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Em um mundo 
cada vez mais 
globalizado e 
sedento em busca 
de informações, 
mas com o 
receio das fake 
news, conseguir 
informações de 
altíssimo conceito 
e credibilidade 
é um desafio 
constante. Requer 
muito empenho, 
dedicação e 

principalmente ética e conhecimento. 
E esse sempre foi nosso compromisso para 

atualizar os profissionais de um segmento 
que está em busca constante por padrões 
de excelência. O objetivo é deixá-los bem 
atualizados dos últimos fatos e acontecimentos 
da hotelaria, para tomada de decisão e negócios.

E nessa edição vai encontrar muitas 
informações atuais e de extrema importância, 
basta abrir e começar a ler. E são tantas que, 
desta vez, não vamos nomear a chamada de 
nenhuma.  A todos uma ótima leitura e até 
nosso encontro no mês de agosto.

Busca incansável por informações
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Fonte confiável!
“Fruto da seriedade com que trata os diferentes temas do nosso setor, além de fonte 

confiável de consulta, a Revista Hotéis se tornou leitura obrigatória para todo profissional 
de hotelaria que deseja se manter atualizado. A Revista aborda temas relevantes 

e tendências, sempre com muito profissionalismo e profundidade. Outra questão que chama a 
atenção é o respeito com o qual cobre inúmeros eventos, sem distinção do porte ou localização, 
dando visibilidade e oportunidade para jovens e experientes hoteleiros.  Parabéns!”

CEO da ENJOY hotéis e resorts

Alexandre Zubaran
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VCI conta com estratégia 
ambiciosa para desenvolver a 

bandeira Hard Rock no Brasil

Depois de anos de negociações e 
estudos de mercado, a VCI - Venture 
Capital Investimentos -, empresa que 
atua no desenvolvimento de projetos 
hoteleiros com marcas internacionais, 
firmou parceria estratégica com a Hard 
Rock e está trazendo os hotéis da rede, com 
características temáticas e inovadoras, 
para o País. Com obras já bem adiantadas, 
as unidades Hard Rock de Fortaleza (CE) e 
Ilha do Sol (PR) contam com R$ 1,3 bilhão 
de projeção de vendas e devem faturar 
valores próximos a R$ 150 milhões por ano, 
segundo o Chairman & President da VCI, 
Samuel Sicchierolli. 

O executivo destaca nessa entrevista 
exclusiva à Revista Hotéis que outros 
terrenos já foram adquiridos e contratos 
formalizados em cidades como Natal 
(RN), Recife (PE), Caldas Novas (GO) 
e Foz do Iguaçu (PR) e explica que os 
empreendimentos funcionarão em um 
modelo denominado Residence Club at 
the Hard Rock hotel, que engloba hotelaria 
de padrão internacional acoplados a um 
condomínio fechado. Samuel compartilha, 
ainda, suas expectativas relacionadas 
à hotelaria brasileira nos próximos anos 
e os principais gargalos que inibem o 
desenvolvimento do setor no País. 

Revista Hotéis - Como e quando surgiu a 
VCI - Venture Capital Investimentos? Ela foi 
criada com quais objetivos?

Samuel Sicchierolli - A VCI existe desde 
2012, mas, em 2017, abrimos o capital da 
companhia para focar exclusivamente no 

desenvolvimento de projetos hoteleiros com 
marcas internacionais. 

 
R.H - Como surgiu a parceria com a Hard 

Rock para trazer essa marca de hotéis ao Brasil? 
Quanto tempo demoraram as negociações e 
quais as principais exigências que necessitam 
ser atendidas?

S.S - Começamos a conversar em 2012, 
mas havia a necessidade de termos estudos 
de mercado e de demanda internacionais, 
terrenos bem localizados, projetos de Concept 
Design e interiores num nível muito acima do 
mercado nacional… Demoramos seis anos 
até estarmos com toda a estrutura pronta. O 
nível de exigência é muito alto, envolve, hoje, 
33 projetistas de diferentes áreas, gestora de 
obra, trade própria para importar os produtos, 
construtora própria, empresa de implantação 
própria, equipe de vendas com mais de 600 
pessoas, enfim...  Foi complexo, mas desafiador, 
e aprendemos muito com a equipe do Hard 
Rock, que tem ampla vivência e atuou em 
projetos em mais de 60 países. 

 
R.H - Quais as principais dificuldades que 

tiveram que superar para apresentar essa 
marca no Brasil e o que pretendem faturar nos 
próximos anos?

S.S - Apresentar a marca foi a parte fácil… 
(risos). Todos conhecem a Hard Rock e o nível 
de qualidade da marca e produtos. Hoje, nos 
projetos de Fortaleza e Ilha do Sol, temos R$ 
1,3 bilhão de projeção de vendas e esses dois 
hotéis devem faturar algo próximo de R$ 150 
milhões por ano. 

 
R.H - Quais as características dos hotéis 

Hard Rock e como você enxerga a aceitação 
dessa nova marca no Brasil? 
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S.S - São hotéis temáticos, inovadores 
e tecnológicos. A decoração é toda feita 
com memorabilias originais, o que dá um 
toque de exclusividade aos hotéis. São de 
categoria Lifestyle e o foco é gerar não apenas 
conforto ou luxo, mas uma experiência única 
e inovadora. Todos os equipamentos têm 
piscinas, Spa, três restaurantes, bares, área 
de eventos, área kids, entre outras. Para citar 
um exemplo, até ao mergulhar na piscina você 
segue escutando o som ambiente devido a 
caixas subaquáticas... São detalhes assim que 
criam enorme diferencial. 

A aceitação do conceito foi espetacular e 
bem acima dos cenários que traçamos… 35% 
das unidades de Fortaleza e 30% das unidades 
de Ilha do Sol foram vendidas nos primeiros 
meses. O estoque dos apartamentos dessas 
duas unidades deve esgotar em 18 a 24 meses… 

 
R.H - Quantas unidades do Hard 

Rock já conseguiram fechar negócio de 
desenvolvimento, por que da escolha 
desses locais e como está o treinamento e 
padronização dessa marca?

S.S - Hoje, estamos com empreendimentos 
em obra em Fortaleza e Ilha do Sol. Temos 
outros terrenos adquiridos e contratos 
formalizados em Natal, Recife, Caldas Novas e 
Foz do Iguaçu, mas para evitar especulações, 
vamos concentrar os esforços nesses dois 

empreendimentos que estão bem avançados 
em relação à obra e parte de acabamentos. 
Os locais escolhidos foram destinos turísticos 
consolidados e com boa aceitação do público 
brasileiro. Nos locais de praia, a localização é 
Beach Front, praias exclusivas e sem vizinhos. 
Em ilha do Sol, o empreendimento fica numa 
ilha, altamente exclusivo com acesso de barco 
ou helicóptero. Todos têm arquitetura icônica 
e diferenciais claros frente a concorrência.   

 
R.H - Qual é a expectativa de crescimento 

da Hard Rock no Brasil? Existe um número 
máximo para se construir hotéis a fim de evitar 
a superoferta?

S.S - Nosso grupo pretende investir em 
seis a sete empreendimentos, acredito que 
caibam uns dez da marca Hard Rock. Não 
vejo superoferta de produtos. O que temos 
hoje no Brasil, com raras exceções, são 
empreendimentos amadores, sem marca e 
com qualidade classe C. Temos cerca de 10 
mil hotéis e 87% dos empreendimentos no 
Brasil são familiares... Percebemos claramente 
em Fortaleza e Paraná um movimento que 
chamamos “Fly to quality”, ou seja, o cliente 
bom de um empreendimento médio, sai do 
empreendimento e compra o Hard Rock. A 
diferença de preço é 15% a 20% mas a diferença 
de qualidade é de 400%… E com o sistema de 
intercâmbio da RCI o cliente tem acesso a 

Perspectiva do Hard Rock Hotel de Fortaleza (CE)



Entrevista

9

mais de 4 mil hotéis no mundo. Suas férias em 
alto estilo resolvidas por apenas uma fração 
do valor. 

R.H - Qual será o modelo de desenvolvimento 
desses hotéis?

S.S - Optamos por um modelo que foi 
denominado Residence Club at the Hard 
Rock hotel, misturando hotelaria de padrão 
internacional acoplados a um condomínio 
fechado. Em razão da venda fracionada temos 
30% do complexo que funciona como hotel 
para garantir a qualidade dos serviços. 

Modéstia à parte, não temos concorrentes 
nesse segmento. Temos bons hotéis e bons 
residenciais no setor fracionado, mas nenhum 
produto combina as duas coisas. Isso que está 
fazendo a diferença. 

R.H -  Quem irá operar os empreendimentos?
S.S - A Hard Rock irá operar diretamente 

os empreendimentos, não é franquia e 
não é operadora brasileira disfarçada 
de internacional… O foco é atendimento, 
experiência e possibilitar aos clientes finais e 
compradores o mesmo padrão de atendimento 
da marca nos 68 países em que ela atua. 
Apenas as marcas primeira linha fazem isso, 
para garantir o padrão de operação. Não 
somos hoteleiros, somos investidores e isso é 
primordial para ter clareza nos serviços, riscos 
e taxas de retorno. 

