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Para você que 
necessita se atualizar 
dos últimos fatos 
e acontecimentos 
do setor hoteleiro 
no Brasil, essa é a 
opção certa. Abra, 
comece a ler e veja 
por que somos a 
principal referência 
do setor hoteleiro 
no Brasil. A começar 
com uma entrevista 
exclusiva com Juan 
Ignácio Rodriguez, o 
novo timoneiro da 

RCI na América Latina.
Nessa edição apresentamos uma matéria especial 

sobre o sistema IPTV, conheça a tecnologia e veja como 
ela está crescendo cada vez mais na hotelaria brasileira. 
Várias implantações de hotéis que acabam de entrar 
em operação também são apresentadas.

Destaque, ainda, para o Property Meeting, evento 
de manutenção hoteleira que a Accor promoveu com 
sucesso. Conheça a nova identidade visual do GR 
Grupo, que passou a se chamar GR Group, visando a 
internacionalização e a parceria com a Wyndham na 
unidade de Olímpia (SP). Enfim, uma edição recheada 
de muitas informações com nossa marca de altíssimo 
conceito e padrão de credibilidade. A todos uma ótima 
leitura e até nosso encontro em junho.
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Informações confiáveis
“Eu, como profissional da hotelaria, Diretor dos Hotéis Ponta Verde e todas as nossas 

lideranças, somos leitores assíduos da Revista Hotéis. Ela é uma grande fonte de 
informações confiáveis e de grande importância para nos manter atualizados no 

mundo da gestão hoteleira. Além disso, nos oferece matérias com profundidade no tema e, 
acima de tudo, com credibilidade. Parabéns à Revista Hotéis pelas suas ações inovadoras com 
qualidade das informações”!

Diretor Comercial dos Hotéis Ponta Verde

Mauro Vasconcelos
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grande responsabilidade estar à frente de 
uma região como a América Latina onde, 
sem dúvida, contamos com uma grande 
equipe comprometida em sempre oferecer 
experiências insuperáveis aos nossos clientes, 
sócios e executivos. Isso sem falar, é claro, do 
nosso compromisso com o desenvolvimento 
do mercado. Como líder da América Latina 
e, como tenho feito ao longo de 20 anos 
trabalhando na indústria turística, estou 
consciente que enfrentamos desafios 
importantes em cada uma das regiões onde 
estamos presentes. Entre eles estão fatores 
sociais, políticos, econômicos e naturais que 
ocorrem constantemente ou esporadicamente. 

No entanto, nossa indústria, na mesma 
medida em que sofre os impactos da crise, 
é um dos primeiros setores econômicos a se 
recuperar quando a crise ocorre. Isso porque, 
sem dúvida, nossa prioridade é sempre 
dar continuidade ao trabalho que estamos 
realizando na companhia de uma maneira 
estratégica, dinâmica, flexível e, sobretudo, 
focada nas necessidades dos nossos 
clientes, tanto empreendedores como aliados 
estratégicos, tanto para o fortalecimento de 
um produto competitivo como para nossos 
sócios, ante a evolução constante de nossos 
mercados.

R.H - Em 2019 a RCI está completando 45 anos 
de atividades. O que isso representa para vocês? 

Juan Ignácio Rodriguez, 
o timoneiro da RCI na 

América Latina

Após 20 anos trabalhando na indústria 
turística, Juan Ignácio Rodriguez 
assumiu recentemente o cargo de CEO 
para a América Latina da RCI, uma das 
maiores intercambiadoras de tempo 
compartilhado do mundo, com forte 
presença no Brasil. Ele está liderando 
uma vasta região com cultura e costumes 
completamente diferentes, somado aos 
fatores sociais, políticos, econômicos e 
naturais que ocorrem constantemente 
ou esporadicamente. Seu desafio será 
manter o bom posicionamento da 
empresa no mercado, reforçando as 
alianças estratégicas, o fortalecimento de 
um produto competitivo e acompanhar a 
evolução do mercado. 

Em 2018, a RCI América Latina afiliou 
37 novos empreendimentos, sendo 12 
no Brasil. Atualmente, no país, são 242 
Empreendimentos Afiliados à RCI e 
com crescimento em vendas de quase 
9%, o que representa 84.639 semanas 
vendidas. A América Latina fechou 2018 
com um crescimento aproximado de 5% 
em vendas em comparação a 2017: foram 
465.556 semanas vendidas e mais de 1.699 
Empreendimentos Afiliados. Confira esses 
e mais dados nessa entrevista exclusiva.

Revista Hotéis - Você assumiu recentemente 
o cargo de CEO da RCI para a América Latina. 
Quais os desafios desse novo cargo? E quais 
as mudanças que pretende implementar?

Juan Ignácio Rodriguez - Para mim, é 
um grande prazer e, ao mesmo tempo, uma 

(...) nossa indústria, na mesma 
medida em que sofre os impactos 
da crise, é um dos primeiros setores 
econômicos a se recuperar quando 
a crise ocorre.
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J.I.R - É um marco muito importante e 
nos motiva, cada vez mais, a continuar 
atuando como companhia comprometida em 
impulsionar os mercados em que atuamos, com 
um foco produtivo e criativo, promovendo, a 
todo momento em nossa equipe de trabalho, a 
paixão, a comunicação e a inovação constantes 
com a finalidade, de um lado, de agregar valor 
aos nossos produtos e, de outro, contribuir 
com a criação de novos. Da mesma forma, 
continuaremos compartilhando informações 
estatísticas e experiências, reforçando de 
maneira direta o nosso apaixonante setor da 
Propriedade Compartilhada. 

R.H - Quais são as expectativas de 
crescimento da RCI nos próximos anos na área 
sob seu comando?

J.I.R - Eu sempre falo que todos que 
trabalham há muito tempo no setor do turismo, 
certamente estão na indústria correta. Tanto 
o turismo em geral, como a Propriedade 
Compartilhada, apresentaram um crescimento 
constante nos últimos anos. É fato: estamos em 
uma indústria que aproveita as oportunidades 
geradas por todas as adversidades que se 
apresentam. 

Estou convencido que a Propriedade 
Compartilhada continuará crescendo de 
maneira orgânica e isso eu reforço com o 
histórico estatístico ao mencionar que a média 
de crescimento anual na América Latina é 
de 4% nos últimos dez anos com relação ao 
volume de vendas (valores em dólares) e de 
6% aproximadamente em semanas vendidas. 
Isso quer dizer que visualizamos a expectativa 
de crescimento nos próximos anos com a 
mesma tendência e, mesmo observado uma 
certa desaceleração econômica em alguns 
países, nossa expectativa de crescimento para 
os próximos anos está entre 5% a 7% na nossa 
Indústria.

R.H - O que representa a operação da RCI na 
América Latina e como enxerga esse mercado 
que atuam nos próximos anos?

J.I.R - Para a RCI Global, a região da 
América Latina é muito importante, sendo a 
segunda região com maior volume de vendas 
e crescimento a nível mundial - possui dois 
dos cinco principais países do mundo com 
maiores números em vendas na Propriedade 
Compartilhada. Todos nós que trabalhamos 
nessas regiões somos conscientes de que 
contamos com países ricos em recursos 
naturais, gastronômicos, culturais e, sobretudo, 
o calor humano refletido no desenvolvimento 
de importantes produtos e serviços turísticos. 
Cada vez mais, os turistas do mundo inteiro 
vêm à América Latina como primeira opção. 
E isso é muito bom. E, por isso, vamos 
continuar gerando valor agregado aos nossos 
Empreendimentos Afiliados para fortalecer 
seus produtos, como também oferecer mais 
opções de empreendimentos na região para 
os nossos sócios. 

R.H - O que representa a operação da RCI 
no Brasil e como analisa o mercado?

J.I.R - Para a RCI, o Brasil representa um país 
com grandes oportunidades de crescimento. O 
Brasil conta com uma presença extremamente 
importante na região e a sua liderança está 
refletida na quantidade de vendas, semanas 
vendidas e Empreendimentos Afiliados. Nos 
últimos anos, o País demonstrou uma posição 
estável e um genuíno compromisso com a 
indústria e com a região. Estamos certos de 
que, nos próximos anos, esse crescimento 
orgânico continuará no Brasil e na América 
Latina, em geral.

R.H - A Multipropriedade acaba de ser 
regulamentada no Brasil. Isso poderá 
consolidar ainda mais esse segmento assim 
como o timeshare já conquistou espaço? 
Como vocês analisam esse mercado?

J.I.R - Sem sombra de dúvida, um produto 
ou um serviço de qualquer indústria que esteja 
regulamentada dentro dos parâmetros da 
lei provoca mais confiança e credibilidade 
para o consumidor final. Este é o caso da 
nova legislação da Multipropriedade que, 

Tanto o turismo em geral, como 
a Propriedade Compartilhada, 
apresentaram um crescimento 
constante nos últimos anos



Entrevista

9

assim como o Timeshare, graças a sua 
regulamentação, incentiva a melhorar as 
práticas comerciais dentro da Indústria, o que 
representa grandes oportunidades e maior 
compromisso de todos e para cada um dos 
players que representam o setor. O produto da 
Multipropiedade é um grande complemento 
para o mercado turístico, particularmente 
para o consumidor que está buscando ter uma 
segunda residência em algum destino turístico, 
pagando exclusivamente pelo tempo que irá 
utilizar a Propriedade - e com a vantagem de 
contar com uma administração profissional. 

Por tudo isso, estamos vendo com o 
crescente número de projetos e destinos que 
já estão oferecendo essa modalidade com 
muito êxito. A Multipropriedade é, sem dúvida, 
uma inovação para o mercado imobiliário.

R.H - Qual foi o resultado da operação da 
RCI da América Latina em 2018? E no Brasil? 
Quantos afiliados fizeram e a previsão para 
esse ano?

J.I.R - Sem dúvida, para nossa companhia 
e para a indústria, os resultados da 
América Latina assim como os do Brasil 
são extraordinários. Em 2018, a RCI América 
Latina afiliou 37 novos empreendimentos, 
sendo 12 no Brasil. Atualmente, no Brasil, 
são 242 empreendimentos Afiliados à RCI e 
com crescimento em vendas de quase 9%, o 
que representa 84.639 semanas vendidas. 
A América Latina fechou 2018 com um 
crescimento aproximado de 5% em vendas em 
comparação a 2017: foram 465.556 semanas 
vendidas e mais de 1.699 Empreendimentos 
Afiliados.

R.H - O que difere a RCI dos demais 
concorrentes que atuam no Brasil?

J.I.R - Na RCI assumimos o compromisso 
com nossos aliados estratégicos em 

acompanhá-los em cada uma das etapas 
do negócio dos nossos Empreendimentos 
Afiliados.  Oferecemos soluções integrais - 
desde a consultoria para a análise e definição 
do melhor produto de acordo com seu 
público, geração de novos clientes, serviços 
de marketing, ferramentas para fechamento 
de vendas, sistemas especializados para Pós-
Vendas e serviço terceirizado. 

Trabalhamos todos os dias para melhorar 
a experiência de nossos sócios e aliados 
estratégicos, gerando soluções integrais 
através de nossos produtos e serviços, sempre 
de acordo com as necessidades de cada 
um. Nosso objetivo principal é que nossos 
Empreendimentos Afiliados cresçam e sejam 
exitosos, o que nos fortalece como empresa 
ao mesmo tempo em que fortalece a indústria 
turística em cada um dos lugares que estamos 
presentes.

R.H - E qual mensagem você deixa para os 
parceiros da RCI Brasil? 

J.I.R - Eu gostaria de agradecer a confiança 
dos nossos Empreendimentos Afiliados e 
de convidar Empreendedores Imobiliários 
e Hoteleiros a conhecer as grandes 
oportunidades que podem ser geradas em 
seu negócio a partir da adoção de modelos 
que incluam este segmento porque, além de 
aumentar a ocupação e ingressos, ajuda a 
fortalecer o posicionamento da marca. 

Também agradeço a oportunidade 
de, a partir deste importante veículo de 
comunicação, ajudar a difundir as mensagens 
fundamentais para que nossa indústria 
continue crescendo. Vamos continuar 
trabalhando, como fazemos hoje em dia, com 
o setor privado, setor público, com os meios 
de comunicação e acadêmicos para fazer que 
da nossa região Latino-americana e do Brasil, 
grandes referências mundiais.

Atualmente, no Brasil, são 242 
Empreendimentos Afiliados à RCI 
e com crescimento em vendas de 
quase 9%, o que representa 84.639 
semanas vendidas. 

(...) um produto ou um serviço 
de qualquer indústria que esteja 
regulamentada dentro dos 
parâmetros da lei provoca mais 
confiança e credibilidade para o 
consumidor final.
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Transamerica inaugura primeira unidade econômica da bandeira Fit

O Fit Transamerica Jaguariúna preza pela praticidade e serviços compactos para atender ao 
público corporativo que mora ou trabalha na região

A THG - Transamerica Hospitality Group - 
acaba de colocar em operação sua primeira 
unidade padrão econômico com a bandeira 
Fit. E a cidade escolhida foi Jaguariúna, que faz 
parte da região metropolitana de Campinas, 
juntamente com outros 19 municípios. Essa é a 
segunda maior região metropolitana do Estado 
de São Paulo em população, com cerca de 3,5 
milhões de habitantes e concentração de cerca 
de 10% do PIB - Produto Interno Bruto - estadual. 
A proposta da marca Fit é se encaixar ao dia 
a dia dos clientes de forma simples e criativa, 
oferecendo serviços compactos de qualidade 
e tarifas reduzidas. Todos os hotéis dessa 
bandeira possuem características modernas 
nas áreas comuns e acomodações com 
decoração minimalista e confortável, perfeitas 
para hospedagens de curta permanência.

E a localização é um dos diferenciais do Fit 
Transamerica Jaguariúna, pois fica na Av. dos 
Ipês, 1.800, no bairro Estância das Flores, próximo 
a pontos turísticos, bares e restaurantes. A 
moderna edificação de quatro andares conta 
com 122 apartamentos dotados de uma boa 
infraestrutura para maximizar o conforto dos 
hóspedes e isso inclui: cortinas em black-
out para controlar a iluminação do ambiente, 
bancada de trabalho com wi-fi gratuito, ar 
condicionado, telefone, fechadura eletrônica, 
minibar, TV Philco de 32” de led de última 
geração, com variada opção de canais a cabo, 
colchão da marca Probel, enxoval de cama da 
marca Private Label e amenities da marca Harus. 
A Atacado Gazin foi a empresa fornecedora dos 
equipamentos de ar condicionado do modelo 
Inverter, da marca Springer Midea; dos secadores 

Fachada do Fit Transamerica Jaguariúna
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Com tarifas promocionais de R$ 185,00 
nesse início de operação, o hotel foca o público 
corporativo que trabalha na região e que exige 
acomodações práticas e serviços ágeis. Nessa 
linha, o hotel disponibilizou lobby com ilhas de 
autoatendimento para check-in e estação de 
lanches no conceito grab and go, para quem tem 
pouco tempo e precisa levar comida para comer 
enquanto se desloca.

De acordo com Rosangela Gonçalves, Diretora 
Comercial e de Marketing da THG, a estratégia 
das unidades FIT, como a de Jaguariúna, é estar 

presente nas principais cidades secundárias e 
terciarias. “Vamos concentrar nossos esforços de 
expansão nestas cidades, que têm até 1 milhão de 
habitantes e reservam ótimas oportunidades de 
investimento. Queremos aumentar a atuação da 
THG em localizações além das capitais, em cidades 
com grande potencial turístico e que possibilitem 
negócios rentáveis para investidores e também 
para a rede”, afirma a executiva. 

de cabelo da marca Gama, presentes em todos 
os apartamentos; além de itens para compor 
as áreas comuns do hotel, como refrigerador 
e micro-ondas, da Electrolux, e bebedouros 
Esmaltec e IBBL. Existem também apartamentos 
preparados para receber, com bastante conforto 
e segurança, pessoas com deficiência.

Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura para atender o público corporativo

No lobby nota-se a preocupação com o 
acabamento e conforto para os hóspedes
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Flix Hotel entrou em operação em Maceió (AL)

Conforto, segurança e sustentabilidade foram as grandes preocupações na implantação 
desse empreendimento

Entrou em operação no dia 1º de março, na capital 
alagoana, o Flix Hotel, um empreendimento que 
reúne conforto, modernidade e sustentabilidade, 
numa localização privilegiada de Maceió. Está 
situado no coração do bairro da Jatiúca, ao 
lado dos principais centros gastronômicos e de 
entretenimento da cidade e a menos de 250 metros 
da Praia da Jatiúca, um dos cartões postais de 
Maceió. O planejamento para elaborar os projetos 
e a execução foram cuidadosamente estudados 
visando o conforto dos hóspedes, a manutenção 
preventiva do edifício e a melhor logística para as 
atividades internas. “Fizemos muitas visitas a Maceió, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e até mesmo fora 
do Brasil para nos inspirarmos em modelos que 
maximizassem o conforto e a segurança de nossos 
hóspedes. E para isso, investimos em métodos e 

sistemas construtivos modernos como: paredes 
em drywall, com chapa dupla de ambos os lados 
e lã de vidro entre elas, portas acústicas, janelas 
acústicas, piso com tratamento acústico visando o 
máximo de conforto para os hóspedes”, destacou 
Thayro Cavalcante, Diretor do Flix Hotel.

Outra preocupação na implantação desse hotel 
foi com a sustentabilidade. Para isso foi adotado o 
que existe de melhor em tecnologia. “Nossa central 
de ar condicionado e VRV da Daikin proporciona 
eficiência energética e melhor qualidade do ar. 
A utilização do VRV traz redução no consumo de 
energia e também proporciona uma melhor relação 
com o meio ambiente, pois o VRV não prejudica a 
camada de ozônio. Toda água gerada pela central 
de ar condicionado e pela chuva são captadas 
para reúso nas bacias sanitárias e lavagem das 

A moderna edificação foi implantada a poucos metros da praia de Jatiúca

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



Implantação

13

áreas comum do hotel. Nosso gerador full é alimentado por 
gás natural, menos poluente, mais silencioso e não precisa 
abastecer todos os dias como os a diesel. Para assegurar a 
água quente no empreendimento, foi instalado um sistema 
de aquecimento solar através de placas solares implantadas 
na cobertura do prédio, que gera também uma alta economia 
de energia. Toda iluminação do hotel é 100% em led e temos 
tomadas usb nos quartos, com isso, o público estrangeiro 
consegue carregar seu aparelhos sem a necessidade de 
adaptador”, explica Cavalcante. 

Projeto bem concebido
A logística também foi algo bem pensada na concepção 

do projeto e implantação, Cavalcante detalha: “toda parte 
de serviço do hotel fica localizado na rua dos fundos, os 
hóspedes não percebem toda logística da operação. A 
área de convivência dos funcionários foi outra grande 
preocupação, fizemos questão de colocá-la no pavimento 
mezanino, mesmo andar da diretoria, para proporcionar mais 
conforto. Temos água quente nos chuveiros, amplo espaço 
de descanso com Tv e ar condicionado. Tudo isso visando os 
resultados no atendimento aos hóspedes. E, somado a isso, 
temos a questão da segurança com um sistema de combate 
a incêndio completo com sprinkles, hidrante, detectores 
de fumaça e calor garagem a segurança da edificação”, 
destacou Cavalcante. 

A arquitetura moderna, minimalista e aconchegante 
compõe os ambientes do hotel e seus 144 quartos. Eles 
contam com uma moderna infraestrutura que inclui: 
colchão da marca Onix, enxoval de cama e banho da Döhler, 
travesseiros Altenburg, saia da cama box, peseiras e cortinas 
confeccionadas pela VAG, TV de última geração da marca LG, 
com uma variada opção de canais a cabo, frigobar Brastemp, 
cofre, secador de cabelo de 1500 watts de potência da marca 
Panther e ar condicionado Daikin. Os apartamentos têm 
modernas fechaduras da marca Confidant da dormakaba, 
que combinam tecnologia RFID com um design elegante. 
Sua capacidade para auditar as últimas 2.000 aberturas, a 
torna ideal para pequenas e grandes redes hoteleiras. Com 

O lobby possui um pé direito alto e uma 
decoração moderna
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instalação e operação simplificada, esta fechadura 
substitui facilmente os modelos mecânicos ou 
eletrônicos existentes.

Na área de alimentos e bebidas, o hotel conta com 
o Restaurante Flix com menu a lá carte com pratos 
variados preparados com equipamentos fornecidas 
pela Macom, câmaras frigoríficas São Rafael e 
utensílios das marcas Schipper e Tramontina. O café 
da manhã servido no restaurante com paredes de 
vidro e iluminação natural, com arquitetura moderna 
e som ambiente, possui um cardápio variado. Conta 

com muitas iguarias nordestinas, como as tapiocas e 
omeletes recheadas feitas na hora, macaxeira, carne 
do sol, queijo coalho e cuscuz. Frutas, pães, bolos e 
sucos diversos também estão entre as opções.

