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Sem poder contar 
com recursos públicos 
para se desenvolver, a 
hotelaria brasileira se 
inspirou numo modelo 
de negócios norte-
americano de dividir 
um apartamento 
em vários donos, 
fórmula  que está 
dando certo. Hoje, já 
existem mais de R$ 
22 bilhões em vendas 
de multpropriedade 
formando destinos 

em cidades distantes do Brasil. Essa é a matéria principal 
dessa edição, que também destaca uma entrevista 
exclusiva com o líder da CNC no Brasil, José Roberto 
Tadros, e a entrada em operação do Vogal Luxury Beach 
Hotel & Spa, um luxuoso empreendimento que acaba 
de entra ser inaugurado em Natal (RN). Outras matérias 
muito interessantes também são apresentadas nesta 
edição de aniversário, que inicia o nosso 18º ano de 
atividades. A todos uma ótima leitura e até o próximo 
encontro no mês de julho.
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Importante player 
“O setor de turismo sempre contou com o apoio de parceiros do meio jornalístico, para 

se dissipar e conquistar mais espaço no País todo. A Revista Hotéis é um desses 
importantes players que leva informação e atinge não só o trade como também 

outros públicos que precisam estar a par das novidades de nosso mercado.”

Presidente do Hotel Maksoud Plaza

Henry Maksoud Neto
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José Roberto Tadros: A grande 
liderança da CNC

Essa entrevista com o Presidente 
da CNC - Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
José Roberto Tadros, está imperdível. Ele 
explica como é formado o Sistema S, de 
onde vem a arrecadação de recursos, 
as atribuições sociais, culturais e de 
qualificação profissional e diz apostar no 
diálogo e na sensibilidade do governo e 
dos legisladores para evitar cortes que a 
equipe econômica do Governo pretende 
fazer.

Através da CNC, Tadros defende a 
legalização dos cassinos nos hotéis 
brasileiros como forma de alavancar 
empregos, a economia e atrair mais 
turistas. Explica a posição do STF para 
o entendimento jurídico, se é a CNC ou 
a CNTUR a entidade representativa do 
turismo no Brasil e como ele enxerga o 
potencial do turismo no País. Comece a 
ler a entrevista. Com certeza vai gostar.

Revista Hotéis – Você preside a CNC, uma 
das entidades que formam o Sistema S. Como 
esse sistema é constituído e de onde vem os 
recursos?

José Roberto Tadros – Sistema S é como 
se convencionou chamar os braços sociais 
e de educação profissional nas áreas de 
comércio, indústria, agricultura, transporte, 
cooperativismo e micro e pequenas empresas 
vinculados às entidades de representação 
sindical empresarial desses setores da 
economia. Não existe uma entidade chamada 
Sistema S, mas sim várias instituições que, 
pela natureza comum de sua atuação, 
ficaram conhecidas pela letra inicial de seus 

nomes, o “S”. No caso da CNC - Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo -, seu braço social é o SESC - Serviço 
Social do Comércio, e seu braço de educação 
profissional é o SENAC - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial. São instituições de 
natureza privada, e os recursos utilizados para 
sua manutenção vêm do recolhimento sobre a 
folha de pagamento das empresas, conforme 
determinado pela legislação, recolhidos via 
Receita Federal. No caso do Sesc, é recolhido 
1,5% sobre a folha de pagamento das empresas; 
e, do Senac, 1%.

R.H - Quais são as atribuições sociais, 
culturais e de qualificação profissional que o 
Sistema S faz?

J.R.T - Vejamos especificamente o caso do 
SESC e do SENAC. O SESC conduz sua atuação 
com foco na melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços 
e turismo e seus familiares, mas a instituição 
também estende seus serviços à sociedade 
em geral. Cerca de 5,8 milhões de pessoas 
possuem o cartão do Sesc em todo o Brasil.

Em cada cidade e região onde está instalado, 
o SESC promove múltiplas ações, tanto em 
suas unidades como em projetos itinerantes 
que atingem localidades distantes e com 
dificuldades de acesso a serviços básicos, 
levando educação, saúde, cultura e lazer à 
população. O SENAC promove a educação 
e o crescimento profissional e pessoal de 
milhões de brasileiros por meio de uma vasta 
programação de cursos e atividades em 
diversas áreas de atuação e tipos de ensino, 
sendo o turismo um setor de destaque.

Ao valorizar o bem-estar, a qualidade de vida 
e a educação profissional dos trabalhadores 
no nível que o Sesc e o Senac atingiram, as 
duas instituições demonstram que contribuem 
decisivamente para que as empresas do 
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setor contem com equipes funcionais mais 
preparadas e produtivas.

R.H - A equipe econômica do presidente Jair 
Bolsonaro sinalizou que pode fazer um corte de 
até 50% nos recursos destinados ao Sistema S. 
Como você analisa essa questão? Você já teve 
contato com o Ministro Paulo Guedes para 
discutir o assunto?

J.R.T - Estamos em permanente diálogo com 
o governo, mostrando o trabalho do SESC e do 
SENAC em todo o Brasil, a importância dessa 
atuação para a sociedade e para o País. E nos 
colocando à disposição para a realização de 
parcerias e ações conjuntas que resultem em 
benefícios para os trabalhadores do comércio, 
seus familiares, a sociedade de forma geral e 
os próprios empresários. 

R.H - Se esse corte acontecer, o que 
ocasionará ao Sistema S e quais os impactos 
nas atividades?

J.R.T - Neste momento, preferimos apostar 
no diálogo e na sensibilidade do governo e 
dos nossos legisladores para a grandeza do 
trabalho que SESC, SENAC, assim como as 
demais instituições vêm realizando. É nisso que 
estamos focados, em mostrar a grandeza do 
que fazemos e nos colocar abertos ao diálogo.

R.H - Um dos argumentos da equipe 
econômica do governo Bolsonaro é que essa 
renúncia fiscal que as empresas fazem ao 
Sistema S não tem prestação de contas. 
Como você analisa essa questão e como 
são o controle e a prestação de contas aos 
empresários?

J.R.T - As contribuições das empresas às 
instituições do Sistema S não são renúncia 
fiscal. Como vimos, as empresas contribuem 
com percentuais aplicados sobre a folha 
de pagamento. Em relação à questão da 
transparência, ela é um compromisso e base 
da atuação do SESC e do SENAC, instituições 
de natureza privada que cumprem todas as 
exigências relativas à prestação de contas. 
As informações e dados tanto do Sesc quanto 
do Senac são objeto de fiscalização regular e 
disponibilizados para apreciação dos órgãos 
competentes (CGU, TCU, etc.), além de estarem 

sujeitos a rigorosos controles internos dos 
Conselhos Fiscais e auditorias. O Sesc e o Senac 
têm, ainda, os seus portais da transparência, 
em que as informações podem ser acessadas 
diretamente pelo público na internet.

R.H - Na hipótese dessas verbas serem 
cortadas e direcionadas ao governo, você 
acredita que teria a mesma destinação que o 
Sistema S faz?

J.R.T - É importante frisar que os recursos 
arrecadados pelo SESC, SENAC e demais 
instituições do chamado Sistema S não 
pertencem e nem passam pelo governo. São 
recursos privados, como vimos. Os governos, 
em todos os níveis da administração, já têm 
muitos compromissos e demandas a atender. 
O que posso dizer é que o Sesc e o Senac estão 
presentes em todo o Brasil, com suas unidades 
fixas e móveis, chegando às mais distantes 
comunidades, muitas vezes como a única 
opção de acesso a serviços de qualidade nas 
áreas de saúde, cultura, educação, esporte 
e formação profissional. É um trabalho que 
soma e que cada colaborador do SESC e do 
SENAC realiza com forte sentido de missão.

R.H - No caso específico da hotelaria, qual 
o impacto que o corte de recursos terá no 
SENAC?

J.R.T - A oferta de cursos do SENAC na 
área de turismo faz uma tremenda diferença 
para a qualidade dos profissionais do setor e, 
consequentemente, para as empresas. Estamos 
sempre buscando estar em sintonia com as 
necessidades da hotelaria para que os cursos 
oferecidos sejam efetivos na contribuição para 
a qualidade e competitividade dos serviços 
prestados pelas empresas.

R.H - Qual a contribuição que o Sistema S 
dá ao turismo e, na sua opinião, o que precisa 
ser melhorado para o Brasil romper a casa dos 
sete milhões de turistas internacionais que 
recebe por ano? 

J.R.T - O turismo é um compromisso 
histórico da CNC, do SESC e do SENAC, sempre 
junto com o trade e os empresários para o 
desenvolvimento do setor, a tal ponto que a 
evolução da atividade turística no Brasil se 
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confunde com a própria história da CNC, do 
SESC e do SENAC. Mas há muito ainda a ser feito. 
Para fazer o turismo avançar, é preciso uma 
grande mobilização com políticas públicas para 
trazer segurança para as cidades, diminuir o 
Custo Brasil, investir em infraestrutura, permitir 
parcerias público-privadas na promoção do 
País, além de aumentar a segurança jurídica 
para os negócios, gerando um ambiente mais 
competitivo. Não podemos perder de vista que o 
Brasil disputa com os demais países do mundo 
na escolha do turista por um destino turístico. 

R.H - A CNC é uma das entidades que 
defendem a legalização dos cassinos nos 
hotéis brasileiros como forma de alavancar 
empregos, a economia e atrair mais turistas. 
Como você analisa essa questão e quais 
outras bandeiras de lutas que a CNC defende 
pelo turismo brasileiro?

J.R.T - A legalização de hotéis-cassino 
traria um incremento significativo não só para 
os negócios ligados ao setor, mas também 
para a geração de receitas na economia do 
País e na de outros estados. Calcula-se que 
a movimentação na economia seria de mais 
R$ 15 bilhões em receita por ano no País, 
além da geração de 400 mil postos diretos e 
indiretos de trabalho. Isso potencializaria o 
turismo brasileiro, dando mais rentabilidade, 
competitividade e atratividade.

Vários avanços recentes do setor são 
resultado de muita luta e empenho da CNC e do 
trade. Recentemente, tivemos a manutenção 
da pasta do Turismo com status de Ministério, 
uma reivindicação do setor acatada com 
muita sabedoria pelo governo do presidente 
Bolsonaro. O Decreto nº 9.731/ 2019, assinado 
pelo presidente e que permite a isenção 
unilateral de vistos a turistas americanos, 
canadenses, japoneses e australianos, 
também foi uma bandeira defendida pela 
CNC, com todo o apoio da cadeia produtiva do 
turismo brasileiro. A modernização da Lei Geral 
do Turismo e a abertura de capital estrangeiro 
nas empresas aéreas são outros exemplos que 
podemos citar.

R.H - E por falar em turismo, existe uma 
discussão judicial se arrastando por vários 

anos nos tribunais para saber qual entidade 
é a representativa do turismo no Brasil, se é a 
CNC ou a CNTUR. Como está essa questão? E 
como acredita que será o desfecho?

J.R.T - O STF - Supremo Tribunal Federal 
decidiu que a Portaria 186, do antigo Ministério 
do Trabalho, é constitucional. Essa Portaria 
define que cada confederação ou federação 
representa os sindicatos a elas filiados. 
Partindo desse pressuposto, a CNC segue 
representando o turismo, que está no seu DNA 
desde sua criação, em 1945. É uma atribuição 
legal e, como dissemos, um compromisso 
histórico da Confederação, que defendemos 
e defenderemos sempre. São, ao todo, 144 
sindicatos que integram o universo do turismo 
e hospitalidade brasileiro em nossa base. 
Integrada ao Sistema Comércio, a FBHA 
- Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação optou, por meio do seu Conselho 
de Representantes, ter suas atividades 
coordenadas pela CNC. Trabalhamos, além 
disso, estreitamente com 26 associações 
do trade, que cobrem todos os setores da 
atividade turística.  

R.H - Como você analisa o turismo no Brasil 
nos próximos anos?

J.R.T - O turismo é a base de sustentação de 
muitos países, mas no Brasil, primeiro do mundo 
em belezas naturais, não se explora o turismo 
em todo o seu potencial. Governo e sociedade 
precisam entender a importância de priorizar o 
turismo como atividade econômica. Apesar de 
ser fundamentalmente realizado pela iniciativa 
privada, o setor é fortemente impactado pelas 
políticas públicas e pela própria economia. 
O impacto positivo, por exemplo, da reforma 
da Previdência incidirá diretamente no 
turismo, pois as contas em ordem do governo 
favorecem o crescimento econômico e os 
investimentos, gerando empregos, renda e 
possibilitando que as pessoas viajem mais. 
Ou seja, com as medidas certas e vontade 
política de realizá-las, o Brasil certamente vai 
alcançar o patamar que merece como destino 
turístico. No que depender do Sistema CNC-
SESC-SENAC, o turismo brasileiro ainda vai 
gerar muita riqueza e se consolidar como um 
pilar do desenvolvimento do País.
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Hotéis de Belo Horizonte inacabados para a Copa do Mundo 
de 2014 terão multas milionárias

Pelo menos é o que pretende o decreto assinado pelo Prefeito Alexandre Kalil, que prevê multas 
de até R$ 100 milhões em algumas obras inacabadas ou de hotéis que não cumpriram os prazos 

regidos pela Lei 9.952 de 2010.

O Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil, sancionou recentemente o Decreto 
17.086, que prevê multas milionárias 

para empreendimentos hoteleiros que se 
beneficiaram de incentivos municipais para 
atender a Copa do Mundo de 2014 e não foram 

A hotelaria de Belo Horizonte ainda sofre com a especulação imobiliária irresponsável na Copa do Mundo de Futebol de 2014
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concluídos no prazo. Com os incentivos da 
Lei 9.952/10 de Operação Urbana dos Hotéis 
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, 35 hotéis 
foram beneficiados, mas eles teriam que estar 
prontos até 30 de março de 2014 e funcionar 
pelo menos por dez anos consecutivos a partir 
da abertura. Mas isso não aconteceu em 13 
empreendimentos, que terão que quitar um 
débito milionário com a prefeitura, sem direito 
a descontos sendo que, em algumas obras 
inacabadas, estas multas poderão ultrapassar 
R$ 100 milhões. 

O ex-prefeito Márcio Lacerda tentou 
solucionar essa cobrança através da Lei 
10.911/2016, mas não obteve êxito, pois 
propunha um desconto de 50% dos valores 
das multas calculadas sobre os hotéis que não 
entraram em operação até 31 de março de 2014 
(Copa do Mundo). No entanto, estendendo o 
período para operação mínima do hotel como 
tal de dez para 20 anos. Além disso, seria 
exigida uma confissão de dívida assinada pelo 
incorporador ou construtor e adicionais 25% 
de desconto para adesão em até 60 dias pós-
publicação em Diário Oficial.

“Com isso, e com base nos valores 
milionários advindos dos cálculos (muitos 
deles em valores superiores aos valores 
venais dos terrenos em questão), mencionei 
na ocasião que não haveria adesão ao plano, 
o que se confirmou pouco depois. Um hotel 
não inaugurado e, consequentemente, sem 
receitas advindas de sua exploração não 
poderia jamais assumir tais compromissos 
financeiros adicionais além dos já existentes.  

Com certeza faltou planejamento por 
parte da Prefeitura de Belo Horizonte na 

concessão destes incentivos”. Quem defende 
isso é o advogado Kênio Pereira, Presidente 
da Comissão de Mercado Imobiliário da OAB-
MG – Ordem dos Advogados do Brasil, seção 
de Minas Gerais. “O grande problema foi a 
falta de planejamento dos construtores, que 
viram uma oportunidade de faturar valores 
elevados com autorização de aumento do 
coeficiente de aproveitamento para até cinco 
vezes a área do terreno. Um bom exemplo foi 
o Hotel Site Savassi (Novotel + Ibis) na Av. do 
Contorno (comercializado pela Incorporadora 
Maio e construído pela Construtora Paranasa). 
Essa ganância em ganhar muito, sem ter 
realizado estudos aprofundados de mercado 
com especialistas em hotelaria, motivou 
construtoras a se aventurarem em lançamentos 
de hotéis de forma amadora. “Eles passaram 
a ideia aos compradores de que os efeitos de 
atração de turistas pela realização da Copa 
do Mundo de 2014 fosse perdurar por muitos 
anos e não por apenas dois meses”, revela o 
advogado Kênio.

Faltou estudo de viabilidade
Ele lembra que diversos estudos 

apresentados, como pela CoHotel em 2011, 
citavam que Belo Horizonte necessitaria de 
uma oferta total de 13.000 UHs em até cinco 
anos (até 2016). “Na época nossa oferta 
contemplava 8.056 UHs (em 86 hotéis). Com 
a enxurrada de novos hotéis (+ 44 novos 
empreendimentos lançados somados a 
vários outros projetos sequer iniciados!!!) 
surgiram mais 5.983 UHs. Um acréscimo 
absurdo de 42%, elevando para 14.039 UHs na 

Kênio Pereira: “A Prefeitura de Belo Horizonte falhou em não buscar uma 
consultoria especializada em hotelaria de credibilidade e isenta de interesses”
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praça belorizontina. Como os 13 hotéis que 
não entraram em operação dentro da data 
estipulada, e estão sujeitos as penalidades 
caso um dia venham a ser abertos (o que o 
mercado não deseja), a oferta total passará 
a 17.232 UHs. Ou seja, 33% acima do que os 
duvidosos estudos de 2011 apontaram. O grande 
e crasso erro dos ‘estudos’ de viabilidade da 
época foi não considerar os demais projetos 
em curso. Algumas construtoras fizeram seus 
clientes crerem que somente eles fariam um 
novo hotel e não as demais construtoras, o que 
demonstra certa má-fé ou então, pelo menos, 
incompetência”, destaca Kênio. 

Diante da situação que foi criada, 
prejudicando o parque hoteleiro da capital 
mineira, além de lesar muitos investidores, o 
advogado Kênio não tem dúvida em apontar um 
culpado. “A Prefeitura de Belo Horizonte falhou 
em não buscar uma consultoria especializada 
em hotelaria séria e sem interesses, que poderia 
apurar o cenário do setor e indicar um limite 
de novas unidades hoteleiras. Isso evitaria a 
super oferta instalada que acarretou a baixa 
rentabilidade dos hotéis que foram concluídos 
e ao final além do total desinteresse dos que 
estão inacabados em assumir as multas. 
Em 2012, participei de várias palestras que 
deixaram claro as falhas que a Prefeitura de 
Belo Horizonte cometeu e as construtoras se 
aproveitaram e lançaram empreendimentos 
sem dominar as particularidades do setor. 
Caso os membros do Poder Executivo da 
Município, os construtores e os compradores 
tivessem contratado uma consultoria não 
teríamos os problemas que a cidade está 
enfrentando, com 13 hotéis, alguns entregues 
para operação depois do prazo e outros que 
nunca serão concluídos, gerando prejuízos 
para milhares de pessoas que compraram as 
unidades na planta. O número de lançamentos 
seria bem menor e não haveria a super oferta 
que gerou a queda da rentabilidade com a 
‘Guerra de Preços’ das diárias”, lembra Kênio.

Confira os 13 hotéis que se beneficiaram 
dos incentivos da prefeitura de Belo Horizonte 
para atender a demanda de hospedagem 
para a Copa do Mundo de futebol de 2014. 

Quem vai pagar as multas?
O advogado Kênio não tem dúvida e diz: 

“Com certeza o dever de pagar as multas 
é das incorporadoras e das construtoras, 
pois foram elas que projetaram e lançaram 
os empreendimentos. Com isso, faturaram 
financeiramente com as vendas das 
unidades do condo-hotéis para milhares 
de consumidores que não perceberam os 
riscos que corriam. Esses compradores foram 
enganados, pois na realidade não compraram 
uma propriedade imobiliária, já que não 
têm o direito de utilizar os apartamentos 
para morar e nem para locar para terceiros 
conforme seu interesse, não tendo como sair 
do pool hoteleiro. Ou seja, o que fizeram foi um 
investimento coletivo, como eu alertei em 2011 
e que ao final a CVM – Comissão da Valores 
Imobiliários divulgou em 2013.  Basta ver que o 
Código Civil define o que seja propriedade: ‘art. 
1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-
la do poder de quem que quer injustamente 
a possua ou detenha’, o que deixa claro que 
os compradores foram iludidos, de forma 
engenhosa, ao pensar que seriam realmente 
proprietários de um imóvel. Simplesmente 
deram dinheiro para um construtor ganhar 
mais do que o normal, vendendo pequenos 

Alguns entraram em operação depois do 
prazo previsto e outros que não conseguiram 
ser concluídos e ambos estão sujeitos a estas 
multas milionárias:

Novotel Suites Savassi
Ibis Budget Savassi
Blue Tree Stadium Pampulha
Plaza Belo Horizonte
Bristol Multy Horizonte Buritis
Meliá Cidade Nova
Apart Hotel Dom Gustavo Pampulha
Pullman Raja Gabáglia
Ibis Raja Gabáglia
Arena Hotel Mineirão
Ramada Encore Luxemburgo
E-suites Luxemburgo
Soft Inn Belo Horizonte
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quartos a preços super elevados, os quais, 
quando funcionarem, darão lucro em primeiro 
lugar para as Operadoras (que não correm 
nenhum risco) e, se faltar dinheiro, caberá 
ainda compradores arcarem com o rateio 
dos prejuízos. Esses são os correm risco, pois 
só ganham alguma coisa se o hotel tiver uma 
ocupação elevada e com diárias cobradas em 
valores minimamente razoáveis. Não é o que se 
constata através da super-oferta atual onde a 
‘Guerra de Preços’ joga todos conjuntamente 
para baixo”.