 
R.H - A legislação da multipropriedade foi 

regulamentada no final do ano passado no 

Brasil.  Qual o impacto que isso traz para os 
negócios da VCI, assim como para o mercado?

S.S - Na verdade, a Lei de Incorporação 
Imobiliária e Código Civil já regulamentava os 
empreendimentos, a nova Lei ajudou em alguns 
aspectos pontuais e na gestão do condomínio 
e áreas comuns e também para melhorar o 
entendimento dos cartórios e securitizadoras 
e bancos… Para a VCI o impacto foi baixo, mas 
acredito que no médio prazo para o mercado 
isso pode trazer mais players para o setor 
dado a facilidade em obter crédito. 

 
R.H - Vocês estão lançando uma unidade 

na capital paulista. O que representa essa 
operação nos planos da Hard Rock?

S.S - Estar na capital paulista para uma rede 
internacional de primeira linha é mandatório. 
Nossa localização será um local premium no 
bairro dos Jardins… O valor do imóvel/terreno é 
altíssimo (talvez o mais caro de toda a América 
Latina), mas não vou contar como resolvemos 
a equação… (risos). Aprendi que os analistas 
especialistas, se realmente tivessem a receita, 
estariam fazendo as coisas e não dando 
conselhos… O projeto ainda vai demorar um 
pouco e como disse o foco está em Fortaleza 
e Ilha do Sol.   

 
R.H - Quais os principais gargalos que você 

enxerga e que inibe o desenvolvimento de 
hotéis no Brasil e quais soluções para resolver?

S.S - Pergunta complexa. No Brasil, o 
grande problema é que não existem fundos de 
desenvolvimento. Temos fundos especulativos 

Perspectiva do Hard Rock Hotel na Ilha do Sol (PR)
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que compram ativos estressados e fundos 
imobiliários que compram renda. Condo 
Hotel, que foi a mola propulsora, tem enormes 
dificuldades e agora, regulado pela CVM, 
limita as ofertas. O mercado é amador, diárias 
baixas e na regra dos ativos de real estate hotel 
está em último lugar… (Shopping, Residencial, 
Loteamento, Escritórios, Estacionamentos, 
Logística); qualquer outro investimento tem 
pay back em menos tempo…  

Durante anos o mercado se limitou à cama 
e chuveiro. Depois os “especialistas” criaram 
o conceito hotelaria econômica em cidades 
primárias e secundárias. O mercado cresceu 
nessa linha. Temos empreendimentos Condo 
Hotel em SP que trocaram de bandeira cinco 
vezes no mesmo ano… A legislação do Condo 
Hotel não protege as marcas sérias e permite 
que operadoras brasileiras façam promessas 
impossíveis para os condomínios e investidores. 

Na minha visão, se o hotel não oferece 
experiência e alta qualidade de serviço, 
não tem público. Lifestyle não tem relação 
com luxo… Diária barata não tem relação 
com hotelaria econômica. Você pode pagar 
caro ou barato, mas ficar num local abaixo 
das expectativas. Tem hotel cinco estrelas 
em São Paulo com ótimo serviço, mas super 
mal localizado… Ficar três horas no trânsito 
para chegar a uma reunião, restaurante ou 
shopping também gera uma experiência ruim… 

  

R.H - A Venture registrou no banco Central 
uma operação inicial de R$ 330 milhões com 
um fundo asiático. Como vocês conseguiram 
acessar esse mercado ultra restrito?  Existe a 
possibilidade de novos aportes? 

S.S - Realmente foi complexo, mas como 
temos marca internacional, auditoria 
internacional, estudos de mercado e demanda 
internacional e todo um regime de compliance 
ultra rigoroso, conseguimos acesso ao 

mercado internacional americano, europeu e 
asiático e optamos pelos asiáticos devido a 
alguns pontos estratégicos. Temos planejado 
outros aportes para novos projetos e criamos 
dentro da VCI uma área de novos negócios em 
que o fundo KCM está envolvido. 

 
R.H - A Venture SA também recomprou 95% 

das debentures e títulos emitidos (Fortaleza 
e Ilha do Sol) do mercado, esse é um claro 
movimento para fechamento de capital, isso 
está nos planos? 

S.S - O movimento será esse, tão logo haja 
a recompra de todos os títulos distribuídos. 
Praticamente zeramos as dívidas da 
Companhia, pagamos integralmente os juros 
e valores sem nenhum hair cut, mas não posso 
comentar ainda esse assunto devido a normas 
da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. 

O mercado de capitais brasileiro e seus órgãos 
regulatórios ainda não entende o que é fractional, 
não temos nos sistemas contábeis nacionais 
um formato para contabilizar corretamente a 
aquisição de distressed assets e, portanto, para 
grupos profissionais e sérios acessar o mercado 
internacional faz mais sentido que o brasileiro. 
Por exemplo: comprar um hotel fechado por 40 
milhões, que ao ser retrofitado vale 300 milhões 
de VGV - Valor Geral de Vendas é considerado 
uma espécie de “fraude” no Brasil.  Incrível como 
somos atrasados...

R.H - Como você enxerga a hotelaria 
brasileira nos próximos anos?

S.S - Sendo franco, vejo um panorama ruim 
para condo hotéis e para grupos familiares/
amadores. Os canais de distribuição e venda 
são 95% online, gerar ocupação é cada vez 
mais complexo porque hotel ruim concorre 
com hotel econômico, com Airbnb, cada vez as 
diárias ficam menores e poucos produtos têm 
diferencial claro competitivo. Vejo o mercado 
polarizado entre produtos lifestyle premium e 
produtos econômicos. 

Quem estiver no meio do caminho terá 
muita dificuldade. Por exemplo: Emiliano, Hard 
Rock e W tiram público dos hotéis clássicos 
e “chatos” da mesma forma o ibis e Quality 
ganham mercado de hotéis “baratos” e Airbnb 
porque entregam o que se propõem. 

Lifestyle não tem relação com 
luxo… Diária barata não tem 
relação com hotelaria econômica. 
Você pode pagar caro ou barato, 
mas ficar num local abaixo das 
expectativas
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7ª edição do ADIT Share teve a participação de 427 profissionais 
do setor

O número recorde de inscrições mostra o momento de crescimento da multipropriedade, que 
está alavancando muitos recursos no segmento hoteleiro

Os corredores ficaram repletos de visitantes durante os quatro dias do evento

O Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu 
foi palco, entre os dias 5 e 6 de junho, da 7ª edição 
do ADIT Share, o maior seminário de Turismo 
Compartilhado do País. O evento, promovido pela 
ADIT Brasil - Associação para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do Brasil -, teve a Revista 
Hotéis como Mídia Oficial e essa edição superou 
todas as expectativas: foram 427 inscrições 
de profissionais de várias partes do Brasil, um 
número recorde. “Para atrair tantos participantes, 
a grade de programação foi importante 
em razão de palestrantes internacionais e 
os demais renomados painelistas, mas o 
momento da multipropriedade falou mais alto 

em razão da recente regulamentação desse 
setor. Contribuíram também os números dos 
estudos divulgados, que foram apresentados 
e ansiosamente aguardados pelo mercado. 
Isso aumenta nossa responsabilidade para 
melhorar ainda mais a próxima edição, mas 
nossa preocupação é manter a qualidade e 
não a quantidade do público participante. Em 
nossa gestão, devemos criar eventos novos na 
cadeia produtiva do mercado imobiliário, fazer 
um evento de arquitetura e temos muitos planos 
para fazer a ADI Brasil crescer ainda mais nos 
próximos anos”, destacou Caio Calfat, o recém 
eleito Presidente da entidade, que tomou posse 

O Centro de Eventos do Wish Resort Golf Resort Foz do Iguaçu ficou com sua capacidade máxima ocupada
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Martin Diaz, Gerente executivo da ADIT Brasil, 
disse que o evento é para quem decide e, 

com os demais membros da diretoria, logo 
depois da abertura do evento.

Os novos diretores da ADIT Brasil que tomaram posse
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mesmo com o ticket de inscrição em torno de R$ 
1 mil, a procura por profissionais é maior a cada 
ano. “A preocupação agora é se haverá centros 
de eventos suficiente em hotéis e a logística 
para atender a demanda. É um problema que 
temos que internamente debater para definir a 
melhor opção”, adiantou Diaz.

Foram apresentadas duas pesquisas, 
uma da Caio Calfat Real Estate Consulting 
sobre o Mercado de Turismo Compartilhado: 
análise do mercado nacional de Timeshare 
e Multipropriedade 2019 e outra da FGV 
sobre o Cenário do Desenvolvimento de 
Multipropriedades no Brasil 2019. A grade de 
palestras teve temas muitos importantes e 
atuais como o painel que debateu a experiência 
internacional do turismo compartilhado: lições, 
rumos e perspectivas e que contou com a 
participação de Howard Nusbaum, Presidente 
Emérito da ARDA – American Resort Development 
Association e de Juan Ignácio Rodriguez, 
Presidente da AMDETUR – Asociación Mexicana 
de Desarrolladores Turísticos e também CEO da 
RCI para América Latina e Caribe.