O restaurante é integrado pelo lobby bar com 
a recepção e piscina, onde os hóspedes podem 
encontrar uma hidro aquecida para relaxar. Somado 
à infraestrutura está a academia com modernos 
equipamentos, baby copa completa, room service 
24h00, estacionamento cortesia, vaga para ônibus 
dentro do hotel, onde os passageiros embarcam e 
desembarcam com segurança. 

Os apartamentos são bem amplos e confortáveis

O bar é integrado com o lobby e o restaurante
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Dall’Onder inaugura hotel em Garibaldi (RS)

O Dall’Onder Ski, quarta unidade da rede na Serra Gaúcha, é o maior hotel da Capital Brasileira 
do Espumante

A rede hoteleira gaúcha Dall’Onder colocou 
em operação recentemente o Dall’Onder 
Ski, em Garibaldi (RS). Com isso, dobrou sua 
representatividade na Serra Gaúcha, tendo em 
vista que em dezembro do ano passado, foi 
inaugurado o Dall’Onder Axten, em Caxias do 
Sul. O novo empreendimento, quarto da rede, 
abriu suas portas para turistas de lazer e de 

negócios no dia 22 de março de 2019, com 125 
apartamentos. Somado a isso, está um centro 
de eventos para 200 pessoas, passando a ser o 
maior hotel da Capital Brasileira do Espumante.  

O projeto arquitetônico da edificação é da 
M. Stortti, assinado pela arquiteta e urbanista 
Christine Ozio de Oliveira. Localizado na antiga 
estação de esqui de Garibaldi, o hotel oferece 

Hall do Dall’Onder Ski
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uma vista privilegiada de toda a cidade. 
Em 6.222 m² de área construída estão 
cinco pavimentos com apartamentos, 
além de outros dois para as áreas social 
e de serviços. Acompanhando o conceito 
da rede de oferecer um hotel completo, 
o Dall’Onder Ski segue a proposta de 
quartos triplos, otimizando custos tanto 
para famílias quanto para empresas. 
“A cultura regional sempre foi nosso 
oxigênio. Aprendi isso com minha mãe, 
que administrava um hotel. Assim, nesses 
38 anos, inovamos com projetos como os 
Caminhos de Pedra, Maria Fumaça, Que 
tal de bike?, Parque das Esculturas, entre 
outros, criando produtos para atrair os 
visitantes. Paralelo a isso, empreendemos 
na estrutura hoteleira e crescemos junto 
com o turismo”, destaca Tarcísio Michelon, 
Diretor Superintendente da rede. 

Para o empresário, o Dall’Onder Ski 
é mais um braço da marca na Serra 
Gaúcha, que carrega o mesmo DNA que é 
sucesso e se tornou tradição no segmento. 
“Todo Dall’Onder é completo, do lazer aos 
negócios. É isso que estamos levando 
para Garibaldi, importante destino da 
Região Uva e Vinho”, afirma. A cidade, que 
carrega o título de Capital Brasileira do 
Espumante, se destaca pela diversidade 

turística e econômica. São 3.540 empresas, ou 
seja, uma para cada dez habitantes.

Quartos garantem vista privilegiada de Garibaldi
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uma calha pensada especialmente para 
manter o espumante gelado. Ao redor, 
cadeiras montam um cenário de bar ao ar livre 

Cultura local valorizada
Quem chega ao hotel é recebido por um 

emblemático chafariz externo, cercado por 

Piscina do empreendimento

O restaurante é amplo e aconchegante
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com vista para a cidade, tendo o pôr do 
sol ao fundo. O espaço é abastecido por 
um bar interno com lustres de vidro feitos 
à mão por artesãos locais, lembrando as 
borbulhas do Champagne. Isso porque, 
em Garibaldi, foi elaborado o primeiro 
espumante brasileiro e, a partir daí, dado 
início à história da bebida no Brasil. 

O chafariz, assim como o projeto 
arquitetônico de interiores, é assinado 
pela arquiteta e urbanista Renata Tosi 
Cau. Na piscina, está um bar que atende 
um pequeno terraço com contemplação 
para a cidade. Outro atrativo do hotel 
é o piano na recepção, companhia 
inseparável nos finais de tarde de todos 
os hotéis da rede.

O empreendimento também reúne 
valores do artesanato regional, como 
ladrilhos, madeira, ferro e vidro. Ao 
adentrar a área social, o hóspede 
caminha por um tapete de ladrilhos 
hidráulicos feitos artesanalmente por 
Sérgio Viecili, dos Caminhos de Pedra. 
Um clássico da arquitetura de interiores, 
os ladrilhos dão um toque retrô e mais 
exclusivo ao espaço, acompanhando 
o estilo vintage da cidade. As peças 
também estão presentes nos nichos dos 
banheiros em cada apartamento.

O estilo simples das comunidades 
italianas é representado em vários 
elementos em madeira natural, a maioria 
de demolição, reaproveitada de uma velha 
casa demolida na região. Os bancos da 
recepção, exemplifica Renata, reproduzem 
os bancos dos salões paroquiais. Este 
desafio coube à Marcenaria Lotes, que 
trabalhou a arte no reaproveitamento da 
madeira para criar as peças que compõem 
o mobiliário do hotel.

O ferro é o terceiro elemento que ganha 
destaque no novo empreendimento. Com 
um ar também contemporâneo e discreto, 
dialogando com o prédio, o mobiliário 
em geral é trabalhado também com 
peças metálicas que remetem ao ferro 
do trem, meio de transporte que ajudou 
a desenvolver a região e que, hoje, é 
cartão postal da cidade. O toque final 

é dado pelas luminárias decorativas feitas 
pela Madelustre, de Garibaldi, que segue as 
técnicas de Murano, na Itália (vidro soprado e 
moldado manualmente). No Mundo do Vidro – 
Magia da Luz o visitante pode aprender sobre 
essa história.

A porta giratória de entrada do hotel foi 
fornecida pela empresa Potter na cor preto 
fosco. O equipamento, além de trazer requinte 
e design para a fachada do empreendimento, 
oferece conforto térmico, acústico e economia 
de energia. Isso é possível devido ao seu 
exclusivo sistema de cerdas, estrategicamente 
fixadas junto às laminas giratórias da porta, 
reduzindo a troca de ar entre o ambiente externo 
e interno. O resultado se traduz em benefícios 
para clientes, colaboradores, empreendimento 
e para a natureza, impedindo, ainda, que a 
sujeira do ambiente externo se propague para 
o interior do hotel.
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Atlantica Hotels inaugurou Quality Suites João Pessoa
O empreendimento demandou investimentos de R$ 25 milhões e foi implantado a 100 metros da 

orla de Tambaú

A Atlantica Hotels inaugurou no final do mês de 
fevereiro o Quality Suites João Pessoa, na capital 
paraibana. A localização é um dos diferenciais 
desse empreendimento, pois ele fica a cerca de 100 
metros da orla de Tambaú, na principal avenida 
da cidade e próximo à praia do Cabo Branco, onde 
há várias opções de bares e restaurantes, além 
das saídas de passeios de catamarãs. O Terminal 
Rodoviário Severino Camelo está a 8 km; o Teatro 
de Arena a 2,5 km; o Parque da Lagoa a 7,4 km; 
o Mercado de Artesanato a 1,4 km; o Centro de 
Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima a 12,3 km; a 
Praia do Cabo Branco a 100 m; e a Praia de Manaíra 
a 2,3 km. O hotel é uma boa opção de hospedagem 
para o hóspede de trabalho ou a lazer.

A moderna edificação está distribuída em oito 
andares com 104 apartamentos divididos em sete 
categorias, cujas metragens variam de 25 m² a 41 m². 
Elas mantêm características distintas apenas em 

serviços, tamanho das camas e amenidades. Todos 
os quartos são equipados com mesa de trabalho, 
piso frio, TV de LED 42” e ar condicionado. Entre os 
serviços cortesia, internet Wi-Fi nos apartamentos e 
em todas as outras dependências do hotel, além de 
café da manhã completo.

Preparado para receber portadores de 
necessidades especiais, o hotel conta com oito 
apartamentos adaptados, com espaço para 
circulação de cadeirantes e equipamentos para 
auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção e 
visão. Sua área de eventos é composta por duas 
salas de reunião, cuja capacidade máxima é de 
80 pessoas em auditório, com espaço para coffee 
break. O ambiente é equipado com instalações 
multimídia, mobiliário completo e moderno. 

Para quem prefere fazer as refeições no próprio 
hotel, há o restaurante The Ville, com capacidade 
para 92 pessoas. Em sua área de lazer, localizada 

A moderna edificação foi erguida próxima a orla de Tambaú
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Investimentos de R$ 25 milhões
De acordo com a Marcolino Construções, 

incorporadora do empreendimento, ele demandou 
investimentos de R$ 25 milhões. A entrada em 
operação passa o portfólio da Atlantica Hotels no 
Nordeste para 14 hotéis, com presença também em 
Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA), Natal (RN), 
Maceió (AL) e Fortaleza (CE), cuja oferta chega a 
mais de 2,3 mil apartamentos.

Segundo a Diretora de Operações da Atlantica 
para a região Norte e Nordeste, Cecília Camargo, 
João Pessoa é um município estratégico. “Contando 
com a região metropolitana, a cidade tem uma 
população de mais de 1 milhão de habitantes 
e possui a maior economia da Paraíba, tendo o 

no rooftop, encontra-se uma piscina de pedras 
vulcânicas e borda infinita, aberta todos os dias 
das 06h00 às 22h00, e espaço gourmet com bar e 
lounges. O estacionamento é terceirizado e possui 
24 vagas cobertas. 

turismo e o comércio como os principais motores. 
João Pessoa conta com o maior parque industrial 
da Paraíba, congregando grandes empresas 
internacionais”, declara a executiva. 

Confira a seguir alguns dos fornecedores 
presentes na implantação desse empreendimento: 
Kenby, Trussardi, Harus Amenities, Roddex, Schipper, 
Plooma, Dohler, Scavone, HTL 360º, Flex do Brasil, 
Isma (forneceu os roupeiros), Rod Car, Multform e 
Saga Systems.

Os apartamentos são bem confortáveis e possuem uma 
boa infraestrutura
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7ª edição do ADIT Share 
acontecerá no Wish Resort de 
Foz do Iguaçu (PR)

O evento reunirá os principais players da 
indústria do Turismo compartilhado no Brasil 
para um amplo debate do setor

O empreendimento da GJP Hotels & 
Resorts será palco nos próximos dias 6, 7 e 
8 de junho, do mais importante evento no 
Brasil da indústria do Turismo Compartilhado. 
Promovido pela ADIT Brasil - Associação para 
o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico 
do Brasil, tendo a Revista Hotéis como Mídia 
Oficial, o ADIT Share tem como objetivo 
debater os desafios, caminhos e perspectivas 
do Timeshare e da Multipropriedade no País. 
A expectativa é que o evento atraia cerca 
de 400 participantes, entre redes hoteleiras, 
hotéis e resorts independentes, investidores, 
consultorias, construtoras, incorporadoras, 
loteadoras, fundos de investimentos e private 
equity, escritórios jurídicos, instituições 
financeiras, imobiliárias, entre outros.

Eles estarão reunidos debatendo ideias 
e soluções relacionadas aos modelos de 
Timeshare e Multipropriedade, além de 
oferecer aos participantes oportunidades de 
networking e troca de experiências. Haverá 
também visitas técnicas a grandes resorts 
da região. Neste ano, o ADIT Share chega ao 

Sul, a segunda região com maior número 
de empreendimentos dentro deste perfil, 
registrando 27%, atrás somente do Sudeste, 
que concentra 31% dos negócios de turismo 
compartilhado no Brasil.  

Segmento em expansão
O seminário foi criado a partir da percepção 

do significativo crescimento dessa indústria no 
País pelos executivos da ADIT. De acordo com 
dados da última pesquisa encomendada pela 
entidade à FGV- Fundação Getúlio Vargas, 
foram registrados 196 mil clientes ativos do 
turismo compartilhado em 2017. Já o valor 
total de venda de programas de férias em 2017 
bateu R$ 1,2 bilhão, enquanto o VGV - Valor 
Geral de Vendas de multipropriedade lançado 
foi de R$ 11,1 bilhões, em 2017, e R$16,3 bilhões, 
em 2018, segundo pesquisa realizada pela Caio 
Calfat Real Estate Consulting.

Nos próximos anos, a previsão é que o 
segmento cresça ainda mais diante das 
recentes conquistas do setor, como a 
aprovação da Lei da Multipropriedade no final 
de 2018 e do reaquecimento da economia 
nacional. Pensando em gerar maior visibilidade 
ao setor, durante o ADIT Share 2019, a ADIT Brasil 
divulgará duas novas pesquisas: “O Mercado 
de Turismo Compartilhado no Brasil”, realizada 
pela FGV e “O Cenário do Desenvolvimento 
de Multipropriedades no Brasil”, desenvolvida 
pela consultoria Caio Calfat Real Estate.

A Revista Hotéis é Mídia Oficial desse evento
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Associados da Resorts Brasil se 
modernizam para receber pets

Com o objetivo de atender melhor os 
hóspedes com animais de estimação, os 
associados da Resorts Brasil inovam para 
receber os pets. Seja com espaços ou 
apetrechos, a rede tem se modernizado com 
o objetivo de chamar a atenção desse público.

O Le Canton, do Rio de Janeiro (RJ), 
recepciona os pets com o ‘kit dog’, incluindo 
pote para ração e caminha. Eles devem 
ficar acomodados no quarto do hóspede, 
mas podem circular pelas áreas sociais. Os 
bichinhos devem chegar no colo ou em uma 
bolsa. Já o La Torre Resort, localizado Praia 
do Mutá, em Porto Seguro (BA), conta com 
amplos espaços para receber as famílias e 
seus animais.

O Royal Palm Plaza Resorts, localizado 
em Campinas (SP), disponibiliza caminha, 
comedor, bebedouro e tapete higiênico para 
o maior conforto do cãozinho. Além disso, 
conta com um gramado chamado Kata Kuka, 
possibilitando que o animal também se divirta.

A Diretora Geral do Royal Palm Plaza Resort, 
Sandra Neumann afirma: “notamos uma 
demanda cada vez mais frequente por resorts 
que aceitam animais. Por conta disso, em 2016, 
resolvemos abrir as portas para cães de até 
10kg”. “É uma questão de sensibilidade com 
nosso hóspede e a tendência é que iremos 
aumentar os espaços abertos aos pets”, conclui 
o Diretor Geral do La Torre Resort, Luigi Rotunno.

Plaza Barra First é o novo 
afiliado da Interval no Brasil

O empreendimento, pertencente à rede 
hoteleira Plaza Hotéis, é o novo afiliado da 
Interval International, um dos mais importantes 
provedores mundial de serviços de férias. Essa 
propriedade vem se juntar aos oito resorts 
Plaza Vacation Club localizados em alguns 
dos mais procurados destinos de férias no 
Brasil que, atualmente, fazem parte da rede de 
intercâmbio da Interval. “Estamos orgulhosos 
em adicionar um local no Rio para o programa 
de férias baseado em pontos que lançamos 

O Le Canton é um dos resorts preparados para receber pets
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há cinco anos. Tomamos a decisão de fazer 
essa parceria com a Interval por partilharmos 
o mesmo compromisso com padrões de 
qualidade superior, e estamos gratos a essa 
equipe experiente, que tem desempenhado 
um papel vital na evolução do nosso clube. 
Também nos beneficiamos das ferramentas 
inovadoras da companhia, que aprimoraram 
nossos processos de vendas”, destaca Carlos 
Henrique Schmidt, Presidente da rede Plaza 
Hóteis.

O Plaza Barra First possui 174 unidades 
localizadas num complexo multiuso na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As comodidades 

Sesc Teresópolis transfere 
atividades hoteleiras para o 
Hotel Sesc Alpina

Depois da aquisição do Hotel Sesc Alpina, 
que conta com um maior número de quartos e 
variedades na área de lazer, o Sesc Teresópolis 
encerra sua atividade hoteleira. A unidade 
Teresópolis seguirá com sua agenda de esportes, 
lazer, cultura, assistência, educação e saúde, 
enquanto o Alpina concentrará todo o serviço 
de hospedagem do Sesc RJ no município.

e serviços locais incluem um restaurante, 
academia, sauna, clube infantil e piscina 
externa rodeada de jardins. Nas proximidades, 
os proprietários e hóspedes podem jogar 
uma rodada de golfe no Campo Olímpico de 
Golfe, passear no Rio Design Barra e no Vogue 
Square Mall, surfar na Barra da Tijuca ou na 
Praia da Reserva, ou visitar o Parque Ecológico 
Marapendi e o Eco Lounge, ambos facilmente 
acessíveis via balsa. “Estamos felizes em 
continuar trabalhando com a rede Plaza Hotéis, 
uma pioneira em propriedade compartilhada 
no Brasil, e otimistas sobre as perspectivas da 
indústria local”, disse Marcos Agostini, Vice-
presidente executivo da Interval para Vendas 
Globais e Desenvolvimento de Negócios.

Fachada do Plaza Barra First
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Planalto Select Hotel reforça 
conceito de atendimento

Situado em Ponta Grossa, no Paraná (PR), 
o Planalto Select Hotel recebe a nominação 
Select como forma de reafirmar seu DNA de 

Localizado próximo à Serra dos Órgãos, 
o Hotel Sesc Alpina fica a 90 km do Rio de 
Janeiro e perto do Golf Club. A unidade 
dispõe de restaurante para hóspedes (pensão 
completa) e aberto ao público, lounge bar, 
piscina coberta térmica com cachoeira, 
sauna a vapor, salão de jogos, sala de TV, 
churrasqueira, miniparque externo, sala de 
recreação infantil, garagem coberta, quadra 
de tênis, campo de futebol gramado e também 
um Centro de Convenções de 800 m². No total, 
são 88 quartos com categorias diferenciadas 
para atender a todos os hóspedes.

Com o encerramento das atividades 

A diretoria do Hotel Planalto: Daniel, Franklin, Miraci e Rafael Wagner

Fachada do hotel Sesc Alpina

hoteleiras, o Sesc Teresópolis continuará de 
portas abertas ao público com programação 
diversificada. Composta por um casarão 
do século passado, a unidade é uma opção 
para quem deseja desfrutar de atividades de 
cultura, esporte e lazer combinadas ao ar puro 
e clima ameno da cidade.
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atendimento. A nova nomeação já estava 
sendo utilizada em alguns pontos do hotel 
desde o início de 2019, mas oficialmente, em 
abril, passou a figurar em todos os materiais 
do hotel.

O Gerente do Planalto Select Hotel, Daniel 
Wagner, vem modernizando sua estrutura, sem 
alterar a construção que carrega a história 
na cidade, como quando o Presidente Getúlio 
Vargas discursou de sua sacada em 1943. “O 
desafio de crescer sem tornar o atendimento 
distante do hóspede e muito burocrático foi 
nosso objetivo. A inclusão da terminologia 
Select traz para nós uma conceituação daquilo 
que está no DNA de nossa empresa”, enfatiza 
Daniel. Ele acrescenta, ainda, que contam com 
a maturidade, engajamento e cuidado de todo 
o time para que fique clara a missão de servir 
com entusiasmo.

O Planalto Select tem 66 apartamentos 
e oito salas para a realização de eventos 

Fairmont incentiva hóspedes a 
se exercitarem

Com abertura prevista para este ano, o 
Fairmont Rio de Janeiro Copacabana (RJ), da 
marca de luxo da Accor, oferecerá o Fairmont 
Fit, programa de empréstimo de roupas e 
equipamentos esportivos em parceria com a 
Reebok. O objetivo é incentivar a prática de 
exercícios dentro e fora do hotel. Os hóspedes 
poderão adicionar suas medidas e preferências 
esportivas a um perfil online para que vestuário 
e calçados adequados à prática escolhida 
sejam entregues diretamente no quarto, antes 
mesmo do check-in. As roupas, tênis e outros 

O espaço tem como objetivo incentivar a prática de exercícios dentro e fora do hotel
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de pequeno, médio e grande porte, com 
capacidade para até 120 pessoas, além de uma 
equipe preparada e com consultoria própria 
para adequar as necessidades do cliente.
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Bourbon Ibirapuera aprimora 
pesquisa de satisfação fazendo 
parceria com ONGS

A equipe do Hotel Bourbon Ibirapuera, de 
São Paulo (SP), teve uma ideia diferente para 
aumentar o número de pesquisas de satisfação 
preenchidas e ainda ajudar o próximo: para cada 
pesquisa preenchida pelos hóspedes, após sua 
experiência no hotel, o Bourbon Ibirapuera doa 
R$ 1,00 para cada uma das ONGs.

Após o anúncio da ação, o número de 
pesquisas preenchidas saltou de 281 em maio, 
para 563 em novembro, demonstrando que os 
hóspedes, que normalmente ignoram esse tipo 
de questionário, ficaram mais atentos depois 
do incentivo de cunho social. “Conseguimos 

O Bourbon Ibirapuera conseguiu um grande número de avaliações após essa ação

materiais, como tapetes para yoga e faixas 
elásticas, poderão ser substituídos durante 
a estadia, a pedido do hóspede, e utilizados 
tanto nas dependências do hotel quanto para 
exercícios ao ar livre. 