Completo descompasso
O Consultor-Asset Manager Hoteleiro 

Maarten Van Sluys segue a mesma linha de 
raciocínio do Advogado Kênio e destaca que 
houve um absurdo e completo descompasso. 
“A Lei 9.952 provocou uma corrida ao 
‘pote de ouro’ por parte das construtoras 
e incorporadoras atraídas pelo potencial 
construtivo potencializado, em média, entre 
1,5 a 5 vezes a área dos terrenos conforme 
a localização. Muitos projetos nasceram 

em áreas sem a mínima vocação hoteleira. 
‘Estudos de viabilidade’ foram produzidos 
indiscriminadamente e sem credibilidade, 
sempre visando atrair investidores. Promessas 
além dos limites foram veiculadas e, não 
obstante o fato da crise macroeconômica 
que abateu o País e que anteriormente não 
foi prevista, excedeu-se nas estimativas muito 
além de otimistas (na verdade ufanistas) sobre 
o desempenho futuro da hotelaria sob a ótica 
da rentabilidade. Este descompasso ainda 
penalizará os resultados do mercado Belo 
Horizonte por alguns anos. Hoje presenciamos 
um leilão invertido de tarifas em que hotéis 
com excelente qualidade são vendidos 
por diárias muito aquém das ideais e que 
penalizam a operação, pois estes novos hotéis 
não terão recursos em caixa para que em um 
futuro não muito distante possam renovar 
suas instalações”, diz o Consultor Sluys.    

Assim como o Advogado Kênio, Sluys não 
acredita que a nova Lei (mais um arremedo 
das 2 anteriores), obterá adesão e sua 
aplicabilidade desde já está comprometida 
e ele explica: “Os incorporadores, cujas obras 
estão paralisadas em sua quase totalidade, 
não têm fôlego financeiro algum para arcar 
com qualquer tipo de penalidade. Já os 
hotéis que entraram em funcionamento 
após o prazo estipulado seguem em grande 
parte operando abaixo da linha de ponto de 
equilíbrio. Os proprietários (adquirentes das 
unidades) não seriam em hipótese alguma os 
responsáveis por este ônus. Já as construtoras 
ou incorporadoras que aprovaram os projetos 
interporão defesa as autuações e haverá 
uma judicialização do passivo que perdurará 
por vários anos. Por sua vez, por força legal 
baseada na Lei de Reponsabilidade Fiscal o 
Poder Executivo não poderá isentar os faltosos 
da cobrança das multas. Um imbróglio jurídico 
se acena pelos próximos anos sem solução 
viável a vista”, assegura Sluys.

Confiança nas promessas
Das nove obras que permanecem paradas 

dificilmente serão executadas, somente 
o site do hotel Savassi (Novotel + Ibis) na 
Av. do Contorno, possui previsão de ser 
inaugurado até o fim de 2020. Mesmo assim, 

Maarten Van Sluys: “Haverá uma judicialização do 
passivo que perdurará por vários anos”
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nos próximos três anos, a hotelaria da capital 
mineira não terá condições de absorver o 
aumento de uma eventual oferta adicional. 
A expectativa do mercado é que estes hotéis 
em execução (poucos dentre os projetos 
não ainda concluídos) sejam convertidos 
em empreendimentos ligados a outras 
finalidades. Em alguns casos, estas obras em 
curso poderão se adaptar ao uso residencial 
com devidas adaptações de projeto. 

E nesse imbróglio o mais prejudicado é 
quem confiou nas promessas das construtoras 
e incorporadoras e que, após obter o aval das 
administradoras hoteleiras, fez o investimento. 
“Os investidores destes projetos são os maiores 
perdedores desta equação. Em quase todos 
os casos pagaram sinais de negócio, ou mais 
que isso, pagaram várias parcelas mensais ou 
quitaram as unidades habitacionais à vista sem 
que tenham obtido qualquer retorno até hoje. 

Muitos deles não obtiveram sequer escrituras 
ou registros imobiliários de suas aquisições 
devidos a problemas diversos na origem da 
regularização dos imóveis. Apostaram, quase às 
cegas, em projetos duvidosos e em grande parte 
levados a cabo por micro construtoras sem lastro 
econômico algum. Boa parte das construtoras 
apostava em vender as unidades habitacionais 
e apenas então com estes recursos recebidos 
viabilizar a execução do cronograma de obras. 
Faltou desde sempre que a CVM - Comissão 
de Valores Mobiliários - entrasse em ação e 
vetasse estas pseudo-incorporações. Para estes 
investidores a nova lei regulatória sancionada, 
novamente falha e mal redigida, chegou muito 
tarde, concluiu Sluys.  

A Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada 
por nossa reportagem para esclarecer o 
assunto, mas se limitou a informar que “não 
iria se posicionar”.

O site do hotel Savassi (Novotel + Ibis) se beneficiou dos 
incentivos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, mas 

deverá ficar pronto somente no próximo ano
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Prestes a completar quatro 
anos, WPA detalha atuação no 
timeshare e fractional

Especializada em gestão e 
relacionamento, empresa atua no 
segmento de casa de férias e tem 
conquistado grandes resultados

Em outubro próximo, a WPA, empresa do 
grupo W Palmerston Holding, especialista 
em relacionamento com clientes e gestão 
de empreendimentos, completa quatro 

anos. No início, sua proposta era aliar o bom 
atendimento com os requisitos para lidar com 
os clientes do setor de multipropriedades, 
interessados em férias com maximização de 
experiências e diminuição de burocracias. 

A WPA iniciou com menos de cinco 
empreendimentos, alcançando um volume 
de recebíveis superior a R$ 10 milhões, uma 
meta à época. Hoje, são cerca de 26 negócios 
geridos, quase 50 mil clientes e recebimento 
mensal que ultrapassa R$ 23 milhões, devendo 
aumentar nos próximos meses com a chegada 
de novos produtos.

Para incrementar os recebimentos, uma 
das medidas tem sido a mobilização dos 
funcionários do SAC e do Contas a Receber em 
campanhas de quitação e antecipação com a 
oferta de condições aprovadas previamente 
pelo incorporador, o que possibilita alcançar 
os resultados almejados no final de cada mês. 
Dentre as ações para evitar o índice de distratos 
e controlar a inadimplência, está o envio de 
comunicados sobre o andamento das obras e 
uma lista de eventos sediados nas cidades dos 
empreendimentos. A iniciativa revela o valor 
agregado sobre as multipropriedades e direitos 
de uso, demonstrando que o empreendimento 
integra um complexo mais amplo que a noção 
de casa de férias. 

O investimento em capital humano também 
é fundamental para a empresa. A WPA viabiliza 
o treinamento de equipes de modo a integrar 
todos os seus funcionários em uma cultura que 
respira os valores da empresa. Pensando nisso, 
a WPA firmou uma parceria junto à Escola de 
Formação UniWAM, para facilitar o acesso dos 
colaboradores à educação profissional. 

O relacionamento com o cliente é 
otimizado pelas ferramentas da empresa, que 
proporcionam mais agilidade nas buscas, caso 
do portal Minha WPA, criado em abril de 2019. 
Com a plataforma, é possível alterar e atualizar 
cadastros, solicitar 2ª via de boletos, quitar ou 
antecipar pagamentos, efetuar negociações, 
entre outros. 

A WPA também tem estabelecido 
parcerias com importantes redes do setor 
de multipropriedades (WAM Brasil, Club Cia, 
Grupo Prive, Enjoy Hotéis & Resorts, ABL Prime, 
BR TRIP, e outros).

Waldo Palmerston presidente da W Palmerston Holding
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Multipropriedades registra R$ 22,3 bilhões de VGV e 
alavanca a hotelaria brasileira

O segmento hoje possui 219 mil programas de multipropriedade a serem vendidos nos 92 
empreendimentos e tem a RCI Brasil como uma das propulsoras desse desenvolvimento

No dia 20 de dezembro de 2018 foi sancionado 
pelo Presidente Michel Temer, em um dos seus 
últimos atos no Governo, o Projeto de Lei de 
Multipropriedades (PLC 10.287/2018, no Senado 
PLS 054/2017), regulamentando essa modalidade 
de negócios que alavanca a hotelaria no 
Brasil e que ganhou a Lei Federal, 13.777/18. 
Quem idealizou esse anteprojeto foi um grupo 
de trabalho reunido na Vice-Presidência de 
Assuntos Turísticos Imobiliários do SECOVI/SP, 
coordenado pelo Consultor Caio Calfat. O grupo 
foi formado por empreendedores deste modelo de 
incorporação no País inteiro, comercializadores, 
intercambiadores, operadores hoteleiros e alguns 
dos principais escritórios de direito imobiliário 
e de consultoria imobiliário-turística do Brasil. 
Somaram-se a esse grupo as mais importantes 
entidades que representam estes setores no 
Brasil. Com isso se criou um arcabouço jurídico 
e vários projetos saíram das pranchetas e 

começaram a ganhar forma, trazendo  novos 
atores para o mercado de multipropriedade 
como incorporadoras, operadores hoteleiros, 
comercializadoras e imobiliárias. E já se inicia o 
surgimento de novos destinos turísticos por todo 
o País como em Salinópolis, no Pará. O destino 
já tem R$300 milhões investidos em cinco anos 
pela GAV Resorts, que já está entre as maiores do 
segmento da multipropriedade no Brasil. Somente 
no primeiro quadrimestre de 2019 a empresa 
teve um crescimento de 27% em vendas. Como 
resultado, esses números seguem modificando 
o fluxo de turistas na cidade de Salinópolis desde 
o início das operações hoteleiras do Salinas Park 
Resort, que já recebeu mais de 50 mil visitantes. 
Em 2021, será entregue o Salinas Exclusive Resort 
e, em 2023, o Salinas Premium Resort.

Felipe Cavalcante, que acaba de deixar 
a presidência da ADIT Brasil - Associação 

O Salinas Park Resort já é uma realidade em Salinópolis (PA)
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para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico 
do Brasil, acredita que a regulamentação da 
multipropriedade no Brasil deve, num primeiro 
momento, elevar a oferta de empreendimentos 
não só de empresários regionais mas também 
de grandes empresas, corporações e indústria 
hoteleira. “As grandes empresas, até então, 
não estavam apostando nisso porque não 
entendiam o negócio, parte pelo receio da falta 
de segurança no âmbito legal. Acredito que 
deve haver aumento da representatividade das 
empresas que vão entrar no mercado e, com 
isso, vários projetos deverão ser lançados. Em 
relação à demanda, deve continuar existindo 
para cada projeto específico, mas a lei em si 
não afeta a demanda”, acredita Cavalcante.

Ele lembra que, como em qualquer 
mercado, quando uma empresa dá certo, 
outras vão atrás e que é necessário se tomar 
cuidado com praças como Caldas Novas (GO), 
Olímpia (SP) e Gramado (RS), onde existe um 
grande volume de investimentos, para não 
haver saturação. “Obviamente, logo depois 
vem a correção – dura – porque quando 
se satura o mercado, as vendas acabam 
e alguns desses projetos podem ficar pelo 
caminho ou não ter a demanda necessária. 
Em relação a esses mercados de timeshare e 
multipropriedade, Caldas Novas foi onde tudo 
começou, então a oferta lá é grande, mais 
difícil de regulamentar, mas ainda possível. 
Já em Olímpia, vejo um caso diferente, com 
poucos players de alta qualidade que estão 
tentando fazer o seu melhor. Não só na parte 
de multipropriedade, mas na administração 
hoteleira e de entretenimento, com parques 
e a genuína vontade de se construir um 
destino turístico. Já Gramado é um mercado 
extremamente atrativo, com muitos projetos, 

Segmento promissor
Para Cavalcante, a multipropriedade 

deve crescer muito nos próximos anos no 
Brasil conforme explica: “Ela é realmente um 
produto que faz sentido econômico para os 
clientes. Antigamente, se tinha a mentalidade 
de se adquirir uma casa de praia e que se 
tinha alegria na compra e alegria na venda. 
Nesse caso, a pessoa tinha uma curva de uso 
muito grande nos primeiros meses e depois ia 
deixando pra lá. A multipropriedade resolve 
esse problema e, ainda, dá flexibilidade para 
viajar e conhecer outros destinos. Ao invés de 
você comprar um apartamento por R$ 500 mil, 
compra uma cota por R$ 20 mil, R$ 40 mil. Por 
conta disso, acho que deve crescer pois faz 
sentido para o mercado. E com a classe média 
crescendo, uma vez que resistiu à crise e com 
a retomada da economia, a tendência é que 
continue em ritmo até melhor.

Mas ele deixa algumas dicas para quem 
deseja entrar no segmento. “Os empresários 
necessitam ter em mente a complexidade 
deste negócio, que exige que a pessoa 
domine tanto a administração hoteleira, 
quanto timeshare, incorporação imobiliária 
e construção civil. Então, é um negócio 
apropriado para empresários que têm esse 
perfil e capacidade. Segundo: é um negócio 
que, apesar de vender mais e com preço 
maior, existe a exposição de caixa como na 
incorporação imobiliária, então muita gente 
entra achando que pelas vendas não exista 
exposição de caixa, e existe sim. A pessoa tem 
de se perguntar se realmente tem perfil para 
isso. Ultimamente, tenho visto pessoas que 
veem outros dando certo e entram de qualquer 
maneira no negócio. Fora isso, existem 
pessoas que possuem empreendimentos que 
estão prejudicados pela crise econômica e 
querem vender seus estoques. Não é o motivo 
correto para entrar nesse segmento. A pessoa 
tem de entender que se trata de um negócio 

mas, por outro lado, com uma reação muito 
grande da comunidade local. Tem alguns 
empresários locais se posicionando contra 
a multipropriedade, então acho que isso vai 
resultar no não crescimento de uma super 
oferta”, comenta ele. 

Felipe Cavalcante: “A multipropriedade deve 
crescer muito nos próximos anos no Brasil”
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como outro qualquer e que tem vários casos 
que dão errado. Não tem facilidade. A maioria 
dos incorporadores não quer ficar na obra 
depois de entregue e o proprietário nem quer 
ter um envolvimento grande, então há de se 
questionar se realmente existe a disposição 
para lidar com o cliente, com o pós-venda e 
com a administração do dia a dia”, concluiu 
Cavalcante.

Cenário robusto e seguro
Para o Consultor Caio Calfat, com a 

aprovação da Lei Federal, 13.777/18, de 
Multipropriedades Imobiliárias, o mercado 
passou a ter um cenário mais robusto e 
seguro e os números do estudo Cenário do 
Desenvolvimento de Multipropriedades no 
Brasil 2019, que sua consultoria acaba de 
lançar, comprovam isso. “Nosso novo desafio 
é manter este mercado equilibrado, saudável 
e com crescimento sustentado, indicando 
as regras ideais para este desenvolvimento, 
constantes no Manual de Melhores Práticas de 
Multipropriedades Imobiliárias Turísticas, em 
fase final de elaboração e que será oferecido 
ao mercado no encerramento da Convenção 
Secovi-SP, em 27 de agosto de 2019.

Segundo Calfat, esse Manual está sendo 
elaborado por um notável grupo de trabalho 
formado no Secovi-SP e na ADIT Brasil, liderado 
por ele e com a ajuda do Dr. Claudio Camozzi 
e do Consultor Diogo Canteras. “Juntos 
estamos desenvolvendo esta publicação 
orientativa, que percorre todo o processo de 
planejamento, desenvolvimento e operação 
do empreendimento em suas diversas fases 
e apresenta as soluções adequadas a cada 
situação do processo. Começamos pela 
conceituação do produto e sua atratividade, 
passamos pela descrição de todos os 
players envolvidos, apontamos o roteiro 
da estruturação do negócio, indicamos as 
metodologias adequadas para a elaboração 
dos Estudos de Viabilidade, citamos as 
atividades relativas a projetos, aprovações, 
contratos e funding. Por fim, entramos no 
processo operacional do empreendimento, 
discriminando todas as suas particularidades 
e aconselhamentos sobre a manutenção e 
renovação da propriedade”, explicou Calfat.

A sua consultoria acaba de lançar um 
estudo mercadológico chamado Cenário 
de Desenvolvimento de Multipropriedades 
no Brasil 2019, que mostra o potencial desse 
setor e como ele pode crescer nos próximos 
anos. Esse estudo é fruto do cruzamento de 
informações do Banco de Dados da Caio Calfat 
Real Estate Consulting e de pesquisa junto aos 
agentes ligados ao setor de multipropriedades. 
Para a edição de 2019 foram destacados 
e considerados os empreendimentos que 
obedecem aos seguintes critérios:

- Em construção: Empreendimentos que 
possuam site de divulgação, fotos ou informações 
atualizadas do andamento da obra.

- Pronto: Empreendimentos que adotaram o 
sistema de fracionamento e que se encontram 
em operação.

- Em Lançamento: Empreendimentos 
lançados ao mercado via site oficial ou 
divulgação, porém sem nenhuma informação 
divulgada sobre obra iniciada

Em relação aos empreendimentos 
listados em 2018, na atual listagem foram 
desconsiderados oito projetos que não foram 
mencionados por nenhuma fonte e nem 
localizados em pesquisa secundária. 

Caio Calfat: “Estamos desenvolvendo uma publicação 
orientativa para o segmento da multipropriedade o Brasil”
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Início dos investimentos
Em 2013, foram registrados os primeiros 

lançamentos de multipropriedade no Brasil.  
“Atingir 92 empreendimentos seis anos depois, 
cobrindo 45 cidades em 16 estados, é um feito 
considerável para qualquer modelo de negócio, 
ainda mais sendo um produto supérfluo, 
inédito em termos de conceito e que nesse 
mesmo período assistiu a profunda recessão 
econômica e a maior crise da história de nosso 
setor imobiliário”, enfatiza. 

Entre os grandes desafios enfrentados nestes 
seis anos e apontados por Calfat, o principal 
foi o de construir a segurança jurídica para a 
multipropriedade, produzindo confiança para 
desenvolvedores e compradores. A aprovação 
da Lei Federal 13.777/18 foi o resultado da 

atuação de entidades notáveis como o 
Secovi-SP, a ADIT Brasil e o esforço coletivo 
de agentes desse mercado que ansiavam 
por melhores condições de negócios para 
crescer. Outro desafio tem sido enfrentado no 
sentido de manter o mercado equilibrado, com 
empreendimentos sendo realizados de forma 
segura, em destinos saudáveis, e para isso está 
sendo criado o Manual de Melhores Práticas de 
Multipropriedades Imobiliárias Turísticas. “Agora, 
o desafio é crescer com sustentabilidade para o 
modelo de negócios, o que significa encontrar 
compradores felizes, que depois permaneçam 
satisfeitos com os empreendimentos por meio 
de boas experiências com a operação dos 
serviços de hospitalidade, condominiais e de 
manutenção e conservação”, identifica. 
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Olhando o histórico do mercado, já se pode 
verificar nessa pesquisa como o produto se 
modificou ao longo do tempo, principalmente 
na área privativa e no tempo de uso das cotas 
ofertadas em porções menores atualmente 
das ofertadas pelos pioneiros do mercado. A 
pesquisa desse ano aponta para a evolução 
da multipropriedade como negócio e como 
produto.

Quanto ao produto, foram identificadas 
várias alterações nas características gerais 
dos empreendimentos mais novos em relação 
aos já entregues, o que sinaliza crescimento e 
aprendizado do setor. Em relação ao negócio, 
verificamos movimentos de consolidação 
e fragmentação no setor, com empresas 
e profissionais buscando seu correto 

Um negócio de R$ 22,3 bilhões
O setor de multipropriedades lançou, em seis 

anos, cerca de R$ 22,3 bilhões de Valor Geral de 

posicionamento nesse mercado, de modo a 
oferecer melhores soluções para o mercado 
nas áreas em que empreendem, outro sinal de 
amadurecimento do setor. 

Em termos geográficos, a multipropriedade 
atingiu novos destinos, principalmente regionais. 
Ao todo, 45 cidades abrigam empreendimentos, 
contra 39 em 2018. As novas cidades surgem 
como uma etapa natural de um mercado em 
expansão, que cresce a partir do esgotamento 
das oportunidades nas tradicionais localidades 
pioneiras da multipropriedade. 

Atualmente tem 92 empreendimentos no Brasil em multipropriedade, contra 54 empreendimentos identificados 
na pesquisa em 2017
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Vendas, estimando-se que R$ 11,5 bilhões foram 
absorvidos. Há cerca de 219 mil programas 
de multipropriedade a serem vendidos nos 
92 empreendimentos listados nesse ano e, 
se considerarmos uma taxa de conversão de 
vendas de 20% a 25%, concluímos que cerca 
de um milhão de famílias precisam entrar em 
salas de vendas para dar conta desse estoque. 
Se considerarmos esse montante de pessoas 
para as 45 cidades que abrigam projetos em 
andamento, pode-se imaginar o tamanho 
do desafio que há pela frente, uma vez que 
a expansão de cidades pulveriza esforços de 
vendas e necessita de um fluxo consistente e 
relevante em cada destino.

O modelo de multipropriedade com duas 
semanas de uso é o que se estabeleceu 
praticamente como padrão no mercado. As 
famílias com crianças continuam sendo o 
público majoritariamente esse tipo de produto; 

pela idade média dos compradores, temos 
famílias com crianças pequenas. A faixa etária 
que concentra cerca de 64% das vendas é a de 
36 a 45 anos. 