Cases de empreendimentos hoteleiros 
da cidade de Olímpia (SP), Desafios da 
administração hoteleira para empreendimentos 
de turismo compartilhado a Nova Lei e Manual 
de Boas Práticas da Multipropriedade também 
foram algumas das palestras apresentadas.

A Multipropriedade para hotéis já em 
operação foi uma das palestras de destaque 
apresentada pelo Diretor de estratégias 
e novos negócios da WAM Brasil, Danilo 
Samezima. Ele destacou um novo estágio para 
o mercado de multipropriedade imobiliária, 
que é a comercialização de empreendimentos 
hoteleiros já em operação no modelo fracionado. 
O objetivo, segundo ele, é de transformar um 
hotel que já está em operação para o sistema 
de multipropriedade. E para isso, a WAM Brasil 
criou uma outra empresa especializada nesse 
ramo de negócios. “Esse negócio é interessante 
para hotéis, que não são de grandes redes, 
que não estão com bons desempenhos, de 
ocupação e receitas. A multipropriedade entra 
na terceira etapa do desenvolvimento com 
esse ramo de negócios’’, destacou Samezima.

Da esquerda à direita da foto, Martin Diaz, Gerente executivo da ADIT Brasil com seu Presidente Caio Calfat
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Para ele, esse modelo de negócio se diferencia 
da hotelaria convencional e da multipropriedade, 
pois deve combinar os resultados da hotelaria 
(ocupação e preço das diárias) com as vendas 
das frações.  Ele destaca que o bom desempenho 
de um está atrelado ao bom desempenho do 

outro. “Temos que combinar os resultados da 
hotelaria e resultados de multipropriedade. 
O importante que a administradora entenda 
que os dois primeiros anos do ciclo é hoteleiro, 
precisa colocar pessoas ali dentro para comprar 
o produto’’.

Danilo Samezina: “A multipropriedade para hotéis em operação é interessante para os hotéis que 
não são de grandes redes e que não estão com bons desempenhos, de ocupação e receitas”
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Fórum de Compras promovido pela Revista Hotéis foi 
um sucesso

Paulo Mancio, da Accor, abriu os trabalhos com uma palestra

O evento reuniu profissionais de compras e fornecedores da hotelaria em São Paulo para 
debaterem temas atuais e importantes do setor
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Com o crescimento acelerado da hotelaria 
no Brasil, e em razão das oportunidades 
apresentadas pelo mercado, muitos 
fornecedores encontram dificuldades para 
entender a política de compras das redes 
hoteleiras ou mesmo de hotéis independentes. 
Esta falta de informação acontece até mesmo 
com tradicionais fornecedores que já estão 
no mercado há anos. E, por desconhecerem a 
política de compras, como se dá a homologação 
e quais as obrigações que terão, uma vez 
homologados, alguns fornecedores levantam 
dúvidas na lisura do processo de compras. 
Para acompanhar as exigências do mercado 
em manter um produto hoteleiro sempre 
bem posicionado, muitas vezes os gestores 
encontram dificuldades em identificar novos 
fornecedores para diversificar seu portfólio, 
pois não há uma interface nestes setores vitais 
da hotelaria.

Por isso, a Revista Hotéis resolveu promover 

um Fórum de Compras na Hotelaria, que 
contou com o apoio do FOHB – Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil e Equipotel. 
O evento aconteceu no dia 25 de junho, no 
auditório do Club Homs (Av. Paulista, 735). O 
objetivo foi colocar frente a frente gestores de 
compras, com fornecedores para networking, 
atualização e criação de sinergias para futuras 
parcerias. Vários assuntos foram abordados 
neste Fórum, como: Entenda a política de 
compras das redes hoteleiras; É difícil vender 
para uma grande rede hoteleira; Como se 
faz para ser um fornecedor homologado; 
Quais as certificações necessárias e como 
se dá a fiscalização por parte das redes; 
Quais as principais dificuldades que as redes 
hoteleiras possuem para homologar um novo 
fornecedor; Pesa na decisão de compras dos 
hotéis fornecedores engajados em ações 
sustentáveis; Quais as diferenças entre 
vender para uma rede internacional e uma 
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Paulo Mancio, da Accor, e o anfitrião do evento, Edgar J. Oliveira
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rede nacional;  Centralizar X Regionalizar: 
vantagens e desvantagens dos dois métodos; 
Como desenvolver parcerias com fornecedores 
que compartilhem dos mesmos valores e 
princípios da empresa; Análise e expansão do 
mercado geral e do mercado de compras nos 
hotéis nos próximos anos; Como estabelecer 
uma logística perfeita em razão do layout 
dos almoxarifados que trabalham com baixo 
estoque, entre outros assuntos.

O evento reuniu 138 participantes, sendo 
53 gestores de compras e suprimentos de 
vários hotéis, e teve o patrocínio das seguintes 
empresas: R1 Soluções Audiovisuais, Rcell, Harus 
Soluções em Hospitalidade e Saga Systems. 
Paulo Mancio, Sênior Vice-Presidente de Design 
e Construção da Accor na América do Sul abriu 
a grade de programação com uma palestra em 
que abordou o crescimento da hotelaria nos 
próximos anos, quando o segmento deve voltar 
a assistir bons desempenhos após um período 
de crise política e econômica.

A presença da Accor no mundo e na 
América Latina (que representa 8% do portfólio 
do grupo em todo mundo) foi abordada pelo 
gestor, que chamou a empresa de “locomotiva 
do mercado”. “Não podemos ser arrogantes, o 
mercado é pautado pelas parcerias. A plateia 
hoje é formada de hoteleiros, compradores, 
arquitetos, que são parte importante 
desse mercado e essenciais para a cadeia 
produtiva”, afirmou Mancio, que também falou 
sobre a importância das novas tecnologias, 
da perseverança nos negócios e sobre as 
características que marcam a geração 
millennial dentro do segmento de compras e 
na hotelaria em geral.

Brasil e exterior: o que muda para os compradores?
Existem diferenças entre vender para uma 

rede internacional e uma rede nacional? 
Três profissionais experientes da hotelaria 
trouxeram um pouco da sua vivência nos hotéis 
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em que atuam não só para responder como 
explicar essas diferenças. Foram eles: Érico 
Yoshida, Coordenador de compras do hotel 
Hilton São Paulo Morumbi; Rogério Bacelar, do 
departamento de compras do L’Hotel PortoBay, 
em São Paulo; e Wagner Neves, Gerente de 
compras corporativo da Estancorp (Rede 
Estanplaza).

O painel, moderado por Edgar J. Oliveira, 
Diretor editorial da Revista Hotéis, foi aberto 
com a fala de Érico Yoshida, que explicou os 
critérios de homologação utilizados pelo Hilton 
São Paulo Morumbi. “Hoje temos três hotéis no 
Brasil: Hilton São Paulo, Hilton Barra e Hilton 
Copacabana. O Hilton segue procedimentos 
da companhia mundial, com três auditorias 
por ano. Esses procedimentos internos seguem 
normas de compliance, tudo justificado para 
a matriz da companhia. Não só em relação a 
preço, como também em qualidade. Custo-
benefício e durabilidade são importantes 

Rogério Bacelar detalhou a atuação da 
PortoBay: “Temos 11 hotéis em Portugal e 
três no Brasil. Nosso procedimento para a 
homologação de fornecedor é baseado em 
políticas próprias. Não costumamos homologar 
antes de conversar com os departamentos 
para onde os produtos serão destinados. No 
nosso caso, esse diálogo é feito quase que 
exclusivamente com o Gerente de Alimentos 
e Bebidas, que é para onde nós fazemos mais 
compras. Costumamos afirmar que não temos 
fornecedores e sim parceiros, pois contamos 
com a palavra deles para atender prazos e 
manter o hotel em operação. Relacionamento 
e competência são essenciais dentro desse 
processo”, explicou Bacelar, ressaltando que 

para a empresa, pois se tratam de fatores 
que podem comprometer a credibilidade da 
marca. Avaliamos tudo”, afirmou Yoshida.

Da esquerda para a direita: Wagner Neves, da Estancorp, Érico Yoshida, do Hilton São Paulo Morumbi, Rogério Bacelar, do 
L´Hotel PortoBay São Paulo e Edgar Oliveira
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o hotel não é apenas a edificação e sim as 
pessoas que ali trabalham.

Wagner Neves, experiente profissional do 
segmento, complementou a fala dos confrades 
compartilhando a sua expertise na Estancorp. 
“Trabalhamos com homologação em parceria 
com o líder corporativo de cada departamento. 
No caso de alimentos, por exemplo, o Chef de 
cozinha corporativo participa da avaliação dos 
produtos. Depois que o produto foi aprovado, 
avaliamos a questão comercial e realizamos 
visitas técnicas. Tudo isso é feito sem perda de 
tempo, quando abrimos uma homologação, 
participam cerca de cinco fornecedores. Se é 
um parceiro que já atua conosco e permanece 
com a qualidade inalterada, ele também tem 
lugar nesse processo. Nossa preferência é por 
fornecedores que possam nos atender por 
cerca de seis meses. Nos amenities, o processo 
é o mesmo, exceto pela participação, que 
nesse caso, fica a cargo de alguma liderança 
da governança”, detalhou o gestor.