Para os adeptos da corrida, por exemplo, 
o hotel oferece mapas personalizados, 
delineando rotas cênicas previamente 
testadas por especialistas. Já aqueles que 
preferirem utilizar a academia de 377 m² do 
hotel terão as esteiras e outros aparelhos, além 
de acesso ao Fitness on Demand, programa 
que oferece aulas em vídeo de diversos tipos, 
intensidades e durações. Ao serem ativadas 
pelo hóspede em um visor sensível ao toque, 
são reproduzidas em tela grande, como em 
uma aula coletiva virtual.



Mercado

29

conscientizar os clientes utilizando a doação às 
ONGs como chamariz para o preenchimento da 
pesquisa de satisfação”, observa o Coordenador 
de Marketing Audi Tiburzio.

As instituições são: AACD, que ajuda 
crianças com deficiência física; TETO, que 
reúne voluntários para construir moradia para 
famílias de baixa renda e Pequeno Príncipe, que 
presta auxílio sócio educacional para crianças 
e adolescentes. “Com essa ideia beneficiamos 
ONGS que ajudam crianças com deficiência 
ou doenças graves como o câncer, além de 
pessoas que não têm moradia”, conta.

Estratégia social para aprimorar o serviço
Além do impacto social, o aumento nas 

pesquisas preenchidas é estratégico para o 
Hotel Bourbon Ibirapuera, que usa as opiniões 
dos clientes para aprimorar os serviços do 
empreendimento. Foi justamente a busca por 
esse crescimento no número de questionários 

que fez com que a equipe do hotel substituísse a 
ferramenta de pesquisas que usava no primeiro 
semestre do ano passado para o recurso 
utilizado no momento, pioneira no mercado.

Vale do Sonho Hotel & Eventos, 
de Guararema (SP), anuncia 
parceria com a Summit Hotels

Localizado na cidade de Guararema, a cerca 
de 80 quilômetros da capital paulista, o Vale 
do Sonho passa a integrar a rede de hotéis 
independentes Summit Hotels, do Grupo Arco. A 
parceria visa aperfeiçoar as relações comerciais do 
empreendimento com clientes do Brasil inteiro, além 
de ampliar vendas. Com a adesão, o hotel passa a 
se chamar Summit Vale do Sonho Hotel & Eventos. 
“Nós estamos nos integrando a uma grande rede 
hoteleira, que oferece diversas opções de destinos 
aos seus clientes e, com isso, esperamos alavancar 
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de novos associados para a RCI em 2018. A entrega 
foi feita por Érica Vacchi, Gerente de Atendimento e 
Empreendimento da RCI, reforçando o fato de que 
apenas oito empresas no segmento receberam o 
reconhecimento no Brasil referente ao ano de 2018.

Foram cerca de 1.900 contratos incluídos na 
maior intercambiadora de multipropriedade do 
mundo, fazendo a diferença na vida de famílias 
que agora poderão hospedar-se em resorts, 
espalhados em diversos países ao redor do mundo. 
Durante a ocasião, a empresa ainda reconheceu 
os colaboradores e parceiros que obtiveram os 
melhores resultados dentro de suas áreas.

Com mais este reconhecimento, a Prime Vacation 
segue se dedicando a oferecer recursos para que 
famílias possam investir em cotas imobiliárias 
para desfrutar de suas férias com um modelo de 
economia mais prático, inteligente e sofisticado.

Prime Vacation é reconhecida 
com o prêmio RCI Top 
Producer 2018

A Prime Vacation, empresa da Serra Gaúcha 
(RS) responsável pela gestão de vários projetos de 
multipropriedade no Brasil, recebeu pelo terceiro 
ano consecutivo o prêmio RCI Top Producer. Ele 
reconhece os empreendimentos afiliados que 
conquistaram aumentos significativos em números 

No centro da foto Érica Vacchi, Gerente de Atendimento e Empreendimento da RCI, entregando a premiação à equipe da Prime

ainda mais nossos negócios. A Summit oferece 
um suporte muito importante de marketing e de 
novas tecnologias de reservas que vão dar todo o 
apoio que precisamos para continuar oferecendo 
um serviço de qualidade. A satisfação de nossos 
clientes continua sendo prioridade”, afirma o diretor 
geral do hotel, Ricardo Magalhães.
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Nobile Hotéis filia-se ao Great 
Place to Work

Focando no posicionamento de pessoas 
no centro da estratégia da companhia, a 
Nobile Hotéis anunciou em abril parceria com 
o Great Place to Work – GPTW - autoridade 
global no mundo do trabalho, com o objetivo 
de criar uma cultura de confiança que suporte 
o desenvolvimento de líderes eficazes na 
maximização de resultados e na satisfação de 
clientes e gestão de pessoas.

Convicta de que sua trajetória é fruto 
do empenho do time de colaboradores, a 
Nobile estipulou a meta de estar entre as 
melhores empresas para se trabalhar na 
hotelaria e turismo. Na parceria, introduzirá 
conceitos do GPTW, além de reforçar o pilar 
gestão de pessoas, empoderar e capacitar os 
gestores e consolidar cultura, trazendo novos 
conceitos para todos os funcionários. “Nossos 
colaboradores estão no centro estratégico 
da companhia e buscamos ter em nossos 

empreendimentos as pessoas certas nos 
lugares certos. Quando cuidamos bem deles, 
eles cuidam bem dos nossos clientes. Estamos 
cumprindo bem esse papel e essa é a chave 
do sucesso”, declara Roberto Bertino, fundador 
e Presidente da Nobile Hotéis.

Na visão e valores do grupo, colaboradores 
têm importância fundamental. Recentemente, 
a área de Recursos Humanos realizou uma 
pesquisa interna com os mais de 2.700 
funcionários que fazem parte do time Nobile 
e detectou que 96% deles mencionaram estar 
satisfeitos em fazer parte da empresa.

Segundo Cíntia Cauchioli, Gerente de 
Recursos Humanos do Grupo Nobile, a filiação 
ao GPTW será um dos fatores principais para 
que a companhia atinja a eficácia em seus 
resultados. “Elaboramos um projeto com a 
Great Place do Work para realização de um 
cronograma de atividades com duração de 
três anos, no intuito de desenvolver cada 
vez mais o potencial dos nossos líderes e 
principalmente alcançar a satisfação dos 

Roberto Bertino, fundador e Presidente da Nobile Hotéis
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Rede Swan Hotéis comemora 26 
anos com incremento de 16,25% 
na receita por apartamento

A Rede Swan Hotéis, com origem na cidade 
de Novo Hamburgo, conta com cinco unidades 
no Rio Grande do Sul e quatro em Portugal. 
As comemorações dos seus 26 anos, que 
aconteceu no mês de abril, remeteram também 
aos bons resultados do primeiro trimestre 
de 2019, com incremento médio de 16,25% na 
receita por apartamento. Como estratégia 
de expansão, a rede voltou seu olhar para o 
exterior e abriu quatro hotéis em Portugal, 

nas cidades de Lisboa e Sintra. As unidades 
hoteleiras são no estilo guest house e estão 
abrigadas em pequenos prédios históricos. 

Em Lisboa, a Casa do Mercado, junto 
ao Mercado da Ribeira, foi o primeiro a ser 
inaugurado, em 2015. Na sequência vieram 
Palácio de Sintra, Casa do Vinho e Casa dos 
Santos, todos na cidade histórica de Sintra, 
reconhecida por seus castelos antigos. 
‘Conforto em endereços privilegiados’ é 
o slogan da Rede Swan Hotéis, que busca 
oferecer aos seus hóspedes a experiência 
de estar em lugares com apelos turísticos e 
culturais reconhecidos.

Para 2019, a expectativa é retomar o 
crescimento da ocupação no Brasil e manter 
a taxa de Portugal, onde a média de ocupação 
é sempre superior a 90%. “Estamos apostando 
na retomada da economia, o que seguramente 
nos levará a números mais positivos este ano”, 

nossos colaboradores. Sabemos que a área de 
gestão de pessoas é estratégica nas empresas 
e a Nobile está engajada neste propósito”, 
enfatiza ela.

Fachada do Swan Novo Hamburgo (RS)
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Enjoy Hotéis & Resorts passou a 
operar novos empreendimentos 
em Caldas Novas (GO)

Especialista na administração de hotéis e 
resorts de lazer, a Enjoy Hotéis & Resorts segue 
seu plano de consolidação e passa a operar 
mais dois empreendimentos, agora em Caldas 
Novas: o Enjoy Ilhas do Lago Eco Resort e o 
Enjoy Alta Vista Thermas Resort. A empresa se 
estabelece no principal ponto turístico goiano 
dez meses após a inauguração do Enjoy 
Olímpia Park Resort, em Olímpia (SP), onde 
comemora sucesso de ocupação.

Localizado às margens do lago Corumbá, 
o Enjoy Ilhas do Lago Eco Resort é o primeiro 
eco resort da região com apartamentos de 

alto padrão. Possui piscinas de águas quentes 
e frias, piscina com borda infinita, ofurôs, kids 
club, parque aquático infantil, playground, 
recreação com monitores, decks, cafeteria, 
área de redário (redes para descanso), sauna, 
salão de jogos, academia e restaurante 
com vista para o lago. Ambos os resorts têm 
acomodações para até seis pessoas, com 
sala, cozinha tipo americana equipada com 
micro-ondas, fogão e frigobar, opções de um 
ou dois quartos, um ou dois banheiros, varanda 
gourmet, ar condicionado, TV com canais a 
cabo e internet Wi-Fi grátis.

Já o Enjoy Alta Vista Thermas Resort é uma 
opção para quem quer ficar próximo ao centro 
da cidade de Caldas Novas, junto ao comércio 
local. Composto por cinco torres de seis 
andares, tem ampla estrutura de lazer, com 
piscinas de águas quentes e frias, brinquedos 
aquáticos, ofurôs, sauna, brinquedoteca, 
academia e até mesmo uma sala de cinema.

comentou a Diretora Operacional da Rede, 
Gabriela Schwan Poltronieri, 
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Rede Nacional Inn abre 
unidade em São José do Rio 
Preto (SP)

A Nacional Inn Hotéis inaugurou em abril 
seu novo empreendimento, o Hotel Dan Inn 
São José do Rio Preto, no interior paulista. O 
hotel está localizado no centro comercial e 
financeiro do município, próximo das principais 
avenidas da cidade, do fórum, da prefeitura e 
de restaurantes. Dispõe de 65 apartamentos, 
sendo 35 na categoria Standard, 25 na 
Categoria Superior e cinco Suítes. Os 
apartamentos da Categoria Standard contam 
com ar-condicionado, TV de 26” a cabo, piso 
de madeira, frigobar, telefone e banheiro 

Todos os hóspedes terão inclusos nas diárias 
o passaporte para os três parques aquáticos 
mais famosos da cidade e traslados de ida 
de volta para os parques e centro comercial. 
Com isso, poderão desfrutar do Water Park, 
que conta com atrações como toboáguas 
e piscina de ondas; das piscinas e atrações 
do clube Prive; e do Náutico Praia Club, que, 
além das piscinas e atrações radicais, como 
toboáguas, tirolesa e quadras de areia, possui 
vista da natureza e do lago Corumbá. Ideal 
para revigorar as energias, tem variadas 
opções gastronômicas e até um píer flutuante 
com bar.

O CEO da Enjoy, Alexandre Zubaran, ressalta: 
“em alguns destinos, o consumidor paga 
um preço muito alto por posicionamento de 
marca, por vezes sem a respectiva entrega de 
serviços e de lazer. A Enjoy chega ao mercado 
para oferecer uma experiência com diversão 

Piscina infantil do Enjoy Olímpia Park Resort

e modernidade por um valor bastante 
competitivo”. 
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privativo com secador de cabelos. As 
acomodações da Categoria Superior 
são equipadas com ar-condicionado 
split, piso de madeira, TV de 32” a cabo 
com pacote diferenciado de canais, 
frigobar, telefone e banheiro privativo 
com secador de cabelos. Já as Suítes, 
em diversas categorias, possuem todos 
os itens citados acima e diferenciais 
como antessala e banheiro com 
hidromassagem. Todos contam com 
fechaduras eletrônicas.

A estrutura do hotel oferece piscina, 
hidromassagem, academia e mesa 
de bilhar. O café da manhã tem 
aproximadamente 50 itens como bebidas 
quentes, sucos, pães, cereais, manteiga, 
geleias, laticínios, frutas e bolos. A 
unidade também dispõe de estrutura 
completa para receber eventos: são três 
ambientes que podem ser montados em 
diversos formatos e estão equipados 
com ar-condicionado e Wi-Fi.

Rede Bourbon afilia-se à 
RCI e lança novo programa 
de férias

Pensando sempre em inovações, 
a Rede Bourbon acaba de entrar no 
mercado de timeshare, conceito de 
hospedagem que garante às famílias 
férias o ano todo. Trata-se do Bourbon 

O hotel tem 65 apartamentos

Destination Club, um produto que permite 
a aquisição de pontos que dão direito a 
usufruir de hotéis e resorts Bourbon em um 
determinado período de tempo. A consolidação 
deste projeto se deu no ARDA – American 
Resort Development Association, maior evento 
mundial sobre Propriedade Compartilhada, 
realizado entre os dias 8 e 11 de abril na 
cidade de Orlando (Flórida). A convite da RCI – 
Resorts Condominiums International, parceira 
intercambiadora do projeto, assinou a afiliação 
o Presidente da Rede Bourbon, Alceu Ântimo 
Vezozzo Filho. 

A Rede Bourbon entra no mercado de 
timeshare no momento de maior expansão 
deste segmento. O Bourbon Destination Club 
será comercializado em parceria com a JAM 
L&T e a TC Brasil e contará com salas de vendas 
no Bourbon Cararatas do Iguaçu Resort (PR) – 
a partir de junho e no Bourbon Atibaia Resort 
(SP) – até o final do ano. Os clientes poderão 
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usufruir de mais de 4.300 hotéis filiados à 
RCI, em mais de 100 países, além de poderem 
fazer intercâmbio de seus pontos com todas 
as unidades da Rede Bourbon. A pontuação 
necessária para cada hotel ou resort é variável 
de acordo com o destino, categoria e período 
desejado, permitindo férias planejadas e 
acessíveis no conceito, que nasceu na Europa 
na década de 60 e, atualmente, é sucesso no 
mundo todo.

Rede passa a aderir ao mercado de timeshare com o Bourbon Destination Club
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Slaviero Hotéis fatura R$ 185 
milhões em 2018 e espera crescer 
mais 15% neste ano
As apostas se baseiam na boa performance das 
unidades de Santa Catarina e São Paulo, assim 
como a entrada em operação de mais quatro 
novos hotéis em 2019

A Slaviero Hotéis obteve um faturamento de R$ 
185 milhões em 2018 e espera crescer 15% nesse 
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ano. A rede, atualmente, conta com 27 hotéis em 
oito estados e a aposta se dá em razão da boa 
performance das unidades de Santa Catarina e 
São Paulo no primeiro trimestre de 2019 e de mais 
quatro unidades que vão entrar em operação. 
Quem assegura isso é Eraldo Santanna, Diretor 
de Operações da Slaviero, destacando, ainda, 
a boa performance do Jatiúca Suítes Resort, 
que teve um crescimento de 30% no período. 
“A ausência no verão dos turistas argentinos 
em Florianópolis e Balneário de Camboriú foi 
compensada pelo crescimento da demanda do 
turismo doméstico. Inclusive, conseguimos um 
aumento nas tarifas. Nossas cinco unidades na 
Grande São Paulo tiveram uma taxa de ocupação 
de 72% no período, a melhor nos últimos dez 
anos, mas ainda necessita recuperar a diária 
média”, destacou Santanna.

E entre as novas aberturas que vão acontecer 
nesse ano, Santanna explica. “Acabamos 
de colocar em operação uma unidade em 
Campina Grande, na Paraíba, com 149 UH´s 
da bandeira Essential, que faz parte de um 
complexo que inclui: um hotel, flat, duas 
torres residenciais, uma torre corporativa, um 
shopping mall e estacionamento, ocupando 
uma área de 85 mil m². Esse complexo em 
Campina Grande nos proporcionou a entrada 
no segmento de administração condominial e, 

Eraldo Santanna: “Estamos de olho 
nas oportunidades do mercado para 
crescer e consolidar ainda mais 

nossa presença”

como implantamos com sucesso esse modelo, 
devemos expandir nossa atuação no segmento. 
Nesse ano entra em operação unidades em São 
José dos Pinhais (PR), Manaus (AM), Chapecó 
(SC) e Curitiba (PR)”, revelou Santanna.

Outros segmentos que a Slaviero aposta para 
continuar seu plano de expansão é na conversão 
de empreendimentos e em franquias, nos quais 
já possui três unidades nesse modelo, além 
de uma marca internacional para administrar 
no Brasil. O modelo de tempo compartilhado 
(timeshare), a grande alavanca do mercado 
hoteleiro e que muitas redes adotaram no 
Brasil, não é descartado por Santanna, mas ele 
lembra que: “Nosso modelo de administração é 
baseado em hotéis corporativos, e o único que 
temos de lazer no momento é o Jatiúca Suítes 
Resort. Mas assim que conseguirmos outras 
administrações de lazer e tivermos volume, 
vamos analisar com carinho esse modelo de 
negócio”, finalizou Santanna.
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ibis Tamboré inaugura espaço 
de coworking

O ibis Tamboré, localizado em Barueri, 
na Grande São Paulo, inaugurou no dia 8 de 
abril um coworking com múltiplos serviços, 
que pretende facilitar a rotina de quem utiliza 
escritórios compartilhados.

O espaço possui design contemporâneo e 
reúne 23 estações de trabalho (que podem 
ser alocadas por dia ou por período), e salas 
de reuniões com capacidade para receber 12 
pessoas, abertas 24 horas por dia.

Os coworkers terão descontos para utilizar 
serviços do ibis Tamboré, como cafeteria, 
restaurante, estacionamento, garagem para 
bicicletas e lavanderia do hotel. “A ideia é 
que o usuário possa otimizar seu dia a dia de 
trabalho. Por exemplo: ele poderá chegar para 
trabalhar e deixar sua roupa na lavanderia, 
retirando-a na hora de ir embora. Nosso 

coworking será uma espécie de extensão da 
casa dele”, explica Vítor Roios, Gerente Geral 
do ibis Tamboré.

O usuário também terá descontos em 
serviços de outras empresas que fazem parte 
do complexo, como academia e spa. O objetivo 
destas parcerias vem ao encontro do perfil 
deste novo profissional, que além de otimizar 
seu tempo, busca espaços em que possa 
dividir ideias com pessoas e também investir 
em bem-estar. Para completar, o hotel tem 
acesso direto, por meio de um elevador (e ao 
lado do coworking) para o Shopping Tamboré, 
que possui lojas e salas de cinema.

Confira os serviços do coworking ibis Tamboré:
- Recepção bilíngue 24 horas;
- Estacionamento gratuito aos coworkers 

mensalistas;
- Cafeteria 24 horas, restaurante para 

almoço e jantar com descontos de 20% aos 
coworkers;

Local possui design contemporâneo e reúne 23 estações de trabalho
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um dia de trabalho intenso”, conta a Gerente 
Comercial do hotel, Sueli Fernandes. 

A unidade oferece infraestrutura de serviços 
e lazer com 206 apartamentos e suítes, oito 
salas de eventos e ampla área verde. Localizado 
na praia de Itapuã, a dez minutos do Aeroporto 
Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães 
e próximo às praias de Salvador, o hotel conta 
com piscinas, pista de caminhada, academia de 
ginástica, quadras de tênis, dois restaurantes, 
loja de conveniência e agência de turismo.

Já o Deville Express Guaíra (PR) investiu R$ 178 
mil em retrofit entre outubro de 2018 e fevereiro 
deste ano. Foram trocadas todas as fechaduras 
de acesso aos apartamentos para o modelo 
eletrônico Vincard/Assa Abloy, garantindo 
praticidade. Também foram reformados 
os 43 banheiros localizados no 1º andar. “A 
obra contemplou a troca dos revestimentos 
internos, pintura dos tetos e das portas de 
entrada, substituição dos metais e acessórios, 
além de novos boxes em vidro temperado e 
espelho sobre a bancada”, explica o Gerente 
de Arquitetura e Interiores da Rede Deville, René 
Felipe Schuchovski Giuliani. 

Novos investimentos serão feitos para uma 
rampa de acesso e reforma também dos 25 
banheiros dos apartamentos térreos. “Foram 
solicitações feitas pelos próprios hóspedes, por 
meio de pesquisas de satisfação. Além do conforto 

- Garagem para bicicletas (utilização 
inclusa no valor da mensalidade do coworking);

- Lavanderia (com lavagem e passadoria, 
expressa ou convencional);

- Descontos em spa e academia vizinhos.