Quanto ao processo de vendas, verifica-se 
que os gastos com propaganda e marketing 
continuam altos frente ao modelo convencional 
de venda imobiliária, contudo mais baixos 
em comparação às primeiras operações 
registradas, que relatavam gastos acima de 35% 
do Valor Geral de Vendas.  Pelos dados obtidos, 
os gastos com marketing e vendas não superam 
22% do Valor Geral de Vendas, atualmente. 

Em relação à velocidade de vendas, 400 
frações por trimestre foram vendidas neste 
ano, contra 530 em 2018. Podemos interpretar 
este dado de diversas maneiras: a partir do 
aumento de custo da semana, ou da percepção 
de saturação de alguns destinos, ou da menor 
capacidade de captação de alguns dos novos 



Especial

24

destinos - de perfil regional - em relação aos 
destinos tradicionais e melhor estruturados.

O valor desta informação, de qualquer forma, 
apesar do alarde inicial de alguns agentes do 
mercado ao analisarem novos projetos, é a 
conclusão de que o modelo de negócio não é 
uma fórmula pronta e replicável. Ao contrário, 
mostra-se flexível e adaptável a várias 
situações, composições com outros tipos de 
empreendimentos e padrões dos mais diversos.

Quanto às características da oferta, os 
apartamentos em lançamento oferecem 
áreas privativas menores, com lay-out para 
até quatro pessoas, modelos diferentes dos 
existentes na geração anterior - prontos ou em 
final de construção -, que se caracterizavam 
por empreendimentos com acomodações 
para até seis pessoas, no geral. As áreas de 
lazer continuam sendo importantes para 
compor a atratividade para a compra da 
multipropriedade, com destaque para as 
estruturas de pequenos parques aquáticos 
nos empreendimentos. A divulgação dos 
lançamentos pela Internet precisa ser 

Conclusões desse estudo 
A pesquisa de 2019  revela que  a 

multipropriedade está em um novo 
estágio. Hoje temos um mercado mais  
complexo, devido ao elevado número de 
empreendimentos entregues, o que significa 
que os multiproprietários se tornaram os 
principais garotos propaganda desse modelo.

Assim, num mercado em que ainda existe 
cerca de R$ 11,5 bilhões em estoque, todo 
cuidado dos desenvolvedores é preciso, 
inclusive garantindo a fruição de qualidade 
dos multiproprietários nos empreendimentos 
em operação. O mercado imobiliário não 
costuma trabalhar com estoques tão elevados, 
em médio e curto prazo pode haver alteração 
da curva de vendas (como já verificado neste 
relatório), ciclo de obra e soluções para o 

melhorada, poucos empreendimentos 
possuem um hotsite para vendas que provoque 
a curiosidade do potencial comprador ou que 
forneça informações suficientes para avançar 
em um possível processo de compras. 

A oferta futura de empreendimentos em multipropriedade segue com crescimento moderado em relação a 2018
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financiamento que alterem as práticas atuais 
da multipropriedade, tais como margens de 
negócio, negociações de terreno, valor da 
fração, etc.

O mercado está se ajustando em 
termos de características do produto, com 
alterações razoáveis do perfil dos primeiros 
empreendimentos para os atuais, o que é 
bom; agora é preciso melhorar os métodos de 
analise do mercado e medir a capacidade de 
absorção dos projetos, de forma a minimizar 
os riscos para todos os envolvidos.  

É um novo cenário, mais robusto e seguro, 
com a aprovação da Lei Federal, no. 13.777/18, 
de Multipropriedades Imobiliárias; nosso 
novo desafio agora é manter este mercado 
equilibrado, saudável e com crescimento 
sustentado, indicando as regras ideais para 
este desenvolvimento, constantes no Manual 
de Melhores Práticas de Multipropriedades 
Imobiliárias Turísticas, em fase final de 

O compartilhamento nunca esteve tão em alta
É só observar o mercado para vermos uma 

série de iniciativas que carregam esse conceito: 
carros, helicópteros, bicicletas e espaços de co-
working, entre tantas outras opções. Compartilhar 
já faz parte do mindset do brasileiro. Uma 
pesquisa realizada no segundo semestre de 
2018, pela CNDL - Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil 
- Serviço de Proteção ao Crédito, aponta que 87% 
dos consumidores acreditam que a economia 
compartilhada é uma prática que vem ganhando 
cada vez mais espaço. Outro dado apresentado 
pelo mesmo estudo é que 89% dos brasileiros que 
já utilizaram alguma modalidade de consumo 
colaborativo aprovaram o modelo. 

A era do compartilhamento trouxe a 
valorização da experiência e apresentou um 

elaboração pelo grupo de trabalho formado 
no Secovi-SP e da ADIT Brasil.
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perfil de consumidor diferenciado, onde o viver e 
o ser é mais importante que o ter. Neste cenário, 
a Indústria da Propriedade Compartilhada ganha 
representatividade e força, com uma proposta 
tão atual como nunca.

E se essa indústria é pujante, muito se deve 
à RCI, que possui forte presença na indústria 
da propriedade compartilhada e agrega valor 
aos seus empreendimentos parceiros. No 
mercado mundial há 45 anos, a RCI reforça sua 
atuação no segmento e no comprometimento 
em desenvolver a Indústria da Propriedade 
Compartilhada com pioneirismo e seriedade. 
Os números apresentados pela líder mundial de 
intercâmbio de férias confirmam a expressividade 
da empresa: 4.300 empreendimentos afiliados 
em 110 países e 3,9 milhões de famílias associados 
no mundo. 

No Brasil, a RCI atua há 27 anos e, hoje, 
detém mais de 90% do mercado, com mais de 
240 empreendimentos afiliados e mais de 150 
mil sócios brasileiros. Fabiana Leite, Líder de 
Operações da empresa no Brasil, explica que 

o mercado de timeshare e multipropriedade 
oferece grandes oportunidades de 
desenvolvimento para a economia do país. “A 
RCI Brasil segue com um fluxo de crescimento. 
Nosso País é estratégico para a operação 
da América Latina e seguimos trabalhando 
para promover, cada vez mais, esta indústria, 
auxiliando na consolidação e crescimento”, diz.

Disseminar conhecimento
Essa é uma das apostas da RCI para 

o desenvolvimento dessa indústria, pois 
entende seu papel no mercado como uma 
empresa responsável por fomentar, capacitar 
e proporcionar oportunidades de geração de 
bons negócios para toda a cadeia. Por isso, a 
empresa aposta em treinamentos, premiações 
e reconhecimentos aos seus empreendimentos 
afiliados, além de proporcionar eventos 
próprios, como é o caso do LASOS (o evento 
mais importante sobre a Indústria da 
Propriedade Compartilhada da América 
Latina) e o Top Seller Event, que reconhece 
e premia os melhores profissionais de todo 
o Brasil que atuam na indústria, e realiza 
painéis de debate e workshops que discutem 
tendências e novidades do setor. 

Além disso, a RCI é patrocinadora Diamante 
dos eventos da ADIT Brasil, apoiando os 
encontros e atividades realizadas, com eventos 
como ADIT Invest, ADIT Hotel, ADIT Juris e ADIT 
Share, que avaliam e discutem os rumos dessa 
indústria. “Precisamos fortalecer e construir 
uma indústria cada vez mais qualificada. 
Os eventos são excelentes oportunidades 
para gerar networking, incentivar a troca de 
conhecimento, além de permitir a observação 
e o debate de diferentes cenários vividos pela 
cadeia de players ligados ao segmento da 
Propriedade Compartilhada”, pontua Fabiana. 

Fabiana explica que: “O timeshare e 
a multipropriedade são destinados a 
diferentes perfis. O timeshare é indicado 
a empreendimentos já construídos e que 
desejam continuar com o ativo do hotel. 
Já a multipropriedade é indicada aos 
empreendedores que querem vender o ativo 
com o benefício de poder comercializar a 
fração -  desde a fase de construção do 

Fabiana Leite: “A RCI Brasil acredita muito no potencial do 
timeshare e da multipropriedade no Brasil e segue com 

um fluxo de crescimento”
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empreendimento, e ainda a possibilidade do 
cliente que adquire, começar a viajar para 
destinos incríveis utilizando o sistema da RCI”.

A multipropriedade oferece muitas 
vantagens para o empreendedor como: 
aumento da velocidade das vendas pelo 
valor da fração, a ampliação dos perfis de 
compradores e a geração de outros perfis de 
clientes (prospects) para diversos projetos.

Importante ressaltar que, recentemente, 
a aprovação da Lei de Multipropriedade foi 
muito bem recebida pelo mercado, gerando 
ainda mais confiança e credibilidade para o 
empreendimento que opera neste modelo. “A 
Propriedade Compartilhada é uma maneira de 
viabilizar ao cliente experiências em destinos 
inusitados e com valores diferenciados. O 
consumidor de hoje busca ter uma experiência 
de férias perfeita. O perfil do viajante mudou, 
isso é inegável. O mercado precisa acompanhar 
essa mudança”, comenta Fabiana. 

Nesse sentido a RCI, empreendimentos 
afiliados e a indústria como um todo devem 
fazer o exercício contínuo de ter uma visão 
crítica e inovadora de atuação no mercado, 
buscando sinergia e alinhamento com a 
forma como comunicam, atraem e fidelizam 
os clientes. Além da bandeira da economia 
colaborativa e do compartilhamento, é 
importante ressaltar os benefícios e as 
experiências que a Propriedade Compartilhada 
pode oferecer. 

Como líder e pioneira do mercado, a RCI 
contribui para o desenvolvimento dessa 
indústria, que já é uma realidade global, e que 
segue o conceito da economia colaborativa, 
reduzindo custos e proporcionando mais acesso 
ao turismo e aos destinos. Sem dúvida, uma 
importante atividade que gera emprego, renda 
e movimenta cidades com potencial turístico, 
contribuindo para o desenvolvimento de toda a 
indústria do turismo, além do setor imobiliário.
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Hot Beach Suites, o 
fracionado que vem com 
parque aquático

A cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, 
já conta com um resort de uso compartilhado. 
O Grupo Ferrasa, responsável por outros êxitos, 
como o Thermas Park Resort & Spa, o Celebration 
Resort, o Hot Beach Resort e o parque aquático 
Hot Beach Olímpia, entrou no mercado do 
fracionado com o Hot Beach Suites, localizado ao 
lado do parque aquático Hot Beach, e que será 
entregue em 2020. O hotel foi um sucesso de 
vendas, tanto que a empresa, em breve, lançará 
mais um no mesmo modelo: o Hot Beach You, 
com valor geral de vendas de R$ 1 bilhão.

O Hot Beach Suites possui 442 apartamentos 
mobiliados e decorados, em duas opções de 
metragens. A unidade de 53m² acomoda até 
seis pessoas e tem dormitório, banheiro, sala 
de estar, cozinha americana e varanda com 
churrasqueira. A unidade de 69m² acomoda 

até oito pessoas e conta com suíte, dormitório, 
banheiro, sala de estar, cozinha americana e 
varanda com churrasqueira. 

O Hot Beach Suites terá governança, 
manutenção dos apartamentos, lobby, áreas 
sociais e de serviço, academia, restaurante, bar 
e pizzaria, fraldário e Espaço kids. O proprietário 
da fração imobiliária terá passe livre para o Hot 
Beach, com vantagens de horários e serviços. 
Ali, poderá desfrutar da praia artificial, piscina 
com ondas, do rio lento artificial, bar molhado, 
entre outros.

Ao adquirir uma fração do Hot Beach Suites, 
o cliente tem o direito de usar a propriedade 
por quatro semanas todos os anos, incluindo 
feriados, e torna-se sócio da RCI, podendo trocar 
as semanas a que tem direito no Hot Beach Suites 
por hospedagem em outro hotel integrante da 
rede. Além disso, a escritura da fração é lavrada 
em nome do comprador, que pode revender a 
fração a terceiros ou deixar para seus herdeiros, 
como qualquer outro imóvel.

O Hot Beach Suites possui 442 apartamentos mobiliados e decorados, em duas opções de metragens
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Rock it hard, baby!
A partir de 2020, o Brasil entrará para a 

lista dos destinos turísticos que tem o Hard 
Rock Hotel como opção de hospedagem cinco 
estrelas. São dois hotéis com inaugurações 
previstas para o final de 2020 e início de 2021, 
sendo um em Fortaleza e outro na Ilha do Sol, 
no Paraná.

O Hard Rock Hotel desembarca por aqui 
sob o conceito de multipropriedade ou fração 
imobiliária, com a assinatura Residence Club 
at the Hard Rock Hotel. Na modalidade, um 
grupo de pessoas compra o mesmo imóvel e o 
usufrui em datas alternadas. 

Pelo sistema fracional, o proprietário possui 
benefícios como: investimento mais baixo por 
fração; despreocupação com a manutenção 
do imóvel; divisão das despesas do imóvel 
entre todos os proprietários da unidade; 
acesso a todos os espaços e serviços do hotel; 

locação ou venda da unidade e intercâmbio 
com outros hotéis do portfólio da RCI.

A Hard Rock Hotel no Brasil integra a RCI, 
rede de intercâmbio de férias pelo mundo. 
Portanto, se o dono do imóvel não quiser curtir 
as férias em sua própria fração, ele tem uma 
plataforma digital à disposição para escolher 
outro destino de férias, em um dos quatro mil 
hotéis afiliados à RCI espalhados pelo mundo 
com disponibilidade nas datas desejadas.

Os hotéis de Fortaleza e Ilha do Sol já estão 
comercializando suas frações imobiliárias. No 
Ceará, 25% das dez mil frações disponíveis 
foram vendidas em nove meses – a expectativa 
era de atingir essa marca em um ano. Em 
apenas seis meses, foram vendidos cerca 
de R$ 155 milhões, um crescimento de mais 
de 35% no número de vendas mês a mês. No 
Paraná, a comercialização começou há três 
meses, período em que já foram negociadas 
cerca de 10% das oito mil frações.

Perspectiva de como será a fachada do Hotel Fortaleza
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Confira depoimentos de alguns players que atuam no segmento 
de multipropriedades no Brasil e que são parceiros da RCI

“A Gramado Parks busca no mercado de alto 
padrão o seu público alvo, idealizando e construindo 
resorts que gerem experiências de férias completas 
para famílias de todo Brasil. Para atender essas 
expectativas, acreditamos que o entretenimento e 
a gastronomia são complementos fundamentais 
para o bom funcionamento dos resorts. Esse é o 
DNA da empresa. A inauguração do nosso primeiro 
resort, o Wyndham Gramado Termas Resort Spa, 
trouxe ao mercado uma nova referência em termos 
de qualidade, e iremos surpreender ainda mais nas 
próximas entregas”.

Anderson Caliari, Diretor do Gramado Parks

“A Prime acredita que o mercado de 
multipropriedade no Brasil está apenas no seu 
estágio inicial. Os próximos anos serão marcados 
por uma profissionalização crescente e, para isto, 

“O negócio Multipropriedade passou a fazer de 
nossos negócios em 2016, durante a ADIT Share 
Maceió. De lá para os dias atuais já estamos no 
segundo empreendimento fracionado. O primeiro, 
Carpe Diem Boutique & Spa BW Premier Collection 
começa a operar em janeiro de 2020. Já 100% 
vendido, iremos entregar aos nossos clientes um 
produto diferenciado e exclusivo. Este sucesso 
nos permitiu lançar o Wanderlust Experience Hotel 
BW Signature Collection. Vendas a todo vapor! 
E até dezembro anunciaremos nosso terceiro 
empreendimento, mas por enquanto nada 
podemos falar: segredo de Estado!”.

Romero Valença é Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da Incortel Incorporada e Hotelaria

investimos na construção do QG Prime, um mega 
escritório onde iremos concentrar toda a inteligência 
do negócio, desde a concepção do projeto até o 
relacionamento com o cliente após a entrega dos 
empreendimentos. Nossa aposta é dominar o ciclo 
completo, realizando a incorporação, vendas e pós 
vendas de cada projeto, claro, sempre abertos a 
parcerias saudáveis”.

Ronaldo Fagundes, Diretor do Prime Vacation
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“O Grupo MME – Maceió Mar Empreendimentos tem 
o berço na hotelaria com uma história de 30 anos. Há 
seis anos entramos no setor de construção civil e já 
apresentamos um portfólio interessante, dessa forma, 
temos expertise nos dois eixos primordiais para entregar 
e gerir empreendimentos de multipropriedade com 
sucesso. Nossa visão estratégica é o Nordeste. Iniciamos 
com um fantástico produto na paradisíaca praia de 
Ipioca, em Maceió, e no início de 2020 lançaremos na 
paixão nacional, que é Maragogi”.

Milton Vasconcelos é Diretor do MME

“Aderimos à Indústria da Multipropriedade em 
2016, e foi um dos passos mais acertivos de nosso 
empreendimento. Ampliamos nosso Parque e 
entregamos o primeiro projeto, o Grandes Lagos 
Thermas Chalés, em 2017. Estamos com obras 
avançadas e entregaremos nosso segundo e 
maior projeto em 2020, o Grandes Lagos Thermas 
Bangalôs. A parceria com a RCI foi fundamental 
para nosso sucesso de vendas em todas as etapas 
dos projetos”.

Jorge Abukater, da empresa Grandes Lagos
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GR Group – Especialistas em 
gente feliz!

O GR Group tem como propósito principal 
fazer as pessoas felizes a partir de experiências 
positivas e duradouras, com transparência nas 
relações, trabalho em equipe, comprometimento 
com a sustentabilidade e muito entusiasmo para ir 
além. Há 20 anos atuando na indústria do turismo 
e entretenimento, é o único no mercado brasileiro 
com a solução completa em entretenimento sem 
precisar terceirizar nenhuma etapa, começando 
na escolha do destino, estudo de viabilidade, 
desenvolvimento do projeto, comercialização, 
gerenciamento da obra, incorporação, assessoria 
jurídica, inteligência de negócios, relacionamento 
com o cliente, marketing, pós-venda, gestão 
hoteleira e de parques temáticos. Tudo realizado 
por profissionais altamente capacitados dentro 
das próprias empresas do grupo.

Com mais de 30 mil clientes na carteira, 
cerca de 2000 colaboradores, possui em seu 
portfólio diversos projetos espalhados pelo País, 
destacando o maior complexo hoteleiro do 
Brasil, o Wyndham Olímpia Royal Hotels, com 960 

apartamentos para receber até 4000 hóspedes e 
acesso exclusivo ao quarto parque mais visitado 
do mundo, o Thermas dos Laranjais em Olímpia 
SP;  o Barretos Country Thermas Park, um resort 
“pé na areia” e inédito no País, pois possui um 
parque aquático de águas termais e tematização 
country com mais de 40 atrações para toda 
a família, incluindo a maior praia artificial do 
Brasil, com uma piscina com 30 tipos de ondas, 
fazendinha com animais de pequeno e grande 
porte, mini zoológico, complexo de piscinas 
adultas e infantis e o ICE BAR, o incrível bar de 
gelo que chega à impressionante temperatura 
de 20 graus negativos; o Wyndham Gramado 
Termas Resort e SPA, o maior resort na região da 
Serra Gaúcha, anexo ao Gramado Termas Park- 
único parque aquático termal indoor do Brasil, 
construídos em parceria com a Snowland e a 
Gramado Parks, além de ser também o primeiro 
empreendimento hoteleiro projetado e construído 
no conceito “Green Bulding”, garantindo que todo 
o processo de construção e funcionamento sejam 
sustentáveis, além de planos de lançamentos de 
empreendimentos no exterior e outros destinos 
nacionais ainda este ano. 

Wyndham Olímpia Royal Hotels é um dos empreedimentos pertencentes ao GR Group
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Timeshare consolidou 
presença no Brasil

Se a multipropriedade tem bons motivos para 
comemorar, o timeshare (férias por tempo compartilhado), 
regulamentado pela Lei Geral do Turismo 11.771, já é uma 
grande realidade no Brasil e encontra dois cases de 
sucesso: O Beach Park e o Aviva Vacation Club.

Administradora do Rio Quente e Costa do Sauípe, dois 
dos maiores destinos turísticos do Brasil, a Aviva tem em 
seu DNA o objetivo de fazer famílias felizes. Oferecer mais 
do que hospedagem, mas sim momentos únicos de lazer 
e entretenimento total, que ficarão na memória de todos 
pela vida inteira, como curtir as piscinas de água quente 
e atrações do Hot Park em Rio Quente ou desfrutar da 
orla da praia de Costa do Sauípe. A estrutura da Aviva 
tem 12 hotéis e cinco pousadas, que somam mais de 
2.700 apartamentos e recebe 2,2 milhões de hóspedes 
anualmente. A Aviva tem mais de 4.500 associados 
e é controlada pelas duas holdings Algar e FLC. Algar 
(Uberlândia-MG), nos setores TIC, Agro, Serviços e Turismo 
e a FLC (Goiânia-GO), uma holding patrimonial, tendo 
como principais ativos a participação em empresas do 
ramo de Hotelaria e Turismo.

Pioneira e líder no mercado de férias por tempo 
compartilhado no Brasil, a Aviva Vacation Club soma 31 mil 
membros em seus dois destinos: Rio Quente (GO) e Costa 
do Sauípe (BA). Com seu novo posicionamento, a Aviva 
uniu os membros do Rio Quente Vacation Club e Costa do 
Sauípe Vacation Club em uma única plataforma, com o 
objetivo de multiplicar a alegria das famílias, oferecendo 
multidestinos dentro de seu plano. 

