, o apuro estético é percebido pela 
escolha dos itens de decoração temática de cada 
unidade, na alta qualidade do enxoval e pela sofisticação 
dos produtos europeus que, juntos, expressam o DNA 
étnico da grife Etnia. 

As quatro primeiras construídas foram as villas Ibó, 
Alafiá, Ebatí e Ojulé, cujos nomes foram pinçados da 
língua africana em iorubá e significam, por exemplo, 
‘casa do rei’, ‘templo sagrado’ etc. As próximas 
unidades – Bibalé, Afin e Oriré – serão entregues em 
dezembro de 2019. 

A região de Trancoso possui um dos metros 

Alafiá, uma das villas do hotel boutique
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Design do Fairmont 
Copacabana (RJ) será 
inspirado na cultura local

O Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, primeiro 
hotel da distinta marca da Accor na América do Sul e 
com previsão de inauguração no primeiro semestre 
do ano, trará em seus quartos, projetados pela 
arquiteta Patrícia Anastassiadis, o colorido e o frescor 
tipicamente cariocas.  A atmosfera local, assim como 
materiais e criações de designers brasileiros, estará 
presente em todos os ambientes e áreas comuns do 
Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, e é nas suítes, 
inspiradas na elegância descontraída da cidade, que 
o hóspede poderá notar o conforto, o bem-estar e a 
exclusividade características da rede. 

Combinando elementos contemporâneos com 
a essência carioca, Patrícia Anastassiadis reaviva 
matérias-primas características da cidade, como 
pedras e madeiras, com elegância e tratamento 
delicado nos ambientes do hotel. “O trabalho de 

quadrados mais valorizados do País quando se trata 
de terrenos para imóveis utilizados como segunda 
residência. De acordo com estudos realizados pelas 
consultorias HVS Consulting & Valuation e Newmark 
Knight Frank, em Trancoso e Itacaré o metro quadrado 
chega a US$ 3,5 mil.

restauração e modernização é sutil e envolve a 
experiência dos materiais, invocando os sentidos, 
as memórias e a história pessoal dos convidados 
à medida que eles interagem com o design e a 
decoração”, explica a arquiteta. 

Do piso de taco em desenho “espinha de peixe” 
feito em madeira cumaru às obras de arte e móveis 
originais assinados por designers brasileiros, a 
decoração dos 375 quartos divididos em cinco 
categorias do Fairmont Copacabana foi pensada para 
inspirar visitantes a conhecerem o melhor do Brasil e 
a viverem o Rio de maneira única. Algumas peças 
foram desenvolvidas com exclusividade para o projeto, 
como as camas e cabeceiras estofadas assinadas 
por Anastassiadis e produzidas pela Artefacto, e do 
sofá com pés de madeira maciça e acabamento em 
Jequitibá encontrado nos quartos Standard.  

Fotografias do catarinense Alessandro 
Gruetzmacher, do baiano Christian Cravo e do carioca 
Cláudio Edinger farão parte dos quartos e ganham 
destaque com a iluminação, que conta, em algumas 
categorias, com luminárias de latão e vidro de Michael 
Anastassiades. Esculturas de Bia Dória completam 
a decoração de suítes temáticas, convivendo com 
móveis emblemáticos de Sérgio Rodrigues, Ronald 
Sasson e Jorge Zalszupin. Os renomados designers 
Bruno Faucz, Jader Almeida e Marcus Ferreira 
também assinam peças de mobiliário que compõem 
a decoração dos quartos do Fairmont Copacabana.

Os apartamentos apresentam o colorido e o frescor tipicamente cariocas
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Kimpton abre unidade no 
aeroporto Hartsfield-Jackson 
Atlanta International

A Kimpton Hotels & Restaurants, que até 
2011 detinha uma propriedade na região de 
Midtown Atlanta, retorna à capital do estado 
da Georgia, nos Estados Unidos, com o 
Kimpton Overland Hotel, localizado ao norte 
do aeroporto Hartsfield-Jackson Atlanta 
International. Com vistas para as pistas de 
pouso e decolagem e ao lado da sede da 
Porsche Cars North America, esta unidade, 
que até então funcionava sob a bandeira Solis 
Hotels & Resorts, foi inteiramente repaginada 
dentro dos padrões Kimpton. O decór interior 
presta homenagem à vizinha alemã Porsche, 
resgatando imagens da era dos grandes 
esportes motores.

O empreendimento conta com 214 
acomodações, sendo uma suíte presidencial, 
nove suítes especiais e dezessete executivas – 
todas com janelões antirruído. O restaurante 
Apron, de cozinha mediterrânea, está no 1º 
andar e tem deque ao ar livre. E o 8º andar 
abriga o Overdrive Lounge, que traz cardápio 

IHG inaugura EVEN Hotel Miami 
Airport

O InterContinental Hotels Group – IHG – 
anunciou em fevereiro a abertura do EVEN 
Hotel Miami Airport. Com o conceito de bem-
estar como foco principal, o empreendimento 
também é o primeiro a ser inaugurado perto 
do recém-aprovado Miami Freedom Park, 
de 295m², que abrigará um novo estádio de 
futebol para o Inter Miami, do jogador David 
Beckham, a equipe de expansão da Major 
League Soccer de Miami.

Desenvolvido pelo Epelboim Development 
Group e gerenciado pela Trust Hospitality, o 
EVEN Hotel Miami Airport é composto por 190 
apartamentos, cada um com uma área de 
treinamento, estação de trabalho ergonômica, 
experiência de sono exclusiva e acesso ao Wi-
Fi gratuito. Também possui 4.200 m² de espaço 
para reuniões, o restaurante Cork & Kale e 
academia 24 horas. 

de drinques e comidinhas, também com vistas 
para as pistas de pouso e decolagem. 

Fachada do Kimpton Overland Hotel
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Armando Hernandez, Diretor de Bem-estar do 
EVEN Hotel Miami Airport, comentou: “estamos 
orgulhosos em sermos o único hotel com 
estilo de vida focado no bem-estar, localizado 
na área do Aeroporto de Miami, e esperamos 
oferecer aos nossos hóspedes um lugar onde se 
encontra o equilíbrio, onde nos concentraremos 
em fitness e saúde para viajantes de lazer e 
negócios. Os hóspedes podem esperar uma 
experiência consistente, além de estarem 
localizados de forma conveniente perto das 
principais atrações da cidade”. 