Hotéis Deville de Salvador 
(BA) e de Guaíra (PR) passam 
por retrofit 

Visando ampliar os espaços e trazer mais 
conforto e segurança para seus hóspedes, 
os hotéis Deville Prime Salvador (BA) e Deville 
Express Guaíra (PR) realizaram modernizações 
recentemente.  

A unidade da capital baiana reformou 
completamente seu 8º andar para criar uma 
nova categoria de apartamentos: a Premium. 
São 26 habitações com estrutura e decoração 
renovadas e serviços diferenciados. Os 
apartamentos contam com uma cafeteira 
Nespresso, Amenities L’Occitane e um menu de 
travesseiros. Os hóspedes ainda podem usufruir 
de um roupão, tábua e ferro de passar, frigobar, 
enxoval exclusivo, telefone sem fio, água 
cortesia, balança digital, abertura de cama 
com chocolate e troca de toalhas usadas. “É um 
andar totalmente reformado e equipado para 
atender demandas do segmento corporativo, 
ampliando a experiência da hospedagem após 

Uma das 26 habitações da nova categoria Premium do Deville Salvador
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Quality Suítes Alphaville 
inaugura novo restaurante

O Quality Suítes Alphaville, hotel de 
categoria superior administrado no Brasil pela 
Atlantica Hotels e localizado na região central 
do bairro nobre de Barueri (SP), lançou no dia 
11 de abril o Deck Waves, espaço gastronômico 
para atender hóspedes e população em geral.

Localizado em um anexo na parte externa do 
já conhecido restaurante Waves, o Deck Waves 
funciona diariamente das 15h00 às 22h00 e 
tem capacidade para atender até 60 pessoas. 
No cardápio, petiscos em geral e comidinhas 
de boteco, como pastéis, hambúrgueres, 

e segurança, é importante a modernização para 
continuarmos com a qualidade já percebida por 
nossos clientes em outras unidades da rede”, 
destaca o Gerente Geral do Hotel Deville Express 
Guaíra, Manoel Terron. 

O Deville Express Guaíra conta com 66 
apartamentos luxo, duas suítes, piscina 
adulto e infantil, churrasqueira, fitness center, 
playground, quadra de vôlei de grama, mini 
quadra de tênis, além de área verde com pomar 
e plantas ornamentais. Dispõe, ainda, de sala 
de eventos com capacidade para 120 pessoas, 
business center, estacionamento e internet Wi-
Fi gratuita nos apartamentos e em toda área 
comum da unidade. 

porções, além de happy hour diariamente das 
17h00 às 20h00, com descontos em cervejas e 
double caipirinha. “Sempre foi um desejo do 
hotel aproveitar a área externa que tínhamos 
disponível para a abertura de um espaço que 
pudesse atender tanto nossos hóspedes como 
os moradores do bairro”, disse o Gerente Geral 
do Quality Suítes Alphaville, Tiago Miranda. 

Fachada do Deville Express Guaíra

Um dos pratos do Deck Waves
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Barretos Country Hotel inaugura 
Ice Bar BC

Dando prosseguimento ao processo de 
ampliação e modernização do Barretos Country 
Hotel, localizado na cidade de Barretos (SP), o GR 
Group inaugurou no dia 25 de abril o Ice Bar BC. 
Esse espaço mantém a temática country em sua 
arquitetura de madeira e possui temperatura que 
pode chegar a -20º. A experiência de literalmente 
“entrar numa fria” tem duração de 30 minutos 
e o espaço comporta até 20 pessoas que, ao 
saírem para a parte externa, precisam ficar numa 
antessala para aclimatar o organismo, tomando 
um achocolatado quentinho.

Para entrar no espaço, que é uma grande 
câmara frigorífica, é preciso vestimentas 
adequadas e isso inclui jaqueta, calça, botas 
e luvas, pois o frio é bem intenso. As paredes, o 
balcão do bar, as cadeiras e até mesmo os copos 
de coquetéis servidos no local são feitos de gelo. A 
parte externa seguiu a tematização do complexo 
Barretos Country, feito de madeira, com portas 
estilo saloon e decoração com objetos antigos 
como: ferradura, bombas de puxar água, cata 
vento, caveira de cabeça de boi, barris, rodas de 
carruagem, entre outros. Neve artificial é jogada 
na parte externa e, para ambientar ainda mais, 
há um casal de ursos polares com um filhote, 
confeccionados por artistas locais.

Na parte externa e, para ambientar ainda mais, há um casal de ursos polares 
com um filhote, confeccionados por artistas locais

O espaço mantém a temática country em sua arquitetura de madeira
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Manutenção é exaltada no 2º Property Meeting da Accor

Paulo Mancio, Senior VP D&TS Accor América do Sul

Mais um ano de sucesso! A segunda edição 
do Property Meeting - Behind The Scenes, 
evento realizado pela Accor, reuniu cerca 
de 350 participantes para apresentar novas 
tecnologias, soluções de manutenção para 
as instalações existentes e estudos de caso, 
além de inspirar as equipes, reforçando a 
importância da manutenção preventiva. 

“Um dia estrategicamente preparado 
para nossos ‘heróis e heroínas da hotelaria’, 
que, trabalham nos bastidores para que 
tudo funcione de forma harmônica, onde as 
experiências dos nossos clientes são sempre 
agradáveis e inesquecíveis”, declarou Paulo 
Mancio, Senior Vice-President D&TS Accor 
América do Sul.
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Inovação, estudo de casos e sustentabilidade deram o tom da segunda edição do Property Meeting 
Behind The Scenes focado em inspirar, formar e reconhecer a performance aplicada nos hotéis.
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Zilca Saldanha, Senior Project Manager 
Accor, moderou o painel sobre sustentabilidade 
e inclusão, que contou com a presença de 
convidados como Felipe Faria - CEO do Green 
Building Council Brasil; Bruno Mahfuz - Sócio 
fundador do Guia de Rodas e Daniella Abreu 
- CEO Sustainpolis.  Carlos Rodriguez - Senior 
Project Manager Accor, Marcelo Salomão – 
Head of IT Accor e Dionísio Campos - Security 
& Risk Manager Accor, formaram o segundo 
painel, que abordou os temas de Acessibilidade, 
IT, Segurança e Risco na hotelaria. 

Fernando Mariante, o novo gerente de 
Property & Maintenance Accor, reforçou sobre 
a nova estrutura da área, segurança, energia e 
diretrizes de manutenção preventiva. Mariante 
abordou as principais características do setor 
e da sua gerência, onde se reporta diretamente 

a Paulo Mancio. “Realizamos treinamentos 
constantes para que as equipes tenham 
conhecimento de todos os sistemas do hotel, 
promovendo capacitações específicas em 
todos os empreendimentos da rede. Manter a 
prevenção e a segurança dentro do hotel é de 
suma importancia”, explicou.

Paulo Mancio reforçou as diretrizes 
sustentabilidade, acessibilidade, energia, 
tecnologias, inovação, valorização da equipe 
e avanços em prol do planeta, assim como 
manutenção e segurança patrimonial com 
foco nos sistemas de combate a incêndio, 
laudos e documentações, como o AVCB - Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que deve 
ser feito regularmente.

Patrick Mendes, CEO Accor América do 
Sul, apresentou o Projeto SAFE, que será 
lançado em breve para os colaboradores, 
voltado para a segurança e manutenção dos 
empreendimentos hoteleiros e formado por 
três pontos essenciais: segurança, melhora da 
rentabilidade e manutenção da experiência do 
cliente. De acordo com Mendes, a economia 
de energia deve ser um dos focos da empresa 
por estar atrelada à sustentabilidade e à 
melhora da rentabilidade, um dos pontos do 
projeto. “Temos uma responsabilidade muito 
grande com a segurança de nossos ativos, 

Realizado no Novotel SP Center Norte, em 16 
de abril, o Property Meeting contou com uma 
série de palestras apresentadas por executivos 
da Accor e por convidados especialistas, como 
Raimundo Ribeiro, Senior Manager LG Business 
Solutions, que falou sobre eficiência energética 
e ar-condicionado, apresentando novidades e 
tendências nos sistemas de ar-condicionado 
para hotéis e informações referentes à design, 
tecnologia e consumo de energia. 

Bruno Mahfuz, do Guia de Rodas; Daniela Abreu, CEO Sustainpolis e Felipe Faria, CEO 
do Green Building Concil
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Também foram temas explorados durante 
a programação do evento o Desenvolvimento 
de Pessoas, Energia Renovável e as tendências 
das marcas Eco, Mid e Luxe. Olivier Hick, Sênior 
Vice-Presidente de Operações Midscale e 
Econômico, afirmou em sua palestra: “Nosso 

para assegurar o conforto e a vida de nossos 
clientes”, observou. O CEO também lembrou 
o crescimento exponencial do Grupo Accor: 
“Chegamos a mais de 780 mil quartos em 
operação e mais de 300 mil em pipeline. São 
cerca de um milhão de clientes que entram 
todos os dias em nossos quartos para dormir 
e 360 milhões por ano. Nossa missão é manter 
essas pessoas seguras, longe de sinistros, 
como incêndios e outros acidentes. Temos 
de garantir a segurança e tranquilidade de 
nossos hóspedes e colaboradores. Brasil e 

América do Sul representam mais de 8% dessa 
operação. Abrimos quase um hotel por dia no 
ano passado, e também batemos recorde em 
aquisições. Nunca tivemos um crescimento 
tão forte”.

Cerca de 350 participantes lotaram uma das salas do Novotel SP Center Norte

Patrick Mendes, CEO Accor América do Sul
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objetivo é consolidar 650 hotéis em operação 
no País. O impacto sobre a qualidade é 
muito importante. Houve crescimento entre 
as marcas do midscale e no segmento 
econômico. A qualidade está atrelada a todos 
os equipamentos do empreendimento, não 
apenas a recepção ou a qualidade do café 
servido. É uma responsabilidade da equipe 
manter estes níveis altos”.

1º lugar: Alexandre Alves – ibis SP Expo
2º lugar: Alex Marques – ibis budget SP 

Paulista
3º lugar: Gilberto Djalma da Silva – ibis 

budget SP Jardins
4º lugar: Bruno Silva Dias – Mercure Santo 

André
5º lugar: Klaus Leppaus Ataide – ibis Vitória 

Praia de Camburi

Troféu Top 5
Os temas

Antônio Carlos – ibis Styles Curitiba Centro 
Cívico

Natanael Dantas Siqueira – Mercure SP 
Paulista

Ederson Goulart Batista – ibis budget 
Curitiba Aeroporto

Marcos Santos – Mercure SP Bela Vista
Emerson Santos – Novotel SP Center Norte

 Menção honrosa

Os homenageados do ano reunidos para a foto oficial

A sustentabilidade e energia renovável, 
foram apresentados por Deivison Pedroza, CEO 
Verde Ghaia e Carlos Jacob, do Grupo Capitale 
Energia.

Outro importante executivo da companhia 
francesa, Phillipe Trapp, COO de marcas 
luxury Accor na América do Sul, também teve 
sua vez no palco do evento, momento em 
que destacou o crescimento da companhia 
no segmento de luxo, a importância do RPS 
– Reputation Performance Score, índice que 
tem crescido em desempenho nos hotéis da 
rede em todo o mundo, e, como não poderia 
deixar de ser, a importância da manutenção 
e a responsabilidade das equipes na garantia 
da segurança e do conforto dos hóspedes. “As 
redes sociais hoje em dia podem impactar um 
hotel ou cinco mil hotéis no mundo. Isso é muito 
sério e requer a nossa atenção e reflexão”, 
pontuou. A programação contou ainda com 

a palestra motivacional “Reprograme a sua 
Mente”, ministrada por Andrei Alves, advogado 
com pós-graduação em direito do trabalho e 
teólogo.

A entrega da premiação aos melhores chefes 
de manutenção fechou o dia, reconhecendo o 
trabalho dos colaboradores que garantem a 
manutenção dos empreendimentos da Accor. 
Abaixo, confira os nomes dos vencedores 
deste ano.
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Grupo GR comemorou 20 anos de atividades lançando 
nova identidade visual

Família Rezende reunida na festa de comemoração dos 20 anos de atividades do GR Group  

A partir de agora, o novo nome é GR Group, visando expandir seus projetos 
no cenário nacional e internacional

Ao completar 20 anos de atividades e visando 
modernizar a marca e se posicionar no mercado 
internacional, o Grupo GR passou a se chamar 
GR Group. Com isso, alterou também toda sua 
identidade visual e logomarca. O lançamento 
da marca e a comemoração dos 20 anos de 

atividades aconteceu no último dia 24 de abril, 
no Centro de Convenções do Barretos Country 
Thermas Park, unidade administrada pelo GR 
Group em Barretos (SP). Logo na abertura os 
convidados foram recepcionados por um 
casting de art istas circenses que real izaram 
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malabarismos, acrobacias e interagiram 
com os convidados.  Aproveitando o ensejo, 
foi  apresentado também o l ivro Nossos 
Horizontes,  que retrata desde o início das 
atividades do GR Group, a expansão, o foco 
no segmento hoteleiro e depoimentos de 
vár ios  parcei ros  e  d i retores  do GR Group. 
O Mestre  de Cer imônias fo i  o  ator  g lobal 
Mur i lo  Rosa e  o  evento reuniu cerca de 350 
convidados ,  como c l ientes  e  parcei ros  do 
GR Group.  Houve a apresentação do cantor 
sertanejo Leonardo que,  acompanhado 
de banda e bai lar inas ,  interpretou vár ias 
músicas consagradas ,  como Coração 
bandido ,  Eu  juro ,  Pra nunca dizer  adeus , 
Rumo a Goiânia ,  entre  outras .

A nova logomarca do GR Group é uma 
mistura do nascer do sol, que lembra férias e 

diversão, com o símbolo de uma identidade 
digital, que remete à essência e identidade, 
e deverá contemplar as sete unidades de 
negócios. A escolha do novo nome da marca 
aconteceu devido ao foco do grupo em 
expandir seus projetos no cenário nacional 
e internacional, portanto, escolheu-se um 
nome em inglês: GR Group. A marca, agora, se 
subdivide em empresas específicas, de cada 
ramo trabalhado, com foco na criação de 
momentos inesquecíveis e de muita alegria, ao 
redor de todo o globo, com férias inteligentes e 
importantes parcerias como a RCI, empresa com 
atuação de destaque mundial em intercâmbios 
de férias, Wyndham Hotels & Resorts, uma das 
maiores franqueadoras de hotéis do mundo, e 
várias outras, entregando, assim, muito mais 
que projetos, maravilhosas experiências aos 
seus clientes e parceiros. “Reinventar é preciso, 

A nova logomarca do GR Group é uma mistura do nascer do 
sol com o símbolo de uma identidade digital 
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Fácil comunicação com o mercado
De acodo com Rodolfo Rezende, Diretor de 

operações da GR Vacation, com essa mudança 
no branding, ficará mais fácil se comunicar 
e o mercado compreender a atuação de 
cada uma das empresas.  “Somos a única 
empresa no Brasil que atua do início ao fim 
com soluções completas para o modelo de 
tempo compartilhado e de multipropriedade. E 
isso envolve desde a escolha do destino até o 
estudo de viabil idade, desenvolvimento do 
projeto,  comercial ização, gerenciamento 
da obra,  incorporação, assessoria jurídica, 
intel igência de negócios,  relacionamento 
com o cl iente,  marketing,  pós-venda, gestão 
hoteleira,  de parques temáticos e atrações 

por isso estamos adotando a nomenclatura 
de GR Group para posicionar nossa marca 
internacionalmente. Mas mantemos nossa 
essência de valorizar as parcerias, ter 
transparência nos negócios, compromisso 
com a sustentabilidade e continuarmos sendo 
especialistas em gente feliz. Essa escolha foi 
planejada nos últimos anos, e pensamos muito 
a respeito da marca, no posicionamento e na 
comunicação com o mercado e clientes, dessa 
maneira, desenvolvemos um novo branding e 
um novo posicionamento de nossa marca para 
os próximos anos, para, assim, continuarmos 
alcançando a liderança nos segmentos nos 
quais atuamos’’, disse Gustavo Rezende, Diretor 
Executivo do GR Group.

Da esquerda à direita da foto, o ator Murilo Rosa, o cantor Leonardo e os diretores Winston, Gustavo, Filipe e Rodolfo Rezende
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O novo branding reforça ainda mais 
os compromissos e valores da empresa, 
baseados em: transparência nas relações, 
compromisso com a felicidade, trabalho 
em equipe, entusiasmo para ir além, foco 
na sustentabilidade e a inovação com 
excelência. Atualmente, o GR Group conta 
com mais de 30 mil frações comercializadas, 
dois mil colaboradores, além de ter em seu 

turísticas. ”, ressalta Rodolfo.
Com essa alteração, foram definidas cada 

uma das empresas que compõem o GR Group: 
GR Vacation – especialista em férias 

completas, trabalhando com toda parte 
das comercializações, relacionamento com 
clientes, multipropriedade, timeshare e 
viagens inteligentes;

GR Play – especialista em novas 
experiências, será responsável pelos parques 
temáticos e entretenimento do Grupo;

GR Incorp – especialista em arquitetar 
sonhos;

GR Explorer – a mineradora da empresa 
– especialista em minerar encantos, com as 
águas termais em diversos estados do País;

GR Construct – a construtora do grupo, 
especialista em edificar sorrisos;

GR Hotels – a bandeira hoteleira, especialista 
em momentos perfeitos;

GR Inside – especialista em gestão 
estratégica, que tem participação em todos as 
outras unidades de negócios.

portifólio o Wyndham Olímpia Royal Hotels 
com capacidade para até 4.000 hóspedes em 
seus 960 apartamentos e acesso exclusivo ao 
3º parque aquático mais visitado do mundo, 
o Thermas dos Laranjais; o WGTR - Wyndham 
Gramado Termas Resort & Spa - maior resort 
na região da Serra Gaúcha,  anexo ao Gramado 
Termas Park - único parque aquático termal 
indoor do Brasil com 15 mil m² foi construído em 
parceria com a Snowland e a Gramado Parks. 
O WGTR é o primeiro empreendimento hoteleiro 
projetado e construído no conceito “Green 
Building”, que garante que todo o processo de 
construção e posterior funcionamento sejam 
sustentáveis;  e o Barretos Country Thermas Park, 
um resort “pé na areia” no meio do interior paulista 
e inédito no país, pois possui um parque aquático 
de águas termais e tematização country,  com 
mais de 40 atrações, incluindo uma praia, parque 
de aventuras, fazendinha com animais de pequeno 
e grande porte, mini zoológico e piscina de ondas 
com mais de 30 tipos de ondas. E esse bom 
posicionamento no mercado vem do empenho de 
seu Presidente, Winston Rezende, que se apoiou 
nos valores familiares e nas oportunidades 
que os destinos de águas termais oferecem, 
para solidificar, junto aos filhos Gustavo, Filipe, 
Pedro e Rodolfo Rezende, uma empresa que, 
acima de tudo, entrega alegria e diversão para 
seus clientes. “O GR Group é a concretização 
dos sonhos e ideais que sempre tive. É fruto de 
toda a dedicação, honestidade, união e amor 
que são os pilares de nossa família.” afirmou 
o Presidente do grupo, Winston Rezende.

O novo branding reforça ainda mais os compromissos e valores da empresa
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Parceria internacional
E no sentido de fortalecer ainda mais sua 

atuação no mercado internacional, o GR Group 
apresentou, no dia 26 de abril, a parceria com 
a Wyndham Hotels & Resorts através do uso de 
franquia no complexo hoteleiro Royal Hotels. 
Esse empreendimento, localizado na cidade 
de Olímpia (SP), é o maior do Brasil em número 
de apartamentos. Oferece 960 unidades 
habitacionais para receber confortavelmente 
até 4.000 clientes. Conta com 11 piscinas, duas 
delas com borda infinita, dez ofurôs, saunas, 
academias e brinquedotecas. Em uma ampla 
área de 2.860 m², exclusiva para alimentação, 
a oferta gastronômica é variada, com dois 
restaurantes próprios e outros franqueados – 
entre as opções estão a premiada sorveteria 
Pazzi per Gelato e a creperia D’Gust. A área 
total do resort é de 10,6 mil m².