Bacelar reforçou o comprometimento dos 
fornecedores como principal elo da corrente 
entre os dois lados - hotel e fornecedor. “Temos 
que respeitar datas para que, só assim, possamos 
manter os departamentos em funcionamento. 
Confiança é primordial”, ressaltou.

Para Yoshida, o importante dentro desse 
negócio é o cumprimento dos prazos, 
evitando justificativas para a matriz em caso 
de postergação de entregas. “Avaliação do 
produto é importante também para que não 
aconteça de receber produto diferente do que 
foi acordado. Antecipação é boa, se possível, 
mas se não, que pelo menos se cumpram 
prazos. Cancelamento de pedidos é algo que 
evitamos, pois exige que se faça nova escolha 
de fornecedor, o que leva mais tempo”, explicou.

Neves também afirmou que o 
comprometimento é essencial para o hotel. 
“É óbvio que atrasos atrapalham a operação 
dos hotéis. Um ponto a ser trabalhado é 
que o fornecedor avise com antecedência, 
permitindo ao hoteleiro criar um plano B. 
Isso raramente acontece nos dias atuais, 
geralmente o hoteleiro é pego de surpresa e 
precisa correr contra o tempo. Conseguir novas 
oportunidades depois de um caso desse é o 
maior desafio dos fornecedores. Isso mostra 

que preço não é tudo”, destacou.
O mediador Edgar Oliveira questionou outros 

aspectos que possam ter peso na decisão da 
homologação, como certificação de qualidade, 
práticas sustentáveis, se a empresa não utiliza 
trabalho escravo, entre outros. “O fornecedor 
que trabalha de forma correta e entrega um 
produto de qualidade, vai ser reconhecido pelo 
mercado. Visitas técnicas servem para isso, 
para que o empreendimento se certifique de 
que aquela empresa não só entrega o produto 
que ela precisa, como também se alinha às 
políticas exercidas pelo empreendimento”, 
disse Neves.

Yoshida reforçou que o Hilton, como empresa 
mundial, verifica a saúde financeira de seus 
fornecedores e se as empresas atendem as 
expectativas da rede referentes a práticas 
de sustentabilidade, referências comerciais, 
idoneidade, cumprimento de prazos, entre 
outros. Bacelar também apontou os mesmos 
cuidados dentro do PortoBay.

Hotéis de luxo têm métodos diferentes para 
compras?

Jeorge Araújo, Comprador do Sheraton 
São Paulo WTC Hotel; e Lúcia Leite, Gerente 
de Compras do Renaissance São Paulo Hotel 
e do Marriott Executive Apartments São Paulo  
também tomaram lugar na mesa de debates 
para compartilhar com o público alguns 
métodos adotados pelo departamento de 
compras nos hotéis em que atuam.

Lúcia explicou que sua atuação abrange 
outros hotéis, mas o Renaissance São Paulo 
tem uma certa predileção, pois funciona como 
uma espécie de termômetro do mercado. 
Araújo afirmou que: “O fornecedor para 
atender a hotelaria precisa ter qualidade, 
preços, prazos e estabilidade financeira. Isso 
é importante para que os empreendimentos 
não sejam prejudicados no futuro por conta 
de uma má administração da empresa que 
fornece produtos e insumos”.

De acordo com Lúcia, todos os fornecedores, 
grandes e pequenos, são capazes de atender 
a Marriott, mas há de se entender quais são 
os produtos que um hotel cinco estrelas utiliza: 
“Hoje em dia você pode entrar no site do 
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Jeorge Araújo, do Sheraton São Paulo WTC Hotel, Lúcia Leite, do Renaissance São Paulo Hotel e Edgar Oliveira 
no segundo painel do evento
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hotel e entender seu segmento e, a partir daí, 
oferecer produtos que se alinhem à operação 

e ao perfil do público. Além disso, temos uma 
preocupação com a legislação do País, por 
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Para Jeorge, fornecedores são fornecedores 
independente da proporção da empresa: 

sermos uma empresa estrangeira, queremos 
transparência e ética em nossos processos”, 
destacou a executiva.

Fornecedores locais, segundo Lúcia, 
devem atender redes de acordo com a sua 
capacidade e logística: “Há de se entender o 
mercado no Brasil antes de tentar atender a 
demandas internacionais”. Jeorge concordou: 
“Não adianta tentar abraçar o máximo de 
hotéis sem estrutura”. Lúcia disse ainda que 
o compromisso de um hotel é com o público: 
“Não existe problema com o tamanho da 
empresa. Existem fornecedores pequenos que 
nos atendem e fazem um bom trabalho. Mas o 
que o fornecedor deve ter em mente é se tem 
logística para isso. E no caso de alimentos, 
pensar na legislação, na vigilância sanitária 
e seguir os padrões exigidos pela Anvisa”, 
observou ela.
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“Trabalhamos com fornecedores pequenos, 
acredito que para o empreendedor é até 
melhor que ele tenha dez clientes, e que todos 
paguem do que uma carteira grande com 
inadimplentes no meio”, opinou.

O executivo também apontou a utilização 
de fretes terceirizados como um dos erros 
frequentes cometidos pelos fornecedores: 
“Nesses casos, quando há atrasos, costuma-se 
colocar a culpa no frete, porque é terceirizado. 
Por outro lado, existem empreendedores 
que usam o próprio carro para levar os 
produtos para os hotéis, respeitando prazos 
e demonstrando comprometimento. Não dá 
para generalizar, são casos e casos”, destacou.

Lúcia explicou o passo a passo no processo 
de compras da Marriott: “Os contratos são 
feitos de acordo com o hotel, pois cada um 
tem seu estilo. Bebidas utilizadas em um não 
podem ser utilizadas em outro e vice-versa. 
As apresentações são feitas hotel por hotel. 
Para os fornecedores que querem vender para 

“Fornecedores têm que ter em mente se possuem a logística necessária para não deixar os hotéis na mão”, disse Lúcia Leite
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um empreendimento em Santos, sugiro 
que façam a visita técnica e aprendam 
sobre a atuação do hotel e o perfil 
do público atendido. Muitos produtos 
precisam ser customizados e precisamos 
da disponibilidade dos fornecedores”, 
finalizou Lúcia. Para Araújo, o pós-venda 
é a fase em que as empresas devem 
dispensar maior atenção, atendendo 
e respondendo as solicitações dos 
compradores.

Entendendo as diferentes políticas dos hotéis
O painel seguinte, ‘Entenda a política 

de compras dos hotéis de luxo’, teve 
moderação de Vinícius Medeiros, Editor 
do site Hôtelier News. Participaram: Paula 
Silveira, Coordenadora de Compras do 
Hotel Unique, em São Paulo e Unique 
Garden, em Mairiporâ, no interior 
paulista; Tales Lyra, do departamento 
de compras do Palácio Tangará; Antônio 
Luiz O. Magalhães, do departamento de 
infraestrutura do hotel Maksoud Plaza; 
e Anderson Silva, comprador do hotel 
Ca´D´oro.

Antônio Luiz O. Magalhães começou 
o painel fazendo um resumo da história 
do icônico Maksoud Plaza, em São Paulo. 
Paula Silveira iniciou explicando as 
diferenças entre a unidade de São Paulo 
e Mairiporã: o primeiro é voltado para o 
business e o do interior paulista serve 
o segmento de lazer e relaxamento. 
Tales Lyra falou sobre o ineditismo do 
Palácio Tangará: “Não nos consideramos 
seis estrelas, somos humildes, mas 
trabalhamos em nome do conforto e do 
melhor para nossos hóspedes”, destacou. 
Anderson Silva cumprimentou o público e 
contou que já está há três anos à frente 
do departamento no hotel Ca´D´oro.

Paula resumiu em uma única palavra 
o segredo do sucesso do departamento: 
empatia. “Antecipar ao cliente, ser 
transparente e nunca prometer o que não 
pode cumprir é importante”, disse ela. 
Antônio Magalhães explicou o andamento 
das entregas no Maksoud Plaza e reforçou 

a importância do acompanhamento do 
processo. “Temos que saber a procedência 
dos produtos, fazer a monitoração, o exame 
dos utensílios, ter em mente que se deve evitar 
qualquer mínima ameaça de contaminação. 
Não podemos dizer para o hóspede que não 
temos tal prato ou tal produto, que volte outro 
dia. Se for adquirir equipamento, estudar onde 
ele será utilizado, a sua manutenção e outros. 
É uma relação de confiança”, opinou o gestor.

Estreitando laços com fornecedores
Anderson Silva, do Cad´D´oro, voltou a 

destacar a importância da parceria: “É preciso 
criar um laço de amizade com os fornecedores. 
Criar uma relação ganha ganha, tudo a favor 
do bem-estar do hóspede”, afirmou.