Accor inaugura Novotel Viña 
del Mar, no Chile

A marca Novotel chega a Viña del Mar, na 
região de Valparaíso, no Chile. A localização 

estratégica do Novotel Viña del Mar, na Calle 6 
Norte, é adequada para quem viaja à lazer ou 
trabalho. Perto do centro financeiro da cidade, 
o hotel oferece conforto para a realização de 
reuniões e eventos sociais, pois possui seis 
salas com capacidade total máxima de 330 
pessoas e conta com estrutura de alimentos e 
bebidas para até 250 pessoas.

No total, existem 141 quartos, vários deles 
concebidos para a família, permitindo que 
jovens menores de 16 anos possam ficar 
gratuitamente no quarto com os pais. O 
Novotel Viña del Mar tem um conceito moderno, 
piscina, sauna, academia, sala de massagem, 
espaço Kids, terraço e serviços projetados 
para aqueles que desejam desfrutar de uma 
estadia confortável, pois está localizado em 
um bairro com centros comerciais, atrações 
turísticas, praia e hospitais.

Empreendimento tem 190 apartamentos e fica próximo ao Aeroporto de Miami 
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Quanto à gastronomia, várias opções 
para convidados e visitantes. No restaurante 
do hotel, é possível desfrutar da cozinha 
mediterrânea proposta pelo Chef-Executivo 
Fabian Gutierrez, com uma trajetória de 20 anos 
no mercado internacional. Já o Gourmet Bar, 
localizado no saguão, é ideal para saborear 
petiscos e pizzas.

Marriott pretende inaugurar mais 
de 30 hotéis de luxo em 2019

A Marriott International anuncia seu plano 
de inaugurar mais de 30 propriedades de luxo 
neste ano, aumentando a presença global 
da empresa no segmento de viagens de alto 
padrão com seu conjunto de oito bandeiras 
de luxo, como The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton 
Reserve, St. Regis, W, The Luxury Collection, 
EDITION, JW Marriott e Bulgari. 

Com seis lançamentos previstos para 2019, 
a marca pretende voltar à Austrália, com 
a inauguração do The Ritz-Carlton Perth e 
continuará a crescer na China com a abertura 
do The Ritz-Carlton, Xi’an. Retratando a beleza 
das paisagens e a cultura do Marrocos, o 
The Ritz-Carlton Rabat, Dar es Salam servirá 
como um oásis na movimentada capital do 
país, enquanto o The Ritz-Carlton, Mexico City 
convidará os hóspedes a vivenciarem a cidade 
sob uma nova perspectiva. Com a missão de 
inspirar viagens e criar memórias para seus 
hóspedes, a marca também espera concluir a 
reforma que está sendo feita no The Ritz-Carlton 
New York, Central Park, além de continuar os 
trabalhos rumo à viagem inaugural do The Ritz-
Carlton Yacht Collection em fevereiro de 2020.

Com mais de 40 hotéis em 20 países e 
territórios, neste ano o St. Regis planeja inaugurar 
o St. Regis Hong Kong, assinado pelo designer 
André Fu, que combinou a elegância atemporal 

Hotel está localizado na região de Valparaíso 
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da marca com formas que representam a 
diversidade arquitetônica e cultural da cidade. 
A bandeira também aumentará sua presença 
na Europa com o The St. Regis Venice, situado 
no Canal Grande e oferecendo uma localização 
central para se explorar essa cidade histórica. 
Por fim, o St. Regis também pretende trazer seu 
glamour e serviço personalizado ao Cairo, um 
destino que tem atraído viajantes há décadas. 

Em 2019, a bandeira W dará continuidade 
a sua missão com a expectativa de abertura 
de oito novos hotéis, de Aspen e Ibiza a 
Muscat e Melbourne. O W equilibra o poder de 
uma marca internacional com a relevância 
e a personalidade de um conhecedor local, 
à medida em que continua a repaginar 
seu portfólio internacional com reformas 
multimilionárias, atualmente sendo realizadas 
ou planejadas em mais da metade de suas 
propriedades na América do Norte, incluindo no 
W Washington D.C. e W San Francisco.

Em 2018, a bandeira EDITION dobrou 
sua presença, passando de quatro a oito 
propriedades com inaugurações em Xangai, 
Bodrum, Barcelona e Abu Dhabi. A marca 
quer redefinir o significado de luxo com seu 
lançamento na Times Square, em Nova York, 
e levará sua perspectiva única para West 
Hollywood, com inauguração prevista para o 
segundo trimestre de 2019. 

Prometendo experiências únicas e autênticas, 
a The Luxury Collection está aumentando 
rapidamente seu conjunto de 110 hotéis em mais 
de 30 países e territórios ao redor do mundo. A 
The Luxury Collection planeja inaugurar nove 
propriedades ainda este ano em locais como 
Okinawa, Cesme, Buckinghamshire e Budapeste.

Em 2019, o JW Marriott espera continuar 
trazendo seu estilo de serviço acolhedor tanto 
a destinos tradicionais quanto novos, com 
inaugurações previstas para as Ilhas Maldivas, 
Xangai e Savannah, Geórgia, Estados Unidos.