O complexo, que passou a se chamar 
Wyndham Olímpia Royal Hotels, é o primeiro 
com a marca internacional em Olímpia, que 
dispõe de 22 mil unidades habitacionais, 
sendo a terceira no Estado de São Paulo, 
estando atrás apenas da capital e de Santos. 
Mas, nos próximos quatro anos, deve entrar 
em operação mais 10 mil leitos, o que torna 

E, diante do cenário de crescimento da 
oferta hoteleira, mas com o grande potencial 
apresentado por Olímpia, essa parceria é 
considerada estratégica por Maria Carolina 
Pinheiro, Vice-Presidente de Desenvolvimento 
de Negócios para América Latina e Caribe do 
Wyndham Hotels & Resort. “Essa parceria é 
estratégica, pois estamos colocando nossa 
marca num hotel desse porte em um destino 
com grande potencial de crescer ainda mais. 
Com isso, expandimos nossa atuação no Brasil, 
onde possuímos um escritório corporativo. 
Estamos fazendo várias estratégias de 
vendas e marketing para fomentar as vendas. 
Acreditamos na sinergia das duas empresas 
que possuem o mesmo conceito e forma 

Os diretores da Wyndham e do GR Group apresentando a nova marca internacional em Olímpia (SP)

Olímpia a segunda no Estado de São Paulo e 
uma das cinco maiores no Brasil. E um grande 
atrativo é o Thermas dos Laranjais, parque 
aquático mais frequentado do Brasil, por onde 
passam cerca de 2,5 milhões de visitantes 
por ano. Segundo relatório da TEA - Themed 
Entertainment Association, o parque, que soma 
mais de 260 mil m² de área, com capacidade 
para receber cerca de 15 mil visitantes por dia, 
está entre os três mais visitados do mundo.
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de pensar. Estamos com uma expectativa 
grande de incrementar ainda mais as taxas 
de ocupação”,  destacou Maria Carol ina.

Ela lembra que a Wyndham é a marca 
upscale de empreendimentos hoteleiros da 
Wyndham Hotels & Resorts,  que se conecta 
com hóspedes nos principais destinos 
urbanos e resorts do mundo, proporcionando 
conforto e experiências inesquecíveis graças 
à ampla oferta de serviços personalizados e 
acomodações de qualidade. Além do Brasi l , 

a marca está presente em importantes 
dest inos internacionais  como Estados 
Unidos ,  vár ios  países da Europa,  Argent ina , 
Canadá,  China,  Colômbia ,  Panamá,  Peru e 
outros .  Na Amér ica Lat ina ,  são 31  hoté is 
com a ass inatura Wyndham.

Gustavo Rezende destaca que o Wyndham 
Olímpia Royal Hotels é a segunda parceria 
da rede hoteleira com o GR Group no modelo 

Equipe de diretores e colaboradores da Wyndham na apresentação da nova marca internacional em Olímpia (SP)
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de multipropriedade, no qual os clientes se 
tornam donos de um dos imóveis do local 
durante um determinado período do ano. 
As empresas atuaram em conjunto também 
na abertura do Wyndham Gramado Termas 
Resort & Spa, inaugurado no ano passado, no 
Rio Grande do Sul. “Olímpia começou a ter uma 
competitividade grande com a construção de 
novos hotéis e isso nos fez pensar em como 
trazer mais clientes à cidade e potencializar 
as vendas. E a solução foi encontrada na 
Wyndham, que comunga nossos mesmos 
valores. O casamento iniciou em Gramado 
(RS) e agora se solidifica. Esse ganho não é 
só nosso, mas para Olímpia, que tem agora 

a maior bandeira internacional presente”, 
destacou Rezende. 

Mário Dias, Gerente Geral do Complexo, está 
bastante otimista com a chegada da bandeira 
Wyndham que, segundo ele, potencializará 
a captação de novos clientes, somando aos 
40% de hóspedes já fidelizados. “A chegada 
da Wyndham é motivo de comemoração, pois 
trará benefícios e agregará um diferencial 
competitivo que nenhum hotel em Olímpia terá. 
Uma rede de distribuição e vendas mundial. 
Esse hotel está na ponta de destinação de 
Olímpia, traz muitos benefícios à comunidade 
local, gerando empregos e aquecendo a 
economia”, concluiu Dias.

A logomarca da Wyndham já está exposta no complexo Royal Hotels
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RCI promoveu encontro com parceiros latino-americanos em 
Buenos Aires

A RCI – Resort Condominiums International, 
uma das mais importantes empresas da indústria 
de tempo compartilhado do mundo, promoveu um 
encontro no dia 3 de abril no hotel Pestana Buenos 
Aires, na Argentina, com vários clientes e parceiros 
latino-americanos. O objetivo foi apresentar 
as oportunidades de negócios que estão 
acontecendo na indústria de tempo compartilhado 
e multipropriedade nos países latino-americanos. 
O evento também foi uma oportunidade de 

apresentar oficialmente ao mercado a Vice-
presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios 
e Marketing da RCI da América Latina, Ana Laura 
Acevedo, que ficou no lugar de Juan Ignácio 
Rodriguez após sua promoção à CEO da RCI para 
a América Latina. Alguns diretores da RCI na região 
estiveram presentes, como Esteban Arce, Head 
para a América do Sul e Fabiana Leite, Líder das 
Operações da RCI Brasil e Graciela Carrete, Gerente 
de Desenvolvimento e Negócios da RCI no Cone Sul. 

Da esquerda à direita da foto, os diretores da RCI, Ana Laura Acevedo, Esteban Arce e Fabiana Leite
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Indústria em crescimento
Já Ana Laura fez uma retrospectiva sobre 

a indústria da propriedade compartilhada na 
América Latina e destacou que a região recebeu, 
no ano passado, 217 milhões de turistas, com 
crescimento de 3% em relação a 2017. Teve 1.691 
resorts ativos com 2% de crescimento, vendendo 
465 mil semanas com faturamento de 7 bilhões 
de dólares. Em relação às vendas do modelo de 
tempo compartilhado na América Latina, Ana 
Laura mostrou no slide de sua apresentação que o 
México lidera com 37% e o Brasil vem em segundo 
com cerca de 15%, seguido por Argentina, Uruguai 
e Paraguai. 

E encerrando as palestras, Fabiana Leite, 
destacou a situação vivida no Brasil nos últimos 
dez anos em que apontou a crise econômica, 
Operação Lava Jato e desvalorização da moeda, 
como alguns entraves para alavancar os 
negócios. Mas mesmo com esse cenário incerto e 
instável, a RCI teve 100 novos afiliados nos últimos 
anos. E para alavancar ainda mais o setor, ela 
disse que foi necessário participar de todos os 
eventos que movimentam a indústria do tempo 
compartilhado no Brasil. O treinamento constante 
com as equipes comerciais, dando suporte nas 
vendas e pós-vendas, também foram citados por 
Fabiana como essenciais para alavancar o setor 
no Brasil.

E alguns números dessa indústria de tempo 
compartilhado no Brasil foram apresentados por 
ela. “Fechamos o ano de 2018 com 257 afiliados 
em nosso portfólio. Conseguimos 84 mil semanas 
vendidas, sendo 98% no mercado nacional e um 
montante de 625 milhões de dólares, número 8% 
maior em vendas em relação a 2017. Hoje temos 45 
salas de vendas ativas de timeshare em diversos 
projetos espalhados pelo Brasil e 40 salas de 
vendas na multipropriedade que, atualmente, é 
regulamentada no Brasil e tende muito a crescer”, 
encerrou Fabiana.

E quem começou essa grade de programação 
foi a Arquiteta Elena Biasi, Diretora Nacional de 
Investimento Turísticos da Secretaria de Turismo 
do Governo da Argentina. Ela apresentou algumas 
oportunidades de negócios que estão surgindo 
no desenvolvimento do turismo no país, como 
em Puerto Iguaçu, onde falta ocupação hoteleira. 
Outros polos estratégicos para fomentar o turismo 
também foram apresentados por ela, assim como 
alguns investimentos que estão sendo feitos pelos 
órgãos públicos. Linhas de crédito que estão sendo 
desenvolvidas pelo governo para incentivar esses 
destinos, com juros bastante acessíveis, também 
foram citados por Elena em sua explanação inicial. 
Em seguida, Juan Jorge Schettini, Presidente de 
la Cámara Argentina de Tiempo Compartido 
destacou que a situação econômica que vive 
a Argentina fomenta o segmento de tempo 
compartilhado. Ele chamou de marco turístico a 
atividade de tempo compartilhado, mas destacou 
ser necessário que os produtos acompanhem as 
tendências e tecnologias disponíveis no mercado 
para se posicionarem de maneira bem competitiva.  

Em sua palestra, Esteban Arce destacou 
as novas tendências que estão nascendo na 
indústria do tempo compartilhado e, hoje, as novas 
experiências é que definem os novos clientes. Por 
isso, é necessário, muitas vezes, que as empresas 
redefinam missão e visão e mencionou alguns 
itens importantes: atender os clientes da melhor 
maneira possível, incluindo as mensagens e 
contatos feitos através do telefone celular, pois 
57% das transações são por dispositivos móveis. 
Identificar o mapa do cliente e aproveitar as 
oportunidades, como o fim dos vistos para os 
norte-americanos no Brasil. Apresentar uma 

experiência diferente nos canais de vendas e 
analisar como os indicadores estão medindo as 
vendas. Outros importante dados apresentados 
por Arce para o sucesso de uma operação de 
tempo compartilhado em sua palestra foram: ter 
um bom software de administração de clientes, 
abrir novos canais de serviços, uso de robôs e 
inteligência artificial e de reconhecimento de voz, 
tecnologias que maximizam as vendas. 

Dados da indústria de tempo compartilhado 
na América latina apresentadas na palestra 

de Fabiana Leite
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8ª edição do ADIT Juris teve recorde de participantes

O evento, promovido pela ADIT Brasil - Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil 
e tendo a Revista Hotéis como Mídia Oficial, aconteceu 
nos dias 1 e 2 de abril no Majestic Palace Hotel em 
Florianópolis (SC). Esse é o maior evento no Brasil para 
debater soluções jurídicas para o desenvolvimento dos 
mercados imobiliário e turístico e, nesse ano, superou 
todas as demais edições com 311 inscrições registradas. 
A programação foi repleta de temas importantes e 
atuais com debate de assuntos que envolvem, entre 
outros aspectos, a multipropriedade (fractional) e a 
hotelaria. Os maiores desenvolvedores dos mercados 
imobiliário e turístico do País, escritórios jurídicos e 
advogados estavam presentes discutindo estratégias 
e apresentando soluções para estes segmentos.

Nesta edição, os temas englobavam: aspectos 
e arcabouços jurídicos sobre imóveis, incorporação 
imobiliária, condo-hotéis, comunidades planejadas, 
multipropriedade; além de assuntos como a nova Lei 
dos Distratos, contratos digitais, registros imobiliários 
eletrônicos, atualidades na área ambiental, 
estruturação jurídica de shoppings, licenciamento 
ambiental, transações imobiliárias com bitcoins, 
questões polêmicas sobre condomínios edílicos, 
alienação fiduciária, novidades na estruturação 
jurídica de hotéis e condo-hotéis, entre outros temas 
que tiveram cobertura em tempo real no site da 
Revista Hotéis.

O grande destaque do evento foi a homenagem 
ao Desembargador Sylvio Capanema, que recebeu 

o prêmio Legado ADIT: Uma vida que vale a pena 
ser vivida, entregue pelo Consultor Caio Calfat, 
Conselheiro da ADIT Brasil e Vice-presidente do 
Núcleo Turístico Imobiliário do SECOVI/SP. Ao receber 
a homenagem, Capanema, um dos maiores juristas 
no Brasil do direito imobiliário, disse: “Vivo esse 
momento com sensação de alívio e convicto que 
minhas coronárias de 80 anos estão preparadas 
para viver fortes emoções. Essa é a primeira vez 
que participo de um evento como homenageado. 
Esse legado de uma vida que vale a pena ser vivida 
cheira um pouco a despedida, mas espero participar 
de várias outras ADIT Juris. Guardarei esse momento 
como uma das lembranças mais queridas de minha 
vida”, destacou Capanema.

O Desembargador Sylvio Capanema recebendo a 
homenagem de Caio Calfat
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Renomados advogados, como Marcelo Terra, participaram do ADIT Juris
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Sistema de Televisão IPTV traz novas possibilidades para a 
hotelaria moderna

Quase tão importante quanto a ocupação, 
a fidelização de clientes é uma batalha 
constante na hotelaria em todo o mundo. 
O bom desempenho neste índice pode ser 
alcançado por meio de serviços que o tornem 
especial e diferente do concorrente, e a 
tecnologia é vista pelo mercado como uma 
chave para essa conquista. Depois dos quartos 
inteligentes, nos quais o hóspede consegue 
controlar a temperatura, a iluminação e até 
a música ambiente por um único dispositivo, 
outra tendência começa a crescer entre os 

Além de canais de tevê aberta e fechada, tecnologia oferece recursos que vão desde mensagens 
de boas-vindas e express checkout até informações como previsão do tempo e horário de voos, 

reinventando o conceito de experiência do cliente

hotéis no quesito entretenimento: a criação de 
uma programação de tevê personalizada de 
acordo com o perfil do hóspede. Essa é uma 
dentre muitas possibilidades que a tecnologia 
IPTV traz para o universo da hospitalidade.

O sistema IPTV - Internet Protocol Television, 
em tradução literal, Televisão por Protocolo 
de Internet, criado nos anos 1990, transmite 
e gerencia o sinal digital de TV através de 
uma rede IP, a mesma utilizada para redes de 
computadores e ao navegar na internet, ou 
seja, ao invés de obter o sinal de televisão pela 

IPTV oferece conteúdo interativo e desenhado para os hóspedes, algo que não acontece em uma tevê tradicional
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Implantação
O processo de implantação da IPTV em um 

hotel, de acordo com o Diretor Comercial da 
Nonius Hospitality Technology, Júlio de Oliveira 
Júnior, pode ser realizado de duas maneiras: 
por meio de uma rede pública (internet) ou 
por uma rede privada (LAN). “Em hotelaria, 
normalmente, a distribuição é feita através de 
uma rede privada, utilizando soluções como a 
nossa TV interativa, chamada NONIUS.TV, para 
o gerenciamento dos canais. Neste caso, não 
existe a necessidade de usarmos um pacote de 
internet, já que todo o tráfego é feito dentro da 
rede local. O empreendimento precisa adquirir 
um equipamento chamado Set-top Box – STB 
– para que seja possível disponibilizar esses 
conteúdos aos hóspedes”, explica. 

Atualmente, é possível implantar a rede 
LAN com baixo custo, que acaba se tornando 
ainda mais econômica do que uma distribuição 
convencional (coaxial RF), caso as redes sejam 
desenhadas e configuradas de forma que 
partilhem esses equipamentos de LAN para outros 
serviços, como Voz, CFTV, Wi-Fi e automação, 
formando uma Rede Convergente. 

antena ou via operadora de TV a cabo, este 
sistema recebe o sinal via internet. 

Canais são recebidos por uma antena satélite e convertidos 
para IP usando equipamentos que a Nonius fabrica
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Conteúdo interativo
Além de canais abertos e fechados, a 

IPTV disponibiliza um conteúdo totalmente 
interativo e desenhado para os hóspedes, algo 
que não acontece em uma tevê tradicional. 
O gestor hoteleiro pode, inclusive, alterar a 
quantidade de serviços e de conteúdo caso 

O especialista da Nonius complementa 
que os canais são recebidos por uma 
antena satélite e convertidos (sem perda de 
qualidade) para IP usando equipamentos que 
a empresa fabrica. “A Nonius entrega ao setor 
hoteleiro desde o desenho e implementação 
de toda a infraestrutura de rede IP até as 
soluções de interatividade customizadas à 
imagem de cada hotel”, diz. 

queira diferenciá-los entre um hotel de um 
padrão superior com a de um econômico ou 
midscale, por exemplo. “A programação deve 
seguir algumas regras das provedoras de 
conteúdo, mas, no geral, são transmitidos todos 
os canais locais (da região), e os chamados 
canais premium – uma seleção de canais de 
tevê fechada”, enfatiza Bruno Calabresi, Chief 
Technology Officer da Youcast, empresa de 
telecomunicações que também disponibiliza o 
serviço IPTV no Brasil. 

O especialista comenta, ainda, que cada 
empreendimento pode produzir, através da 
plataforma de interatividade, seu próprio 
canal de informações, assim como páginas 
de promoções diretamente na TV ou via 
aplicativos móveis. 

O Chief Technology Officer da Youcast, Bruno Calabresi
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Programação linear
Somente canais de vídeos diretamente 

na televisão. “Fornecemos equipamentos 
profissionais para recepção do conteúdo 
satelital e transportamos todo o material 
em estrutura cabeada até os quartos, que 
é ligada diretamente na tevê, como uma 
antena coletiva de condomínio”, define.

Plataforma Interatividade
Uma plataforma que fornece ao usuário 

a possibilidade de comprar itens de uso 
pessoal, como títulos de filmes e refeições. 
“Também é possível realizar reservas em 
spa ou agendar passeios turísticos, tudo 
pela TV ou por um aplicativo móvel”, diz

Dentre as principais características 
da tecnologia IPTV, como explica Júlio de 
Oliveira estão a interface com a identidade 
visual do hotel, o uso de apenas um 
controle remoto, serviços de promoção 
do empreendimento na TV & Corporate 
Channel, grade de canais (televisão e 
rádio), ordenado pelo idioma do hóspede, 
gerenciamento remoto das configurações 
da TV, mensagem de boas-vindas e/ou 
de emergência, express checkout, Video 
on Demand e integração com o PMS 
- Property Management Systems -, os 
softwares de gerenciamento hoteleiro. 

Além disso, oferece serviços 
informativos, como de meteorologia e 
de voos, diretório de A-Z com serviços 
disponibilizados pelo empreendimento, 
diretório da cidade com informações sobre 
pontos turísticos, solicitação de serviço de 
quarto, limpeza ou manutenção, música 
Bluetooth e controle de iluminação, 
persianas e ar condicionado.

Calabresi afirma que implantação 
e conteúdo são divididos em dois 
cenários distintos: programação linear e 
plataforma interatividade: 

Investimento e segurança
Em relação ao investimento, tanto 

o especialista da Nonius quanto o da 

Youcast concordam que cada projeto de 
implantação de IPTV resultará em um valor, 
pois é necessária uma análise completa 
que envolve número de quartos, pacotes 
de interatividade, quais equipamentos ou 
cabeamentos o hotel já possui e que poderão 
ser aproveitados, dentre outros.

Calabresi destaca o quesito segurança, 
explicando que, no momento do check-out do 
hóspede, automaticamente o sistema executa o 
reset do aparelho, evitando que possíveis logins 
e senhas dos usuários permaneçam conectados. 

VEGA TV
A VEGA I.T, que oferece soluções tecnológicas 

ao setor de hospitalidade desde o ano 2000, 
lançou recentemente o VEGA TV, um sistema 
de in-room entertainment e interatividade 
com capacidade de receber o conteúdo da 
TV. O serviço possibilita a transmissão de 
canais abertos e fechados, além de várias 
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plataformas, como YouTube, Netflix e Spotify, 
resultando em alternativas de entretenimento 
para os hóspedes que vão além do pay-per-
view (canais fechados). 

O Diretor Executivo da VEGA I.T, Matheus 
Quincozes, destaca que, assim como a IPTV, o 
receptor do VEGA TV é um aparelho Set-top Box 
ligado à televisão, não havendo a necessidade 
de que o aparelho de TV seja ‘smart’ para se 
adequar à tecnologia, cortando, assim, custos 
com a atualização de equipamentos. “Além 
disso, por meio de parcerias com operadoras 
de TV, conseguimos entregar um conteúdo 
exclusivo, sem que o hotel precise investir em 
pay-per-view, por exemplo”, ressalta. 

Com o VEGA TV, também como acontece 
na tecnologia IPTV, é possível personalizar 
a estada do hóspede, colocando o controle 
da experiência na palma de sua mão. Com 
isso, há um aumento na interatividade e no 
engajamento, desde uma mensagem de 
boas-vindas até a possibilidade de solicitar 
serviço de quarto com apenas um clique. “O 
room service disponível na plataforma pode, 
inclusive, gerar aumento na receita do hotel, 
tendo em vista que o cliente solicita o serviço 
de maneira fácil e descomplicada pelo VEGA 
TV”, projeta Quincozes. 

O que Fazer (City Guide)
Informações para auxiliar o hóspede a 

planejar atividades durante sua viagem;
Serviço de Quarto 
Consulta do cardápio e todas as opções de 

room service do hotel;
Extrato da Conta
Extrato com os itens presentes na conta do 

quarto durante a estada;
Aplicativos
Acesso a plataformas como YouTube, 

Netflix e Spotify, para que o hóspede possa se 
conectar utilizando sua conta;

Previsão do Tempo
Exibição de informações sobre a condição 

meteorológica da cidade. 

O sistema VEGA TV pode ser personalizado 
com a identidade visual do hotel e disponibiliza 
diversas outras funcionalidades, tais como:

Direitos autorais
As vantagens da IPTV são inúmeras, tanto 

ao hotel quanto para o hóspede. Entretanto, é 
preciso ficar atento a questões burocráticas, 
como direitos autorais. O Ecad – Escritório 
Central de Arrecadação - é um órgão privado, 

VEGA TV possibilita a transmissão de canais abertos e fechados, além de várias plataformas, como YouTube, 
Netflix e Spotify
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fundado em 1976, que arrecada para os 
artistas os direitos autorais de cada música 

tocada ‘em execução pública’ no Brasil, seja 
ela nacional ou estrangeira.