Para Paula, os fornecedores que mantêm 
laços com os empreendimentos aprendem a 
levar novidades para os hotéis, segundo sua 
categoria e perfil de hóspede. Tales Lyra, do 
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Tangará, disse que a confiança é importante 
porque acompanha o profissional em todos 
os momentos de sua trajetória. “Quando você 
estabelece confiança, onde quer que você 
vá no futuro, você sempre se lembrará do 
fornecedor como o ideal para atender a sua 
operação”, definiu.
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Preço ou prazo
Para os participantes do painel, qualidade 

é uma condição básica para o fornecedor. 
Isso visto, preço e prazo são outros aspectos 
importantes para o hotel. “Nós, que lidamos com 
hotéis de luxo, temos que oferecer qualidade, 
isso é essencial, o luxo implica qualidade. O 
pós-venda é importante e fundamental dentro 
dessa operação”, disse Paula.

Magalhães falou sobre os pequenos 
fornecedores e a sua relevância dentro do 
mercado: “Para os pequenos fornecedores 
as portas estão sempre abertas. Recebemos 

e-mails, analisamos produtos e se for a nossa 
área, estudamos uma compra, se não for, 
encaminhamos para outra área”, explicou. 
Paula opinou que fornecedores pequenos 
podem atender áreas específicas “exceto no 
que diz respeito aos amenities”.

De acordo com Anderson Silva, a importância 
do fornecedor pequeno é atestada pelo esforço 
feito pelos mesmos para emplacar o seu produto: 
“Eles sim têm o perfil de quem pega o produto, 
coloca no carro e leva para o hotel, tudo para 
não deixar o empreendimento na mão. Isso deve 
ser levado em conta”, afirmou.

Rotinas de compras
Dentro do Maksoud Plaza, Magalhães 

explicou que a complexidade de gestão desse 
processo de compras requer a sinergia entre os 
departamentos: “Cada área faz a sua pesquisa e 
identifica o que estão precisando. A mesma coisa 

Os quatro profissionais de compras debatem sob a mediação de Vinícius Medeiros
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com o setor de A&B. Você não muda o que está 
consolidado como práticas assertivas dentro do 
hotel, você as complementa”, disse ele.

O painel finalizou destacando a importância 
das feiras como a Equipotel como principal 

aglutinadora de soluções e novidades para a 
indústria hoteleira. 

Logo na sequência, Analuiza de Andrade, 
analista do Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas tomou a palavra 

Analuiza de Andrade, analista do Sebrae
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Passo a passo da homologação
O último painel da programação, ‘Como as 

grandes redes homologam os fornecedores?’ 
contou com a presença de Patrícia Koyama, 
Gerente de Produto da Atlantica Hotels; Ricardo 
Wong, especialista de compras da Accor 
América do Sul; Michel Otero, Diretor de Obras, 
Projetos e Aberturas Hoteleiras da Nobile; e 
Cristiano Pereira, Gerente de Suprimentos da 
Rede Deville de Hotéis.

Patrícia iniciou falando sobre seu papel 
na Atlantica Hotels, cujo portfólio abrange 

130 empreendimentos, contando com as 
unidades da Vert Hotéis. “Meu papel na 
Atlantica é especificar os produtos para cada 
empreendimento e homologar fornecedores. 
A partir daí, aciono a equipe técnica das 
bandeiras, para que eles me passem os 
padrões a serem seguidos. As bandeiras da 
Atlantica também possuem seus próprios 
padrões, das categorias econômica e luxo”.

Michel Otero veio na sequência explicando 
como a Nobile Hotéis, em 11 anos de atuação 
se tornou a terceira maior rede hoteleira 
do Brasil, ultrapassando as fronteiras neste 
ano e chegando ao Chile. “Implantei cerca 
de 90 hotéis no Brasil. Estamos abrindo 
produtos novos no Chile e no Peru, queremos 
internacionalizar a empresa, sem tirar o foco 
do Brasil, onde a companhia já se encontra 
bem posicionada”, disse o executivo.

Ricardo Wong destacou que a Accor já possui 
100 hotéis na carteira de desenvolvimento 
na América do Sul; ele integra a equipe de 

e, na sua palestra, deu o tom da estratégia de 
encadeamento produtivo e oportunidades pra 
grandes e pequenas empresas nas cadeias 
produtivas incluindo a hotelaria.

A analista apresentou o encadeamento 
produtivo como uma estratégia que visa aumentar 
a competitividade, a cooperação, a competência 
tecnológica e de gestão das empresas.
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Michel Otero, da Nobile Hotéis, toma a palavra no último painel do dia
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especialistas em compras da companhia 
francesa e substitui Gabriela Spinola, que não 
pôde comparecer ao evento.

Concorrência
Otero opinou que as empresas hoteleiras 

não deviam se enxergar como concorrentes, 
já que compartilham similaridades, como 
no caso das compras. “Somos parceiros 
nas compras. Nós da Nobile desenvolvemos 
uma plataforma, a HotelShop, para atender 
os hotéis independentes que utilizam nossa 
distribuição, e agora estamos abrindo o leque 
e atendendo a todos os hotéis. Trata-se de 
um portal inteligente de compras, um market 
place onde o fornecedor coloca seu produto 
com o melhor preço, o melhor prazo e o hotel 
compra. A logística fica a cargo do fornecedor, 
assim como a nota fiscal. É exclusivo para a 
hotelaria”, explicou, ressaltando que não há 
custo para o hoteleiro no cadastro.

Critérios
Para Patrícia Koyama, “o processo de 

homologação tanto para hotéis independentes 
quanto para unidades de redes são os 
mesmos: qualidade do produto, preço, prazo de 
entrega, atendimento e, principalmente, pós-
venda. Não adianta tratar bem o corporativo 
e esquecer dos hotéis. Os hotéis recorrem ao 
corporativo porque o fornecedor não ajuda. 
Fazemos levantamento da saúde financeira, 
ligamos para outros clientes e fechamos o ciclo: 
produto e fornecedor. A Atlantica tem muitos 
parceiros que nos ajudam, fazendo com que o 
hotel abra no prazo porque eles entregam no 
prazo. Temos mais de 150 fornecedores”.

Segundo Otero, o sucesso da Nobile como 
terceira maior rede do Brasil, se deve a iniciativas 
como a HotelShop. “Empresas novas sempre 
estão abertas para conhecer novos produtos 
e novos fornecedores. Os procedimentos, além 
do produto, prazo e preço, são embasados em 
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relacionamento. A homologação é simples. 
Temos mais de 200 fornecedores cadastrados. 
Mantemos uma parceria na área de vendas 
com os hoteleiros independentes por meio da 
Ameris. Estamos vendendo, não posso falar de 
números agora, mas é de grão em grão que a 
galinha enche o papo”.

Ricardo Wong explicou que o processo de 
homologação da Accor é semelhante aos de 
outras redes, exceto por três características: “A 
Accor prefere não trabalhar com fornecedores 
que dependam somente dela para sobreviver; 
segundo, avaliamos contratos que possam se 
estender globalmente; e terceiro, avaliamos 
a capacidade de tropicalização de produtos, 
adequando os de fora para o mercado nacional. 
Atualmente, são mais de 400 fornecedores 
homologados”, disse.

A Deville mantém parceiros fixos e, para 
adicionar fornecedores, segundo Cristiano 

Pereira, “é preciso persistência, garra e 
comprometimento com as situações. Os 
principais pontos são preço, prazo de entrega e 
qualidade. Diferenciais além são determinantes 
para que entrem na Deville”.

E em caso de desistência pelas redes, 
ou “desomologação”? Segundo Pereira, os 
fatores principais para que uma rede deixe de 
comprar são: falta de comprometimento de 
entrega e aumento de preço. Na Accor, a fila 
também anda, mas é raro. Wong explica que o 
público que trabalha com hotelaria é bastante 
engajado. “Mas se não houver cumprimento de 
contrato, também chamamos o fornecedor para 
conversar”, ressaltou. Michel Otero disse que em 
todos os anos no segmento, desligou cerca de 
três empresas apenas. “No caso de entrega de 
gato por lebre, e no caso de prazo de um mês 
se tornarem seis. Também quando a pessoa 
utiliza de meios antiéticos para conseguir o que 
quer. Nesse caso é feita uma carta para todos 
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“Qualidade do produto, preço, prazo de entrega e pós-venda são essenciais”, diz Patrícia Koyama, da Atlantica Hotels
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Fiscalização
Otero explicou que na Nobile Hotéis, “existem 

produtos de prateleira e outros customizados. 
Produtos customizados são aqueles que, de 
acordo com a categoria do empreendimento, 
exigem a presença de consultorias técnicas. 
Colchão, por exemplo, tem um número de molas 
que deve ser obedecido. Temos um critério 
exagerado nesse sentido, pois o hóspede fica 
cerca de oito horas em cima dele. Tem que ser 
melhor do que o que ele tem em casa, para 
que ele retorne”, destacou.

Ao final do evento, o anfitrião Edgar Oliveira 
sorteou dois patinetes elétricos cedidos 
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os Gerentes Gerais para que não trabalhem 
mais com essa empresa”, observou. Patrícia 
Koyama disse que, na Atlantica Hotels, esse 
procedimento é raro. “Somente no caso de 
não atendimento ou de problemas sérios 
com hotéis. Em 13 anos de Atlantica, só vi isso 
acontecer duas vezes”, revelou.