Bulgari Dubai, uma das bandeiras de luxo da Marriott
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Conferência da Wyndham 2019 reuniu 250 participantes de 
14 países

Renomados palestrantes participaram desse evento que debateu assuntos importantes e atuais 
do setor

A Wyndham Hotels & Resorts realizou 
entre os dias 25 e 27 de março a Conferência 
Regional 2019, que aconteceu no Wyndham 
Panamá Albrook Mall, na capital panamenha 
e os números refletem o sucesso. O evento 
contou com 250 participantes de 14 paises da 
América Latina e Caribe, com grande presença 
de argentinos e mexicanos, onde a Wyndham 
Hotels & Resorts possui uma forte presença. 
A grade de palestras apresentou renomados 
profissionais da indústria hoteleira para debater 
assuntos importantes e atuais do setor. Dentre 
elas, destaque para: Martin Medrado, ex-
presidente do Banco Central da Argentina, entre 
2004 e 2010, que procurou destacar uma visão 
macro da economia na região. As tendências 
chaves que impulsionam oportunidades de 

investimento na indústria de hospitalidade na 
América Lationa foi o tema da palestra de Clay 
Dickinson, Diretor Geral para a América Latina 
e Caribe da JLL´s Hotels & Hospitality Group. A 
geração de valor na indústria de serviços com 
o Consultor Jonatan Loid e a busca de novas 
experiências e encantamentos nos meios de 
hospedagem pelos milleniuns foi tema da 
palestra de Jimena Faena, Diretora de Marketing 
e Comunicação Wyndham Hotels & Resorts na 
América Latina e Caribe. Um outro painel que 
chamou bastante a atenção foi o moderado 
pela advogada brasileira Márcia Rezeke, que 
reuniu outros três renomados juristas latino-
americanos, sendo: Humberto Ojeda, Vice-
presidente jurídico da Wyndham Hotels & 
Resorts para a América Latina, os advogados 

O público assistiu aos debates em confortáveis sofás e poltronas
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Jorge Mondragón do México e Aixa Noriega do 
Panamá. Nesse painel foi destacado a complexa 
legislação dos países latino-americanos que 
dificultam os investimentos e como proteger os 
dados dos clientes.

Para Maria Carolina Pinheiro, Vice-presidente 
de desenvolvimento da Wyndham para a América 
Latina e Caribe, essa conferência superou as 
expectativas. “Serviu para estreitar ainda mais o 
relacionamento com nossos clientes, para alinhar 

A advogada Márcia Rezeke moderou o painel sobre os desafios jurídicos para desenvover hotéis na América 
Latina e Caribe e a proteção de dados

Maria Carolina Pinheiro: “queremos aproveitar as oportunidades apresentadas pelo mercado brasileiro para 
crescer com 15 marcas”
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ações, manter nossas linhas estratégicas de 
crescimento e gerar negócios. E posso assegurar 
que muitos bons negócios foram gerados nesse 
evento”, destacou Maria Carolina.

Aposta no Brasil
Ela está com uma boa expectativa que, com a 

retomada de crescimento da economia brasileira, 
muitas oportunidades surgirão. “Queremos 
aproveitar as oportunidades para aumentar ainda 
mais o portfólio das seis marcas presentes da 
Wyndham Hotels & Resorts. Acreditamos que das 
20 marcas que possuímos, 15 delas se encaixam 
no contexto brasileiro com bandeiras desde 
econômicas até luxo. Pelo potencial de mercado 
oferecido, o Brasil é uma de nossas prioridades de 
crescimento na América Latina e Caribe”, revelou 
Maria Carolina.

O CEO da Wyndham Hotels & Resorts na América 
Latina e Caribe, Alejandro Moreno, destacou que 
a empresa conta com 230 unidades hoteleiras 
na América Latina e Caribe e tem um plano de 

Novos hotéis no Brasil
E ele adiantou que neste ano a Wyndham 

estará presente nas cidades de Olímpia (SP), 
Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Cruzeiro (SP) 
e os contratos já foram fechados. Mais seis 
cidades brasileiras estão em fase adiantada 
de análise pela Wyndham, para desenvolver 
unidades no Brasil, assim como existem 
projetos para Natal (RN), na capital paulista, 
Curitiba e Foz do Iguaçu, ambas no Paraná.

Outra importante ação ocorrida foi a 
premiação concedida pela Wyndham a 

crescimento de mais 30 hotéis em abertura 
até o final deste ano. “Mesmo o Brasil estando 
em terceiro lugar em números de unidades, 
atrás do México e Argentina, o País representa 
20% de nossa participação, mas estamos de 
olho nas oportunidades para crescermos e nos 
consolidarmos rapidamente. Nosso objetivo é estar 
presente em vários destinos atrativos para oferecer 
um misto de hotéis de lazer e corporativos aos 
nossos hóspedes”, destaca Moreno. 

Alejandro Moreno: “quatro cidades brasileiras terão nossas unidades ainda nesse ano”
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vários empreendimentos na América Latina 
e Caribe baseada na qualidade dos serviços 
prestados, nos comentários dos hóspedes e 
na implementação do padrão Wydham Words. 
O Best of Brand foi concedido ao Ramada 
Encore Osasco e ao Ramada Encore São 
Paulo Tiradentes, na capital paulista, ambos 
administrados pela Vert Hotéis. Já o prêmio 

de melhor projeto hoteleiro de 2018 foi para o 
Wyndham Gramado Termas & Spa, implantado 
pelo Grupo GR e Gramado Parks. Tradicionais 
fornecedores da indústria hoteleira estiveram 
presentes expondo vários produtos e soluções e 
entre eles estavam: Realgem´s Guest Solutions, 
Assa Abloy, Desbravador Software de Gestão, a 
implantadora hoteleira Hamam e a Samsung.
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Como avaliar a qualidade de sua hospedagem
Artigo de Mario Cezar Nogales*

As experiências dos hóspedes são a maior 
valia que um hotel pode ter e oferecer, haja vista a 
enorme quantidade de avaliações existentes nas 
diferentes redes sociais, agências de viagens on 
line (On Line Travel Agencies ou OTA’s) e grupos 
de conversas on line.

Estas experiências que são avaliadas 
pelos hóspedes, em sua grande maioria, nem 
conseguem perceber os esforços que as equipes 
existentes nos diferentes meios de hospedagem 
exercem para que tudo saia perfeito, desde a 
entrada até a saída do hóspede com a esperança 

de que ele volte novamente e comente de forma 
positiva os dias que passou no hotel.

Muitos destes itens que passam desapercebidos 
pelos visitantes estão no planejamento exercido 
pelo seu proprietário ou administrador e quase 
sempre nada tem a ver com o trabalho realizado 
pelas diferentes equipes existentes, mesmo 
em uma pequena pousada, este planejamento 
não é observado, apenas a falta dele (quando 
acontece), como por exemplo: uma cama mal 
arrumada, falta de toalhas ou até mesmo sinal 
do Wi-fi intermitente, falhas que podem ocorrer 
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Na chegada
Quando alguém chega na porta de qualquer 

meio de hospedagem, e desce do veículo buscando 
suas malas, é sinal de que é um hóspede. Logo, 
facilitar para que ele chegue até a recepção 
é a primeira indicação de que o proprietário 
é hospitaleiro. Portas fechadas com abertura 
automática, ou mesmo com alguém as abrindo, 
já é um bom começo: nada pior que tentar abrir 
uma porta com todas as malas na mão. Contudo, 
se alguém chegar até o carro e já coletar as malas, 
seu hóspede estará em boas mãos.