Marcello Nascimento: “pagamento de direitos autorais é devido sempre que houver execução de canções nos 
aposentos e áreas comuns do hotel”
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No caso dos hotéis, segundo o Gerente 
Executivo de Arrecadação do Ecad, Marcello 
Nascimento, o pagamento é devido sempre que 
houver execução de canções nos aposentos e 
áreas comuns, independentemente do meio 
utilizado, se IPTV, rádio etc. “O cálculo do valor 
cobrado do direito autoral nos quartos é feito 
com base na quantidade de habitações e na 
taxa média de ocupação anual, conforme 
pesquisas publicadas pelo Ibope – Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística”, 
explicou ele. 

Tendência de crescimento
A união de conteúdo interativo + qualidade 

de imagem que o sistema IPTV entrega aos 
usuários resulta em um mercado cada vez mais 
aquecido e com expectativa de crescimento 
para os próximos anos, assim como almejam 
Bruno Calabresi e Júlio de Oliveira. “Até 2016, 
o mercado de IPTV ainda estava assimilando 
se essa tendência realmente daria certo. 
Entretanto, a partir de 2017, houve melhorias 
em relação à internet fibra ótica, com isso a 

transmissão de dados e streaming se tornou 
mais viável para pequenos provedores de 
internet, facilitando a venda do serviço de 
IPTV”, relata Calabresi, acrescentando que a 
Youcast contou com uma expansão acima de 
80% neste período. 

O especialista prospecta um crescimento 
em torno de 20% na implantação do sistema 
IPTV no segmento hoteleiro daqui pra frente, 
mas ressalta que a tecnologia não pode 
ser vista apenas como um custo a mais 
para o hotel, e sim como um investimento. 
“Infelizmente, gestores ainda avaliam a 
televisão por IP como um gasto, até porque 
não é possível repassar esse valor para o 
hóspede. Mas, o ideal, é que enxerguem como 
um investimento que agregará valor ao seu 
hotel e trará experiências diferenciadas para 
seus clientes”, complementa. 

Júlio enfatiza que, no final de 2018 e 
no primeiro trimestre deste ano, a Nonius 
percebeu um aumento relevante na procura 
deste serviço por parte do mercado hoteleiro, 
indicando que 2019 será um ano promissor. “Os 

Ambos os especialistas consultados projetam um aumento da tecnologia IPTV no setor hoteleiro nos próximos anos
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hotéis estão cada vez mais interessados em 
entregar serviços de melhor qualidade. Temos 
verificado que os novos empreendimentos já 
estão projetando suas unidades para suportar 

As principais vantagens da tecnologia IPTV para a hotelaria: 
- Interface com a identidade visual do hotel;
- Utilização de somente um controle remoto e sistema multi-idioma;
- Serviços de promoção do empreendimento na TV & Corporate Channel;
- Grade de canais (televisão e rádio) ordenado pelo idioma do hóspede;
- Gerenciamento remoto das configurações da TV;
- Mensagem de boas-vindas e express checkout; 
- Serviços informativos, como meteorologia e voos;
- Aviso de emergência;
- Video on Demand; 
- Integração com o PMS;
- Diretório de A-Z com os serviços disponibilizados pelo hotel;
- Diretório da cidade com informações sobre pontos turísticos;
- Room Service, serviços de manutenção e de limpeza; 
- Música Bluetooth - universal para todos os dispositivos;
- Controle de Domótica (Iluminação, persianas, ar condicionado e outros).

este tipo de tecnologia e, consequentemente, 
disponibilizar novas tecnologias e reduzir 
custos de implementação se comparadas aos 
sistemas tradicionais”, finaliza.

União de conteúdo interativo + qualidade de imagem resulta em um 
mercado cada vez mais aquecido
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Jurema Águas Quentes 
confirma abertura de seu 
segundo resort

Localizado em Iretama, no Paraná, o complexo 
Jurema Águas Quentes, que hoje opera com 
o Lagos de Jurema Termas Resort, confirma a 
abertura do Jardins de Jurema Convention & 
Termas Resort para o início do segundo semestre 
deste ano. O empreendimento incrementará, em 
sua primeira fase de operação, 114 apartamentos 
à oferta hoteleira do complexo, que hoje já conta 
com 184 quartos. 

Localizado em um espaço exclusivo de 40 mil 
m² de área construída, o resort dispõe de três 
mil m² de piscinas com águas naturalmente 
quentes, dois bares molhados, dois restaurantes 
(gastronomia nacional e internacional, em 
sistema de buffet e à la carte), ampla área de 
lazer, com quadras de tênis e beach tennis, parede 
de escalada, mini golf, espaço kids e baby room, 
piscina de hidromassagem e área de ofurôs, além 
do diferencial: um Centro de Eventos integrado 
por dez salas equipadas com alta tecnologia e 
capacidade para 1.036 pessoas.

De acordo com o Diretor-presidente e CEO do 
complexo Jurema Águas Quentes, Nilson Bernal, 
as obras seguem em estágio avançado e serão 
entregues no prazo previsto. Nesta etapa, a área 
das piscinas cobertas já está com toda cerâmica 
e piso implantados, além das esquadrias, trabalho 
que foi concluído em março. Já as piscinas 
externas tiveram suas estruturas e processo de 
impermeabilização concluídos. Os pisos e os 
armários estão finalizados nos três blocos, assim 
como pintura e as etapas de vasos e louças. A 
área de alimentos e bebidas, integrada por bares 
e restaurantes que atendem o resort, também está 
sendo finalizada, assim como a pintura total, que 
já está 60% pronta em todo o empreendimento.

Para garantir a entrega no prazo, sob o comando 
do engenheiro Civil Wesley Arantes Barison, 
responsável pela execução da obra, uma equipe 
de 240 pessoas, entre funcionários próprios e 
empreiteiros, trabalha em escalas especiais. “Nesta 
fase do projeto, considerando sua complexidade, é 
comum adotarmos horários especiais para que os 
serviços não sejam prejudicados e a implantação 
cumpra o cronograma, garantindo a entrega no 
prazo”, diz o engenheiro. 

Empreendimento passa a operar no início do segundo semestre
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Hard Rock anuncia 
empreendimento com 564 
suítes em Foz do Iguaçu (PR)

A rede americana Hard Rock Hotel 
comunicou recentemente que aumentará seu 
número de unidades no Brasil com um novo 
hotel em Foz do Iguaçu (PR), previsto para 
inaugurar em 2025.

O empreendimento será construído na BR-
469, rodovia que liga a cidade às Cataratas 
do Iguaçu, um dos destinos mais visitados do 

País. Este é o sexto projeto da marca no Brasil, 
que já conta com obras em desenvolvimento 
nas regiões de Fortaleza, Ilha do Sol, São Paulo, 
Caldas Novas e Natal.

A unidade se encontra em status de greenfield, 
no qual houve a escolha do terreno e as obras 
serão iniciadas em breve. Distribuído em uma 
área total de mais de 245 mil m², o Hard Rock Hotel 
Foz do Iguaçu será implantado em um território 
reservado de 100.000 m², sendo o restante 
dedicado totalmente a um complexo turístico. 
“Este anúncio é mais uma prova do sucesso dos 

Hotel Hard Rock de Fortaleza (CE), cujas obras estão em fase final
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complexos hoteleiros da marca Hard Rock Hotel 
no País. Recentemente, começamos as vendas 
das frações imobiliárias correspondentes aos 
hotéis em Fortaleza e Ilha do Sol, que serão 
inaugurados em 2021, além do avanço das 
obras em São Paulo. E uma região de paisagens 
naturais reconhecidas mundialmente, como Foz 
do Iguaçu, mereceria este empreendimento”, 
afirmou Samuel Sicchierolli, CEO da Venture 
Capital Investimentos, incorporadora dos 
projetos no país.

O HRH Foz do Iguaçu contará com 564 suítes, 
sendo quatro delas ‘Rockstar’, característica 
da rede, proporcionando a experiência de 
um astro rock aos hóspedes. Aos turistas 
estrangeiros, haverá fácil acesso à Avenida 
Mercosul, responsável pela travessia entre 
Brasil e Argentina, além de conexão com o 
aeroporto da região.

A região de Foz do Iguaçu está conectada 
à tríplice fronteira entre Brasil, Argentina 
e Paraguai. “Saudamos a Venture Capital 
Investimentos pela decisão de empreender 
em Foz do Iguaçu. Como destino turístico do 
mundo, sonhávamos com isso. A Hard Rock é 
uma marca valiosa, que elevará nossa oferta 
de serviços a outro patamar”, celebrou o 
Prefeito do município, Chico Brasileiro.

Vila Galé detalha novo 
investimento na capital paulista

O grupo Vila Galé chega a São Paulo pela 
primeira vez com seu mais novo empreendimento: 
o Vila Galé Paulista, nova aposta da rede de resorts 
para o mercado corporativo. O hotel, com previsão 
de abertura para o começo de 2020, terá 110 
acomodações, restaurante Massa Fina (submarca 
do grupo, com foco no preparo de pizzas e massas 
artesanais), cafeteria Vila Galé Café e academia.

Com um investimento estimado em R$ 80 
milhões, o Vila Galé Paulista ficará na Rua Bela Cintra, 
próximo a pontos turísticos importantes da cidade, 
como o MASP, Instituto Itaú Cultural e Japan House. 
“Referência quando o assunto é entretenimento, 
festas, cultura e gastronomia, São Paulo é a maior 
metrópole da América Latina e constitui o maior 
mercado emissor para a Vila Galé, por isso, é 
estratégico inaugurarmos nossa primeira unidade 
aqui”, destaca o Diretor de Operações Brasil da Vila 
Galé, José Bastos.

Em termos de decoração e proposta 
arquitetônica, o empreendimento terá como tema 
a pintura. Nos quartos e áreas comuns, releituras 
de obras pertencentes às mais diversas correntes e 
movimentos artísticos, como o cubismo, pontilhismo, 
impressionismo etc. 

José Bastos: “a cidade de São Paulo é estratégica para o 
nosso crescimento no Brasil”
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Pestana Hotel Group reduz 
uso de plástico em seus 
empreendimentos

A sustentabilidade é um tema em pauta 
na agenda do Pestana Hotel Group. Em seu 
programa ‘Planet Guest’, o grupo introduz nas 
mais de 90 unidades no mundo todo (incluindo 
os cinco hotéis no Brasil e um na Argentina) seis 
medidas que visam reduzir o uso de objetos de 
plástico pelos seus clientes. Com esta política, 
o Pestana prevê a redução de 50% de plástico 
não-reutilizável até 2020, o que se traduz em 
menos oito milhões destes objetos.

“Com estas seis novas medidas de gestão 
destinadas à redução drástica da utilização 
do plástico, apostamos claramente numa 
gestão sustentável e reforçamos o nosso 
compromisso com o programa ‘Planet Guest’, 
de acordo com visão do nosso Chairman, 

Dionísio Pestana”, diz José Theotónio, CEO do 
Pestana Hotel Group.

A primeira medida é a eliminação dos 
canudos de plástico e a introdução de uma 
opção ecológica, feita de papel, permitindo 
a redução de mais de 1,5 milhões de canudos 
plásticos por ano. Isso já está sendo adotado 
com sucesso nos hotéis de Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Lisboa, Cascais e Sintra. 

Outra ação é a substituição de copos 
plásticos descartáveis por opções reutilizáveis 
ou de papel, prevendo uma redução de 5 
milhões de unidades por ano.

Nas áreas de alojamento, está sendo 
implementada a colocação de dispensadores 
de sabonete líquido, gel douche e shampoo 
em vez de pequenos frascos nos banheiros, 
o que reduzirá substancialmente o plástico 
utilizado. Outra medida é a substituição, 
também nas áreas de recepção, de canetas 
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esferográficas por lápis, a exemplo do que já é 
aplicado nas pousadas de Portugal. Também 
serão desenvolvidas soluções que permitam 
a abertura digital das portas aos invés dos 
atuais cartões de plástico.

Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera 
disponibiliza bicicletas elétricas 
para hóspedes e visitantes

Como parte de uma estratégia que 
valoriza o pioneirismo, o entretenimento e a 
sustentabilidade, o hotel Pullman São Paulo 
Ibirapuera, de São Paulo (SP), lançou o Do Disturb 
– Energy Bike, em parceria com o Le Club Accor. 
Quatro bicicletas elétricas em uma estação 
de recarga estarão disponíveis na entrada do 
empreendimento para hóspedes, clientes e 
moradores da região.

Associados do LeClub Accor não pagam pelo 
uso das bikes e o cadastro no programa de 

fidelidade pode ser feito em poucos minutos na 
retirada. Um valor simbólico de locação de R$ 
8,00 será cobrado dos demais usuários.

O lançamento, no dia 6 de abril, contou 
com DJ, food bikes, circuito de testes para 
experimentar as novas bikes e degustação 

Expectativa do grupo é diminuir a quantidade de plástico em 50% até 2020

Ação visa contribuir com novas políticas de 
mobilidade urbana
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Grand Hyatt Rio de Janeiro 
premia ONG Associação 
Roda Viva

O Grand Hyatt Rio de Janeiro (RJ), assim como 
toda a rede Hyatt, busca apoiar programas sociais 
no seu entorno. A ONG Associação Roda Viva foi uma 
das agraciadas recentemente pelo Community 
Grant, programa mundial do Hyatt que premia 
organizações que trabalham em parceria com os 
hotéis. O cheque de US$ 15 mil será utilizado para 
formar cerca de 48 padeiros ao longo do ano. 

A Associação Projeto Roda Viva, localizada no 
Complexo do Borel, na Tijuca, é apoiada pelo Grand 
Hyatt Rio de Janeiro desde sua abertura, quando o 
hotel financiou a construção dos espaços para três 
cursos profissionalizantes – panificação, moda e 
beleza.

O chef Rafael, formado no curso do Roda Viva, e 

Blue Park (PR) entrega 150 kg de 
alimentos ao Lar dos Velhinhos

Em abril, o Blue Park, de Foz do Iguaçu (PR), 
doou mais de 150 Kg de alimentos não perecíveis 
ao Lar dos Velhinhos. O volume é resultado 
de doações feitas pelos colaboradores do 
Grupo Mabu, que todo mês ganham cortesias 
para curtir o parque acompanhados de seus 
familiares.

“Sabemos do trabalho responsável realizado 
pelo Lar dos Velhinhos, por isso fizemos 
essa doação, que só foi possível graças ao 
comprometimento dos colaboradores que 
vieram se divertir, mas sem esquecer de 
ajudar quem está precisando”, comentou Elvio 
Andrade, Gerente Geral do Blue Park.

de pratos energéticos do cardápio funcional 
da marca Pullman Hotels&Resorts. O projeto 
tem parceria com a marca MyMobility, que 
disponibilizou no dia do lançamento bicicletas 
extras e outros veículos elétricos. 

O Gerente Geral do hotel, Jarves Rockenbach, 
comentou: “o projeto Do Disturb - Energy Bike 
ratifica nosso compromisso com a inovação, 
tanto na perspectiva de mobilidade urbana 
quanto em saúde e bem-estar de nossos clientes, 
além de ser um ganho para Vila Mariana e para 
a cidade como um todo. O Pullman São Paulo 
Ibirapuera não é apenas uma referência para 
turistas, mas é um polo de atividades e serviços 
para o paulistano, com sua gastronomia e 
estrutura de lazer”. 

Doações foram feitas pelos colaboradores do Grupo Mabu
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Rede Deville destina parte do 
Imposto de Renda ao Hospital 
de Clínicas (PR)

No dia 11 de abril, a Rede Deville recebeu uma 
homenagem por ser um dos Amigos do HC – o 

hoje atuando como responsável pelo treinamento 
dos novos padeiros e padeiras, recebeu a visita 
do Chef de Padaria do Grand Hyatt Rio, Alexandre 
Rodrigues, e do Chef de Partie, Robson Silva, 
para obter a doação e trocar experiências sobre 
panificação. Rafael foi convidado para uma vivência 
no Grand Hyatt Rio de Janeiro. “O valor recebido deu 
um novo começo ao curso de panificação e será 
capaz de ajudar muitos jovens na comunidade. 
Tenho certeza de que essa parceria só aumentará 
ao longo deste ano”, disse Mônica Alves, Gerente 
Executiva do Projeto Roda Viva.

Hospital de Clínicas da UFPR, de Curitiba (PR). 
A empresa hoteleira doa desde 2018 parte 

do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
para a instituição. “É uma forma de ajudar 
diretamente o hospital, que tem 100% de seu 
atendimento através do SUS, sendo o terceiro 
maior do Brasil”, conta a Gerente de Marketing 
da Rede Deville, Nathalia Bart Tonet. 

O Hospital de Clínicas, que começou a 
funcionar em junho de 1961, nasceu da vontade 
da UFPR em ter um hospital para o treinamento 
dos alunos de Medicina e da necessidade do 
estado de ter um hospital geral que atendesse 
a população. Para conseguir levar adiante 
este propósito, conta com o envolvimento e 
doações da sociedade e das empresas, do 
serviço voluntário, da destinação do Imposto 
de Renda Pessoa Física e Jurídica, além de 
patrocínios em eventos e projetos.

Cheque de US$ 15 mil será utilizado para formar cerca de 48 padeiros

Nathalia Bart Tonet, Gerente de Marketing da Deville; Claudete Reggiani, 
Superintendente do HC; Graciela Bolzón de Muniz, Vice-Reitora da UFPR e 

Pedro de Paula Filho, Presidente da Associação Amigos do HC
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Hotel Caminho Real (RJ) lança 
nova carta de vinhos

O Hotel Caminho Real, de Araras, na Região 
Serrana do Rio de Janeiro (RJ), lançou sua nova 
carta de vinhos durante a Semana Santa, em 
abril, e contou com a presença da Sommelière 
Paula Brazuna, da Berkmann Wine Cellars. 

Com 27 rótulos de países como Brasil, 
Chile, Argentina, Itália, Portugal e Espanha, a 
programação do feriado incluiu degustação 

Restaurante peruano QCeviche! 
estreia novo cardápio

Terra e mar inspiram o novo menu do 
QCeviche! São Paulo, que conta com unidades 
no ibis Faria Lima e no ibis Barra Funda. Depois de 
uma temporada de pesquisa no Peru, sua terra 
natal, o chef Rolando Limo retorna à cozinha do 
QCeviche! com releituras de pratos tradicionais 
tanto da costa quanto das montanhas do país.

Do mar, o Ceviche chalaco (peixe branco 
marinado em leche de tigre e ají vermelho) 
se une aos outros Ceviches do cardápio, 
como o de pescado, nikkei, marino e vegano; 
e também à Parihuela, tradicional sopa de 
frutos do mar, peixe, mandioca e pimenta dos 
Andes; e ao Tiradito de pescado clássico (finas 
lâminas de peixe marinadas em leche de tigre 
e ají amarelo).

Da terra, os destaques são a Ensalada 
grelhada de vegetais; a Chaufa QCeviche! (arroz, 

frango, omelete, ervilha-torta, broto de feijão 
e vermicelli frito); e o Chicharrón de respecto 
(porco pururuca, purê de mandioquinha e 
chalaquita de cebola picante), assim como 
o mix de batata e banana-da-terra, ambas 
em longas fatias fritas e molho do chef. Entre 
as sobremesas, Minipudim de quinoa, Suspiro 
limeño e Alfajor.

Tiradito de pescado clássico
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dirigida, no dia 19, e harmonização dos pratos 
do cardápio com os novos rótulos.

A pouco mais de uma hora do Rio, o Caminho 
Real fica em uma propriedade de 330.000 m² 
de natureza preservada. O hotel dispõe de 48 

Belmond Hotel das Cataratas 
destaca culinária nordestina no 
Master Series

O Belmond Hotel das Cataratas, de Foz do 
Iguaçu (PR), recebeu nos dias 29 e 30 de março 
a culinária nordestina do chef paraibano 
Onildo Rocha, em mais uma edição do evento 
gastronômico Master Series, que aconteceu no 
restaurante Itaipu.

O menu de seis etapas foi harmonizado com 
cervejas artesanais. Como aperitivo, o chef 
elaborou uma seleção de Grãos Brasileiros 
para serem degustados com a Belmond Pilsner 
Extra Clara. Para a entrada Tripa Dog, a cerveja 

chalés equipados com ar climatizado, frigobar, 
cofre, secador, telefone e TV a cabo com 
aparelho de DVD.

A Sommelière Paula Brazuna

Salão do restaurante Itaipu
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escolhida foi a Leopoldina Pilsner Extra Puro 
Malte. O primeiro prato principal foi o Atum, 
Pepino, Abacate e Caviar Ossetra, harmonizado 
com a Leopoldina Witbier Limão e Coentro. Para 
combinar com a Leopoldina Weizenbier, Onildo 
criou o Papaya, Ostra e Agua de Coco, seguido 
pelo Terrine de Rabada, Roti de Aroeira e Picles 
de Inhame, que pôde ser degustado com a 
Leopoldina India Pale Ale. Encerrando o jantar, 
a sobremesa Lúcuma, texturas de chocolate 
brasileiro e nutella de amendoim, combinada 
com a Leopoldina Porter. 