Após o término dos sorteios de vários 
brindes aos hoteleiros presentes, foi servido 
um coquetel aos convidados e, entre as várias 
opções de petiscos, estavam as salsichas de 
aperitivo da marca Berna. Para harmonizar 
foram servidos vinhos de altíssimo padrão 
de qualidade da Casa Valduga, sendo eles: 
Origem Tinto seco Merlot, Arte espumante Brut 
e Identidade Premium Gewurztraminer branco.

pela RCell e uma cafeteira de cápsulas da 3 
Corações, presente da Editora Ejota. 

O Fórum de Compras da Revista Hotéis foi 
uma realização da Editora Ejota com apoio 
da Equipotel, FOHB - Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, Saga Systems, LG, Rossmark 
Móveis, Teka Profiline, Ecco Cosmetics, HTH 
Pro, Ark Flex, Sealy, Harus, RCell, R1 Soluções 
Audiovisuais, Berna, Casa Valduga, Abrachor 
Brasil, Diário do Turismo, Guia do Profissional 
de Hotelaria e Restaurantes e Hôtelier News.

Helena Ota, da Editora Ejota, entrega a cafeteira de cápsulas 
para Tales Lyra, do Palácio Tangará

Miki Hiroshi, da RCell, entrega um dos patinetes para Antônio 
Magalhães, do Maksoud Plaza

Vinhos da Casa Valduga foram servidos no coquetel
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Coquetel servido pela marca Berna
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HITEC 2019 aconteceu com sucesso

O Minneapolis Convention Center, nos 
Estados Unidos, foi palco entre os dias 17 e 20 de 
junho da HITEC 2019, a maior feira de tecnologia 
de hospitalidade do mundo. O evento, 
promovido pela HFTP – Hospitality Financial 
and Technology Professionals, reuniu o que 
existe de mais atual em tecnologia em um só 
lugar. A grade de programação foi repleta de 
temas atuais e interessantes, atraindo um bom 
público. Os nossos correspondentes Bianca 
Sampaio e Luis Maurício Valente fizeram a 

cobertura desse evento e destacam que: A AI 
– Inteligência artificial é cada vez mais usada 
na hotelaria para interagir com os hóspedes 
gerando engajamento e fidelização, e existem 
inúmeras oportunidades de negócio no 
mercado através do uso da interação por voz. 
O reconhecimento facial é importante para a 
segurança do hotel e, permite agregar valor 
à experiência dos hospedes, seja agilizando 
processos ou ofertando serviços personalizados 
durante a estadia.

O evento foi promovido pela HFTP – Hospitality Financial and Technology Professionals

A nossa correspondente Bianca Sampaio na entrada da HITEC 2019
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O evento teve a participação de grandes 
empresas da tecnologia mundial, como a 
Amazon, que montou um apartamento de hotel 
dentro da feira, para mostrar as possibilidades 
de interação do hóspede com o hotel por meio 
de voz, uma tendência muito forte no mercado. A 
Assa Abloy apresentou em seu estande o Vostio 
Access Management, uma solução baseada 
em nuvem da próxima geração, que permite 
aos hoteleiros gerenciar suas operações de 

acesso de segurança de qualquer lugar e a 
qualquer momento. A Zoox foi a única empresa 
brasileira presente nesse evento e apresentou 
a solução de BigData através do WiFi, Check In, 
Check Out e pagamento via reconhecimento 
facial, integrado ao PMS. Basta o hóspede se 
cadastrar uma vez em qualquer cliente da Zoox 
e ele sempre será reconhecido em qualquer 
hotel que tiver a Zoox instalada, fazendo o 
Check In ou Check Out em segundos.

Rafael Albuquerque, Luis Mauricio Valente e os executivos Daniel e Rafael da Zoox, única 
empresa brasileira a participar da HITEC 2019

Corredores onde estavam os expositores da Hitec 2019
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35ª edição da Fispal Food Service recebeu 57 mil visitantes
Essa é a maior feira para o setor de alimentação fora do lar da América Latina e 

contou com várias atrações setorizadas

Tendências e novidades para o setor de 
alimentação fora do lar foram alguns dos principais 
fatores que atraíram um público visitante de 57 
mil pessoas na 35ª edição da Fispal Food Service, 
maior feira para este setor da América Latina. O 
evento, que ocorreu entre os dias 11 e 14 de junho, no 
Expo Center Norte (SP), contou com 470 expositores 
representando 1.800 marcas. Elas atendem os 
segmentos de restaurantes, pizzarias, lanchonetes, 
bares, hotéis e demais estabelecimentos do 
setor. Muitos expositores que participaram 
são tradicionais no segmento hoteleiro, como: 
Desbravador software para gerenciamento, Prática 
Fornos, Multi-grill, Topema, Macom, Elvi, São Rafael 
Câmaras Frigoríficas, Tramontina, Cozil, Dipratos, 
Rational, Engefood, entre outros.

Neste ano, o público teve mais uma vez à 
disposição o setor de alimentos e bebidas. Cerca de 
28% dos expositores presentes no pavilhão exibiram 

insumos e ingredientes vindo de países, como 
Egito, Grécia, Indonésia, Tailândia, China, Sri Lanka, 
Itália, entre outros. A feira apresentou também 
uma série de atrações inéditas desenvolvidas 
para aprimorar o conhecimento dos empresários 
que atuam na alimentação fora do lar. “O food 
service no Brasil vem crescendo ano a ano  e tem 
potencial para expandir muito mais, contudo, 
para acompanhar este ritmo é preciso que o 
empresário esteja antenado com as principais 
exigências do consumidor”, comenta Clélia Iwaki, 
Diretora da Feira. 

De acordo com Clélia, todas às atrações do 
evento apresentaram conteúdo que auxiliam na 
atualização e ampliação do conhecimento do 
público. Além disso, mostram os caminhos que o 
empreendedor deve seguir para ter sucesso em 
seu negócio. “Em 35 anos de história, a Fispal Food 
Service se consolidou como referência para este 

Os corredores ficaram repletos de visitantes durante os quatro dias do evento
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setor devido aos esforços para trazer informação 
de qualidade ao seu público”, finaliza.

Atrações inéditas
Nesta edição, a feira contou mais uma vez 

com o espaço de alimentos e bebidas com a 
exposição de produtos veganos e regionais. Foram 
131 empresas de alimentos e bebidas, ingredientes 
e insumos que representaram 28% do total de 
expositores.  O volume representa crescimento de 
30% na comparação com 2018. Sempre atenta às 
principais mudanças do mercado, a Fispal Food 
Service apresentou uma série de atrações inéditas.  
Uma delas foi o Fispal Innovation, um espaço criado 
para apresentar inovações que chegam para 

ajudar a ampliar a competitividade de empresas 
deste setor. Outra atração que atraiu bastante 
visitantes foi a Arena Food & Beverage, que teve 
a participação da rede francesa Accor, nos dias 
12, 13 e 14 de junho. O objetivo desse espaço foi 
mostrar oportunidades e desafios de alimentos 
e bebidas dentro do segmento de hotelaria. A 
atração inédita, que ocorreu paralelamente à 
feira, proporcionou conteúdo de alta qualidade 
com grandes chefs, executivos e empreendedores 
do mercado. A atração gratuita proporcionou três 
dias de palestras com objetivo de compartilhar 
conhecimento e tendências deste setor visando 
promover a evolução dos negócios e aumentar 
a lucratividade de empresas do food service que 
atuam em hotelaria.

Clélia Iwaki: “Todas atrações do evento apresentaram conteúdo que auxiliam 
na atualização e ampliação do conhecimento do público”

O objetivo da Arena Food & Beverage foi mostrar oportunidades e desafios de 
alimentos e bebidas dentro do segmento de hotelaria
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Hotel Transamerica 
Executive Jardins inaugurou 
restaurante Mirá

Culinária moderna e descontraída em um 
ambiente acolhedor e sofisticado. Essa é a 
proposta do Mirá Restaurante, que iniciou 
oficialmente suas operações no dia 3 de junho 
no Hotel Transamerica Executive Jardins, 
localizado na capital paulista. O restaurante 
é o primeiro gerenciado pela Transamerica 
Hospitality Group fora de suas flagships, em São 
Paulo e em Una, na Bahia. A proposta para o 
Mirá é levar a excelência em gastronomia para 
a região da Avenida Paulista aliada ao perfil do 
consumidor atual.  

Batizado de Mirá, que em Tupi Guarani 
significa ‘gente’, o restaurante ocupa o andar 
térreo do hotel. O projeto foi desenhado pela 
arquiteta Flávia Cardim, que se inspirou na 
cultura indígena para a escolha do piso e dos 
detalhes do espaço. A decoração mescla sofás 
aconchegantes e mobiliário moderno a fim de 
criar um ambiente intimista. Para quem tem 
pressa, o balcão do bar e as mesas coletivas 
oferecem comodidade sem perder o conforto. 

O restaurante também conta com rede Wi-Fi e 
tomadas para laptop ou celular. 