No sistema do clube de férias, as semanas são 
convertidas em pontos e funcionam como créditos, que 
podem ser utilizados em Rio Quente, Costa do Sauípe ou 
na rede conveniada de RCI (maior rede de intercâmbio 
de férias do mundo). Os pontos são debitados do plano a 
cada utilização, fazendo com que seja possível as famílias 
planejarem suas viagens com economia e flexibilidade.  
“Felicidade é o que nos move e trabalhamos para fazer 
famílias felizes. Com a união de Rio Quente e Costa do 
Sauípe, multiplicamos as maneiras de fazer mais pessoas 
felizes”, disse Edson Cândido, Diretor de Experiência 
Vacation Ownership da Aviva.

Nasceu uma gigante 
Edson Cândido: “Felicidade é o que 
nos move e trabalhamos para fazer 

famílias felizes”

Costa do Sauípe é um dos dois maiores destinos turísticos do Brasil
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Felipe Lima: “O grande atrativo é ainda 
poder contar com os benefícios da RCI”

Um clube de férias que busca fidelizar e 
criar benefícios exclusivos para os hóspedes 
frequentes. É assim que o Beach Park define 
o Vacation Club, seu sistema de timeshare 
vendido desde 2006 e que já reúne mais de 
19 mil sócios ativos; destes, mais de dois mil 
residem em Fortaleza. 

No plano, o cliente compra uma quantidade 
de pontos, que são baixados à medida que os 
utiliza. “É como uma conta corrente. Para cada 
resort e hotel do Beach Park e tipo de unidade 
são baixadas quantidades específicas de 
pontos”, explica o Diretor do sistema, Felipe 
Lima. O público alvo são famílias que gostam 
de viajar e priorizam as férias juntos. “O grande 
atrativo é ainda poder contar com os benefícios 
da RCI - Resorts Condominiums International, 
a maior intercambiadora de férias do mundo. 
Nossos sócios podem trocar suas semanas de 
hospedagens nos resorts do Beach Park por 
mais de quatro mil opções de resorts, hotéis 
e condomínios espalhados em cerca de 100 
países”, ressalta Felipe. 

No programa Vacation Club, a unidade 
hoteleira é dividida em intervalos de 52 semanas, 
convertidas em pontos e comercializadas 
separadamente. “Com isso, paga-se o 
equivalente a apenas aquilo que realmente 
irá usufruir, além de garantir uma economia 
expressiva com manutenção, segurança, mobília 
e até roupas de cama, pois todos esses valores 
serão divididos entre os demais compradores”.

A referência de modelo, descreve o Diretor, 
são os grandes programas Vacation Club do 
mundo, entre eles, Disney, Hilton e Marriott. 
“Os valores variam de R$ 15 mil até R$ 50 mil 
dependendo dos benefícios da quantidade de 
pontos adquiridos”, conclui Felipe.

Fidelização do cliente

O Beach Park trabalha com o Vacation desde 2006



Especial

39



Gastronomia

40

Restaurante do Pullman São 
Paulo Vila Olímpia lança 
novo menu

O HUB Food Art & Lounge, restaurante do 
Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia (SP), 
comandado pelo Chef Willian Carvalho, 
estreou novo cardápio em maio. 

De entrada, opções como Salada de Plantas 
Alimentícias Não Convencionais – PANCs - com 
ovo poché; Salada Mesclun com vinagrete de 
trufa e queijo cremoso de cabra e Camarão 
escalfado com grapefruit, geleia de pimenta 
e gengibre. Outros destaques são a Caprese 
desconstruída e o Ceviche de robalo. 

Dentre as opções veganas do menu, 
encontra-se o Espaguete de pupunha, pesto 
de manjericão tailandês e leite de castanha do 
Pará e as Folhas PANC com vinagrete de trufas. 

Como prato principal, o Risoto de limão 
siciliano com camarão e presunto de parma; o 
Risoto de funghi porcini ao aroma de trufas e o 
Ravióli recheado de queijo coalho, chutney de 
manga e velouté de chardonnay. 

As sopas e cremes ganham espaço inédito 
no restaurante. A principal novidade é o 
Cappuccino de cogumelos, gema desidratada 
e sour cream de páprica. Há também o Creme 
de abóbora, gengibre e carne seca; o Caldo 
de vegetais com couve-flor e o Camarão com 
caldo de coco com molho de ostras. 

As aves, carnes e pescados são os 
destaques no forno Josper, especialidade da 
casa responsável por conferir sabores únicos 
aos alimentos. Os pescados grelhados são 

o polvo (prato signature), o robalo, o atum e 
o salmão. As carnes são ribeye, filet mignon, 
lombo de cordeiro e magret de pato. Todos os 
grelhados são servidos com molhos e podem 
vir com acompanhamentos.

Para finalizar, o chef propõe Bolinho de 
tapioca; Sorbet de frutas roxas com queijo brie 
empanado em gergelim e raspas de limão; 
Panna cota de manga acompanhada de sorbet 
de coco e Tiramissú desconstruído. 

Royal Palm Plaza realiza nova 
edição de Festival de Fondue

A adega Cave do Douro, localizada no Royal 
Palm Plaza, em Campinas (SP), lançou mais 
uma edição do Festival de Fondue. O evento 
começou no dia 17 de maio e segue até 31 de 
agosto, sempre de terça a domingo, das 19h00 
às 23h00, aberto para hóspedes e visitantes.

As opções de degustação de fondue 
incluem Sopa de Cebola preparada com 
vinho branco e servida com torradas e queijo 
Emmental ralado, e o fondue de Savoyarde & 
Filé Mignon, que consiste nos queijos emmental 
e gruyère derretidos no vinho branco, servidos 
com presunto cru, salame, lombo canadense, 
copa, cubos de filé mignon grelhados, batatas 
canoas fritas na manteiga de ervas, seleção 
de molhos, picles e baguete. Para finalizar, o 
Chocolate Meio Amargo ao Grand-Marnier 
servido com pequenas carolinas recheadas 
com sorvete de creme, suspiro, damasco seco 
e frutas frescas.

O polvo grelhado é um dos destaques do cardápio
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A adega ainda oferece um cardápio especial 
de inverno, que conta com sopas, queijos e 
mesa de frios, como presunto cru, salame 
italiano, lombo canadense, copa com picles 
e mostarda, queijo gorgonzola, parmesão, 
boursin e brie com frutas secas e nozes. A 
mesa também disponibiliza sopa de cebola, a 
sopa do dia e cesta de pães com torradas de 
alho e crocante de sal e ervas.

Uma outra opção é o Raclette Individual, 
no qual é servido o queijo raclette derretido 
na hora, acompanhado de batatas cozidas, 
presunto cru, salame, lombo canadense, copa, 
cebolinhas com pepinos e baguete. Além do 
variado cardápio, a Adega Cave do Douro 
conta com uma carta de vinhos. Para mais 
informações e reservas, o contato é o telefone 
(19) 2117-0925 ou o e-mail reservas.pdv@
royalpalm.com.br.

Provence Cottage & Bistrô (MG) 
abre temporada de inverno 
com novo menu

Localizada em meio as montanhas de Monte 
Verde, em Minas Gerais, a Provence Cottage & 
Bistrô inicia sua temporada de inverno com novo 
cardápio e anuncia a renovação de três dos sete 
chalés, que oferecem conforto aos hóspedes 
durante as baixas temperaturas da cidade. 

Foi na própria região de Monte Verde que 
o chef Ari Kespers buscou inspiração para o 
menu: entre os ingredientes locais estão as 
frutas, que colorem uma de suas sugestões 
de sobremesa, a Pomar da Mantiqueira, que 
leva maçã, pera, goiaba, ameixa e laranja-
da-terra. A galinha caipira, outra novidade, 
aparece em um consommé que envolve o mil-
folhas de mandioca e feijão manteiguinha. 

Menu de inverno é composto por mesa de frios, sopas, raclette, fondues salgados e doces, além de carta de vinhos
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Além de um espaçoso ofurô na sala de 
banho, os novos chalés ganharam uma 
sala de estar com lareira e TV e varanda 
voltada para o bosque de araucárias, que 
cerca as acomodações. Toda a decoração 
foi garimpada na região: os tapetes de tear 
foram feitos por artesãos de Passa Quatro; 
as luminárias são de uma artesã de Cambuí 
e os móveis de madeira reciclada de uma 
restauradora de Gonçalves. 

Hotel Ca’d’Oro lança novo 
menu executivo

O restaurante do hotel Ca’d’Oro, de São 
Paulo (SP), acaba de estrear uma nova opção 
de menu executivo. Chamado de Mezzogiorno 
Light, é composto por couvert, prato principal 
e sobremesa do dia, sendo ideal para quem 
busca uma refeição de qualidade com um 
preço na medida para o almoço. O Mezzogiorno 
a Tavola continua como opção tradicional 

Sobremesa Pomar da Mantiqueira

Fo
to

: M
ar

co
 P

in
to

A rabada é um dos novos pratos que compõe o menu
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Four Seasons São Paulo 
promoveu jantar com chef Luca 
Piscazzi no restaurante Neto

Seguindo o propósito de sempre oferecer 
experiências exclusivas a seus hóspedes e 
visitantes, o Four Seasons São Paulo recebeu, no 
dia 28 de maio, o Head Chef do La Dame de Pic, 
restaurante do Four Seasons Ten Trinity London, 
Luca Piscazzi, para um jantar a quatro mãos com 
o chef-executivo do Four Seasons São Paulo, Paolo 
Lavezzini. 

A noite começou no bar do hotel, o Caju, com 
petiscos brasileiros como Tapioca recheada de 
carne seca e pimenta e o clássico Caldinho de 
feijão com torresmo, acompanhados de coquetéis 
assinados por Paulo Ravelli e pelo bartender 
convidado, Alex Mesquita. 

Em seguida, os comensais seguiram para 
o restaurante Neto, onde a dupla de chefs 
apresentou, como entrada, os Cubos de pescada 
amarela cruda com pannacotta de funcho e 
pérolas de tangerina; e o Tartare de filé mignon, 
cogumelo porcini cru, queijo tulha e poejo. Em 
seguida, um Tortelli de pato com yakon, mostarda 
montovana e amaretti. Como prato principal, 
foi servido Filé mignon ao vinho tinto, polenta de 
avelã, cogumelos silvestres, abóbora e cumaru. 

Para sobremesa, Sorvete de gorgonzola artesanal, 
granola com castanhas brasileiras e mel de 
abelha Jataí. Todos os pratos foram harmonizados 
com vinhos Terrazas e Veuve Clicquot. 

O jantar foi uma chance de provar, no Brasil, 
os pratos do La Dame de Pic, o restaurante de 
culinária francesa com assinatura Michelin 
de Anne-Sophie Pic. A chef cria combinações 
de sabores em pratos autorais, que exploram 
métodos de cozimento incomuns, apresentando 
novas sensações.  

A vivência fez parte do projeto ‘Amex for 
Foodies’, criado pela American Express em parceria 
com o Guia Michelin para ser uma plataforma 
de experiências gastronômicas com renomados 
chefs em toda a América Latina. 

de cardápio executivo da casa, com couvert, 
entrada, prato principal e sobremesa. Ambos 
os menus estão disponíveis em dias úteis, 
sempre no almoço, compostos por pratos 
típicos do norte da Itália.

Restaurante do Sheraton 
Grand Rio apresenta o novo 
menu da estação

O L´Etoile, restaurante de culinária 
contemporânea que une técnicas clássicas 
da cozinha francesa e que está localizado no 
Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, apresenta o 
novo menu da estação. Com a assinatura do chef 
consultor Jean Paul Bondoux, o cardápio valoriza o 
litoral do Rio de Janeiro e leva à mesa pratos nos 
quais os frutos do mar são as grandes estrelas. 

Nas opções de entrada, os destaques são 
a degustação do mar do dia, que promete 
surpreender o cliente com o que houver de mais 
fresco. A seleção pode incluir ostras, salmão e 
até vieiras. Para quem prefere carne, o steak 
tartar chega à mesa em uma versão com Black 
Angus e picles de maxixe feito na casa. Já para 
os apaixonados pela gastronomia francesa, o 

Namorado rôti com texturas de palmito pupunha, é uma 
das opções do novo cardápioCubos de pescada amarela
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duo de foies gras servido com texturas de maçã 
verde, manga e picles de vinho do Porto é a 
escolha ideal. 

O chef executivo do restaurante, o chef Felix 
Sanchez, conta que o menu de entradas guarda 
ainda uma surpresa para os admiradores de 
Jean Paul Bondoux. Nos pratos principais, um 
dos destaques é o Black Angus à bernaise, que 
pode ser servido com foie gras adicional. Já o 
namorado com texturas de palmito pupunha, 
ganha emulsão de lula, molho de capim-limão 
e espuma de mexilhões. 

Com preparo elaborado, o peito de leitão confit 
prensado ganha apresentação com texturas 
de cenoura, enquanto o magret de pato com 
musseline de batata doce chega acompanhando 
de pêssego glaceado e molho de mel e maracujá. 
Fechando a refeição, as sobremesas se 
sobressaem pela delicadeza. Além das texturas 
de chocolate Callebaut com sorvete de laranja 
com banana, outro prato que surpreende pelo 
equilíbrio de sabores é a mousse de queijo de 

Venit Hotéis (RJ) celebrou o Dia 
Mundial do Hambúrguer com 
sanduíche exclusivo

O Restaurante Curi, localizado no interior do Venit 
Hotéis, na Barra da Tijuca (RJ), promove todas as 
noites de quinta-feira, a Burger & Beer Night - uma 
imersão gastronômica no universo do sanduíche, 
com mais de dez opções artesanais preparadas 
pelo Chef Everton Valadão.

No dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer, o 
Chef selecionou como sugestão, o Brasileiro, de sua 
autoria. O sanduíche foi o carro-chefe do espaço 
gastronômico na data.

O Brasileiro traz na sua composição o tradicional 
pão francês selado, e em formato de hambúrguer, 
recheado por 200 gramas de blend de picanha, 
ovo frito, muçarela, maionese, alface e tomates 
grelhados com batatas fritas de acompanhamento.

cabra com compota de manga caseira e sorvete 
de queijo gorgonzola.

O Brasileiro, criação do Chef Everton Valadão
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Beach Park e Pordunas 
promovem treinamento sobre 
soltura de tartarugas

Por conta da chegada do período de eclosão 
dos ovos de tartarugas marinhas na região do 
Porto de Dunas, no município de Aquiraz (CE), 
o Beach Park, em parceria com o Pordunas 
– Associação Porto de Dunas, promove um 
treinamento anual, com apoio de ONGs parceiras, 
para orientar colaboradores e visitantes sobre a 
soltura das tartarugas no mar. 

A recomendação para quem encontrar 
ovos ou filhotes de tartarugas, encalhados ou 
não, é de entrar em contato com a Associação 
Pordunas ou com o setor de Gestão Ambiental 
do Beach Park pelo telefone/whatsapp (85) 
98214-6799. “Por estarmos localizados em 
um ambiente tão rico e compartilhado com 
diversas espécies de animais, é importante 
investirmos também na formação educativa 
de nossos colaboradores e visitantes, 
cuidando para que o ciclo de vida deles siga 
tranquilamente”, comentou a Coordenadora 
de Meio Ambiente do Beach Park, Raíssa Bissol.

As cinco espécies de tartarugas marinhas 
encontradas no Brasil continuam ameaçadas 

de extinção, segundo critérios das listas 
brasileira e mundial de espécies ameaçadas. 
As que desovam no litoral, por estarem mais 
expostas, são as mais ameaçadas. 

Fairmont Copacabana (RJ) 
conquista certificado internacional 
de qualidade ambiental

Previsto para ser inaugurado ainda 
neste primeiro semestre de 2019, o Fairmont 
Copacabana, primeira unidade da marca de 
luxo da Accor na América Latina, mantém o 
compromisso global da rede com a adoção de 
medidas redutoras dos impactos ambientais 
tanto no período de readequação do clássico 
prédio no Posto 6 quanto na operação do 
hotel, após sua abertura. As ações garantiram 
ao hotel o certificado internacional ACQUA-
HQEtm de alta qualidade ambiental.

A instalação de dispositivos economizadores 
nas torneiras, chuveiros e bacias sanitárias, 
uma das ações sustentáveis adotadas pelo 
empreendimento, vai assegurar uma economia 
de cerca de 23% no consumo de água em 
relação ao padrão (estipulado pela HQEtm). 
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As cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil continuam ameaçadas de extinção
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O uso de lâmpadas de LED também garantirá 
redução de 33% nos gastos com iluminação, 
enquanto o isolamento térmico de envoltória e 
os equipamentos de ar condicionado eficientes 
com reaproveitamento de calor possibilitarão 
mais 34% de economia energética. Um sistema de 
automação permitirá que os consumos de água e 
energia sejam monitorados em tempo real.

Nos quartos do hotel, janelas com vidros 
insulados e projeto acústico proporcionarão 
maior conforto térmico e sonoro aos hóspedes 
e também permitirão o uso mais consciente 
de climatizadores. Os materiais utilizados 
nas obras e decoração também foram 
selecionados com foco na sustentabilidade, 
das tintas à base de água - menos agressivas 
à saúde e ao meio ambiente - às madeiras 
certificadas FSC - selo de reconhecimento de 
boas práticas de manejo florestal. 

Mais de 90% dos resíduos gerados pela 
obra estão sendo beneficiados por meio de 
reciclagem ou reaproveitamento. Além disso, 
o projeto paisagístico foi criado visando a 
redução do consumo de água, com a escolha 
de vegetação com baixa necessidade de rega. 

Ainda como parte dos esforços do Fairmont 
para contribuir com o bem-estar da comunidade, 
bicicletários foram instalados a fim de incentivar 
funcionários a utilizar transporte limpo e reduzir 
a emissão de gases estufa.  

O Processo AQUA-HQEtm é uma certificação 
internacional de construção sustentável 
desenvolvido a partir da certificação 
francesa Démarche HQEtm - Haute Qualité 
Environnementale. Desde seu lançamento 
no Brasil, em 2008, o processo AQUA-HQEtm 
propõe um novo olhar para sustentabilidade 
nas construções brasileiras. Seus referenciais 
técnicos foram desenvolvidos considerando 
a cultura, o clima, as normas técnicas e a 
regulamentação presentes no Brasil, mas 
buscando sempre uma melhoria contínua de 
seus desempenhos.

Holiday Inn Parque Anhembi 
promoveu ação de incentivo à 
leitura e almoço beneficente

Reforçando seu caráter social, o Holiday Inn 
Parque Anhembi, de São Paulo (SP), recebeu, no 

Instalação de dispositivos economizadores de água vão assegurar uma economia de cerca de 23%
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dia 18 de abril, alunos do ensino fundamental 
I e II do Colégio Cantareira para uma ação de 
incentivo à leitura, que também lembrou o 
Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado na 
mesma data da atividade. 

Relembrando uma das obras mais famosas 
de Monteiro Lobato (1882–1948), O Sítio do 
Picapau Amarelo, as crianças participaram de 
uma programação lúdica, com contação de 
histórias, brincadeiras e gincanas. O roteiro 
contou, ainda, com um café da manhã e 
tour guiado por um monitor caracterizado de 
Pedrinho, que terminou em um apartamento 
que continha livros infantis espalhados pela 
área. Todos os livros foram doados para 
incentivá-los a ler. 

Além disso, no dia 10 de maio, o hotel e o 
Clube de Mães Santo Antônio do Centro Social 

Neste ano, o Holiday Inn Parque Anhembi 
já se engajou em outras duas ações de 

Outras ações

Nossa Senhora - Cenha, instituição filantrópica 
que atende crianças e adultos carentes 
com deficiência intelectual, se uniram para 
promover um almoço beneficente. O Cenha 
atende 418 crianças, cerca de 60 mães e 
oferece atividades como ensino a costura, 
crochê, bordado, fuxico e tricô. 

O cardápio servido foi assinado pelo chef 
Luiz Barbosa e contou com buffet de saladas, 
pratos principais e sobremesas. Parceiro na 
ação, o hotel cedeu a sala para que o evento 
fosse possível. No ano passado, o Holiday Inn 
Parque Anhembi também recebeu o evento 
beneficente e marcou os 41 anos da entidade.

Crianças participaram de uma programação lúdica, com contação de histórias, brincadeiras e gincanas
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responsabilidade social: uma de recolhimento 
de anéis de alumínio e de plástico para o Grupo 
Eco Patas, que promove castração gratuita de 
animais em situação de rua; e uma visita guiada 
no mirante localizado no alto dos 14 andares 
do hotel com um grupo de surdos. Desde 2000, 
o hotel participa do programa Youth Career 
Initiative – YCI - que capacita jovens para o 
mercado hoteleiro e de trabalho, possibilitando 
o desenvolvimento da carreira profissional.

Accor promoveu encontro 
sobre diversidade e combate 
à LGBTfobia

A Accor realizou, no dia 14 de maio, em sua sede, 
em São Paulo (SP), um evento em comemoração 
ao Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, 
celebrado em 17 de maio. O encontro reuniu 
lideranças LGBTI+, executivos e instituições de 
diversidade, convidados, além de contar com 
a participação da Drag Queen Tchaka. Patrick 
Mendes, CEO Accor América do Sul, também 
participou do evento, ao lado do consultor de 
diversidade e especialista nos temas inclusão, 
gênero e sexualidade, Ricardo Sales.

O encontro foi formado por dois painéis 
de discussão, sendo o primeiro deles sobre a 
inclusão do público LGBTI+ no mercado de 
trabalho. Os convidados para debaterem 
sobre o tema foram a primeira executiva 
trans do Brasil, Danielle Torres, e o ativista 
LGBT João Silvério Trevisan, um dos pioneiros 
do movimento LGBT no Brasil. A conversa foi 
mediada por Ricardo Sales. 