No momento do check-in
A recepção é a primeira impressão de qualquer 

meio de hospedagem e é ali que o hóspede sabe se 
terá ou não suas expectativas preenchidas.Logo, 
ser bem atendido, em um ambiente organizado 
com uma equipe uniformizada, é o primeiro sinal 
de preocupação de qualquer hoteleiro.

Na chegada ao quarto
Não existe decoração mais cafona que toalhas 

na cama de forma decorativa com o sabonete.
Toalhas existem para serem usadas no banheiro.
Francamente, não entendo estes administradores 
que querem que o hóspede já trabalhe na chegada 
ao quarto, ou seja, retirar as toalhas e colocá-las 
onde se deve (isto de fato é um amadorismo sem 
tamanho). Uma cama muito bem arrumada e 
aconchegante já realiza uma perfeita decoração.

É aqui que o hóspede vai saber, nos detalhes, se o 
planejamento de hospitalidade é uma preocupação 
ou não. Aqui vão os pontos de checagem:

Ter no mínimo dois travesseiros por pessoa: 
cada um dorme de uma maneira diferente e 
nada pior que ter apenas um travesseiro que não 
acomode bem para um sono tranquilo. Às vezes o 
hóspede dá sorte com um travesseiro, mas pode 

ser que seja baixo demais ou alto demais, por isso 
o meio de hospedagem deve ter pelo menos dois, 
um alto e um baixo, assim o hóspede terá a certeza 
de que poderá se acomodar para uma boa noite 
de sono.

Ter protetores de travesseiros e de colchão: 
nada pior que encontrar travesseiros sem 
protetores, isto é um sinal de que o hóspede 
anterior deixou vários itens ali (como fluidos 
corpóreos, caspa, maquiagens, etc.). Travesseiros 
sem protetores é o mesmo que dormir com um 
estranho. Já os protetores de colchão realizam o 
mesmo, se já estão lá, agora é observar se foram 
de fato trocados/lavados.

Amenidades para tomar banho: xampus, 
condicionadores, sabonetes e papéis higiênicos 
devem ter uma qualidade mínima. Nada pior que 
aqueles frascos cheios de água com um cheiro 
desagradável ou um sabonete que não faça espuma. 
No mercado há somente dois fabricantes com a 
qualidade necessária para atender este quesito 
(que me perdoem os demais). Basta chacoalhar o 
frasco do xampu: se ele ficar com aparência de gel 
é sinal de que há xampu no frasco. O condicionador 
é só o colocar de cabeça para baixo, se escorrer, é 
apenas um líquido colorido. E o sabonete... Há tanta 
variedade... E não é o tamanho que faz a diferença. 
Para testar você terá de usar: lave as mãos, se fizer 
espuma e não deixá-las ásperas é um bom sinal. 
O melhor mesmo é o de glicerina ou o vegetal; já o 
papel higiênico é um “causo”, brancura não é sinal 
de qualidade e sim a maciez. Sua absorção deve 
ter aquele sinal de que foi colocado ali para “meu 
uso pessoal”, aquela dobrinha que boa parte dos 
meios de hospedagem faz é para isso mesmo, para 
mostrar que aquele rolo foi colocado “para mim” 
ou seja, para o novo hóspede (mesmo que o rolo 
esteja pela metade), mas cuidado, devem haver 
pelo menos dois rolos.

Esta é a primeira parte de como avaliar um 
meio de hospedagem de forma prática e serve 
tanto para hóspedes quanto para proprietários. 
Aguardem o próximo.

por falta de cuidado da equipe ou por questões 
alheias ao hotel (como o sinal do Wi-FI).

Muito embora, o que vale de fato, são as 
experiências que os hóspedes têm em seu 
momento de hospedagem na hora de realizar 
uma avaliação. Aqui vão algumas dicas de como 
avaliar se o proprietário do hotel se preocupa 
mesmo com seus clientes.

*Mario Cezar Nogales é consultor especializado 
em hotelaria e conta com expêriencia profissional 
no ramo desde 1989, sendo autor de sete livros 
técnicos em hotelaria.

Acesse: www.snhotelaria.com.br



Opinião

88

Isenção de vistos e a não incidência de PIS/Cofins na hospedagem 
de estrangeiros

Além de atrair mais turistas ao território 
brasileiro, a isenção de vistos para 
estrangeiros pode intensificar o afastamento 
da incidência de PIS e Cofins sobre os serviços 
de hospedagens, quando o pagamento 
representar ingresso de divisas
Artigo de Murillo Akio Arakaki*

Recentemente, o Governo Federal editou 
o Decreto nº 9.731/2019 que dispensou 
unilateralmente o visto de visita para os 
nacionais da Comunidade da Austrália, do 
Canadá, dos Estados Unidos da América e do 
Japão. De acordo com a redação do decreto, 
o estrangeiro poderá “entrar, sair, transitar 
e permanecer no território da República 
Federativa do Brasil, sem intenção de 
estabelecer residência, para fins de turismo, 
negócios, trânsito, realização de atividades 

artísticas ou desportivas ou em situações 
excepcionais por interesse nacional”.

Apesar da polêmica levantada sobre o 
princípio da reciprocidade, o fato é que a 
isenção de vistos gerou um crescimento 
significativo na busca de estrangeiros 
por viagens turísticas ao Brasil, conforme 
levantamento do site de viagens Kayak.

Com isso, percebe-se que a lógica da 
isenção de vistos é justamente atrair mais 
turistas ao território nacional e melhorar a 
economia, aumentando o faturamento de 
estabelecimentos hoteleiros, restaurantes e 
demais atrações turísticas espalhadas pelo 
Brasil.

Entretanto, há um outro benefício reflexo 
que deve ser explorado: a não incidência de 
PIS e Cofins sobre hospedagens quando o 
pagamento representar ingresso de divisas.