O Mirá está aberto para o público geral de 
segunda a sábado com buffet para o café da 
manhã e almoço. No jantar o cardápio é à la carte, 
apresentando lanches, porções, massas, risotos 
e sopas. Hóspedes do Transamerica podem pedir 
pratos do cardápio diretamente no quarto.  

Entre as opções, destaque para o Tortelli 
de abóbora com brie ao molho de manteiga 
de sálvia e para os Medalhões de filé au 
poivre servidos com batatas ao estilo francês. 
De sobremesa, o já reconhecido Pudim 
Transamerica, que antes era vendido apenas 
no Hotel Transamerica São Paulo e, agora, está 
disponível com exclusividade no Transamerica 
Executive Jardins. 

Enjoy Olímpia Park Resort 
inaugurou Spa

O Enjoy Olímpia Park Resort, localizado 
no município de Olímpia (SP), inaugurou 
recentemente seu novo SPA. Aberto das 10h00 
às 22h00, para maiores de 16 anos, o local conta 
com uma piscina grande, duas banheiras 

Decoração mescla sofás aconchegantes e mobiliário moderno
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de hidromassagem com aquecimento por 
trocador de calor e sauna para até 15 pessoas. 
Além disso, disponibiliza serviço de massagem 
em cabanas na área externa, que possui 
arquitetura contemporânea em seus 255 m².

Anexo ao hotel também está o novo 
shopping da cidade de Olímpia, o Villa Mall 

Olímpia Park, que oferece diversas opções de 
lojas e restaurantes e um espaço de eventos. 
Em frente ao terceiro parque aquático mais 
visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais, o 
Enjoy Olímpia Park Resort garante uma viagem 
repleta de diversão para a família e sossego 
para os pais.

Espaço conta com sauna para até 15 pessoas
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Blue Tree Premium Florianópolis 
(SC) iniciou retrofit em suítes 
de frente para o mar

O hotel Blue Tree Premium Florianópolis 
investe na modernização de 48 apartamentos 
localizados de frente para o mar. As obras 
começaram em maio e seguem até setembro 
deste ano. 

Entre as novidades, um projeto 
luminotécnico, direcionado ao conforto visual, 
e o redimensionamento do pé direito, a fim 
de ampliar as janelas dos quartos, o que 
possibilitará uma visão ainda mais privilegiada 
da praia.

O hotel está situado na principal rota 
gastronômica dos bares e restaurantes da 
capital de Santa Catarina, possibilitando 
aos hóspedes usufruir dos melhores 

serviços e atividades aliados ao conforto de 
apartamentos atualizados e a atenção em 
bem servir da Blue Tree Hotels.

As facilidades do empreendimento 
incluem salas de eventos, business center, 
estacionamento, fitness center, piscina 
com deck, sauna a vapor, bicicletas para 
empréstimo, massagista profissional 
terceirizada, lobby bar, o D.O. Pescador 
Restaurante e room service 24 horas. 

Deville Prime Salvador 
reinaugurou Restaurante 
Sabores de Itapuã

Após uma reforma que durou 60 dias com 
aporte de R$ 1,1 milhão, o Hotel Deville Prime 
Salvador (BA) reinaugurou, no final do mês de 
maio, o restaurante Sabores de Itapuã, com 
novas experiências, tendências e sabores 
para habitantes locais e viajantes de todas as 
partes do Brasil e do mundo.

O Gerente Geral da unidade, Miguel 
Comandulli, explica que “o projeto do arquiteto 
Jayme Bernardo destaca-se pela atmosfera 
sofisticada com toque contemporâneo, 
integrando o restaurante à área verde e à piscina 
do hotel, com seu amplo terraço, reforçando 
ainda mais o padrão de excelência e de serviços 
já conhecido da Rede de Hotéis Deville”.

A experiência gastronômica do Restaurante 
Sabores de Itapuã leva a assinatura do Chef 
Julio Cesar e oferece pratos que vão da cozinha 
clássica à contemporânea, sem esquecer da 
cozinha regional. No cardápio estão pratos 

Vista aérea do hotel

Área externa do restaurante Sabores de Itapuã
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como Tabule de Quinoa vermelha, Lombo 
de Cordeiro ao molho de hortelã e Cuscuz 
Marroquino, além das tradicionais Moquecas 
de Camarão e Frutos do Mar. A cozinha foi 
projetada de modo que os hóspedes e outros 
comensais acompanhem o preparo dos 
pratos, principalmente no café da manhã. O 
restaurante aumentou sua capacidade para 
atender 200 pessoas e está aberto todos os 
dias para o café da manhã, almoço e jantar. 
Seu novo layout permite vários ambientes 
e privacidade para pequenos grupos e 
comemorações variadas. 

Bristol Jangada Fortaleza Hotel 
(CE) investe em janelas duplas 
para redução de ruídos

Pensando no conforto acústico e no sono 
tranquilo de seus hóspedes, o Jangada 

Fortaleza Hotel, localizado na capital cearense, 
apostou na instalação de janelas duplas em 
56 apartamentos que ficam na fachada 
da Avenida da Abolição. Futuramente, o 
empreendimento pretende estender a 
comodidade para todos os quartos.

De acordo com o Gerente Geral, Henry 
Schade, “a região não é excessivamente 
barulhenta, mas fica em uma avenida com 
momentos de fluxo mais intenso. Pensando 
no conforto dos hóspedes, em especial 
aqueles que descansam durante o dia, como 
os tripulantes das companhias aéreas que 
são frequentemente recebidos no local, 
procuramos reduzir ao máximo os ruídos”. 

As janelas são do modelo de correr em 
alumínio branco, têm duas folhas, vidro laminado 
incolor de 6mm, possuem fecho concha e trava 
automática. A solução proporciona o melhor 
custo-benefício entre as demais opções e tem 
como característica principal a rapidez na 
instalação como fator decisivo.

Fachada do Bristol Jangada Fortaleza

Hotel Vision Hplus Express+ 
lançou quartos com vista da 
Esplanada dos Ministérios

A Hplus Hotelaria lançou recentemente uma 
nova categoria de quartos no hotel Vision Hplus 
Express+, em Brasília (DF): o Apartamento Luxo 
View, com vista panorâmica da Esplanada dos 
Ministérios. 

Da sacada é possível avistar os principais 
cartões postais da cidade, como o Congresso 
Nacional, o Supremo Tribunal Federal, 
o Palácio do Planalto, os Ministérios, a 
Catedral de Brasília, o Museu da República e 
o Teatro Nacional. Quinze quartos integram 
a modalidade. “Formatamos uma nova 
categoria de apartamentos em que o hóspede 
poderá contemplar a arquitetura de Oscar 
Niemeyer”, comenta o Diretor de Vendas da 
Hplus Hotelaria, Fernando Bellini. O Vision Hplus 
Express+ é um dos 14 hotéis da rede em Brasília. 
O empreendimento se destaca por dispensar 
os hóspedes do check-out e pela avaliação 
como ‘fabuloso’ por nove mil viajantes no site 
Booking.com. 
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Comodidades

Infraestrutura e lazer

Com conforto de um hotel quatro estrelas, 
o Apartamento Luxo View conta com amenities 
da marca L’occitane, abertura de cama com 
chocolate, cafeteira e chaleira elétricas, uma 
água de cortesia por diária, umidificador de 
ambiente, internet wi-fi cortesia, TV a cabo, 
mesa de trabalho, balança digital, tábua, 
ferro de passar, secador de cabelo, espelho 
de aumento, cofre digital, serviço de quarto 24 
horas, além de uma estrutura com minicozinha, 
micro-ondas, geladeira e utensílios que tornam 
a estadia mais prática e confortável.

O restaurante, localizado na cobertura, possui 
vista panorâmica. O café da manhã é cortesia. No 
almoço, diariamente, o local oferece um serviço de 
bufê executivo, com gastronomia contemporânea. 
Em um espaço próximo, uma piscina ao ar livre 
com terraço. Há, ainda, o Premium Club, complexo 
de lazer disponível aos hóspedes, com fitness 
center, piscina aquecida e sauna úmida. Além 
disso, salas de reuniões, espaço e estrutura para 
eventos compõem a infraestrutura do hotel.

O apartamento Luxo View

B&B Hotels investe R$ 3,5 
milhões em modernizações na 
unidade de Uberlândia

A B&B Hotels anunciou recentemente que 
está trabalhando na modernização de seu 
empreendimento localizado em Uberlândia 
(MG). O investimento de aproximadamente 
R$ 3,5 milhões feito pelo grupo de origem 
francesa abrange uma repaginação nos 
quartos, restaurante e lobby, reproduzindo o 
conceito visual já utilizado pela bandeira em 
suas unidades na Europa.

Com projeto assinado pelo arquiteto 
Thomas Michaelis, as obras estão previstas 
para terminar até o fim do mês de julho. As 
mudanças promovidas pela rede hoteleira, 
conhecida pelo estilo econochic, deixarão 
a unidade de Uberlândia ainda mais 
aconchegante e funcional. Além disso, o hotel 
permanece Pet Friendly, propiciando aos 
hóspedes levarem consigo cães e gatos de até 
14 quilos.