Grand Hotel Rayon participou 
da 19ª edição do Curitiba 
Restaurant Week

Mesclando a alta gastronomia internacional 
com toques contemporâneos, o Garbo, o 

restaurante do Grand Hotel Rayon, localizado 
na capital paranaense, participou da 19ª edição 
do festival gastronômico Curitiba Restaurante 
Week, que aconteceu entre os dias 12 de abril 
e 5 de maio. 

O Garbo preparou para o evento um menu 
exclusivo, de tema ‘Do campo à mesa’, com 
opções também para os vegetarianos. Com 
ingredientes da tradição cultural campestre, o 
cardápio contou com entrada, prato principal 
e sobremesa. “Buscamos fazer com que o 
curitibano retome o hábito de frequentar 
hotéis. Além do Garbo, temos outras opções 
gastronômicas, como o HAI YO e o Lobby Bar, 
além de novidades, como o spa e a boate, 
que proporcionam experiências únicas ao 
público”, explicou Fernanda Assis, Gerente de 
Planejamento Estratégico e Marketing do Rayon.

Confira abaixo o menu completo do Garbo 
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para o Curitiba Restaurant Week:

Almoço
Entrada: Salada de folhas com polvo e 

farofa de azeitonas; Tartar de salmão com 
manga grelhada e chutney de damasco ou 
Ratatouille (legumes frescos, molho de tomate 
e ervas).

Prato Principal: Merluza Austral com purê 
de banana, molho de moqueca e farofa de 
Jamón ou Risoto do Campo (risoto de legumes 
acompanhado de leitão laqueado no demi-
glace de rapadura. A opção vegetariana é 
servida sem o leitão).

Salada de folhas com polvo e farofa de azeitonas
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Sobremesa: Choux crocante com sorvete 
de baunilha e calda de chocolate exótico ou 
Gâteau de chocolate branco com coulis de 
framboesa e tuili florentini. 

Jantar
Entrada: Salada de folhas com polvo e 

farofa de azeitonas; Tartar de salmão com 
manga grelhada e chutney de damasco ou 
Ratatouille (legumes frescos, molho de tomate 
e ervas). 

Prato Principal: Arroz de Pato (tradicional 
receita portuguesa que leva pato e linguiça 
defumada); Merluza Austral na crosta de pão com 



Gastronomia

83

Provence Cottage & Bistrô 
(MG) promoveu jantar com 
chefs baianos

A Provence Cottage & Bistrô, pousada de 
Monte Verde (MG), realizou no dia 27 de abril 
o jantar Minas com Bahia, no qual o chef Ari 
Kespers recebeu três chefs de cozinha da nova 
culinária baiana: Marina Sabino, do Casa Marina 
(Barreiras); e Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, 
do Origem (Salvador), “Marina, Fabrício e Lisiane 

reúnem hoje o que de novo se pesquisa sobre 
novos caminhos da culinária baiana. Todos têm 
um intenso trabalho com ingredientes típicos 
regionais. Trouxemos um pouco desta riqueza 
para a minha cozinha, que também tem uma 
proposta semelhante, mas com um viés voltado 
à Mantiqueira”, disse Kespers.

O menu abriu com três entradas: Peixe 
curado, crispy de milho, batata-doce roxa, ají 
e coco; Hommus de cenoura, truta defumada 
e maça; Minipomba de maroto recheada com 
bode guisado e vinagrete de biri-biri. 

Os principais foram Surubim com crosta de 
buriti e emulsão de cagaita; Porco-surpresa 
da Mantiqueira; e Carne-de-sol, ravióli de 
abóbora, quiabo e espuma de queijo. “Fizemos 
um jantar inspirado na diversidade brasileira. 
Foi o encontro de duas Bahias, a do litoral e 
a do Cerrado, que já conversam entre si”, 
comentou a chef Marina Sabino. 

Hommus de cenoura com truta e maçã
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purê de batata cítrico e molho Vierge ou Risoto 
do Campo Vegetariano (risoto de legumes).

Sobremesa: Choux crocante com sorvete 
de baunilha e calda de chocolate exótico ou 
Gâteau de chocolate branco com coulis de 
framboesa e tuili florentini. 



Empresas &
Negócios

84

Di Pratos completa 40 anos 
de atividades
A empresa constitui uma das maiores 
revendas de utensílios e equipamentos de 
cozinha e de A&B do Brasil. Entretanto, o 
começo das atividades foi difícil

A Di Pratos, uma das empresas mais atuantes 
no fornecimento de equipamentos de cozinhas e 
utensílios para alimentos e bebidas de hotéis, bares 
e restaurantes no Brasil, completa neste mês de 
maio, 40 anos de atividades e tem bons motivos 
para comemorar. Hoje, a rede conta com seis lojas 
na região da Rua Paula Souza, no centro da capital 
paulista, com as marcas Di Pratos, Di Presentes, Multi 
Presentes, Multinox, Multi Center e uma unidade Di 
Pratos na cidade de Atibaia (SP). Seu portfólio envolve 
mais de 200 fornecedores e reúne um mix de mais 
de 12 mil produtos, sendo oito mil de pronta entrega 

em qualquer parte do território brasileiro, incluindo a 
marca própria Lume Inox.  

E para se manter competitiva no mercado, 
a empresa faz visitas periódicas a renomados 
fabricantes em países como China, Índia, França e 
Espanha em busca de novidades para o setor, além 
de participar de feiras segmentadas.  A hotelaria 
representa cerca de 20% do faturamento da Di 
Pratos e seus produtos estão presentes em vários 
hotéis no Brasil, homologados por várias redes 
nacionais e internacionais que operam no País. 

Mas, por trás dessa bem-sucedida história 
de gestão empresarial, existe muita luta e 
determinação de seu fundador Homério Carlos 
Ribeiro, que iniciou as atividades em 1979 com 
seu irmão Toninho. “Começamos com a cara e a 
coragem, sem nenhum capital, mas com muita 
vontade e determinação de revender produtos 
para padarias no interior de São Paulo. Não 
tínhamos estoque e, à medida que a venda era 

A Dipratos possui seis lojas na região da Rua Paula Souza, no centro da capital paulista
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feita, retornávamos à capital paulista para adquirir 
os produtos nos atacadistas e revendê-los. Para 
aumentar a clientela, passamos a vender também 
produtos para bares, hotéis e restaurantes. Foram 
tempos difíceis, pois era muito trabalho e pouco 
lucro, mas foi um grande aprendizado e me 
orgulho muito, pois fizemos muitos clientes que nos 
acompanham até hoje”, lembra Ribeiro.

Ele conta que, à medida que sobrava dinheiro, 
eles investiam em novos produtos. A clientela foi 
crescendo e, com isso, foi necessário abrir uma 
loja para fazer um estoque e ponto de revenda. 
“Abrimos nossa primeira loja na Av. Aricanduva, no 
bairro paulistano de Itaquera, em 1982, e ficamos 
até 1988 no local. Em 1989, resolvemos apostar na 
Rua Paula Souza, que começava a dar os primeiros 
passos para ser esse grande shopping a céu aberto, 
referência na revenda de utensílios e equipamentos 
para cozinha profissional, que hoje conta com mais 
de 30 lojas especializadas. Admitimos mais um sócio, 
o Antônio Fausto, que trouxe do setor financeiro da 
indústria automobilística a gestão mais profissional 
e passamos a adotar o nome Multinox. Diante das 
oportunidades de crescer na região da Paula Souza, 
tivemos mais dois sócios e, com isso, diversificamos 
ainda mais nossa atuação. Hoje o Antônio Fausto 
é meu único sócio e continuamos fiéis aos nossos 
valores que nos fizeram chegar a esta história de 
sucesso”, revela Ribeiro.

Valores cultivados pela empresa
Os valores que ele destaca são: simplicidade 

no atendimento com os clientes e fornecedores; 
busca constante de novidades e tendências para 
o setor; ser uma empresa flexível, mas ao mesmo 
tempo ser bem agressiva na área comercial, 
buscando sempre o melhor atendimento aos 
clientes com um preço justo; busca constante 
do crescimento pessoal e profissional de 
nossos colaboradores, assim como o respeito 
e a maximização cada vez maior dos lucros da 
empresa. “Nesses 40 anos de atividades fizemos 
história, fomos responsáveis por deixar os produtos 
da marca Arcoroc mais conhecidos e populares 
para o mercado brasileiro, como o prato de vidro 
opalino da marca Arcoroc, e os itens de melamina. 
Queremos continuar crescendo diante das 
oportunidades apresentadas pelo mercado. Na 
hotelaria, por exemplo, enxergamos uma grande 
demanda reprimida por produtos em razão da 
retomada do crescimento econômico que vive 
o Brasil. Estamos preparados para atender essa 
demanda e os novos desafios, pois temos muita 
confiança em nossos fornecedores. Eles fazem 
parte dos 40 anos de sucesso, assim como nossos 
mais de 200 colaboradores que desempenham 
um trabalho importante e dedicado. Alguns deles 
estão conosco há muitos anos e crescendo junto”, 
concluiu Ribeiro.

Homério Carlos Ribeiro: “Temos muito a agradecer o apoio recebido de nossos fornecedores, 
clientes e colaboradores nesses 40 anos de atividades”
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Lennox Miami Beach 
apresenta Art Deco no estilo 
boutique de luxo

A rede hoteleira Lennox Hotels estreia nos Estados 
Unidos com uma proposta moderna em Miami 
Beach. Com inauguração prevista para junho deste 
ano, o Lennox Hotel Miami Beach oferecerá uma 
atmosfera intimista e acomodações sofisticadas no 
estilo boutique de luxo. Localizado onde antes existia 
o tradicional Peter Miller Hotel, construído em 1936, a 
rede Lennox realizou a transformação completa da 
propriedade, mantendo o estilo original Art Deco e 
Revival Mediterrâneo. 

O hotel conta com 119 quartos contemporâneos, 
cada um projetado com elementos naturais, 
móveis artesanais do exterior e materiais verdes e 
reciclados, selecionados pelo designer de interiores 
argentino Juan Ciavarella. As acomodações terão 
comodidades, como máquina Nespresso Vertuoline 

Four Seasons Hotels 
and Resorts anuncia 
empreendimento em Madri

O Four Seasons Hotel and Private Residences 
Madrid, primeiro Four Seasons Hotels and Resorts 
na Espanha, tem previsão de abertura para o final 
de 2019. Localizado no centro da cidade, abrigará 
200 quartos de hóspedes e 22 residências privadas, 
assim como três restaurantes e bares, espaços 
para eventos e spa com academia e piscina. 
A propriedade estará conectada à Galería de 
Canalejas, novo complexo de lojas e restaurantes 
de luxo com 15 mil m². O hotel e as residências 
estarão instalados em uma série de prédios 
históricos na parte mais cosmopolita de Madri, 
entre a Puerta del Sol e o Museu do Prado, a poucos 
passos das atrações mais procuradas da cidade. 
As construções, com fachadas nas ruas Alcalá, 
Sevilla, San Jerónimo e na Plaza de Canalejas, 
estão sendo renovadas e restauradas, mantendo a 
personalidade e a história. 

Antes da abertura, Christoph Schmidinger foi 
nomeado Gerente Geral do novo hotel. O executivo 
começou sua carreira no Four Seasons há 25 anos e, 
depois de ocupar uma série de cargos internacionais, 
subiu à primeira posição no Four Seasons Hotel 
New York in Midtown Manhattan, supervisionando 

com cápsulas de cortesia, TVs de 47 “, minibar 
abastecido, cofre e acesso ao Wi-Fi gratuitamente, 
além de Concierge, serviço de quarto, lavanderia, 
dentre outros. 

Um dos quartos do hotel
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Nobu Hotel Los Cabos entrou 
em operação

A RCD Hotels anunciou em abril a entrada em 
operação do Nobu Hotels Los Cabos, no extremo 
sul da península de Baja, no México. O resort está 
localizado perto do complexo diamante Cabo 
San Lucas Resort e dispõe de uma variedade de 
instalações, com espaços para reuniões e eventos, 
luxuoso spa, pista de atletismo, lojas, piscinas de 
borda infinita, cabanas privativas e uma variedade 
de bares e restaurante, incluindo o restaurante 
Nobu. A propriedade conta com 103 suítes e 97 
quartos standard. Os 200 quartos combinam o 
minimalismo japonês com seu desenho inspirado 
na paleta que faz alusão à estética japonesa, 
sem perder os acabamentos naturais mexicanos. 
Os apartamentos incluem banheiras de imersão 
e chuveiros walk-in, camas exclusivas Nobu e 
lençóis de algodão orgânico, TV de 65”, Máquina 
Nespresso e conjunto de chá japonês tradicional. 
No restaurante, o chef Nobu Matsuhisa traz as 
últimas tendências da culinária de fusão japonesa. 

também várias outras propriedades como Vice-
presidente regional. O projeto do Four Seasons Hotel 
and Private Residences Madrid tem parceria como 
a OHL Desarrollos e com a Mohari Hospitality, e vem 
somar à coleção de propriedades históricas do Four 
Seasons pelo mundo.

Já o Wellness & Fitness inclui 4 mil m² de espaço 
de spa, com 13 salas de tratamento, serviços de 
salão, áreas de hidroterapia indoor, um jardim de 
hidroterapia ao ar livre, sala de estar dentro e fora 
do circuito de água, chuveiro experiencial, jacuzzi 
cabana, chuveiro ao ar livre, áreas de vapor e 
sauna. O fitness Facility apresenta 1.200 m² de 
equipamentos de ginástica de serviço completo, 
e uma área de ioga e spinning interior/exterior.

InterContinental Hotels Group 
abre hotel em Houston

O InterContinental Houston Medical Center, 
em Houston, acaba de entrar em operação e 
foi desenvolvido pela Medistar Corporation. 
O empreendimento de luxo conta com 354 
apartamentos e fica ao lado do Texas Medical 
Center, um dos maiores complexos médicos 
do mundo. Com 21 andares, o hotel possui 124 
apartamentos deluxe com cama tamanho king, 
193 apartamentos deluxe com duas camas 
tamanho queen, 37 suítes elegantes, além do Club 
InterContinental Lounge, que combina serviço 
personalizado e privilégios exclusivos. 

As comodidades do hotel incluem o novo 
restaurante mediterrâneo, Safina Restaurant & 
Bar, uma piscina ao ar livre e academia. As amplas 
instalações para conferências foram criadas para 
receber grandes grupos e convenções. São 1.673 

A decoração dos apartamentos apresenta o minimalismo japonês
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m² de espaço para reuniões, incluindo salas e um 
salão de eventos com 711 m². O foyer – para uso 
antes dos eventos – possui 556 m².

Hilton Bogotá Corferias entrou 
em operação

O Hilton Bogotá Corferias é a 20ª propriedade 
da rede Hilton na Colômbia e entrou em operação 
no dia 11 de abril. O empreendimento oferece 
410 habitações, conta com mais de 2.200 m² de 
espaços flexíveis para reuniões e eventos e está 
próximo ao Centro Histórico e da principal Zona 

Comercial de Bogotá. Os quartos garantem luz 
natural e vista para o Morro de Monserrate. Os 
hóspedes podem desfrutar de comodidades, como 
menu de almofadas e Wi-Fi cortesia. As suítes são 
equipadas com uma sala de estar separada, para 
quem busca um ambiente mais espaçoso durante 
a hospedagem. 

No quesito gastronomia, o Hilton Bogotá Corferias 
apresenta três opções: o OKA Grill House, o bar Four 
Eleven e o Bon Market and Bar, que homenageiam a 
culinária típica da Colômbia. O hotel oferece, ainda, 
piscina coberta climatizada e hidromassagem, além 
de comodidades como banho turco e massagens. 

O hotel possui 124 apartamentos deluxe com cama tamanho king

Empreendimento está próximo ao Centro Histórico e da principal Zona Comercial de Bogotá
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Como parte da busca constante pela eficiência, o THG 
-  Transamerica Hospitality Group anuncia novos nomes 
em seu time corporativo nos setores de vendas, revenue 
management e distribuição. Daniela Rocco atua no 
mercado hoteleiro há mais de 12 anos. A partir de agora, 
assume a Gerência Geral de Vendas da THG e responderá 
por toda área comercial, reportando-se diretamente à 
diretoria. Fernanda Martins será responsável pela equipe 
de vendas das contas estratégicas para a rede. Ela 
possui dez anos de experiência em vendas, com atuação 
em grandes redes hoteleiras. À frente da equipe de 
revenue management estará o gerente Douglas Lopes, 

formado em Turismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O executivo tem extensa experiência na 
coordenação de canais de distribuição para a hotelaria e no gerenciamento de preços. 

Slaviero Hotéis contrata Gerente Regional de Vendas
A Slaviero Hotéis anunciou recentemente Vagner Sardinha 

como Gerente Regional de Vendas. Sob o comando do executivo, 
as equipes de vendas das regiões Sudeste, Centro Oeste e Norte 
seguirão o ritmo de expansão da rede, que contempla aberturas de 
novos hotéis ainda em 2019. 

Com 18 anos de experiência em hotelaria e turismo, Vagner atuou 
em áreas de negociação, planejamento, produtos e comercial em 
algumas empresas do trade, como CVC Brasil, Hotelbeds, Best Day, 
Decolar.com e BHG. 

Novas contratações na área comercial do THG

Vagner Sardinha

Fernanda Martins, Daniela Rocco e Douglas Lopes

O empreendimento, localizado na zona central da 
capital paranaense, anunciou que Fernanda Assis deixou a 
gerência de vendas e assumiu o planejamento estratégico 
e marketing. Ela passa a focar seus esforços no refinamento 
da equipe e em proporcionar experiências únicas aos 
hóspedes, reavaliando todos os processos. Em seu lugar 
na gerência de vendas entra Jefferson Luz, que já registrou 
passagens pelo Pestana Hotel, Trend Operadora, Four Points 
by Sheraton Curitiba e pelas redes Mabu e Bourbon, e chega 

com o desafio de otimizar os resultados na área comercial.

Mudanças no Grand Hotel Rayon (PR)

Fernanda Assis e Jefferson Luz
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Campo Bahia Hotel Villas SPA reforça equipe com contratações
O Campo Bahia Hotel Villas SPA, de Santa Cruz 

Cabrália (BA), apresenta novos profissionais: Diego 
Teruel assume a função de Coordenador de Eventos e 
Adriana Pamplona a de Supervisora de A&B. 

Diego tem mais de dez anos de experiência na área 
de organização, tendo passado por empresas como a 
MM Assessoria e AVIPAM. Adriana trabalhou em hotéis 
da rede francesa Accor, além de Tivoli Mofarrej e L’Hotel 
PortoBay São Paulo. 

Intercity Hotels anuncia novos Gerentes
A Intercity Hotels conta com novos Gerentes 

Gerais: Adriana Balbinot, Andressa Costa e Liliane 
Alcantara, que se destacaram e assumiram 
as unidades Intercity Teresópolis (RJ), Intercity 
São Leopoldo (RS) e Intercity Cuiabá (MT), 
respectivamente. Com 12 anos de carreira na 
Intercity, Andressa Costa passou por todos os 
setores operacionais de um hotel e participou da 

implantação operacional de mais de cinco hotéis da rede, em quatro regiões do País. Em 2018, obteve 
destaque no programa trainee da empresa, tendo a oportunidade de gerenciar o Intercity Teresópolis. 

Adriana Balbinot também passou pelo programa trainee da empresa, em 2018, e teve a 
oportunidade de assumir o cargo de Gerente Geral do Intercity São Leopoldo. Com mais de dez 
anos no ramo hoteleiro, Adriana foi Gerente de Hospedagem do Intercity Cidade Baixa (RS). Sua 
trajetória contempla dois anos de experiência no exterior, em Dublin, na Irlanda, onde trabalhou em 
um restaurante com estrela Michelin.

A nova Gerente Geral do hotel Intercity Cuiabá, Liliane Alcantara, tem 20 anos de atuação em 
Hotelaria, dos quais oito foram na Intercity na área administrativa financeira. Ela também participou 
do programa trainee da rede.

Adriana Pamplona e Diego Teruel

Adriana Balbinot, Andressa Ciosta e Liliane Alcantara

Saint Moritz Hplus Express conta com nova Gerente Geral
Com mais de 20 anos de vivência em hotelaria, a turismóloga Sibylla 

Naoum Menezes assume a gerência geral do hotel Saint Moritz Hplus 
Express, de Brasília (DF). 

Sibylla tem como objetivo promover a hospitalidade e serviços 
práticos da bandeira Express aos hóspedes. A executiva também atuou 
como Gerente Geral na Rede Naoum e no hotel Bonaparte. 