Com o aumento das hospedagens de 
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estrangeiros, os hotéis devem se atentar ao 
entendimento já expressado pela Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, por meio da Solução 
de Consulta nº 153/2013 (SRRF08/Disit), de 
que o pagamento da hospedagem feito por 
estrangeiros que configure ingresso de divisas 
não está no campo de incidência do PIS e da 
Cofins.

Muitos empreendimentos não sabem ou 
não aplicam esse conhecimento na apuração 
desses tributos, de maneira que eles calculam o 
pagamento dessas contribuições sobre todos os 
serviços prestados pelo hotel, e, por isso, acabam 
pagando mais do que realmente devem.

O STJ – Superior Tribunal de Justiça ainda 
mantem o mesmo posicionamento do Recurso 
Especial nº 1.268.345/MA, em que ele reconhece 
que a não incidência do PIS e da Cofins nesses 
casos fica condicionada a duas exigências: 
1) que os serviços prestados pelo hotel seja 
feito a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior e; 2) que o pagamento 
pelos serviços prestados represente ingresso 
de divisas, “ainda que o recebimento do valor 
destes pelo estabelecimento seja intermediado 
por instituições financeiras nacionais”.

Quanto à segunda condição, entende-se 
por ingresso de divisas a entrada de moeda 
estrangeira no país decorrente do pagamento 
realizado, nos moldes da legislação financeira 
e cambial. Os exemplos mais comuns são 
os pagamentos feitos com cartão de crédito 
internacional (emitidos no exterior) e os 
cheques de viagem (traveller’s checks).

Cumpridas essas condições, a hospedagem, 
a telefonia, a lavanderia, os traslados e demais 
serviços prestados pelo hotel não estão 
sujeitos à incidência do PIS e da Cofins. Porém, 
pelo entendimento da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil, esse benefício não se aplica 
na venda de mercadorias, como refeições não 
inclusas no preço da diária e compras em lojas 
de conveniência.

Outra hipótese destacada que não gera 
o benefício, segundo a Receita Federal, é a 
locação de bens móveis, haja vista tratar-se de 
uma obrigação de dar e não uma exportação 
de prestação de serviços. O uso de moeda 
estrangeira em espécie também não gera o 
benefício, tendo em vista que o ingresso de 

divisas não se deu especialmente em razão do 
pagamento dos serviços prestados pelo hotel.

Por outro lado, a polêmica que foi levantada 
é se incide as contribuições em comento sobre 
os valores recebidos pelo hotel das agências 
de viagens, relativos aos serviços que serão 
prestados a estrangeiros e nos casos em que 
esta agência tenha recebido os valores do 
exterior. A Receita Federal entendeu que tais 
valores não representam ingresso de divisas 
e, consequentemente, haveria a incidência 
do PIS e da Cofins, porém, parece que, nesse 
ponto, houve uma interpretação equivocada 
que prejudica os estabelecimentos hoteleiros.

Diante do exposto, conclui-se que o aumento 
do número de estrangeiros que visitam o Brasil 
também pode gerar uma redução de custos 
tributários aos empreendimentos hoteleiros, 
tendo em vista a não incidência de PIS e Cofins 
sobre os seus serviços prestados quando o 
respectivo pagamento representar ingresso 
de divisas. Porém, aqueles que não distinguem 
a prestação de serviços pagos mediante 
cartões de crédito internacionais (emitidos 
no exterior) ou cheques de viagem (traveller’s 
checks) devem fazer um planejamento 
tributário para a recuperação dos créditos 
dos pagamentos a maior dos últimos cinco 
anos, bem como passar a usufruir dessa não 
incidência tributária.

*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.

E-mail: murillo@arakakiadvogados.com.br
Site: https://www.arakakiadvogados.com.br
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Fim dos vistos a quatro países e abertura do capital estrangeiro para 
as companhias aéreas é comemorado pelo trade

Duas boas notícias foram comemoradas 
no mês de março pela hotelaria no Brasil 
e pelo trade em geral: a isenção de vistos 
para cidadãos americanos, australianos, 
canadenses e japoneses e a abertura de 100% 
do capital estrangeiro para as companhias 
aéreas internacionais ingressarem no 
Brasil. O fim dos vistos para essas quatro 
nacionalidades, passará a valer em 17 de junho 
e facilitará o ingresso destes viajantes no 
Brasil. O Presidente da Clia Brasil - Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz, 

aposta em resultados positivos e elogia o 
Ministro Marcelo Álvaro por encampar um 
pleito histórico do segmento. “A Argentina, que 
não exige vistos para americanos - embora 
os americanos exijam deles -, teve avanços 
importantes. A partir dessa facilidade, abrimos 
a possibilidade de ter navios o ano todo no 
Nordeste, por exemplo. Isso estimula toda a 
indústria do turismo a investir”, comemora.

A opinião é compartilhada pelo Presidente 
Executivo da ABRASEL - Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci 

Deverá ter um grande aumento de visitantes ao Brasil dos quatro países após o fim da obrigatoriedade do visto
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O Presidente da ABIH Nacional - Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, Manoel Cardoso 
Linhares, por sua vez, observa que a isenção 
beneficia a economia do País como um todo. “Os 
vistos dificultam muito a chegada de turistas, e 
agora vamos ter um impacto considerável não 
apenas no turismo, mas em toda a economia. 
O Ministro, em muito pouco tempo, teve papel 
primordial no sentido de fazer o governo como 
um todo compreender que o problema do 
turismo é a burocracia”, constata.

Júnior. “O impacto no ramo de alimentação 
será muito positivo. E essa ação vai na linha 
do que há muito a gente defende, de tirar as 
barreiras que nos mantêm com números muito 
aquém das expectativas”, sustenta.

Espaço para avanços
Já Alexandre Sampaio, responsável pela 

área de turismo na CNC Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo e Presidente da FBHA - Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação, 
frisa que a medida vai reforçar a atração de 
visitantes de alto poder aquisitivo. Ele prevê 
que a decisão abrirá espaço para outros 
avanços. “Isso insere o País no rol de nações 
com políticas desenvolvimentistas. E tenho 
certeza que teremos outras vitórias em curto 
prazo”, vislumbra.