O segundo painel, intermediado pelo Raul 
Almeida, embaixador LGBTI da Accor, teve como 
painelistas Juliana Bueno, gerente do hotel Belas 
Artes São Paulo by Accor, o blogueiro Rafael 
Leick e o coordenador de Turismo LGBTQ Brasil 
na International Gay and Lesbian Association, 
Clovis Casemiro. O grupo discutiu o tema ‘Como 
o público LGBTI+ impulsiona o turismo e como 
este está se preparando para esta demanda’. 
Hoje, o viajante LGBT movimenta mais de US$ 
220 bilhões em turismo no mundo anualmente e 
a hotelaria deve estar preparada para acolher 
esse público.

O CEO Accor América do Sul, Patrick Mendes, 
afirmou que a diversidade contribui para que a 
empresa ofereça experiências melhores aos seus 
clientes. “Fiz questão de estar aqui e demonstrar 
que o mundo corporativo, do qual sou parte, 
deseja ser protagonista deste movimento 
antiviolência e da promoção da diversidade. 
Empresas em que a diversidade é reconhecida 
têm colaboradores mais engajados. Ter pessoas 
com opiniões e orientações diferentes, pessoas 
genuínas, cada um com sua singularidade, 
melhora a experiência de nossos clientes”, 
completou Patrick.

“Tanto em nossos hotéis como na sede, 
promovemos e incentivamos a presença 
de todos os representantes da sociedade, 
pois somos uma empresa aberta e diversa 
e refletimos o nosso público. Por isso, nos 
empenhamos, ao lado dos representantes 
do público LGBTI+, em promover a inclusão 
de todos os gêneros na sociedade e também 
esclarecer tantas dúvidas que às vezes são o 
embrião da discriminação. O encontro de hoje 

Patrick Mendes durante sua apresentação no evento
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foi ótimo como oportunidade de combate ao 
preconceito e como fonte de esclarecimento 
da sociedade e valorização do público LGBTI+”, 
afirma Antonietta Varlese, Vice-presidente 
de Comunicação e Responsabilidade Social 
Corporativa da Accor América do Sul.

A Accor não apenas apoia como promove 
a inclusão de todos os representantes da 
sociedade em seu grupo de mais de 20 mil 
colaboradores na América do Sul, entre eles 
profissionais transgêneros. A empresa fez, 
ainda em maio, recrutamento exclusivo trans 
e também é apoiadora oficial da Parada do 
Orgulho LGBT, que será realizada em 23 de junho, 
na capital paulista. Como reconhecimento de 
seu esforço em favor da igualdade de gênero, 
a Accor recebeu em 2018 o Selo Municipal de 
Direitos Humanos, concedido pela Prefeitura de 
São Paulo. 

Atlantica Hotels realizou campanha 
em combate ao abuso sexual de 
crianças e adolescentes

Engajada com a responsabilidade social no 
setor turístico, a Atlantica Hotels adotou, em 
2005, o Código de Conduta do Turismo contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, 
quando firmou acordo com a Childhood Brasil 
– organização criada pela rainha Silvia da 
Suécia para enfrentar a violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 

Visando promover a causa, a rede envolveu 
seus 130 hotéis no Brasil na tradicional campanha 
de mobilização social e arrecadação de recursos 
no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate 
à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Para isso, foram criados cartazes 
e flyers para serem colocados em displays das 
recepções dos hotéis, além de materiais digitais, 
como lobby mídia, pôster eletrônico e post para 
as redes sociais. Cada hóspede foi estimulado 
a fazer a doação de R$ 1,00 e arredondar sua 
conta no momento do checkout. Os recursos 
recebidos com as doações foram integralmente 
repassados à Childhood Brasil. 

A campanha ‘É Legal fazer bonito, é legal 
Proteger’, se mantém alinhada à mobilização 
‘Faça Bonito’, organizada pelo Comitê Nacional 

de Enfrentamento à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes em todo o País, cujo 
símbolo é a flor amarela, que representa a 
lembrança dos desenhos da primeira infância, 
além de associar a fragilidade de uma flor com 
a de uma criança. 

De acordo com a Diretora-executiva de 
Gestão de Pessoas & Cultura da Atlantica, 
Ana Paula Nunes, “queremos intensificar os 
esforços de informação da causa aos nossos 
públicos de relacionamento, entre investidores, 
fornecedores, parceiros de negócio e, em 
especial, hóspedes, de forma que possamos 
disseminar a causa e ampliar a arrecadação”, 
declarou ela. 

Ana Paula reiterou que o objetivo da 
parceria com a Childhood Brasil é garantir uma 
infância e adolescência livres de exploração 
e abuso sexual. “Ajudar a proteger crianças e 
adolescentes é um dever de toda a sociedade. 
Com a ação nos hotéis, queremos atingir o 
maior número de pessoas, fomentando a 
conscientização sobre a causa, envolvendo o 
governo e outras empresas do setor privado” 
afirma a executiva.

“O Dia 18 de Maio é uma data importante para 
refletirmos onde estão os acertos do País em 
políticas públicas para a infância e juventude 
e onde podemos avançar. A Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes é um problema 
nacional, global e, mais do que tudo, urgente. E 
só poderá ser enfrentado com o apoio de todos: 
governos, empresas privadas e sociedade 
civil”, disse Eva Dengler, Gerente de Programas 
e Relações Empresariais da Childhood Brasil.

Hóspedes foram estimulados a doar R$ 1,00 e arredondar sua 
conta no momento do checkout
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25ª edição da BNT Mercosul superou as expectativas
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A 25ª edição da BNT Mercosul, realizada entre 
os dias 24 e 25 de maio no Centreventos, em Itajaí, 
assim como também em Balneário Camboriú 
e no parque Beto Carrero World, contabilizou 
5.522 acessos, sendo 149 operadores e 33 
grupos de Famturs. O evento, um dos maiores 
de promoção do turismo brasileiro, contou com 
350 marcas expositoras, entre elas várias redes 
hoteleiras como: Nobile, Atlantica, Hotel 10 e 
hotéis independentes como Infinity Blue, Marimar, 
D´Sintra, Sibara, Bhally, dentre outros.

A BNT Mercosul recebeu profissionais 
qualificados de 306 cidades brasileiras e 36 
estrangeiras. O Business Center foi um dos 
destaques da feira. Realizado este ano no 
Hotel Sibara Flat e Convenções, contou com 40 
operadoras e totalizou 1.440 contatos comerciais. 
Entre os presentes, estiveram representantes de 
empresas como CVC, Azul Viagens, Latam e Fly Tour. 

A rodada de negócios possibilitou novas parcerias 
e negociações entre operadores e expositores.

As salas de capacitações para agentes de 
viagens também foram destaques, com uma 
diversidade de temas e destinos turísticos de 
todo o País: Blumenau, Maranhão, Mato Grosso do 
Sul, Paraupebas, Rio Grande do Norte, São Paulo, 
Pernambuco, Unipraias e Ministério do Turismo. 
As capacitações envolveram 3.321 profissionais 
de turismo.

Para o diretor da BNT Mercosul, Geninho Goes, 
a qualidade da feira reflete no sucesso da BNT: “O 
evento divulga destinos brasileiros para agentes 
qualificados, isso garante a credibilidade 
e a movimentação de diversos setores da 
economia interna. Nós queremos que brasileiros 
e estrangeiros reconheçam serviços, produtos e 
atrações do nosso País, que é diversificado e tem 
muito a oferecer”, pontua.

O evento recebeu um público bastante qualificado
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61ª edição do Conotel e 2ª edição da Equipotel Regional 
superaram as expectativas

Os eventos, que aconteceram em conjunto, atraíram 3.248 visitantes qualificados, dos quais 65% 
com poder de decisão e verbas para investir

A 61ª edição do Conotel – Congresso Nacional 
de Hotéis realizada pela ABIH - Nacional - 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e 
a 2ª edição da Equipotel Regional, organizada 
pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, tem 
muito a comemorar. A aposta da hotelaria 
na região Centro-Oeste do País deu certo e 
os eventos, que aconteceram em conjunto, 
alcançaram seus objetivos quantitativos 
e qualitativos, segundo os organizadores, 
imprensa, expositores e visitantes. A feira 
reuniu no Centro de Convenções de Goiânia, 

entre os dias 8 e 10 de maio, 3.248 visitantes 
qualificados, dos quais 65% com poder de 
decisão e verbas para investir. Foram 30 
expositores de todo o País, representando 
mais de 50 marcas nacionais e internacionais. 
Entre eles marcas consagradas como: Saga 
Systems, Harus Soluções em Hospitalidade, 
Dormakaba, Rentv, Realgems, Tomberlim, APP 
Sistemas, Girbau, Cozil, NewHotel, Desbravador, 
entre outras.

Foram também apresentados 25 horas 
de conteúdo em palestras. O Café do Saber 

A abertura do evento foi muito prestigiada e teve a presença do ministro de Estado, do governador e de vários representantes 
políticos e de entidades do setor
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contou com a presença de profissionais 
de diversas áreas da hospitalidade, de 
governança à tecnologia, passando por vendas 
e segurança. Um dos grandes destaques 
foi o 1º Workshop de Governança Hoteleira 
promovido pela ABG – Associação Brasileira 
de Governantas e Profissionais da Hotelaria. 
A Presidente da entidade, Maria José Dantas, 
fez uma abordagem objetiva e apresentou os 
conceitos da hospitalidade, o atendimento ao 
cliente com a visão da prestação de serviços 
com excelência. Ela provocou uma importante 
reflexão sobre como criar diferenciais e 
promover o encantamento do serviço sem 
grandes investimentos. Outro destaque foi 
o estudo apresentado por Felipe Martinez, 
Presidente da ABmotéis, sobre a mudança que 
o setor vem apresentando. Segundo o dirigente 
“o perfil do frequentador dos motéis mudou 

radicalmente em nosso País. Empresários do 
nosso segmento foram obrigados a reconceituar 
os negócios e propor experiências alinhadas às 
expectativas dos novos consumidores. O Lush é 
um caso emblemático”.

Resultado para comemorar
Manoel Cardoso Linhares, Presidente da 

ABIH Nacional, comemora os resultados. 
“Os resultados da edição de Goiânia do 61º 
Conotel – Congresso Nacional de Hotéis e 
da Equipotel Regional 2019 confirmam em 
números o sucesso que já esperávamos 
quando Goiânia foi escolhida para sediar o 
evento. Conseguimos nosso objetivo que foi 
mobilizar profissionais e empresas de turismo 
e hotelaria da região Centro-Oeste”, comenta. 

Para Thaís Faccin, Gerente da Equipotel 
“ouvir as impressões dos expositores, visitantes 

A APP Sistemas foi uma das empresas que estiveram presentes na Equipotel Regional e apresentou a parceria com a Foco e a Faitec
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e jornalistas nos ajudam a reinventar cada 
edição da feira. Nós visitamos eventos similares 
em todo o mundo, mas a Equipotel no Brasil 
tem um perfil muito particular, completamente 
alinhado às expectativas dos empresários 
do setor de hospitalidade. Não só hotéis e 
motéis se transformaram. Spas e hospitais 
modificaram radicalmente as experiências 
dos clientes. Não podemos deixar de lado, 
tampouco, o fenômeno que é o hostel”.

Os resultados aos quais se referem se 
traduzem nas pesquisas feitas durante a feira, 
que demonstram que 80% dos expositores 
saíram satisfeitos: boas oportunidades de 
negócios e a organização da feira  foram 
elementos apontados. Já os visitantes 
contabilizam 79% de satisfação, os motivos 

levantados foram a organização do evento, 
palestras interessantes e oportunidade de 
conhecer novos produtos. 

O conteúdo da 61ª Edição do Conotel trouxe 
para a hospitalidade do Centro-Oeste o tema 
Tendências e Inovações no Segmento Hoteleiro. 
Desde robôs que reconhecem a fala humana 
e auxiliam na hospedagem até discussões 
sobre o uso do Marketing Digital para alcançar 
números, os visitantes e expositores puderam 
presenciar essas palestras e começar esses 
debates em seus empreendimentos. 

A próxima edição da Equipotel Regional 
acontece em Salvador (BA) e, em 2021, em 
Gramado (RS). “Levar o evento para outros 
estados do Brasil fortalece nosso compromisso 
como a maior feira de hospitalidade da 
América Latina. É preciso aproximar o visitante 
com poder de decisão de temas e lançamentos 

Os corredores ficaram repletos de público qualificado durante os três dias do evento
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hoteleiros”, comenta Thaís Faccin. É esperado 
que, a cada edição da Equipotel Regional em 
parceria com o Conotel, os resultados sejam 

cada vez maiores “Agora, é começar a olhar 
para frente e pensar na próxima edição que 
será em Salvador”, finaliza Linhares. 

Manoel Cardoso Linhares comemorou os resultados do evento
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Vogal Luxury Beach Hotel & Spa entrou em operação em Natal (RN)

Esse é o primeiro empreendimento de alto luxo do Estado e foi implantado na praia de Ponta Negra

A moderna edificação é uma referência na paisagem local
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Entrou em operação no dia 7 de junho na cidade 
de Natal o primeiro empreendimento de alto luxo 
do estado do Rio Grande do Norte. Trata-se do 
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa, localizado na área 
mais exclusiva de Ponta Negra, onde natureza e 
urbanidade caminham em perfeita harmonia. O 
empreendimento pé na areia foi implantado com 
instalações amplas, intimistas, decoradas com 
bom gosto e assinadas por artistas e profissionais 
de renome global. Todos os apartamentos e suítes 
possuem vista para o mar e banheira dupla e à 
disposição dos hóspedes estão cinco piscinas 
outdoor, duas com temperatura regulável. Os 
apartamentos estão disponíveis nas categorias 
Luxury com 36 m², passando pelo Delux com 45 
m², suite Premium com 64 m², Prestige com 66 
m² e a suíte presidencial com 193 m². Essa está 
dividida em dois quartos, sala de jantar, sala de 
estar, cozinha, varanda e área de serviço com 
elegante decoração para proporcionar o máximo 
de conforto aos ocupantes. A infraestrutura dos 
apartamentos, independente da categoria, é bem 
moderna e aconchegante e isso inclui: Cama box 
da marca Serta, enxoval com 600 fios de puro linho, 
amenities L’Occitane en Provence, cofres digitais 
e fechaduras eletrônicas de altíssimo padrão de 

Estilo de vida
Na área de lazer, um dos diferenciais são as 

piscinas externas, onde o hóspede pode desfrutar 
do Bar e o Beach Service, com pé na areia e uma 
bela vista para o mar e integrado ao projeto 
paisagístico do Michel Lang, que evidencia a 
vegetação nativa. O Vogal Pool Bar é a opção ideal 
para uma refeição descontraída em um dia de 
calor, pois oferece pratos leves, drinques especiais 
e refrescantes. Já no Vogal Fitness e o Vogal Spa by 
L’Occitane, o menu fit é projetado para estilos de 
vida saudáveis, além de oferecer uma abordagem 
integral à gastronomia leve, concentrada em 
eliminar comidas processadas, controlar o tamanho 
da porção e usar ingredientes locais e frescos, 
preparados com técnicas inovadoras.

Coube a empresa Schipper fornecer todos os 
utensílios de cozinha para esse empreendimento de 

qualidade fornecida pela Saga Systems, TV´s de 
última geração das marcas Panasonic e Samsung, 
com uma variedade de canais a cabo, cortinas em 
tecido black-out, que controlam a iluminação do 
ambiente, telefone, ar condicionado, minibar, mesa 
de trabalho e wi-fi de alta velocidade.

No lobby já se percebe o alto padrão de conforto apresentado pelo hotel
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renomadas marcas nacionais e internacionais, com 
altíssimo padrão de qualidade. Os equipamentos 
da cozinha são da Tecnox, coifas Melting, fornos 
combinados da Prática e as câmaras frias foram 
fornecidas pela São Rafael.

Moderna infraestrutura e serviço
A infraestrutura desse empreendimento foi 

projetada para maximizar ainda mais os serviços 
prestados e os hóspedes contam com serviço de 
mordomo, guest relations, concierges, talheres 
de prata, welcome drink com champagne Veuve 
Clicquot, entre outros mimos. Existem ainda espaços 
exclusivos para eventos sociais e corporativos. 
Tudo pensado nos mínimos detalhes para tornar 
os eventos uma experiência memorável. E aliado 
à toda essa estrutura, o Vogal conta, ainda, com 
um time de hoteleiros globalmente especializado, 
comandados pelo Gerente geral Gefferson Alves, 
com altíssimo nível de excelência em serviços que 
segue os mais rigorosos padrões internacionais, 
à altura inclusive das mundialmente reputadas 
Leading Hotels of the World e Relais & Châteaux. 
De acordo com Robspierre Valcacio, Gerente de 
Vendas & Marketing do hotel, o público alvo deve 
ser hóspedes que não abrem mão do conforto e 
desejam vivenciar experiências inovadoras, e isso 

inclui também o público. “Como existe um voo direto 
Portugal-Natal, devemos receber muitos turistas 
estrangeiros vindos da Europa. Essa ligação se faz 
em apenas seis horas, o que se torna um grande 
atrativo para o destino”, destaca Valcacio.

A suíte presidencial possui 193 m² de muito conforto e sofisticação

A piscina é literalmente pé na areia do mar e 
integrada ao projeto paisagístico do Michel Lang, 

que evidencia a vegetação nativa
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Atlantica Hotels reforça modelo 
de franquias

Visando aumentar seu portfólio pela 
expansão em cidades secundárias, a Atlantica 
Hotels amplia sua atuação no modelo de 
franquias, oferecendo novas opções aos 
investidores interessados em continuar a 
gestão de suas propriedades, agregando os 
benefícios de marcas reconhecidas e a força 
de vendas da rede.

Para atingir a meta de reunir uma carteira 
de aproximadamente 50 hotéis franqueados no 
Brasil até 2023, a rede promoverá a atualização 
das marcas próprias E Suites e Go Inn, começando 
com a revitalização de seus logotipos. 

Outra ação será reforçar ações comerciais 
com investimentos em mídias digitais e em 
itens de identidade destas bandeiras. “Hoje, 
nossa atuação está centrada em hotéis 
administrados, mas sabemos que existem 

oportunidades para crescer, atendendo 
tanto à demanda já existente de nossa 
base de hóspedes e clientes quanto à 
necessidade de investidores que buscam 
melhorar a rentabilidade de seus hotéis 
independentes ao introduzir padrões hoteleiros 
reconhecidos. Atualmente, contamos com 11 
empreendimentos operando sob este modelo 
de negócio, com grande sucesso entre os 
investidores, que têm buscado ampliar suas 
parcerias com a companhia”, revela Ricardo 
Bluvol, Vice-presidente de Desenvolvimento da 
Atlantica Hotels.

Dentre os diferenciais das franquias 
E Suites e Go Inn, a Atlantica oferece um 
pacote exclusivo de benefícios, com taxas 
competitivas e acesso a treinamentos e ao 
portal de compras, garantindo as melhores 
negociações às unidades. “Identificamos um 
nicho de mercado com hotéis independentes 

Ricardo Bluvol, Vice-presidente de Desenvolvimento da Atlantica Hotels
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que querem se favorecer da nossa plataforma 
de serviços voltada à franquia, que conta com 
ampla expertise em distribuição, capilaridade, 
força de vendas com 200 executivos 
espalhados por todo o País, com forte atuação 
nas Abracorps, custos competitivos e todo o 
suporte das equipes do Corporativo nas áreas 
de Operações e Vendas”, declara o executivo. 

Além disto, o franqueado pode usufruir 
de serviços extras ou pontuais, cujo menu 
inclui assessoria jurídica, consultoria em A&B, 
treinamentos presenciais, visitas técnicas para 
diagnóstico da estrutura de TI e Wi-Fi, entre 
outros. Bluvol afirma, ainda, que o modelo 
de franquia da companhia oferece potencial 
significativo para alavancar as vendas dos 
hotéis independentes. 

Atualmente, a Atlantica Hotels está presente 
em mais de 50 destinos no Brasil, operando 130 

IHG anunciou lançamento da 
marca Atwell Suites

O IHG - InterContinental Hotels Group – revelou 
no dia 15 de maio para milhares de proprietários 
e operadores do IHG em sua Conferência de 
Investidores e Liderança das Américas, em Las 
Vegas, nos Estados Unidos, sua nova marca de 
suítes, Atwell Suites. De nível médio superior, a 
novidade terá como alvo um segmento do setor 
estimado em US$ 18 bilhões, com forte demanda 
de hóspedes e proprietários.

O Atwell Suites é baseado na tradição do IHG 
em ser pioneiro em novas oportunidades de 

empreendimentos com a oferta total de 22 mil 
apartamentos e um portfólio de 20 bandeiras 
distribuídas em seis categorias, do Budget ao 
Upscale.

Uma Suíte King do Atwell Suites 
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crescimento para proprietários e operadores 
de hotéis que atendem melhor os viajantes. 
Com essa estratégia, cultivou um portfólio 
dinâmico de marcas exclusivas de nível médio 
e superior em toda a categoria principal, 
incluindo o Holiday Inn Express, atendendo 
a necessidade de estadias mais curtas e 
inteligentes; hotéis avidTM; e as marcas 
Staybridge Suites e Candlewood Suites, para 
estadias de uma semana ou mais.