Sibylla Naoum Menezes



Painel

93

Cana Brava All Inclusive Resort amplia equipe de vendas

O Cana Brava All Inclusive Resort, de Ilhéus (BA), anuncia a 
contratação de Letícia Galperim, que passa a integrar a equipe de 
vendas do empreendimento. Atuando no mercado do Rio Grande do 
Sul, Letícia será responsável por promover o Cana Brava e estreitar 
relações com parceiros da região.  

Letícia tem 20 anos de experiência na área comercial, tendo atuado 
por cinco na equipe do Costão do Santinho, quando decidiu abrir sua 
própria empresa, a LG Hotelaria, em 2008. Seu foco de atuação é no 
segmento de MICE, Corporate e Tour and Travel.

Holiday Inn Parque Anhembi contrata nova Gerente Geral
O Holiday Inn Parque Anhembi, localizado na Zona Norte de São Paulo, dá 

boas-vindas à Patrícia Perrone, nova Gerente Geral.
A executiva integrou a equipe do Staybridge Suites São Paulo até 2011, 

quando foi convidada a comandar propriedades da rede em Aruba e na 
Venezuela. Em 2015, de volta ao Brasil, iniciou sua gestão no Holiday Inn Manaus 
(AM). No empreendimento manauara, recebeu prêmios como o de ‘Melhor 
Desempenho dos hotéis IHG da América Latina em 2018’ com destaque para 
a sua liderança, na qual obteve 99% de satisfação dos funcionários. Liderou o 
ranking de melhor hotel em Manaus por seis anos consecutivos no TripAdvisor, 
e recebeu certificações como ‘Certificado de Excelência’ e o ‘Green Globe’, 
entidade que reconhece empreendimentos turísticos engajados em ações de 
sustentabilidade e responsabilidade corporativa.

Fairmont Copacabana contrata o chef de cozinha Jérôme Dardillac
O francês Jérôme Dardillac será o chef-executivo do Fairmont Rio de 

Janeiro Copacabana, previsto para ser inaugurado no Posto 6 ainda em 2019. 
Radicado no Brasil desde 1995, o chef, de 47 anos, assume a cozinha 

da primeira unidade da marca de luxo da Accor na América do Sul, 
sendo responsável por todo o conceito gastronômico do hotel, incluindo 
o restaurante Marine, o Spirit Copa Bar, o Coa&Co Café e serviços de 
alimentos e bebidas para grupos e eventos. 

Letícia Galperim

Patrícia Perrone

Jérôme Dardillac
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Deville Business Curitiba tem novo Gerente Geral
Eduardo Troian, que atuava como Gerente de Operações Corporativo 

da Rede Deville, assumiu recentemente o cargo de Gerente Geral do 
Hotel Deville Business Curitiba (PR). 

Na hotelaria desde 2007, o executivo iniciou sua trajetória na 
Rede Deville na unidade de Curitiba, em 2010, como Supervisor de 
Hospedagem. Em seguida, foi para o Deville Prime Cuiabá, onde 
atuou como Chefe de Recepção e, logo em seguida, como Gerente 
de Operações. Em 2017, Eduardo retornou a Curitiba, desta vez 
para o Escritório Corporativo, assumindo a Gerência de Operações 
Corporativa, ocasião em que ficou responsável pelas áreas de Cozinha, 
Restaurante, Governança, Recepção e Segurança de toda a Rede. 

Holiday Inn Manaus apresenta Gerente Geral
O hotel Holiday Inn Manaus (AM), empreendimento do InterContinental 

Hotels Group - IHG, anuncia seu novo Gerente Geral Renato Oliveira.
Com duas décadas dedicadas à hotelaria e hospitalidade, o desafio 

profissional de Renato é também um retorno para a capital do Amazonas, 
uma vez que, em 2009, participou da abertura do empreendimento com 
treinamentos para Front Office.

Com forte atuação dentro do grupo IHG, o executivo acumulou, 
enquanto integrou a equipe do hotel InterContinental São Paulo por 12 anos, 
resultados expressivos na gerência de alimentos e bebidas do restaurante 
Tarsila, além de ter realizado treinamentos de funcionários em serviço ao 
cliente, padrões da marca e recuperação de serviços.

Atlantica Hotels anuncia novo Gestor para A&B
A Diretoria de Operações da Atlantica Hotels anuncia Leandro 

Abrahão como Gerente Sênior de A&B. O executivo atuou também como 
Gerente Geral de Operações na Giotto Gastronomia & Eventos, Gerente 
Corporativo de Alimentos & Bebidas na Mabu Hotéis & Resorts, Gerente 
Regional de Operações na Si Señor Mexican Grill e, sua última atuação, foi 
como Gerente de Operações na DNA Natural.

Sua missão será posicionar a área e explorar o potencial de restaurantes 
e eventos dentro da rede. Entre suas atribuições estão: a aplicação de uma 
nova arquitetura de marcas e estabelecimento de novos conceitos de 
gastronomia nos restaurantes; fomentar o treinamento e a qualificação 
das equipes dos hotéis para atuarem em conformidade com os atributos 
das diferentes marcas internacionais, e, por fim, desenvolver e qualificar 
os fornecedores homologados.Leandro Abrahão

Renato Oliveira

Eduardo Troian
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Hotéis poderão reduzir em até 
25% os gastos com energia 
elétrica via judicial

Entenda como todos os empreendimentos 
hoteleiros podem acionar o Estado para 
discutir a incidência do ICMS sobre a energia 
elétrica e, consequentemente, enxugar em até 
25% o valor total das faturas mensais

Artigo de Murillo Akio Arakaki*

A energia elétrica é, inegavelmente, um dos 
subsídios mais importantes para o exercício 
das atividades empresariais pelos hotéis, 
resorts, pousadas e demais estabelecimentos 
hoteleiros, de modo que não há como os 
gestores deixarem de utilizar esse insumo 
no dia a dia de suas atividades. Com isso, 
mensalmente, os empreendimentos são 
obrigados a pagarem as faturas de energia, 
cujo faturamento já engloba o ICMS - Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias.

Ocorre que, em todo o Brasil, a tributação 
da energia elétrica está sendo questionada 
juridicamente. Tal indagação poderá resultar 
em uma economia de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor total desses gastos, bem 
como a restituição do valor pago a maior nos 
últimos cinco anos.

Estima-se que há mais de 51 mil processos 
discutindo a questão em todo o território 
nacional. Sendo que muitos empreendimentos 
hoteleiros já obtiveram decisão liminar na 
Justiça que afastou o ICMS-Energia defendido 
como ilegal.

Para entender o atual cálculo realizado e 
como deve ser o cálculo correto, é necessário 
analisar a composição da conta da energia 
elétrica. Ela é composta pela TE (Tarifa de 
Energia), pela TUSD ou TUST (Tarifa de uso do 
Sistema de Distribuição ou Tarifa de Uso dos 
Sistemas Elétricos de Transmissão) e pelos 
tributos, entre eles, o ICMS.

Cada Estado da Federação possui sua 
alíquota própria, ou seja, tem o percentual 
de ICMS que irá incidir sobre a energia 
elétrica consumida pelo estabelecimento 
hoteleiro. Sendo assim, do valor total cobrado 
atualmente, um determinado percentual é 
destinado ao pagamento do ICMS, calculado 
sobre a somatória dele mesmo, da TE, da TUSD 
ou TUST, do PIS/PASEP e da COFINS.

Porém, conforme aplicação da Lei que 
institui o ICMS (LC 87/96), ele não poderá 
incidir sobre a TUSD ou TUST. A tese é simples: 
por lei, o imposto somente poderá incidir sobre 
a circulação de energia elétrica e não sobre o 
uso do sistema de distribuição ou transmissão 
de energia, haja vista que estes últimos não 
são fatos geradores do ICMS.

Outro aspecto interessante dessa tese é 
a possibilidade de discutir a restituição dos 
valores pagos a maior a título de ICMS nos 
últimos cinco anos, discussão que pode trazer 
ainda mais benefícios ao empreendimento 
hoteleiro.

Para exemplificar em números, digamos 
que um hotel receba uma conta de energia 
elétrica da seguinte maneira:

TUSD: R$ 31.267,00
TE: R$ 37.401,00
PIS/PASEP: R$ 1.126 (alíquota de 1,13%)
COFINS: R$ 5.208,00 (alíquota de 5,21%)
ICMS: R$ 24.998,00 (alíquota de 25%)
Total a pagar: R$ 100 mil

Com eventual decisão judicial que 
determine a exclusão da TUSD da base de 
cálculo do ICMS, a mesma conta passaria a ser 
discriminada da seguinte maneira:

TUSD: R$ 31.267,00
TE: R$ 37.401,00
PIS/PASEP: R$ 1001,48 (alíquota de 1,13%)
COFINS: R$ 4.617,47 (alíquota de 5,21%)
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ICMS: R$ 14.339,98 (alíquota de 25%)
Total a pagar: R$ 88.626,93. 

Portanto, nesse exemplo, em apenas um mês 
haveria uma redução de custo de R$ 11.373,07, 
o que significaria uma economia anual de 
R$ 136.476,84. Além disso, ainda haveria uma 
pequena redução do PIS/PASEP e da COFINS, 
haja vista que estas contribuições incidem 
também, em regra, sobre o valor cobrado a 
título de ICMS.

Ainda nesse exemplo, a discussão da 
restituição poderia chegar ao valor de R$ 
682.384,20, equivalente ao ICMS pago a maior 
no período de cinco anos.

É claro que o cálculo dessa redução 
dependerá do lugar em que está fixado o 
empreendimento hoteleiro, haja vista que 
o ICMS é um imposto estadual e, portanto, 
diretamente relacionado à legislação do 
respectivo Estado.

Os Ministros do STJ – Superior Tribunal de 
Justiça proferiram acórdão publicado em 
15 de dezembro de 2017 determinando que a 
ilegalidade da inclusão da TUSD/TUST (Tarifa de 
Uso do Sistema de Distribuição e Tarifa de Uso 
dos Sistemas Elétricos de Transmissão) na base 
de cálculo do ICMS – Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias seja 
submetida ao julgamento do rito dos recursos 
repetitivos, com a determinação de suspensão 
de todos os processos pendentes que versem 
sobre a matéria em todo o território nacional.

A afetação pelo STJ foi baseada no fato 
da existência de milhares de ações judiciais 
discutindo esse mesmo tema em todo o 
território nacional. O argumento principal dos 
contribuintes é que a TUSD e a TUST remuneram 
o serviço de distribuição e transmissão 
de energia elétrica e, logo, não podem ser 
tributadas pelo ICMS.

Em termos práticos: dependendo do 
resultado desse único julgamento, os Governos 
Estaduais poderão ser obrigados a reduzir 
a tributação das faturas de energia elétrica 
daqueles que ingressaram com essa demanda. 
Consequentemente, os hotéis que discutem 
o assunto judicialmente poderão obter esse 
direito e, ainda, pedir a restituição dos valores 
pagos a maior dos últimos cinco anos.

Já para os hotéis que ainda não discutem 
o assunto judicialmente, estes poderão fazê-lo 
com o pedido de autorização para depósitos 
judiciais dos valores controvertidos. Com 
isso, em caso de êxito, eles poderão levantar 
todos os valores depositados de volta e ainda 
obter a restituição dos créditos retroativos. 
Para o setor, tal questão pode significar 
uma economia a longo prazo de mais de R$ 
250 milhões. Já individualmente, o benefício 
pode variar entre R$ 40 mil a R$ 900 mil mais 
a redução mensal com custos de energia 
elétrica que podem chegar a até 25%.

Dos dez Ministros que participarão do 
julgamento, sete já se mostraram favoráveis 
ao contribuinte (Francisco Falcão, Herman 
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Og 
Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães e Regina Helena Costa), de modo 
que, na composição atual da Primeira Seção 
do STJ, há uma grande probabilidade de êxito 
dos hotéis para recuperação desses créditos.

Sendo assim, para aproveitamento da 
possível decisão favorável do STJ que exclua a 
TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS-Energia, 
os hoteleiros interessados deverão procurar 
um advogado tributarista de confiança que 
calcule o montante do benefício e proponha 
a medida judicial perante o juízo competente.

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

Contato
E-mail: murillo@arakakiadvogados.com.br
Site: https://www.arakakiadvogados.com.br
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A rede hoteleira está pronta 
para a Lei Geral de Proteção 
de Dados?
Artigo de Jonas Cecílio*

Mais de dois terços dos sites de reserva de hotel ao 
redor do globo podem ter os dados de seus usuários 
vazados na internet. Este é um dado recentemente 
apresentado por Candid Wueest, Principal Threat 
Researcher (pesquisador de ameaças), da Symantec 
Corporation. Os dados, que podem ser acessados por 
terceiros, não se restringem a números de reserva: 
vão muito além, podendo incluir o nome completo 
do hóspede, seu endereço de e-mail, código postal 
(CEP), número do telefone celular, os quatro últimos 
dígitos do cartão de crédito usado para a reserva, a 
bandeira do cartão e a data de expiração, e o número 
do documento de identidade (que muitas vezes é o 
passaporte, para os viajantes internacionais).

Estes dados são vazados, por incrível que pareça, 
através dos e-mails de confirmação e acesso à 
reserva que são enviados pelo site do hotel. A falta de 
respeito às boas práticas para esse envio de e-mail e o 
interesse em facilitar ao máximo o acesso do usuário à 
sua reserva levam a um descuido com as informações 
do usuário do serviço.

O estudo da Symantec mostra, ainda, que uma 
medida inicial de segurança - a encriptação do link de 
acesso à página de informações da reserva - poderia 
ser implementada sem dificuldades. Porém, 29% dos 
sites de hotéis sequer fazem isso, expondo de forma 

completamente aberta este acesso aos dados dos 
usuários, sendo que as brechas de segurança são 
potencializadas quando o usuário acessa esse link 
através de hotspots públicos, como os de aeroportos 
e hotéis.

Esta realidade mostrada na pesquisa de Wueest 
deveria mudar com a nova Lei Geral de Proteção de 
Dados, que entrará em vigor em agosto de 2020 - pelo 
menos é o que se espera. A referida norma impõe 
uma série de medidas para o setor público e para a 
iniciativa privada, visando a proteção dos dados dos 
seus usuários, passando por medidas de criptografia 
e de anonimização de dados, além de políticas rígidas 
de controle de acesso e uso dos dados pela própria 
empresa responsável pela guarda desse ativo (dados 
e informações).

Apesar de a União Europeia já contar com legislação 
de proteção de dados, em vigor desde maio de 2018 
(GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
2016/679), este fato não foi suficiente para levar as 
redes hoteleiras a se moverem de forma efetiva para 
gerar a proteção prevista na referida norma.

O autor do estudo ressalta, ainda, que entrou em 
contato com os data privacy officers (DPOs) dos 
hotéis afetados e informa que 25% dos DPOs sequer 
responderam o seu -mail no período de seis semanas. 
Dos que responderam, a resposta em média demorou 
dez dias para acontecer. Destes, alguns disseram que 
iriam investigar os fatos e implementariam as medidas 
necessárias; outros admitiram que ainda estavam 
implementando as medidas necessárias para se 
adequarem às normas da GDPR; outros ainda, que 
usam serviços de terceiros para fazer as reservas on-
line, demonstraram preocupação com o fato destes 
serviços externos não serem GDPR-compliant (o que 
mostra que talvez não tenham escolhido bem seus 
prestadores de serviço).

Enfim, este é um fato que demonstra que a LGPD é 
uma norma que vem em boa hora. Apesar de o Brasil, em 
regra, não precisar de mais leis - excepcionalmente no 
caso da privacidade das pessoas -, alguma regulação 
hoje é necessária, já que os descuidos e os abusos, 
tanto do setor público quanto da iniciativa privada com 
os dados privados realmente estão grandes, como se 
pode ver neste caso do setor hoteleiro.

*Jonas Cecílio é sócio do escritório especializado 
em direito administrativo Eduardo Han e Jonas 
Cecílio Advogados.
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Amenix apresenta protetor de colchão impermeável
Novidade no mercado hoteleiro, o protetor de colchão impermeável 

e silencioso da Amenix bloqueia todos os tipos de líquidos, suor, óleo 
ou manchas. 

Com seu sistema vapt-vupt, pode ser lavado e higienizado, se 
ajusta bem ao colchão e é fácil de utilizar. Macio e agradável ao 
toque, conta com proteção reforçada, permitindo maior longevidade 
e segurança ao colchão. Contato – www.amenix.com.br

Lorenzetti aposta em aquecedores de água a gás na 
cor inox

A Lorenzetti apresenta ao mercado os modelos de aquecedores de água a gás digitais LZ 
2300DE-I e LZ 1600D-I na cor inox, que têm como diferencial o design, ideal para harmonizar 
em projetos arrojados de cozinhas conjugadas com a lavanderia, em que a cor inox prevalece.

Os modelos possuem controle eletrônico digital, ou seja, a programação da temperatura 
é realizada de acordo com as preferências de uso. Ambos contam com acendimento 
automático, que aciona o aquecedor somente durante a utilização, além de termostato de 

segurança e sensor de chama, evitando o vazamento de gás. 
Os produtos estão disponíveis para uso com Gás Natural – GN - e Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. Com 

três anos de garantia, o desempenho dos aquecedores é reconhecido pelo INMETRO, com classificação “A” no 
Programa Brasileiro de Etiquetagem, que reconhece a alta performance dos produtos com baixo consumo de 
energia. Contato – www.lorenzetti.com.br 

Gazin oferece colchão funcional e reforçado ao 
setor hoteleiro

O colchão Quality Hotel é o campeão de vendas da linha hoteleira da Gazin. O produto 
tem carga reforçada de madeira na base, dupla borda de aço e edge-clip nas molas, 
tecnologias que garantem maior durabilidade. 

A base é tão resistente que é comum o hoteleiro trocar o colchão e manter a mesma 
base por mais de dez anos. Toda madeira utilizada é oriunda de reflorestamento.

Apresentando excelente custo benefício, o colchão contém o símbolo de Fire Retardant, indicando ao cliente um de seus 
diferenciais: segurança em incêndios. Como é um produto para o mercado de hotelaria, o foco conceitual é na funcionalidade, 
para facilitar principalmente a higienização e o trabalho da camareira. 

O Quality ainda pode ser usado unindo dois colchões, como uma cama de casal, através do seu sistema de velcro e 
capa de unificação, e conta também com versões de casal e com cama auxiliar. Contato – www.colchoesgazin.com.br 

Vescom lança quatro padrões de revestimentos 
murais

Watson, Lismore, Jarvis e Puccini são as novidades da Vescom, empresa de 
revestimentos murais, revestimentos para mobiliário e tecidos para cortinas.

Watson é o padrão de betão robusto. De aspecto industrial, de betão fosco, a 
conjugação multicolorida transmite uma profundidade extra. A série de cores consiste 
em diferentes e suaves tons acinzentados, rochosos ou terra. Lismore mostra a 

irregularidade do linho. O aspecto têxtil e a facilidade de limpeza tornam o padrão aplicável, inclusive em ambientes de 
saúde. Jarvis, com seu look têxtil, responde à procura de produtos com ainda mais profundidade em estrutura têxtil e tem 
uma aparência metálica, com diferentes cores, como cinza, bronze e tons enferrujados. E Puccini é um listrado clássico com 
aspecto sedoso fosco, disponível em tons naturais e modernos. O padrão é rico em camadas e forma uma combinação 
com o revestimento mural Florence. Contato - www.vescom.com/pt

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o






	Pg 1
	Pg 2
	Pg 3
	Pg 4
	Pg 5
	Pg 6
	Pg 7
	Pg 8
	Pg 9
	Pg 10
	Pg 11
	Pg 12
	Pg 13
	Pg 14
	Pg 15
	Pg 16
	Pg 17
	Pg 18
	Pg 19
	Pg 20
	PG 21
	Pg 22
	Pg 23
	Pg 24
	Pg 25
	Pg 26
	Pg 27
	Pg 28
	Pg 29
	Pg 30
	Pg 31
	Pg 32
	Pg 33
	Pg 34
	Pg 35
	Pg 36
	Pg 37
	Pg 38
	Pg 39
	Pg 40
	Pg 41
	Pg 42
	Pg 43
	Pg 44
	Pg 45
	Pg 46
	Pg 47
	Pg 48
	Pg 49
	Pg 50
	Pg 51
	Pg 52
	Pg 53
	Pg 54
	Pg 55
	Pg 56
	Pg 57
	Pg 58
	Pg 59
	Pg 60
	Pg 61
	Pg 62
	Pg 63
	Pg 64
	Pg 65
	Pg 66
	Pg 67
	Pg 68
	Pg 69
	Pg 70
	Pg 71
	Pg 72
	Pg 73
	Pg 74
	Pg 75
	Pg 76
	Pg 77
	Pg 78
	Pg 79
	Pg 80
	Pg 81
	Pg 82
	Pg 83
	Pg 84
	Pg 85
	Pg 86
	Pg 87
	Pg 88
	Pg 89
	Pg 90
	Pg 91
	Pg 92
	Pg 93
	Pg 94
	Pg 95
	Pg 96
	Pg 97
	Pg 98
	Pg 99
	Pg 100