Magda Nassar, Presidente da BRAZTOA 
- Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo e Vice-Presidente da ABAV - 
Associação Brasileira das Agências de Viagens, 
também espera novas conquistas. Ela acredita 
que a medida aponta para a superação de 

obstáculos ao desenvolvimento do setor. “Para 
as operadoras e agências de viagens, há um 
novo horizonte. Tirar o visto brasileiro é muito 
difícil, a gente recebe várias reclamações, 
principalmente dos americanos. O Ministro 
Marcelo já nos disse que o direcionamento do 
Presidente Bolsonaro é de tirar entraves para a 
economia girar”, relata Magda.

Incremento aos destinos
Como segundo destino brasileiro na 

preferência dos turistas estrangeiros, Foz do 
Iguaçu espera incrementar significativamente 
o número de visitantes com o fim do visto de 
entrada no Brasil para turistas dos Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A meta, de 
acordo com o Secretário de Turismo, Indústria, 

Manoel Cardoso Linhares: “Os vistos 
dificultam muito a entrada de turistas”.

Alexandre Sampaio: “Essa decisão abrirá 
espaço para outros avanços”

Foz do Iguaçu é o segundo destino mais visitado pelos 
turistas estrangeiros e um dos atrativos são as Cataratas
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Fim dos vistos
E a outra notícia bastante comemorada 

pelo trade no mês de março foi a aprovação 

do projeto de lei 2724/15 que elimina o teto 
de participação do capital estrangeiro 
em empresas aéreas nacionais. O texto 
também altera dispositivos da Lei Geral do 
Turismo, uma das bandeiras do Ministério do 
Turismo para promover a desburocratização 
e a modernização do setor. O Ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, comemorou 
a aprovação da matéria pelos deputados. 
“Aquela semana ficará na história do turismo 
brasileiro, pois além de implantarmos 
a isenção de vistos para quatro países, 
conseguimos avançar em medidas que vão 
contribuir decisivamente para aumentar o 
fluxo doméstico e internacional, fortalecendo a 
economia e gerando mais empregos e renda”.

A abertura do mercado doméstico de aviação 
e as mudanças na Lei Geral do Turismo são 
algumas das pautas prioritárias da pasta para 
o fortalecimento do setor. A expectativa é que a 
aprovação do fim do limite de capital estrangeiro 
na aéreas promoverá a abertura de novas 
rotas, a criação de novos voos, a reativação de 
aeroportos e pode, ainda, reduzir o preço das 
passagens para o viajante, porque desconcentra 
e incentiva o crescimento do mercado.

Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, 
é dobrar o número de turistas provenientes 
dos EUA até o final do ano. No ano passado, 
34.547 americanos visitaram o Parque Nacional 
do Iguaçu para conhecer as Cataratas, o que 
representa um crescimento de 47% em relação 
ao ano anterior, quando 23.342 estiveram no 
atrativo. Em janeiro e fevereiro deste ano, o 
aumento foi ainda mais expressivo, de 74,8%: 
9.547 americanos estiveram no Parque, enquanto 
que nos dois primeiros meses do ano passado, 
5.460 visitantes passaram pela unidade de 
conservação. “A medida vem na hora certa e 
vai aquecer o setor. Se já estávamos crescendo 
bastante com a exigência do visto eletrônico, 
imagine agora, com a dispensa do visto de 
entrada. Podemos chegar a 70 mil turistas 
americanos até o final deste ano e a 100 mil no 
próximo”, afirma o Secretário. O maior desafio, 
segundo ele, é garantir conectividade aérea 
para atender fluxo crescente de turistas dos EUA 
para Foz do Iguaçu. 
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A participação de 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas no Brasil que fazem voos domésticos é comemorada pelo trade 
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Serena Melani será a primeira 
mulher a comandar um 
cruzeiro em viagem inaugural

A Regent Seven Seas Cruises, companhia de 
cruzeiros marítimos de luxo, anunciou em março 
que a capitã Serena Melani comandará a nova 
embarcação da empresa, a Seven Seas Splendor, 
que será inaugurada em fevereiro de 2020, fazendo 
dela a primeira mulher na história da indústria de 
cruzeiros a liderar um navio em seu lançamento. 

A capitã, de 45 anos, progrediu rapidamente 
para funções de liderança em navios de cruzeiro 
em sua carreira de quase 30 anos. Serena Melani 
ingressou na Regent em 2010 como Oficial de 
Ponte, depois exerceu as funções de Oficial de 
Navegação, Oficial de Segurança e Capitão de 
Equipe a bordo do Seven Seas Voyager. Ela se 
tornou a primeira Capitã Master da empresa em 

2016 e comandou o Seven Seas Explorer, o Seven 
Seas Mariner e o Seven Seas Navigator.

“Melani é uma referência internacional, 
admirada por nossos hóspedes e equipe. Temos 
orgulho em nomeá-la como a primeira capitã 
do setor a lançar um novo navio de cruzeiro e 
esperamos ansiosos pelo seu sucesso liderando 
o Seven Seas Splendor durante os próximos 
anos”, declarou o Presidente e Diretor Executivo 
da Regent Seven Seas Cruises, Jason Montague. 

Com aproximadamente 55 mil toneladas e 
transportando 750 convidados, o Seven Seas 
Splendor contará com uma das mais altas 
proporções de espaço e relação tripulantes/
passageiros da indústria de cruzeiros. Ele 
apresenta a Regent Suite, a maior suíte 
construída em um navio de cruzeiro de luxo - 
com mais de 278m² de acomodações internas e 
uma varanda de 120 m². 

Capitã assume o posto a partir de fevereiro de 2020
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A acomodação completa conta com um spa 
particular (com sauna exclusiva, incluindo opção 
a vapor), vista panorâmica de 270 graus sobre a 
proa do navio e solário envidraçado localizado 
no topo da ponte, proporcionando uma vista 
de capitão. Os hóspedes da suíte desfrutam 
de um mordomo pessoal para gerenciar todos 
os detalhes da experiência, além de um carro 
particular com motorista e guia em cada um 
dos portos e o conforto de uma cama Vividus de 
US$ 200.000 da marca Hästens.