O CEO do IHG, Keith Barr, comenta que o 
Atwell Suites foi feito sob medida para atender 
a demanda significativa no segmento de classe 
média-alta de uma nova marca de suítes. “A 
marca oferece aos proprietários e hóspedes 
algo diferente do que existe: uma suíte 
elegante com flexibilidade para os hóspedes 
trabalharem, socializarem ou explorarem uma 
estadia de quatro a seis noites. Conforme nos 
concentramos em acelerar nosso crescimento, 

Nobile comemorou as grandes 
conquistas da startup Ameris

Em pouco mais de um ano de operação 
da Startup Ameris By Nobile, os resultados 
surpreendem. Hoje já são 124 hotéis afiliados 
à plataforma, somando 20.000+ quartos, 
posicionando a Ameris como a primeira 
e maior rede de hotéis independentes do 
Brasil. “E tudo começou no lançamento em 
abril de 2018, durante o I Fórum Brasileiro de 
Hotéis independentes.  A meta é superar a 
marca de 200 hotéis ainda esse ano e temos 
muitos espaço para crescer. Se levarmos em 
consideração que no Brasil existem cerca de 
7.500 meios de hospedagens independentes 

a marca ampliará ainda mais nossa posição 
de liderança no espaço principal”, enfatiza. 

Roberto Bertino, Fundador e Presidente da Nobile Hotéis e idealizador da Ameris By Nobile
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Rede Tauá apresentou sua 
nova logomarca

O Grupo Tauá de Hotéis lançou no mês 
de maio suas novas logomarca, tipografia 
e cores do seu material de comunicação. As 
novidades, segundo a própria companhia, 
foram elaboradas para refletir os sorrisos dos 
hóspedes de seus resorts e emocionadores 
(como são chamados os colaboradores da 
companhia). A inserção do segmento “parques” 
nos negócios da empresa e a inauguração do 
Tauá Resort & Convention Alexânia, prevista 

Marriott anuncia ingresso no 
mercado de residências de 
aluguel

A Marriott anunciou uma nova oferta 
de aluguéis residenciais, com duas mil 
residências premium e de luxo em mais de 
100 destinos na Europa, nos Estados Unidos, 
no Caribe e na América Latina. O Homes and 
Villas by Marriott International é uma extensão 
do Tribute Portfolio Homes, que funciona desde 
o ano passado. O novo programa será lançado 
em breve em homesandvillasbymarriott.com, 
com os membros do Marriott Bonvoy aptos a 
ganhar e resgatar pontos nas propriedades. 
Os membros ganharão pontos na mesma 
proporção daqueles que ficam nas marcas 
de longa permanência da Marriott - cinco 
pontos por cada dólar gasto. De acordo com 
a  Marriott os dados do Tribute Portfolio Homes 
mostraram que 90% dos hóspedes eram 
membros do Marriott Bonvoy, com mais de 
três quartos viajando a lazer com a família e 

e conseguirmos ter três mil nessa plataforma, 
que é o nosso número ideal, vamos fazer 
uma verdadeira revolução nesse mercado”, 
assegura Roberto Bertino, Fundador e 
Presidente da Nobile Hotéis, e idealizador da 
Ameris By Nobile.

Este novo conceito de soft brand criado 
pela Nobile Hotéis, disponibiliza aos hotéis 
independentes soluções que permitem acesso 
de forma relevante aos pilares do sucesso do 
negócio hoteleiro: Poder de Vendas, Poder de 
Compra, Tecnologia, Padrões & Procedimentos 
e Fidelização. E muitas outras vantagens são 
proporcionadas, destaca Bertino: dos hotéis 
que aderem a soft brand, a Ameris disponibiliza 
acesso a sua plataforma exclusiva de market 
place, a Hotel Shop, que em seis meses de 
operação contabilizou R$ 4 milhões em vendas. 
Isso gerou redução de custos na ordem de 
R$ 500 mil para os hotéis que compraram na 
plataforma. São mais de 500 fornecedores 
homologados e oito mil itens especificados e 
cadastrados”, revela Bertino.

E os benefícios para os hotéis associados 
vão além como um GDS que a Ameris é a única 
Reseller do Sabre Hospitality Solutions do 
Brasil. Não há custos fixos mensais, colocando 
o inventário dos hotéis visível em mais de 
450.000 agências de viagens e em prateleiras 
que hoje não possuem acesso.  “O hotel só paga 
quando houver geração de receita pelo GDS ou 
canais de vendas da Ameris, isso é disruptivo 
a verdadeira parceria ganha-ganha” destaca 
Adriana Paiva, Líder Ameris By Nobile.

para 2020, implicaram um estudo profundo, 
que revelou com clareza o que a marca 
significa na vida de clientes e colaboradores.

A nova plataforma do Grupo, arquitetura de 
marcas, as primeiras fotos dos apartamentos 
do novo hotel e as imagens da estrutura do 
novo parque aquático foram apresentadas em 
um roadshow que passou pelas cidades de Belo 
Horizonte (7/5), São Paulo (13/5), Brasília (21/5), 
Ribeirão Preto (22/5) e Campo Grande (23/5).

A nova logomarca da rede Tauá
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B&B Hotels inaugurou unidade 
no Rio de Janeiro

A B&B Hotels, rede francesa com mais de 
490 unidades ao redor do mundo, abriu as 
portas, no dia 1º de maio, do B&B Copacabana, 
primeiro empreendimento da bandeira no 
Rio de Janeiro (RJ). Com 168 apartamentos 
de 22m², em média, o novo hotel da B&B está 
no local onde anteriormente funcionava o 
Copacabana Praia Hotel, e aproveitou boa 

parte de sua infraestrutura, como a piscina e o 
business center. Entretanto, o empreendimento 
passará por reformas para se adequar aos 
padrões da rede. Serviços como Smartv e 
internet Wi-Fi sem limite de velocidade são 
alguns dos atrativos oferecidos.

Assim como acontece com os outros dois 
hotéis da B&B, nas cidades de Uberlândia (MG) 
e São José dos Campos (SP), o de Copacabana 
também é Pet Friendly: o visitante pode se 
hospedar com seu gato ou cachorro de até 14kg 
e ainda recebe um petisco e uma fralda para o 
pet. “O Rio de Janeiro é uma das cidades mais 
importantes para os planos da B&B no Brasil. 
Na nova unidade de Copacabana, seguiremos 
com nossa expertise já conhecida no segmento 
business e investiremos no nicho de hotelaria de 
lazer, aproveitando a proximidade de uma das 
praias mais admiradas do mundo. Mas sempre 
com foco em oferecer preço justo, premissa do 
nosso conceito econochic”, comenta Monika 
Borges, Diretora de Operações da rede. 

A inauguração do B&B Copacabana 
representa mais um passo da rede para atingir 
a meta de disponibilizar 1.000quartos no Brasil 
até 2022, distribuídos em sete unidades. As 
cidades de São Paulo (SP), Presidente Prudente 
(SP), Ponta Grossa (PR) e Florianópolis (SC) 
deverão ser as próximas a receber a bandeira 
de origem francesa.

amigos, e a estada média sendo mais que o 
triplo da estada típica do hotel.

Exemplos de propriedades disponíveis 
no portfólio incluem uma casa de quatro 
quartos em seis hectares de terra na região 
vinícola da Califórnia, e uma casa de seis 
quartos em Londres com parque infantil e 
parede de escalada. As propriedades de 
aluguel adicionarão quase 40 destinos para 
os membros do Marriott Bonvoy para ganhar 
e resgatar pontos, incluindo Sorrento, Costa 
Amalfitana, North Lake Tahoe e St Barts. Os 
clientes que pesquisarem no marriott.com por 
mais de três noites em locais onde o inventário 
existe, serão direcionados a links para mais 
informações sobre as propriedades Home e 
Villas.

Um dos 168 quartos do hotel
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STR apresentou indicadores 
de performance da hotelaria 
no Brasil

A STR, empresa com atuação global em 
pesquisa no mercado hoteleiro, apresentou 
recentemente o Balanço da Hotelaria Mundial 
e os primeiros números mostram a América 
do Sul assistindo a demanda superar a oferta, 
enquanto a demanda registra queda na 
América Central. Venezuela e Argentina foram 
impactadas pela desvalorização da moeda, 
atingindo recordes de inflação. Já o Brasil 
registrou recuperação. O Brasil encerrou o ano 
de 2018 com crescimento de demanda de 7,4%, 
com ocupação média anual de 56% e diária 
média de R$ 289,91. Os destaques ficaram 
para Manaus, Belo Horizonte e Salvador, que 
registraram o maior incremento anual em 
termos de RevPar dentre as capitais brasileiras 
no ano passado. Dados de pipeline da STR 
registram mais de 19 mil novos quartos no Brasil 
até 2021, sendo a grande maioria destinado às 

cidades secundárias. Desses empreendimentos, 
2% estão destinados à categoria Luxury; 14% 
para o Upper Upscale; 12% para o Upscale; 20% 
ao Upper Midscale; 39% ao Midscale; e 13% para 
o Econômico. A STR usa como base três pilares 
para a conclusão: Construção, Planejamento e 
Planejamento final.

Os primeiros meses do ano já começaram 
aquecidos, segundo o estudo. Os resultados se 
mostraram positivos em todas as capitais, com 
destaque para o Carnaval no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, que registraram crescimento 
exponencial no RevPar de 11,35% e 17,94%, 
respectivamente. A oferta hoteleira brasileira 
vem crescendo acima da demanda desde 2014, 
com inversão em 2017. A demanda começou 
a reagir até os dias atuais, fazendo com que 
o RevPar voltasse a registrar crescimento em 
2018, acima de 10%. A hotelaria de São Paulo 
fechou o ano de 2018 com a maior diária 
média acumulada dos últimos cinco anos, 
com destaque para os meses subsequentes 
às eleições. Segundo o Forecast Report da 

Patrícia Zulato: “Atualmente são 624 empreendimentos e mais de dez mil 
quartos em todo o País, operados por grandes redes”
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Setor em recuperação
De acordo com Patricia Zulato, Country 

manager Brasil da STR, atualmente são 624 
empreendimentos e mais de dez mil quartos 
em todo o País, operados por grandes redes. 
A greve dos caminhoneiros, o alto recorde do 
dólar, que atingiu R$ 4,20, e as eleições não 
tiveram impacto tão negativo na hotelaria, 
que encerrou o ano com crescimento em 
todos os indicadores após três anos de queda 
no RevPar. A ocupação encerrou com 56% 
(+5,7%), a diária média com R$ 289,33 (+4,6%) 
e o RevPar em R$ 161,94 (+10,6%).

Segundo Patrícia, a demanda finalmente está 
crescendo acima da oferta, o que representa 
um cenário ideal. “A oferta cresceu 1,6% e a 
demanda 2,2%. A ocupação ainda é tímida, mas 
também obteve crescimento de 0,5%. A diária 
média cresceu 12,5%, o RevPar cresceu 13,1% e a 
receita teve aumento de 14,9%”.

De acordo com ela, as principais perspectivas 
para 2019 são: a recuperação contínua nos 
mercados brasileiros; o pipeline com foco nas 
cidades secundárias e terciárias; no Rio de 
Janeiro, a retomada da demanda corporativa; 
e, em São Paulo, o forte crescimento em todos 
os indicadores juntamente com a retomada 
econômica.

STR, em parceria com a Oxford Economics, as 
projeções para a cidade são positivas para 
os próximos meses em todos os indicadores. 
A medida que livra os países Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Japão da obrigatoriedade 
de visto para entrar no Brasil inicia no dia 17 
de junho e deve incrementar diretamente a 
demanda hoteleira e os resultados dos hotéis.

Encatho & Exprotel promoverá 
debate sobre público da 
terceira idade na hotelaria

Pensando na representatividade do público 
da terceira idade para fomentar o setor 
hoteleiro e turístico no Brasil, o Encatho & 
Exprotel, encontro de hoteleiros do Sul do País, 
que acontece de 13 a 15 de agosto no CentroSul, 
em Florianópolis (SC), realizará uma palestra 
explorando o tema.  

A palestrante Daniella Regina Farinella 
Jora compartilhará seus conhecimentos no 
dia 15 de agosto. Entre os assuntos debatidos 
pela especialista estarão as necessidades 
e desejos deste público, as estatísticas do 
envelhecimento, as novas oportunidades em 
produtos e serviços na hotelaria e as cidades 
com potencial para o turismo da terceira idade 
em Santa Catarina. 

Previsões do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE afirmam que, em 2025, 
existirão 31,5 milhões de idosos no Brasil. “O 
fato de as pessoas estarem vivendo mais 
e se preparando desde cedo para ter uma 
vida mais confortável na velhice, torna este 
público um grande potencial para o turismo”, 
afirma Osmar José Vailatti, Diretor-presidente 
da ABIH-SC, entidade realizadora do evento, 
confirmando a importância de discutir a pauta 
durante o Encontro Catarinense de Hoteleiros. 

A palestrante 
Com experiência em educação 

profissional, gestão educacional e em 
enfermagem, metodologias ativas, saúde 
da família e envelhecimento, Daniella Jora é 
colaboradora do Senac/SC há 15 anos, atua 
no desenvolvimento de cursos na área de 
saúde, é Conselheira do Conselho Regional 
de Enfermagem de SC – Gestão 2018-2020 
e Docente de cursos de especialização em 
Saúde do Censupeg Brasil.

A palestrante Daniella Farinella
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Nobile Downtown São Paulo 
é certificado com selo de 
qualidade da rede

O Nobile Downtown São Paulo, localizado na 
região central da cidade, próximo à estação 
República do Metrô, foi certificado no dia 15 de 
maio pela diretora de Qualidade e Processos da 
rede, Ermiria Bertino, com o selo de qualidade 
da Nobile Hotéis. 

O selo é outorgado aos empreendimentos 
que obedecem aos critérios de qualidade 
da rede, composto por mais de 140 
itens que abrangem todos os setores do 
empreendimento, conforme explicou a 
diretora: “O SQN – Selo de Qualidade Nobile 
é uma certificação da Nobile Hotéis para os 
empreendimentos que a rede administra. São 
inspeções de qualidade onde aplicamos 14 
check-list nas mais diferentes disciplinas e 

áreas do hotel. Então, além dos apartamentos, 
banheiros, fitness, que são partes consideradas 
‘de frente’, nós também analisamos os 
recursos humanos, controladoria, compras, 
manutenção e outros. Trata-se de uma 
certificação para termos consciência de como 
está a operação e se ela atende os padrões de 
qualidade – internacionais – inclusive no que 
tange a hospitalidade, lema da companhia, 
hospitalidade brasileira”. A inspeção, segundo 
a diretora, é feita duas vezes ao ano, uma em 
cada semestre. Se o empreendimento deixa de 
cumprir algum item – alguns podem reprovar a 
unidade imediatamente – recebe uma lista de 
melhorias a serem feitas e aguarda a próxima 
inspeção. Ermiria explica que: “são muitas 
frentes, o trabalho é grande e a certificação 
vem para coroar o hotel que atingir 85% de nota 
em cada um dos itens. É uma nota alta, mas 
quando atingida, torna a operação mais leve e 

Welder Gava, Ermiria Bertino, Rafael Coutinho e Emilia Montano
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mais eficiente, e os próprios colaboradores 
atestam isso”.

A avaliação também leva em 
consideração como o empreendimento 
está desempenhando no quesito reputação 
on-line. Segundo Ermiria, “essa parte de 
avaliação é feita durante todo o ano. O 
acompanhamento é realizado por meio 
de ferramentas de escuta do hóspede. 
Também a partir dessas informações o 
gerente se prontifica e faz o contato direto, 
gerando o início de um relacionamento 
que é importante para a rede e garante 
que façamos aquilo que ele espera, claro, 
dentro do que está previsto em lei”.

Para o gerente da unidade, Rafael 
Coutinho, “O selo de qualidade é um sonho 
realizado. Manter a qualidade e receber a 
certificação nos deixa contentes e certos 
de que estamos cercados por uma equipe 
afiada e cheia de talentos”. De acordo com 
Coutinho, desde que a companhia assumiu 
a administração do empreendimento, 
antes operado pela Atlantica Hotels sob 
a bandeira Comfort: “Conseguimos um 
incremento em receita de 52% do valor antes 
performado. A ocupação foi elevada e hoje 
está performando em uma média de 70%”.

O Nobile Downtown São Paulo possui, 
hoje, 260 apartamentos, todos com 25m², 
quatro salas de eventos com capacidade 
para atender quase 400 pessoas 
simultaneamente, academia recém-
reformulada e restaurante.

Park Inn by Radisson Santos 
aposta em estação de 
patinetes elétricos

Ciente da eficácia dos patinetes elétricos 
como um meio de transporte ecologicamente 
correto, o Park Inn By Radisson Santos (SP) 
autorizou a Grin – empresa de aluguel do item – 
a instalar em frente ao hotel uma das estações 
deste veículo limpo na cidade. “Enxergamos 
a necessidade da comunidade local e dos 
hóspedes aproveitarem os patinetes elétricos 
para um rápido deslocamento, afinal Santos 
é uma cidade plana e com ciclovias ligando 
diversos trechos, propícia para a utilização 

deste veículo”, explica o Gerente Geral Denílson 
Althmann, complementando que os patinetes 
também ajudam a diminuir o trânsito e, por 
consequência, a poluição. 

O Park Inn By Radisson Santos é o primeiro hotel 
a contar com uma base de patinetes elétricos 
na cidade. Ainda é possível encontrar outras 
estações em frente a vários estabelecimentos. 
Para usá-los, basta baixar o aplicativo Grin 

Patinetes são uma solução prática para deslocamentos rápidos
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Scooters, disponível no Play Store ou Apple Store, 
fazer o cadastro e selecionar a estação mais 
próxima. Quando encontrar, basta realizar a 
leitura do QR code e acelerar.

Regras de uso
São necessários alguns minutos para entender 

como funciona o equipamento. Mas, uma vez 
habituado com o mecanismo, é possível andar 
rapidamente. De acordo com a empresa, a 
velocidade chega a 20km/h e só é permitido o uso 
por pessoas com idade mínima de 18 anos. 

Segundo a resolução 315 do Contran, que 
regulamenta a circulação de equipamentos de 
mobilidade individual autopropelidos, o uso deve 
acontecer da seguinte maneira: em áreas de 
circulação de pedestres, com calçadas, é proibido 
ultrapassar a velocidade de 6 km/h; já nas ciclovias 
e ciclofaixas, o limite passa a ser de 20 km/h.

Os patinetes não podem ser deixados em vias 
públicas. Tanto a retirada quanto a devolução 
devem ocorrer em uma das estações. De acordo 
com a Prefeitura, a utilização da via pública como 
depósito é irregular. A penalidade para a prática 
indevida prevista no Código de Trânsito Brasileiro 

Novotel Rio de Janeiro Santos 
Dumont lança happy hour 
quinzenal

Com o objetivo de incrementar a oferta de 
serviços para seus hóspedes, além de atrair o público 
que trabalha nas redondezas do centro do capital 
fluminense, o Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 
promove, desde o dia 3 de maio, um happy hour com 
música ao vivo, petiscos e drinques. 

Acontecendo quinzenalmente, em um ambiente 
informal, o evento visa fomentar a economia da 
região por meio de parcerias, como com as Food 
Bikes da Associação Rio Sobre Rodas, que oferece aos 
visitantes pratos como churrasco e hambúrgueres. 

– CTB -, artigo 245, é de multa grave, no valor R$ 
195,23, além de medida administrativa de remoção 
do veículo.

Outras regras para o uso dos patinetes em 
Santos devem ser divulgadas em breve, já que a 
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-Santos 
- trabalha na regulamentação de legislação, em 
caráter suplementar, seguindo as diretrizes da 
resolução federal.

Evento busca atrair o público que trabalha nas redondezas do hotel
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Rio de Janeiro receberá curso 
intensivo de gestão hoteleira

Entre os dias 29 e 31 de julho, das 09h00 às 18h00, 
Maria José Dantas, Presidente da ABG – Associação 
Brasileira de Governantas e Profissionais de Hotelaria - 
ministrará o Curso Intensivo em Governança Hoteleira, 
no Hotel Pestana, localizado na capital fluminense.

De acordo com Maria, serão três dias imersos com 
abordagens em diversos assuntos sobre a área. O 
conteúdo englobará gestão de pessoas, processos 
e custos e serão analisados os seguintes temas: as 
novas demandas do setor Hoteleiro; os perfis que 
o mercado contrata; o poder da liderança sob os 
resultados; como reduzir custos operacionais sem 
perder qualidade; como aumentar a produtividade 
e qualidade das equipes; padronização de serviços 
e processos; acompanhamento de resultados 
do setor; método ABC de Housekeeping para 
capacitação/equipe base; redução de perdas de 
materiais e produtos; e análise de ferramentas de 
gestão e controle para implementação imediata 
em hotéis.

Mais informações e inscrições podem ser feitas 
através do e-mail abg@abgnacional.com.br ou do 
site www.abgnacional.com.br

Maria José Dantas, Presidente da Associação Brasileira 
de Governantas e Profissionais de Hotelaria
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Intercity BH Expo aposta no 
turismo de experiência

Ciente de que um dos aspectos mais 
importantes para os hóspedes é desfrutar de 
experiências diferenciadas nos locais onde se 
hospedam, o Intercity BH Expo, hotel de negócios 
de Belo Horizonte (MG), investiu na ampliação de 
sua oferta de serviços.