Aéreo doméstico puxa mercado 
de viagens corporativas

Dados processados pelo BI Abracorp 
indicam crescimento vigoroso do segmento 
aéreo nacional em janeiro de 2019. Se o Brasil 
tradicionalmente entra no ritmo depois do 
Carnaval, as TMC´s associadas Abracorp e o 
mercado corporativo não esperaram, sequer, a 
folia começar. O aéreo doméstico apresentou 

crescimento de 18.6% nas vendas, em relação ao 
mesmo período de 2018.

Corroboram o resultado medido pelo BI 
Abracorp os dados publicados pela ANAC focados 
no ASK (assentos por quilômetro voado), com os 
bilhetes emitidos nas TMCs da entidade. Enquanto 
esses dados da ANAC indicam crescimento de 
3.3% em janeiro de 2019, os bilhetes emitidos na 
Abracorp cresceram 13.8%. Isso confirma que o 
mercado corporativo começou o ano em alta 
no Brasil e contribui para o turismo virar pauta 
econômica. Cabe ponderar que os dados da 
ANAC incluem todos os segmentos do turismo a 
lazer e a negócios.

O Presidente do Conselho de Administração 
da Abracorp, Carlos Prado destaca: “muito 
estimulante e animador constatar, em números, 
aquilo que o feeling dos empresários e dirigentes 
já intuía. Mesmo com o novo governo ainda 
buscando a melhor embocadura, o mercado dá 
bons sinais de confiança na política econômica 
que se esboça. O resultado das vendas do aéreo 
nacional pelas TMCs Abracorp, em janeiro, dá 
substância ao nosso otimismo”.

Crescimento nas vendas foi de 18.6%
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Pestana Hotel Group conta com novo 
Gerente de Vendas

O Pestana Hotel Group anuncia a contratação de Jaime Masalla 
para o cargo de Gerente de Vendas. Atuando no mercado há mais 
de 25 anos, o executivo será o responsável pela região sul do país e 
terá base no Pestana Curitiba (PR), situado no bairro do Batel.  

Jaime é formado em Marketing e Propaganda, iniciou sua carreira 
na hotelaria como mensageiro e teve passagens por Redes como 
Blue Tree, Estanplaza e Accor.

Rede Mabu de Hotéis & Resorts apresenta 
Eduy de Azevedo como Diretor Geral

O executivo Eduy de Azevedo assumiu recentemente a Diretoria Geral de 
Hotelaria da Rede Mabu de Hotéis & Resorts. Com formação em Hotelaria e 
vasta experiência no mercado de turismo, o executivo acumula passagens por 
importantes redes nacionais e internacionais, como THG, BHG, Tivoli, Blue Tree, 
Costa do Sauípe, entre outras, tendo também ocupado a posição de Head de 
Produtos da CVCCORP. 

O objetivo de Eduy é fortalecer a trajetória de sucesso da Mabu, especialmente neste momento de expansão, com os 
novos hotéis econômicos e os produtos My Mabu e Blue Park. 

Beach Park Entretenimento 
expande estrutura organizacional

A expansão e a construção de dois novos parques e três 
hotéis a partir de 2021 do Beach Park Entretenimento fizeram 
com que o grupo expandisse sua estrutura organizacional. 
O cargo de Diretor Geral foi renomeado para CEO, Chief 
Executive Officer, ocupado há 15 anos pelo executivo Murilo 
Pascoal. Outra novidade é a criação do posto de COO, Chief 
Operating Officer. Paulo Menezes será o responsável por toda 
parte operacional da empresa. O executivo trabalha há 20 
anos no Beach Park e já respondia pelas áreas de tecnologia, 
compras, engenharia e hotelaria. Com a mudança, toda a 
equipe dos negócios Aqua Park, Restaurante da Praia e a 
Vila Azul do Mar passam a responder para o COO.

 Na área de operações hoteleiras, a novidade é Márcio 
Ramalho, gestor com 30 anos de experiência na Rede 
Accor. Ele passa a ser responsável pela operação de todos 
os hotéis do grupo como Gerente de Operações Hoteleiras. 

A executiva Anunciada de Moraes é a nova Gerente da 
Área de Recursos Humanos. A profissional, com mais de 30 

anos de experiência no mercado hoteleiro, será responsável por captar novos talentos para a empresa e pela estruturação 
de novos projetos, com total foco no desenvolvimento das equipes e de suas lideranças. Anunciada teve passagens pelo 
Meliá Hotels International, onde ficou por 19 anos, e pelo Grupo Accor, onde ficou por mais 10 anos. 

Alyne Menezes, Gerente Financeira, assume o cargo de Diretora Financeira, sendo responsável também pela Contabilidade, 
Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas. Alyne tem no currículo experiências na área de energia renovável na Martifer 
Renewables Brasil e também na de aviação na TAM Express. 

Jaime Masalla

Paulo Menezes Márcio Ramalho

Anunciada de Moraes Alyne Menezes

Eduy de Azevedo
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Atlantica Hotels apresenta a Gerente Geral do 
Quality Hotel Paulista

Convertido recentemente ao portfólio da Atlantica Hotels, o Quality 
Hotel Paulista, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo (SP), 
conta agora com Alessandra Esteves no cargo de Gerente Geral.  Com 
19 anos de experiência na hotelaria, Alessandra foi Gerente Geral 
do Sleep Inn Ribeirão Preto (SP), onde ficou por nove anos. Depois 
passou pelo Quality Hotel Aeroporto Vitória (ES), permanecendo por 
três anos. Formada em Psicologia, Licenciatura e Bacharelado, com 
pós-graduação em Gestão de Pessoas, Alessandra assume com 
entusiasmo o novo desafio.

Novo GG no Wyndham Garden 
Convention Nortel

Accor América do Sul anuncia André 
Sena como Chief Digital Officer 

O executivo Carlos Nunes é o novo Gerente Geral 
do Wyndham Garden Convention Nortel, localizado 
na zona Norte paulistana. Nunes tem como desafio 
manter o posicionamento do complexo na rota dos 
grandes eventos na cidade de São Paulo. O profissional 
é formado em Administração de Empresas com 
Especialização em Hotelaria e Pós-Graduação em 
Controladoria Estratégica. Com 25 anos de experiência 

na hotelaria, Carlos Nunes já teve passagens por grandes redes hoteleiras, além de experiência em 
hotéis e condo-hotéis com atuação em operações e implantações.  