Visando estreitar a relação entre visitantes, 
cidade e cultura local, foi criado o transporte 
noturno por Belo Horizonte: todas as quartas e 
quintas, o hotel disponibiliza uma van executiva 
gratuita para os principais pontos da cidade, 
com destaque para as idas, às quintas-feiras, 
ao Mercado da Boca, espaço gastronômico com 
diversos restaurantes. 

Como a experiência deve estar alinhada aos 
objetivos de negócios dos hóspedes, o Intercity 
BH Expo também apostou num espaço que reúne 
bar, cafeteria e coworking, ao lado da recepção, 
uma estrutura ideal para quem precisa trabalhar 

e, posteriormente, se divertir e confraternizar, 
com as opções de drinques e chopes do local. 
“Mais do que garantem uma experiência única a 
nossos hóspedes, avançamos na tendência do 
segmento hoteleiro de unir design e serviços que 
proporcionam bem-estar e diferencial competitivo. 
Criamos até uma horta, que ganhou a atenção dos 
clientes. Queremos oferecer uma hospitalidade 
que crie raízes e proporcione bons momentos a 
quem se hospeda aqui”, revela Sady Viana, Gerente 
Geral do hotel.  

Além disso, foi instalado um mural interativo 
na recepção, para que os hóspedes possam 
compartilhar seus programas e interesses na 
cidade com outras pessoas. A maioria dos viajantes 
segue sozinho a trabalho e, geralmente, tem o 
mesmo interesse de alguém que está hospedado 
ao seu lado e, sem se comunicar, acaba se 
deslocando por Belo Horizonte sozinho. 

Todas as terças-feiras ocorre, ainda, a ‘Terça 
Musical’, evento com cerveja e buffet completo 
de petiscos (aberto ao público). Às quartas são 
transmitidos os jogos de futebol no We Coffe & 
Bar, ao lado da recepção. Para os clientes que 
buscam sofisticação, foi criado um andar de luxo 
com amenities L’occitane, enxoval Trousseau, 
cafeteira e água como cortesia. Na recepção, água 
aromatizada é servida gratuitamente a todos. 

Outra iniciativa será a ampliação do restaurante 
Libertas, que oferece pratos típicos da gastronomia 
mineira e internacional e uma carta de vinhos e 
espumantes. “A intenção é que, além de ser um 
lugar onde os hóspedes possam trabalhar com 
conforto, também desfrutem do que Belo Horizonte 
tem de melhor, como cultura, gastronomia e lazer”, 
afirma Sady.

Completando três anos de atuação na capital 
mineira em 2019, o Intercity BH Expo reúne qualidade 
no atendimento e completa infraestrutura, com 
academia e piscina coberta, além de proximidade 
com o maior Centro de Convenções do Estado, 
o Expominas. Com isso, a unidade se tornou 
um dos principais destinos de empresários, 
empreendedores e turistas que visitam Belo 
Horizonte. “O Intercity está se consolidando como 
um espaço importante de networking para quem 
participa de eventos no Expominas ou vem a Belo 
Horizonte a trabalho. Muitos profissionais da própria 
cidade também têm procurado o hotel para fazer 
reuniões e fechar negócios”, finaliza o gerente. Fachada do hotel, de Belo Horizonte (MG)
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Hotel-boutique histórico Juma 
Ópera abre em Manaus (AM) 
no segundo semestre

O Juma Ópera, empreendimento que pertence 
ao mesmo grupo do hotel de selva Juma Amazon 
Lodge, terá 42 acomodações, cozinha regional e 
rooftop com piscina. A abertura está prevista para o 
segundo semestre de 2019. Ocupando um casarão 
histórico, o hotel também terá a sustentabilidade 
como marca, preocupação já vista no Juma 
Amazon Lodge, hotel de selva com mais de 20 anos 
de existência.

Assim como outros edifícios do centro histórico 
da capital do estado, erguidos em meio ao apogeu 
econômico, um dos prédios do Juma Ópera 
também resultou dos anos de prosperidade local. 
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - Iphan, exigiu um meticuloso 
processo de recuperação. Conectada a ele, uma 
nova ala foi levantada com fachada e estrutura 
alinhadas à concepção arquitetônica do casarão 
original, onde o ex-presidente americano Theodore 
Roosevelt ficou no início do século 20, durante sua 

expedição à Amazônia com o Marechal Rondon.
Todo o projeto, com a assinatura do arquiteto 

Roberto Vinograd, busca estar em equilíbrio com 
as antigas construções no entorno. Por incorporar à 
rede subterrânea a fiação elétrica proveniente da 
rua, o Juma Ópera proporciona uma visão livre do 
Teatro Amazonas. Espaços como o bar, a piscina da 
cobertura e o restaurante foram pensados de modo 
que o hóspede desfrute de momentos tendo sempre 
a casa de espetáculos como pano de fundo.

Acusticamente tratados, todos os apartamentos 
ganharam cores e formas pelas mãos da arquiteta 
Débora Aguiar. Há suítes com banheira, e boa 
parte delas está voltada para o teatro, também 
vislumbrado a partir da academia. Completam 
as instalações refinadas lojas na fachada e dois 
espaços para eventos no prédio, que somam 361 m² 
quando unidos.

No Juma Ópera, peixes e pitadas de culinária 
indígena formam a base do menu do restaurante, 
localizado sob uma cúpula, composta de aço e 
vidro. As bebidas podem ser degustadas no bar do 
lobby ou na piscina da cobertura, do alto da Manaus 
histórica, em sua extensão até a orla do Rio Negro.

Vista do restaurante
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Florianópolis (SC) receberá 
unidade Intercity no segundo 
semestre desse ano

Anunciado como empreendimento de hotelaria 
e eventos, o Intercity Portofino Florianópolis, cuja 
inauguração está prevista para o segundo semestre 
de 2019, tem inspiração na cidade italiana de Portofino, 
na Itália. O empreendimento atenderá diferentes perfis 
de viajantes, desde viajantes a negócios a turistas em 
seu momento de lazer. O hotel terá 140 apartamentos, 
e um Centro de Eventos como um de seus principais 
diferenciais, visto que contemplará uma área superior a 
1.000 m², com acesso exclusivo e capacidade de atender 
até 600 pessoas em seis salas, dois foyers e um auditório, 
que suportará até 300 pessoas simultaneamente.

O empreendimento é uma realização da Portofino 
Hotelaria, que cuidou dos detalhes sustentáveis como 
a instalação de painéis fotovoltaicos, para a produção 
de energia elétrica, painéis solares para aquecimento 
de água e um sistema de aproveitamento de água 
da chuva. Todas as áreas operacionais e sociais terão 

iluminação natural e o edifício contará com iluminação 
100% LED.

Uma piscina e uma academia na cobertura, 
além de dois restaurantes com toques da culinária 
italiana no térreo e no mezanino, completam a lista de 
comodidades do empreendimento.

Perspectiva de como será a fachada do empreendimento
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A Atlantica Hotel acaba de assinar um contrato 
para assumir, no final de 2022, a administração de um 
empreendimento localizado na Rua Alves Guimarães 
com a Artur de Azevedo, no bairro de Pinheiros, em São 
Paulo.

Situado em um complexo mixed-use, que agrega três 
torres com salas comerciais, centro médico e residencial, 
o condo-hotel contará com 152 apartamentos de 24m² 
a 26m² e receberá a marca de categoria luxo Radisson.

Com incorporação da You Incorporadora, 
participações da Paladin e Toledo Ferrari, o projeto 
arquitetônico do escritório Asflato/Gasperini Arquitetos 
e Michaelis Arquitetos, terá as obras iniciadas ainda no 
segundo semestre de 2019.

Segundo Ricardo Bluvol, Vice-Presidente de 
Desenvolvimento da Atlantica, a marca Radisson é 
adequada ao empreendimento, cujo primeiro diferencial 
é a localização em bairro nobre da capital. “Na região 
encontram-se galerias de arte, casas noturnas, bares e 
renomados bistrôs. O hotel tem rápido acesso à estação 
Oscar Freire do metrô, ao Hospital das Clínicas e está 
nas cercanias dos Jardins e rua Oscar Freire”.

O executivo afirmou ainda que o empreendimento 
tem tudo para se tornar referência na região. “O hotel 
certamente será sinônimo de inovação e modernidade. 
Nossa expectativa é que o Radisson Pinheiros se 
beneficie tanto da integração com o complexo multiuso 
quanto da capacidade de força de vendas da Atlantica, 
mantendo altas taxas de ocupação”, observou. 

A adição do Radisson Hotel São Paulo Pinheiros ao 
portfólio da rede em São Paulo reforça a presença da 
rede na cidade. “Operamos um portfólio robusto na 
capital paulista, com 17 hotéis, cuja oferta chega a quase 
2.700 apartamentos”, finaliza ele. 

Resort do Grupo Natos em 
Olímpia já tem 90% de cotas 
comercializadas

O segundo empreendimento do Grupo Natos na 
cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, o Solar 
das Águas Park Resort, já registra 90% de suas cotas 
comercializadas. Com mil apartamentos, o complexo 
será o maior da região.

O resort adotará o mesmo sistema de cotas 
compartilhadas do Enjoy Olímpia Park Resort, inaugurado 
em maio de 2018. Também conhecido como fractional, 
em que a compra é fracionada entre as famílias 
proprietárias, esse modelo permite a divisão de despesas 
de manutenção do imóvel.

Ainda novo no Brasil, o sistema, bastante difundido 
nos Estados Unidos e na Europa, já gerou mais de R$ 
11 bilhões em investimentos no País, segundo informou 
a Associação para Desenvolvimento Imobiliário e 
Turístico - ADIT.

Dos mil apartamentos, 750 serão de 1 dormitório e 
250 de dois dormitórios, com metragens que variam 
entre 46,81 m² e 77,88 m², divididos entre quatro torres 
de até 17 andares. As unidades poderão abrigar até 
sete pessoas, ou até 6,2 mil hóspedes, considerando a 
ocupação máxima. Todos os apartamentos possuem 
sala e cozinha tipo americana, equipados com camas 
de casal e solteiro bicama, sofá-cama, mesas e cadeiras, 
geladeira, micro-ondas, ar condicionado nos quartos e 
na sala e Smart TV com acesso à internet.

O Solar das Águas terá 85 mil m² de construção, 
inúmeras piscinas, brinquedos aquáticos, spa com ofurôs, 
sauna e piscina coberta, quadra poliesportiva, quadra 
de areia, campo de futebol, campo de minigolfe, palco 
para eventos, cinema, brinquedoteca, playground e sala 
de jogos, entre outras atrações. O empreendimento está 
com mais de 55% das obras concluídas, e o investimento 
até a entrega será de R$ 435 milhões, gerando cerca de 
mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

Vista aérea da construção, em estágio bastante adiantado

Atlantica Hotels assina acordo para 
novo hotel Radisson em São Paulo

Perspectiva artística do empreendimento
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Pleno do STF julgará 
inconstitucionalidade de multa 
de 10% do FGTS
Julgamento poderá beneficiar os 
estabelecimentos hoteleiros em todo o Brasil, 
especialmente aqueles que possuem maior 
rotatividade de colaboradores
Artigo de Murillo Akio Arakaki*

No dia 8 de maio o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Marco Aurélio determinou a 
inclusão em pauta do RE 878313/SC, que julgará 
a inconstitucionalidade da multa de 10% do FGTS 
para os casos de demissões de empregados 
sem justa causa. O tema também é discutido 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5.050. Atualmente, esse tributo é cobrado 
conjuntamente com a multa de 40% do FGTS, 
porém, tais 10% são destinados à União. A 
data do julgamento ainda será designada 
conforme disponibilidade da pauta e conforme 
determinação do Presidente do STF.

Originariamente, essa contribuição social 
foi criada em 2001 (pela LC 110/2001) em função 
dos expurgos inflacionários dos planos Verão e 
Collor e para corrigir o desequilíbrio das contas 
do FGTS. Porém, a Caixa Econômica Federal 
declarou publicamente que a finalidade desse 
tributo foi atingida, ou seja, não haveria mais 
razão de manter essa cobrança das empresas.

O Congresso Nacional até tentou extinguir 
essa contribuição via projeto de lei, mas a 
Presidência da República vetou o fim desse 
tributo sob o argumento de que os impactos 

nas contas públicas afetariam o FGTS e 
programas sociais. Com isso, a arrecadação 
que anteriormente era destinada ao FGTS 
passou a ser utilizada pela União, de forma que 
é exatamente a (in)constitucionalidade desse 
desvio de finalidade, contestada no Supremo 
Tribunal Federal.

Pelo fato do tema ter repercussão geral 
reconhecida, esse julgamento poderá beneficiar 
todos os empreendimentos hoteleiros do Brasil, 
porém, somente aqueles que estão discutindo 
judicialmente a questão poderão pedir a 
restituição dos valores pagos a esse título 
nos últimos cinco anos, bem como passar a 
depositar em juízo as multas de 10% relativas 
às demissões sem justa causa que ocorrerem 
durante a tramitação da ação judicial.

Para o setor hoteleiro, o julgamento favorável 
dessa tese iria beneficiar os empreendimentos 
proporcionalmente à quantidade de empregados 
que são demitidos sem justa causa anualmente, 
podendo representar uma considerável fonte de 
redução de custos com pessoal.

Logo, cabe agora aos hoteleiros aguardarem 
data de julgamento, a ser designada pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, bem 
como analisarem a possibilidade jurídica 
de deixarem de recolher essa contribuição e 
ainda obter a restituição dos valores pagos 
nos últimos cinco anos.

*Murillo Akio Arakaki é sócio do escritório 
Arakaki Advogados e 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 ou 

pelo site www.arakakiadvogados.com.br
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Ritter Hotéis investe mais de R$ 
800 mil em modernização de 
Centro de Eventos

Nos últimos meses, o Centro de Eventos do 
Ritter Hotéis, de Porto Alegre (RS), passou por 
um completo retrofit em sua infraestrutura, 
visando uma melhor adequação das 
necessidades dos clientes. Gerenciada pelo 
Diretor e Engenheiro Civil do hotel, Ricardo 
Ritter, e pela arquiteta Angélica Ritter, a obra 
superou o valor de R$ 800 mil e tem como 
destaque um sistema totalmente novo de ar 
condicionado individualizado por sala, além 
de novas divisórias móveis com isolamento 
acústico e design moderno, que possibilitam a 
transformação de cinco salões em um único, 
com capacidade para auditório de até 250 
pessoas.

Além disso, a iluminação foi trocada por 
LED, foi feito um novo forro para o teto, houve 

instalação de insulfilme com proteção de 
calor e luminosidade nas janelas das salas 
e corredores, instalação de novas cortinas 
com tecido blackout 100%, aplicação de 
carpete modular com design contemporâneo 
e com proteção acústica, adaptação da parte 
elétrica, instalação de internet wireless de alta 
capacidade individual e reforma dos banheiros 
do andar de salas. O Centro de Eventos conta 
com 16 espaços, desde salas para pequenas 
reuniões, espaço do Recanto do Gaúcho 
para churrasco, até o Salão Rio Grande, com 
capacidade para 480 pessoas em auditório.

Grand Hotel Rayon (PR) 
inaugura spa by Anna Pegova

Com o objetivo de ser um espaço dedicado 
à beleza e ao bem-estar, o novo Grand Hotel 
Rayon Spa by Anna Pegova, localizado dentro 

Com a reforma o espaço de eventos passou a ter capacidade para 250 pessoas
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do hotel Rayon, de Curitiba (PR), passou a 
oferecer uma série de tratamentos que seguem 
os protocolos mundiais da marca francesa, 
reconhecida por seus cuidados com a pele. 
Associando a linha de produtos Anna Pegova 
com tecnologia e técnicas estéticas faciais 
e corporais exclusivas, os procedimentos do 
novo spa oferecem experiências sensoriais 
que transcendem os cuidados com a pele e o 

corpo. Além da conhecida limpeza de pele por 
hidrossucção, o menu do Grand Hotel Rayon 
Spa by Anna Pegova conta com opções de 
massagens, tratamentos faciais, tratamentos 
anti-age, procedimentos para as mãos e pés 
e exclusivos protocolos de day spa, como o 
Vinhoterapia, além de rituais que devolvem a 
firmeza e a luminosidade do rosto. “Trouxemos 
uma referência quando o assunto é beleza e 
bem-estar para oferecer momentos especiais, 
de relaxamento e cuidados para nossos 
hóspedes e o público curitibano”, revela 
Fernanda Assis, Gerente de Planejamento 
Estratégico e Marketing do Rayon.

Pratagy Beach Resort concluiu 
mais uma etapa de seu 
cronograma de retrofit

O Pratagy Beach All Inclusive Resort – 
Wyndham, em Maceió (AL), concluiu na segunda 
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Massagem é uma das opções de tratamento do spa
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quinzena de abril mais uma etapa do seu plano 
de expansão com o término de um retrofit em 195 
apartamentos de 248 unidades habitacionais 
disponíveis para reservas no empreendimento.

Os novos apartamentos, que foram 
reformulados ao longo de um cronograma de 
obras, que durou entre 2017 e 2019, apresentam 
melhoras em sua estrutura, especialmente na 
parte elétrica, com a instalação de placas de 
aquecimento solar para a captação de energia 
sustentável em algumas unidades.

Mobiliário, televisores e enxovais novos, 
além da decoração, que agora sugere mais 
contemporaneidade, também fazem parte do 
programa de alterações proposto pelo Pratagy 
para as UH´s. Algumas unidades da categoria 
Superior Premium passaram a ter banheiras 
externas com vistas para o Rio Meirim ou para 
a praia.

Nos próximos meses, o Pratagy espera 
concluir um retrofit nas áreas comuns do 
complexo. Neste momento, mais 16 UH´s estão 
em fase de reforma e há projeto para a criação 
de outras quatro suítes diferenciadas.

Grupo La Torre (BA) 
inaugura o Restaurante Gino 
Gastronomia Praia

Foi aberto oficialmente no dia 23 de maio 
o Restaurante Gino Gastronomia Praia, nova 
opção gastronômica da orla de Porto Seguro 
(BA), localizado em frente ao La Torre Resort, 
na Praia do Mutá.

Com 220 lugares, sendo 100 dentro do 
estabelecimento e 120 na praia, o novo Gino 
é aberto ao público, das 9h00 às 22h30, para 
café da manhã, almoço e jantar, oferecendo 

Os apartamentos ganharam mobiliário, televisores e enxovais novos
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cardápio à la carte de autêntica cozinha 
italiana, com especialização em massas 
frescas recheadas, assim como na proposta 

gastronômica do Gino do Quadrado de 
Trancoso. A noite de inauguração contou com 
a apresentação da cantora Ju Moraes.

Novo Gino é aberto ao público das 09h00 às 22h30 para café da manhã, almoço e jantar
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Radisson Paulista comemora 
conclusão de retrofit em área 
de eventos

Em um coquetel realizado no dia 10 de 
maio, a Gerente Geral do Radisson Paulista 
(SP), Giuliana Milani, e a Gerente de Vendas 
do hotel, Marian Fermino, recepcionaram 180 
convidados para celebrar um ano de operação 
sob a bandeira Radisson e a conclusão das 
obras na área de eventos.

O Radisson Paulista conta agora com um 
espaço de eventos totalmente renovado 
e composto por sete modernas salas. De 
acordo com Giuliana, o objetivo da reforma 
foi trazer modernização e maior flexibilidade 
para os clientes do hotel. “Fizemos mudanças 
importantes, como a individualização do 
ar condicionado, investimento em nova 
iluminação e na acústica das salas modulares. 
Além disso, houve a inclusão de um sistema 
automático de controle e renovação de ar, 
caso se atinja níveis insatisfatórios de CO2 no 
ambiente”, comenta. 

Ideal para reuniões, treinamentos, 
workshops e convenções, a área de eventos 
possui também foyer para coffee break, 
coquetel ou exposições. As salas que compõem 

o complexo reformado são: Lisboa, para 70 
pessoas em auditório; Madri, para 70 pessoas; 
Amsterdã, para 90 pessoas; Atenas, para 60 
pessoas e Paris, para 30. As salas Paulista, com 
capacidade para 80 pessoas, e Plaza Club, 
para 120, estão em andares diferenciados – no 
mezanino e na cobertura, respectivamente. 
“Algumas salas são modulares, o que permite 
a realização de eventos de grande porte. A 
junção das salas Lisboa e Paris acomoda 180 
pessoas em auditório. Se integrarmos ambas 
à sala Amsterdã, o espaço passa a comportar 
300 pessoas”, revela Giuliana.

Os ambientes contam com modernos 
recursos tecnológicos, sendo possível 
contratar serviço de locação de equipamentos 
audiovisuais no próprio hotel. “Disponibilizamos 
também internet Wi-Fi gratuita em todo o 
prédio”, avisa a gerente. A parte de A&B da área 
de eventos do Radisson Paulista é atendida 
pelo restaurante All Seasons. 

Maksoud Plaza investe em 
recepção digital

Tendo como objetivo facilitar a chegada e a 
segurança de seus hóspedes, o Maksoud Plaza 

Uma das salas de eventos do hotel modernizadas recentemente
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Hotel, localizado na capital paulista, digitalizou 
os processos tradicionais da recepção. O 
hóspede recebe um formulário via e-mail para 
completar os dados pessoais e, assim que 
chega à recepção, encontra telas touchscreen 
para a validação de suas informações, 
recebendo, em seguida, o cartão de acesso ao 
quarto. Não necessita de filas e nem de espera.

De acordo com Henry Maksoud Neto, 
Presidente do hotel, “é um processo seguro, 
descomplicado, simples e prático para que 
nossos hóspedes desfrutem da experiência 
por completo. Além da questão sustentável 
com a redução de papel, a recepção digital 
diminui o espaço de armazenamento de fichas 
de arquivo, passando do modo analógico para 
o digital”.