A contratação de uma liderança para as 
áreas de Web, TI, Vendas, Distribuição, Fidelidade 
e Experiência do Consumidor marcou o mês 
de março na Accor. Na posição de Chief Digital 
Officer – CDO - Accor América do Sul, André 
Sena Keresztes chega para impulsionar as 
atividades relacionadas às áreas em questão 
e, consequentemente, ampliar o volume de 
negócios para os hotéis operados pelo Grupo e 
para os parceiros. 

Membro da Accor South America Committee - ASAC, o novo gestor estará constantemente em 
contato com as equipes globais e iniciativas estratégicas da marca, além de se reportar diretamente 
ao CEO Accor América do Sul, Patrick Mendes, e a Maud Bailly, CDO Accor Global.

André Sena é graduado em Administração de Empresas e Ciência da Computação pela 
Washington & Lee University e tem MBA em Marketing pela Fundação Instituto de Administração 
- FIA. Antes da Accor, ocupou cargos de liderança em vendas, marketing, e-commerce, digital e 
customer experience em empresas como VIVO e LATAM Airlines. 

Alessandra Esteves

Carlos Nunes

André Sena 
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Blue Tree Premium Alphaville 
recebeu Grupo Mulheres do Brasil

Com o slogan “Você sonha com um país melhor? 
Então junte-se a nós”, o Grupo Mulheres do Brasil, 
presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, 
organizou em 11 de março, no Blue Tree Premium 
Alphaville, em São Paulo (SP), uma reunião do núcleo 
Barueri para estudar e propor ações promovidas em 
conjunto pelas mulheres, com o intuito de construir um 
país mais justo.

O encontro contou com a participação de 
aproximadamente 50 mulheres, entre elas professoras, 
líderes de comunidades, jornalistas, executivas, 
empreendedoras, ou seja, pessoas de diferentes 
profissões e classes sociais, mas que buscam 
igualdade de oportunidades entre gêneros e raças.

Radisson Hotel Belém adota 
canudos biodegradáveis em 
sua operação

Localizado em Nazaré, na capital paraense, o 
Radisson Hotel Belém começou a servir drinques, 

sucos e refrigerantes com canudo de papel 
biodegradável, caso haja solicitação do hóspede. Os 
canudos de plástico foram eliminados da operação 
do hotel desde o começo do ano. 

O Gerente Geral do Radisson Hotel Belém, Leonardo 
Rodrigues, afirma que qualquer empreendimento 
hoteleiro deve ser agente e disseminador de 
causas ambientais. “Queremos contribuir com a 
diminuição da poluição, principalmente nos oceanos, 
participando ativamente da conscientização de todos 
os nossos públicos de relacionamento”, afirma. 

Com a nova conduta, a expectativa é reduzir, por 
ano, o uso de 12 mil canudos plásticos na operação 
do hotel. “Com a divulgação de nossa campanha, 
que tem parceria do restaurante JP, esperamos 
impactar não apenas hóspedes, mas também nossos 
colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio, 
convidando-os a serem propagadores da causa”, 
declara o Gerente Geral.

Em pesquisa publicada há quatro anos pela revista 
científica Science, foi revelado que são gerados 275 
milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano 
em todo o mundo, dos quais aproximadamente 10 
milhões de toneladas chegam aos oceanos. 

Encontro contou com a participação de aproximadamente 50 mulheres

Canudos plásticos foram eliminados do hotel
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Tramontina lança canudos reutilizáveis de 
aço inox

Totalmente feitos de aço inox, material de alta durabilidade e 
resistência, os novos canudos da Tramontina são uma alternativa 
sustentável para substituir os canudos plásticos do setor hoteleiro. 

Com design curvado moderno, inovador e compacto, é ideal para 
drinques, sucos e refrigerantes, inclusive bebidas quentes. O produto 
acompanha escova de limpeza, não enferruja e não transfere odor 
nem gosto. 

Contato – www.tramontina.com.br 

Deca apresenta acessórios de banheiros 
assinados por renomados profissionais

Com uma linha criada pelo designer Jader Almeida, parceiro de Deca 
desde 2015, a marca expande sua atuação no segmento de produtos 
para banheiros e apresenta ao mercado linhas assinadas por grandes 
nomes da arquitetura, como Arthur Casas e Osvaldo Tenório.

Utilizando-se de linhas suaves, a coleção de Jader Almeida contempla 
cubas, torneiras e misturadores. A primeira cuba desenvolvida foi a L.300 
na cor branca, se destacando pelo visual leve e laterais planas, que 

convergem para o centro onde escoa a água de maneira suave. 
Com design moderno e linhas retas, a cuba do arquiteto Arthur Casas apresenta um modelo suspenso por uma 

base e área de apoio de itens para banheiro. Seguindo a linha minimalista da cuba, Casas projeta um misturador 
cromado em uma única peça, no qual o acionamento do comando se encontra no mesmo corpo da bica.

Já a cuba cilíndrica de sobrepor do designer e arquiteto pernambucano Osvaldo Tenório chama atenção pelo seu 
tamanho, grande para os padrões encontrados normalmente, e pelo design de bordas finas e arrojadas. 

Contato – www.deca.com.br

Nonius oferece produto de voz IP-PBX 
específico para setor de hospitalidade

Compatível com os principais fabricantes de telefones analógicos e 
IP, o IP-PBX da Nonius foi projetado para a hospitalidade e provou ser um 
investimento rentável para empreendimentos de qualquer tamanho.

Sua principal característica inclui uma Integração PMS Embutida, 
fornecendo serviços como tarifação, correio de voz, serviço de despertador, 
status do quarto (limpeza e mini-bar) e ativação/desativação da linha 
telefônica no ato do check-in/check-out. As tarifas podem ser definidas 
on-demand e estão disponíveis relatórios detalhados sobre a utilização do 
telefone pelo hóspede e pela equipe do hotel. 

O IP-PBX tem um conjunto muito rico de recursos incorporados em um 
único dispositivo de Classe Industrial 1U, com capacidade de suportar qualquer tipo e tamanho de propriedade.

Contato - www.noniussoftware.com/pt-br/