Foram quatro meses até a implementação 
do sistema ser concluída. O projeto foi 
comandado por um novo departamento do 
empreendimento, dedicado à melhoria de 

processos. O checkout pode ser efetuado via 
WhatsApp. Após a aprovação do hóspede, 
o valor é debitado diretamente em seu meio 
de pagamento escolhido, sem que haja 
necessidade de passar pela recepção.

Hotel digitalizou os processos tradicionais da recepção
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Rocco Forte Hotels inaugurou 
seu primeiro empreendimento 
em Puglia, na Itália

A Rocco Forte Hotels, empresa hoteleira 
anglo-italiana de patrimônio familiar, abriu 
as portas do Masseria Torre Maizza, em Puglia, 
na Itália, no dia 1° de maio. Depois de uma 
renovação completa, que demandou 6 milhões 
de euros, o novo resort boutique apresenta o 
estilo de serviço anglo-italiano da Rocco Forte. 

Com a reforma, o Masseria Torre Maizza 
agora possui 40 suítes luxuosas, todas com 
vistas da paisagem campestre da Puglia, 
incluindo a adição da Suíte Torre de dois 
quartos, localizada no último andar da torre 
original da masseria. A Diretora de Design 
da Rocco Forte Hotels, Olga Polizzi, trabalhou 
com artesãos locais para restaurar a unidade, 
combinando a herança da região com um 

design contemporâneo, a fim de criar uma 
sensação de elegância italiana moderna.

Usando ingredientes locais, o chef e Diretor 
Criativo da gastronomia dos hotéis da Rocco 
Forte, Fulvio Pierangelini, elaborou um menu de 
autênticos pratos italianos para o restaurante 
formal do resort, o Carosello. 

Os hóspedes contam, ainda, com uma 
variedade de comodidades, incluindo uma 
piscina de 20 metros, um campo de golfe 
executivo de nove buracos, acesso a um clube 
de praia privado, academia e tratamentos 
de spa no Rocco Forte Spa. Experiências 
personalizadas e excursões também estão 
disponíveis e podem ser sugeridas pelo 
Concierge. 

Localizado na costa adriática italiana, na 
região de Savelleteri di Fasano da Puglia, o 
resort é uma masseria, ou seja, uma fazenda 
original que remonta ao século XVI. 

Fachada do Masseria Torre Maizza
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The Ritz-Carlton Bal Harbour, 
de Miami, passou por retrofit

Situado em Bal Harbour, com fácil acesso 
às principais boutiques, à vida noturna, aos 
restaurantes e à cena cultural de Miami, os 
95 quartos e suítes do The Ritz-Carlton Bal 
Harbour foram renovados recentemente. 

Usando elementos de design clássico 
através de uma lente contemporânea, 
trazendo as cores do oceano para o projeto, 
as habitações contam com elevador e terraço 
semi-privativos, decoração com madeira 
de mogno, detalhes em couro, obras de 
artes personalizadas, amenidades de banho, 
roupão de pelúcia, banheira independente 
com vista para o mar, televisão de tela plana 
de 42 polegadas e tratamento de massagem 
disponível nos quartos. 

Dentre as comodidades disponibilizadas 
pelo hotel estão o Exhale Bal Harbour Spa, que 
oferece diversos tratamentos focados em beleza 
e no bem-estar; piscina externa aquecida; a 
Cerimônia do Chá no lobby, na qual todos os 
dias, às 15h05, é servido o Sanctuary Blend, chá 
composto por flores e ervas, além do Artisan 

Beach House, restaurante com vista para o mar 
que recebe os visitantes com música ao vivo e 
menu de pratos e drinques artesanais. 

Para quem não abre mão de viajar com 
seus animais de estimação, há o novo parque 
do hotel, inaugurado recentemente. Projetado 
especialmente para os cães, o local tem ampla 
área verde, oferece mimos aos pets e conta 
com um Concierge preparado para ajudar 
com qualquer necessidade relacionada aos 
bichinhos, incluindo serviço de passeio, banho 
e tosa e consultas veterinárias. 

Pestana Hotel Group inaugura 
unidade em Madri, na Espanha

O Pestana Hotel Group abriu no dia 13 de 
maio seu primeiro empreendimento em Madri: 
o Pestana Plaza Mayor Madrid. Instalado no 
coração da cidade, no Madrid de los Austrias, 
o hotel fica ao lado da zona comercial da 
Puerta del Sol e próximo aos museus Prado, 
Reina Sofia e Thyssen. 

A unidade ocupa um dos edifícios mais 
emblemáticos da cidade, a Casa de la 

Uma das 95 habitações da unidade 
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Carnicería, construída no século XVII, e tem 
89 quartos e suítes com design elegante 
e contemporâneo, trazendo elementos 
decorativos de traço imperial conjugados 
com coloridas peças inspiradas nos pintores 
expressionistas, padrões e cores da Praça e de 
Madri. O Pestana Plaza Mayor Madrid oferece 
aos hóspedes piscina ao ar livre, localizada no 
terraço do hotel, um Spa e um Fitness Center. 

A nova capital europeia a integrar o 
portfólio do grupo, depois de Lisboa, Londres, 
Berlim e Amsterdã, é um dos mais vibrantes 
destinos do turismo mundial, tendo recebido 
mais de dez milhões de turistas no ano 
passado. Seguindo-se a Barcelona, onde a 
marca Pestana entrou em 2013, o Pestana 
Plaza Mayor Madrid representa a mais recente 
concretização na estratégia de crescimento 

Atlantis Paradise Island 
Bahamas renova uma de suas 
principais torres

O resort Atlantis, localizado em Paradise 
Island, nas Bahamas, realizará uma renovação 
completa em uma de suas torres mais luxuosas: 
a The Reef. A modernização envolveu espaços 
que vão desde estúdios até habitações de três 
quartos com cozinha compacta ou completa. 
Os quartos e suítes ganharam novos móveis, 
obras de arte, acessórios de design, carpetes, 
cortinas e luminárias. Os corredores também 
foram renovados e estão com novos carpetes 
e decoração. Até o final de junho, o lobby da 
The Reef também será totalmente renovado. A 
The Reef oferece aos hóspedes comodidades 
de uma comunidade residencial de luxo. 
Localizada ao lado da The Cove, fica sobre as 
praias de areia branca de Paradise Island.

da marca no mercado espanhol e entrada na 
competitiva cidade de Madri.  

Além do Pestana Plaza Mayor Madrid, 
integram esta marca: Pestana Vintage Porto 
– Preferred Hotels & Resorts; Pestana Palace 
Lisboa – The Leading Hotels of the World; 
Pestana Palácio Do Freixo – The Leading Hotels 
of the World; Pestana Porto - A Brasileira; 
Pestana Cidadela Cascais – Preferred Hotels 
& Resorts; Pestana Amsterdam Riverside – 
Preferred Hotels & Resorts.

Lounge do empreendimento

Modernização abrangeu corredores, quartos e 
lobby da propriedade chamada The Reef
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Four Seasons Hotel and Private 
Residences Montreal, no 
Canadá, foi inaugurado

O Four Seasons Hotel and Private 
Residences Montreal e o restaurante MARCUS, 
do chef Marcus Samuelsson, foram abertos 
oficialmente em maio. A nova propriedade, 
instalada na Golden Square Mile, região que 
concentra mansões históricas no centro de 
Montreal, oferece 169 acomodações espaçosas, 
bar, restaurante, spa e residências privadas, a 
poucos passos de algumas das melhores lojas, 
galerias de arte e museus da cidade.

As habitações, pensadas tanto para quem 
viaja a negócios quanto a lazer, são equipadas 
com cama customizada Four Seasons, banheira 
e amenities da marca sueca Byredo. As Suítes 
Executivas oferecem mais espaço, com uma 
sala de estar separada do quarto. Já a Suíte 
Presidencial dispõe de dois quartos e sala de 
jantar completa. 

O restaurante Marcus, comandado pelo 
chef Marcus Samuelsson, abre diariamente 
para café da manhã, almoço e jantar, 
protagonizando frutos do mar frescos em 
preparações diversas. À noite, o lounge e o bar 
se transformam no centro do agito do Social 
Square, com uma trilha sonora escolhida pelo 
próprio chef e músicos e DJs convidados.

O design do interior da unidade é da parisiense 
Gilles & Boissier, conhecida pelo trabalho em 
hotéis e restaurantes de luxo, sendo repleto de 
obras de artistas locais e internacionais. 

O spa do Four Seasons Hotel and Private 
Residences Montreal garante uma seleção 
exclusiva de massagens e tratamentos 
oferecidos em oito salas e mais sauna, banheira 
de hidromassagem, piscina interna e academia.

Representante das almas inglesa e francesa 
do Canadá, Montreal é uma das grandes 
capitais do mundo para arquitetura, compras 
e cultura. A cidade sedia uma série de eventos 
importantes, como o Festival Internacional 
de Jazz, com uma tradição de trinta anos, o 
festival bilíngue de comédia Just for Laughs, o 
Osheaga Festival Musique et Arts, com line-up 
imperdível, e o famoso Grand Prix de Fórmula 1, 
todos com edições esse próximo verão.

Enjoy Punta del Este inaugura 
piscina climatizada com 1.330 m²

Celebrando a proximidade do inverno, o 
resort Enjoy Punta del Este acaba de inaugurar 
uma piscina coberta em um espaço de 5.171 
m². A reforma, que resultou em uma ampliação 
no subsolo do hotel, inclui um serviço anexo de 
bar, banheiro, vestiário masculino e feminino, 
estacionamento exclusivo e acesso interno 
através de uma passarela e elevadores. 

Com 1.330 m², a piscina possui um sistema 
avançado de desumidificação e aquecimento 
de água de baixo impacto energético. Quanto 
à arquitetura, projetada em parceria com o 
estúdio Larrain e Gómez Platero, a piscina, de 
design moderno, conta com iluminação de LED 
e vitros colocados em diferentes planos, a fim 

Fachada do hotel
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de gerar atraentes jogos de luz e sombra.
O revestimento, de origem espanhola, inclui 

sistemas de jatos de água, ar e borbulhas, com 
efeito jacuzzi. O restante da fachada é coberto 
por uma pedra sintética importada da Europa, 
um material inovador, composto por 52% de 
matéria prima reciclada.

Na decoração, elemento que completa a 
experiência do novo local, se utilizou como 
revestimento das paredes dos ambientes um 
produto importado da França, denominado 
liquen escandinavo, 100% natural, ecológico e 
sem componentes artificiais ou tóxicos. 

IHG anuncia inauguração do 
Hotel Indigo Venice Sant´Elena, 
em Veneza

O InterContinental Hotel Group anunciou 
a inauguração do Hotel Indigo Venice 

Sant´Elena, marcando a estreia da marca em 
Veneza, na Itália. Repleta de pontos turísticos 
mundialmente famosos, a cidade de Veneza, 
de 55 mil habitantes, atrai quase 30 milhões 
de visitantes anualmente. Apesar de sua 
imensa popularidade, ainda existem pontos 
de interesse para serem descobertos, como 
o bairro de Sant’Elena, um centro de arte e 
cultura moderna, que também é sede do 
Festival Internacional de Cinema de Veneza e 
da Fábrica de Vidro Murano. 

O Hotel Indigo Venice – Sant’Elena está 
localizado no coração da cidade italiana, ao 
lado do canal Rio Sant’Elena. Formalmente um 
mosteiro de 1930, o empreendimento conta 
com 75 apartamentos. Composto por duas alas 
unidas no centro por uma antiga capela, o hotel 
possui um pátio interno e grandes janelas com 
tetos altos, inspirados pela região e arquitetura 
existente. A unidade também tem um jardim 
privado, onde os hóspedes podem sentar e 

O revestimento, de origem espanhola, inclui sistemas de jatos de água, ar e borbulhas com efeito jacuzzi
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desfrutar de um coquetel e relaxar após um dia 
de passeio.

O design interno dá vida às características 
originais do edifício, com influências orientais 
inspiradas nas tradições e história de Veneza, 
com toques de elementos modernos que 
contrastam com o estilo clássico veneziano. 
Almofadas de veludo acomodadas sobre sofás 
de couro, e luminárias em bronze espalhadas 
por todo o hotel, contrastam com os painéis de 
madeira escura nas paredes do saguão e com 
o balcão do bar em mármore verde esmeralda. 
Pinturas de Ebru exibidas nas áreas públicas 
refletem a história de Veneza, da introdução de 
papéis marmorizados em seu famoso repertório 
de gravuras em xilogravura, gravura em chapa 
de cobre e encadernação em couro para livros.

Os hóspedes também descobrirão as lojas 
independentes e os bacaris, bares de vinho 
venezianos, onde se pode comer cicchettis 

(lanches locais), bem como as trattorias, 
osterias e pizzarias ao explorar as ruas 
estreitas próximas ao hotel. Mas se você estiver 
procurando uma culinária autêntica ainda mais 
perto, o restaurante do hotel, Savor Restaurant 
& Bar, serve sabores tradicionais venezianos, 
de frutos do mar a massas, e pratos exclusivos 
criados pelo chef de cozinha Giovanni Montella. 
Todos os alimentos podem ser acompanhados 
por uma extensa lista de vinhos, em um 
ambiente elegante.

Ao norte da cidade se encontra o Giardini 
della Biennale, um parque encomendado por 
Napoleão Bonaparte quando Veneza estava 
sob domínio francês no início do século XIX. O 
local é um centro de arte e cultura moderna 
durante todo o ano, embora ganhe vida 
verdadeiramente durante a Bienal de Veneza, 
que, como o próprio nome sugere, acontece a 
cada dois anos.

A fachada do empreendimento 
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O Grupo Mabu anunciou recentemente três novos 
nomes no quadro executivo: Viviane Rizzati dos Reis, 
Agadi Carvalho e Dafnis Macédon assumem as Gerências 
Corporativas de Alimentos e Bebidas, de Tecnologia 
da Informação (TI) e Eventos Sociais, respectivamente. 
Segundo Eduy Azevedo, Diretor Geral de Hotelaria do Grupo 
Mabu, a rede segue investindo em novas tecnologias 
e lazer e está em busca constante da excelência nos 
serviços prestados, por isso as contratações. 

Viviane está no mercado há 15 anos e tem passagens 
por renomados hotéis e empresas, como o The Clevelander 
Miami Hotel, Essex House Flórida, Casas Brancas Hotel & 

Boutique em Búzios e outros. Além disso, atuou em grupos, como Novotel, Mercure, Mama Shelter e Adagio.
Agadi Carvalho tem 19 anos de mercado e passagens por grandes nomes como Malai Manso Resort, Grupo 

Rio Quente, Hot Park, Valetur, Costa do Sauípe e Grupo Tivoli Portugal.
O terceiro nome é o de Dafnis Macédon, Gerente de Eventos Sociais. Dafnis tem experiência em eventos 

incluindo locais como Costa do Sauipe, Travel Inn e Grupo Rio Quente. 

Novo Gerente Operacional no Pestana Rio Atlantica

Nobile Hotéis contrata novo Key Account

André Loyola é o novo Gerente Operacional do 
hotel Pestana Rio Atlantica, uma das cinco unidades 
do grupo português no Brasil. O executivo é formado 
em Gestão de Hotéis com MBA em Marketing pela 
Fundação Getúlio Vargas, além de especializações 
em Redes Sociais e Análise de Dados. Loyola traz ao 
Pestana sua experiência em redes como Belmond 
(no Belmond Copacabana Palace) e Golden Tulip, 
além de vivência profissional na Austrália e nos 
Estados Unidos.

A Nobile Hotéis, que segue em franco crescimento em todo o País e 
ampliando seu portfólio na América Latina, acaba de anunciar mudanças 
em seu quadro gerencial com a contratação de Altieri Menezes. O executivo 
vai atuar como Key Account (Gerente de Contas) no Grupo. Com trajetória 
de 12 anos no segmento da hospitalidade, sendo a grande parte deles 
atuando como executivo na Atlantica Hotels, Menezes passou pelas áreas 
de recursos humanos e integrou, nos últimos sete anos, a equipe de vendas 
corporativa da rede.

Grupo Mabu amplia equipe com novos Gerentes de A&B, TI e 
Eventos Sociais

André Loyola
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Altieri Menezes

Viviane Rizzati dos Reis, Eduy Azevedo, Agadi Carvalho 
e Dafnis Macédon
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A rede de salas VIPs independentes Plaza Premium 
Lounge Brasil – PPL - que atua no Brasil no RIOGaleão - 
Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro (RJ), 
conta com nova Gerente Geral: Pamela Stein. A executiva 
traz em seu currículo experiência em redes hoteleiras e em 
prestação de serviços de luxo no setor de hospitalidade.

Na PPL, Pamela planeja intensificar a excelência no 
atendimento, diversificar ainda mais os serviços com novas 
opções de entretenimento nos lounges e promover uma 
renovação dos cardápios. A experiência da profissional 
também contribuirá para potencializar o Aerotel, hotel de 

trânsito da rede PPL, localizado no embarque internacional do aeroporto do Galeão, que conta com 16 suítes, 
sendo uma delas adaptada para pessoas com deficiência. 

Plaza Premium Lounge anuncia Pamela Stein como nova Gerente Geral

Porto Seguro Bahia Eco Hotel (BA) apresenta Helô Lima como nova 
chef de cozinha

A Chef Helô Lima acaba de assumir a gastronomia 
do Porto Seguro Bahia Eco Hotel. Com 26 anos de 
experiência no segmento, Helô, que já renovou o 
café da manhã servido no empreendimento e nos 
demais serviços de bufê, assina o novo cardápio do 
Restaurante Aroeira, lançado no dia 16 de maio, no 
sistema à la carte. No espaço, são realizados jantares 
temáticos e outros eventos de gastronomia.

O Diretor Geral do empreendimento, Guto de 
Paula, comenta que o restaurante é um dos maiores 
atrativos do hotel e funciona dentro de um conceito 
mais moderno e sofisticado.

Slaviero Hotéis anuncia Rafael Couto como novo Diretor Financeiro

A Slaviero Hotéis nomeou Rafael Couto, que já atuava na área 
financeira da empresa há quase dez anos, como novo Diretor Financeiro. 
A escolha do controller para a posição está alinhada com o rebranding 
da empresa, que também colocou Eraldo Santanna na Diretoria de 
Operações e Cincinato Lui Cordeiro na Diretoria de Marketing. Rafael 
Couto tem passagens pelas companhias Estanplaza, Atlantica e Quality.

Helô Lima 

Rafael Couto 

Pamela Stein 
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Speed Kids/Emotion lança playground 
Aquático Super Maverick 

A Speed Kids/Emotion está lançando uma linha de Playgrounds Aquáticos, 
um novo conceito que vai além de simples toboáguas. Um dos modelos é o 
Super Maverick: emoção e adrenalina numa descida de boias. 

Eles são funcionais, seguros, divertidos e inovadores. A empresa utiliza o 
processo de fabricação RTM - Resin Molding Transfer, tecnologia exclusiva no 
Brasil nas quais as peças saem com acabamento liso nas duas superfícies, 
com padrão de qualidade superior ao encontrado no mercado atualmente, 

resultando em peças, além de atraentes visualmente, muito mais resistentes. Contato – www.speedkids.com.br

Tidelli lança coleção 2019/2020 de móveis 
para área externa

A Tidelli apresenta ao mercado sua coleção 2019/2020 de mobiliário 
outdoor. As peças foram inspiradas no estilo boho, que resultou em itens 
neutros e fluidos, reforçando o DNA artesanal da empresa baiana.

A marca investiu em pesquisas de tecnologias que proporcionaram mais 
conforto, durabilidade e resistência aos móveis. Para isso, foram inseridos 
materiais mais leves, novas tramas, tecidos, pontos em macramê e peças em 
tricot. Compondo a coleção, as linhas Biarritz, Kauai, Flex, Padang, Mikonos e, 
ainda, a Chaise Amado, a Mesa Boss, o Bando Ios e duas opções de redes. 

Contato - www.tidelli.com.br

Mult-Grill apresenta lacre para embalagens flexíveis
O MultZip, da Mult-Grill Express é uma solução prática, eficiente e 

segura para lacrar embalagens flexíveis, como de biscoitos, cereais, 
macarrão, arroz, café, saladas, frios, molhos e até líquidos.

Ideal para cozinhas de hotéis, o MultZip é reutilizável e impede a 
entrada de umidade e ar, tornando os alimentos conservados, frescos e 
crocantes por mais tempo. Além disso, é atóxico e conta com proteção 
antibacteriana Microban®. 

Contato – www.multgrill.com.br

Infraspeak oferece ao mercado software de gestão hoteleira
O software de gestão hoteleira do Infraspeak assegura o controle total da manutenção e 

governança em um hotel. Além disso, faz com que as operações funcionem perfeitamente 
garantindo aos executivos, gestores hoteleiros, técnicos, governança e staff, visibilidade e 
comunicação, para que todos saibam exatamente o quê, onde e quando fazer.

Chamados são reportados diretamente na plataforma. As informações de tarefas e 
rotinas são obtidas por meio de QR Codes, Código de Barras ou Tags NFC. As operações são 
monitoradas em tempo real e os indicadores são facilmente acompanhados para focar na 
otimização do desempenho do negócio, com o objetivo de oferecer a melhor experiência aos 
hóspedes e garantir que tudo funcione no empreendimento.  Contato – www.infraspeak.com.br  