Segundo a Gerente Geral da B&B Hotels no 
Brasil, Laura Martins, a unidade de Uberlândia 
ficará alinhada com o padrão das unidades 
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da rede na Europa. “Seja para estadas curtas, 
como uma viagem a trabalho, ou mesmo para 
turistas em férias, o hotel oferecerá ainda mais 
estrutura para descansar”, destaca. 

Grupo La Torre investe R$ 2 
milhões em estrutura de praia

Composta por 6.000 m² de praia, 140 metros 
de frente mar e 600 m² edificados divididos em 
três módulos, a estrutura de praia do Grupo 
La Torre, de Porto Seguro (BA), contou com 

Um dos 128 quartos do B&B Uberlândia

O Clube de Praia é reservado aos hóspedes do empreendimento baiano

investimento de R$ 2 milhões. Ela  é formada 
pelo Clube de Praia, pelas cozinhas e pelo 
restaurante Gino Gastronomia.

O Clube de Praia é reservado aos hóspedes do 
empreendimento baiano e tem uma capacidade 
para 600 pessoas, entre espreguiçadeiras 
e mesas. O novo espaço tem um buffet de 
petiscos e oferece vinhos tinto, branco, rosé, 
espumantes e vários tipos de cerveja. As noites 
gastronômicas garantem peixes inteiros na 
grelha e opções de pratos árabes, incluídos no 
serviço All Inclusive do La Torre.
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Nobile Suites Monumental 
investe em ampla modernização

O empreendimento, localizado no Setor 
Hoteleiro Norte em Brasília (DF), terminou 
recentemente a modernização do lobby, que 
culminou na criação do espaço lobby café, 
troca de luminárias, nova identificação visual, 
inserção de tijolinhos ingleses nas paredes 
laterais e, além disso, houve instalação de um 
novo espaço de 100 m² para o fitness center, 
que demandou investimentos de R$ 500 mil. 

Já o restaurante Gino Gastronomia Praia 
do Mutá atende a demanda do público em 
geral, de turistas ou moradores da Costa do 
Descobrimento. A culinária do estabelecimento 
é italiana reinterpretada, com foco nas massas 
frescas recheadas produzidas em laboratório 
próprio. Entre sofás estilo lounge e mesas 
internas, o Gino tem capacidade para 300 
pessoas e não faz parte do all inclusive do La 
Torre Resort.

A fachada também foi revitalizada e recebeu 
uma pintura que custou cerca de R$ 290 mil. 
“O objetivo é manter o empreendimento bem 
posicionado num local em que a concorrência 
é acirrada e pequenos detalhes nos serviços e 
a infraestrutura atualizada fazem a diferença 
para atrair e fidelizar os clientes”, avalia Danilo 
Stacciarini, Gerente Geral do empreendimento.

E ele informa que já está em curso a 
modernização dos 120 apartamentos que fazem 
parte do pool de locação. Serão trocados os pisos 
dos banheiros por porcelanatos, os equipamentos 
de ar condicionado serão modernizados e será 
instalado vinílico em substituição ao piso de 
cerâmica. “Para isso fizemos quatro protótipos 
para definir o melhor layout. A assembleia dos 
condôminos aprovou esse investimento no mês 
de abril e já iniciamos a reforma. O objetivo é que 
a obra esteja concluída em junho do próximo ano. 
Além de facilitar a limpeza dos apartamentos, 
essa reforma agregará ainda mais conforto aos 
nossos hóspedes e deverá demandar cerca de 
R$ 900 mil em investimentos”, prevê Stacciarini.

Danilo Stacciarini e Daniel Gonçalves estão otimistas na performance do restaurante depois da reforma
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Porto Seguro Eco Bahia Hotel 
inaugurou Restaurante Aroeira

O Porto Seguro Eco Bahia Hotel oficializou no 
dia 30 de maio a inauguração do Restaurante 
Aroeira, comandado pela Chef Helô Lima, 
que declarou na ocasião: “queria fazer algo 
especial, pois estou na melhor fase da minha 
vida profissional, proporcionada pelos diretores 
do Porto Seguro Eco Bahia Hotel. Cheguei com 
muita energia, dedicação, força de vontade e 
inspiração para dar o máximo de mim a serviço 
dos clientes do hotel”.

A entrada da noite foi o Atum com guacamole 
e flocos de arroz, seguido pelo primeiro 
prato, Gratim de bacalhau com emmental. 
O segundo prato foi o Mignon com crocante 
de parma e a sobremesa Mousse de goiaba 
com queijo aerado, releitura da Chef para o 
tradicional Romeu e Julieta. O jantar também 
contou com uma carta de vinhos diversificada 
para diferentes perfis e paladares. O Diretor 
Executivo do Grupo Porto Seguro, Richard Alves, 
presente no evento, observou: “sabemos o 
quanto a gastronomia é importante para um 
destino turístico. E o Porto Seguro Eco Bahia 
vem ajudando a fortalecer a imagem do nosso 
destino junto a moradores e turistas”.

O interior do Restaurante Aroeira

Alta gastronomia
Outro ambiente do hotel, cujas obras tiveram  

início recentemente, é o restaurante, graças à 
parceria com a Sanoli. A empresa possui mais 
de 60 anos de tradição com forte atuação em 
servir alimentos a diversas empresas, escolas e 
hospitais e, agora, resolveu entrar no segmento. 
E o Nobile Suítes Monumental marca o início 
dessa nova operação. “Somos uma empresa 
com sólida atuação no mercado e muito know 
e expertise em servir alimentos. Diante das 
oportunidades existentes no segmento hoteleiro, 
resolvemos apostar nesse nicho de mercado. 
Para isso, fizemos uma parceria com o Nobile 
Suítes Monumental e devemos investir em torno 
de R$ 450 mil numa ampla repaginação do 
restaurante. Ele terá uma ilha central no preparo 
dos alimentos e uma moderna decoração 
para receber confortavelmente 90 pessoas. 
O objetivo é que esse novo restaurante seja 
uma referência de alta gastronomia no Setor 
Hoteleiro Norte, que já apresenta boas opções 
e tradição, atraindo um público diferenciado”, 
explica Daniel Gonçalves, Gerente de Alimentos 
e Bebidas do segmento hoteleiro da Sanoli.  

O Gerente Stacciarini destaca que a reforma 
do restaurante visa atrair um público que 
busca uma gastronomia mais requintada e isso 
servirá para trazer clientes para hospedagem. 
“Acreditamos que a revitalização do nosso 
restaurante venha combater a sazonalidade 
comum nos finais de semana e atrair um 
novo público. É possível que tenhamos um 
incremento de 5 a 10% na taxa de ocupação”. E 
Gonçalves avisa que a Sanoli pretende expandir 

ainda mais a operação no segmento hoteleiro. 
“Estamos em negociação adiantada com a 
Nobile para terceirizar o restaurante de outros 
empreendimentos. Enxergamos na hotelaria 
um ótimo nicho e vamos crescer diante das 
oportunidades”, finalizou Gonçalves.
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Revista Hotéis renovou parceria como Mídia Oficial da feira 
Equipotel

União gerou bons resultados para ambas as partes no ano passado e que devem ser 
superados em 2019

A Reed Exhibitions Alcantara Machado e a 
Editora Ejota renovaram parceria e a Revista 
Hotéis continua sendo a Mídia Oficial da 
Equipotel, a maior feira da América Latina de 
Hospitalidade. O contrato foi assinado por Edgar 
J. Oliveira, Diretor editorial da Revista Hotéis 
e Thaís Faccin, Gerente da Equipotel. No ano 
passado, essa união rendeu bons resultados 
e, como os líderes naturalmente se atraem, a 
renovação é analisada por Oliveira como um 
ganho para o mercado da hospitalidade. “No 
atual mundo globalizado, somar esforços é 
movimento chave para se manter competitivo. 
Essa parceria foi um sucesso no ano passado 
e fizemos várias ações que agregaram 
muito valor a nossa marca e a Equipotel, 
como: newsletter impressa de 48 páginas 
distribuída em nosso estande falando de tudo 
que iria acontecer na Equipotel 2018, assim 
como várias novidades apresentadas pelos 
expositores; cobertura em nossas redes sociais 
(Twitter, Facebook e Instagram); 41 entrevistas 
no Estúdio da Equipotel para a TV Hotéis com 
renomados profissionais que atuam no setor 
compartilhadas nas redes sociais; cobertura 
em tempo real em nosso site, totalizando 83 

entrevistas falando das palestras, eventos 
paralelos e das novidades apresentadas pelos 
expositores, e 32 páginas de divulgação da 
Equipotel 2018 na edição impressa de outubro. 
Esse trabalho árduo envolveu 12 profissionais 
multidisciplinares e, nesse ano, vamos superar 
as marcas alcançadas em 2018, a começar pelo 
estande. O espaço será dividido em estúdio de 
TV, uma redação e espaço de relacionamento, 
localizado próximo do Lounge da Equipotel”, 
assegura Oliveira.

Selo Hospitalidade
Outra ação que a Revista Hotéis repetirá 

nesse ano, junto a Equipotel, será a curadoria 
do Selo Hospitalidade. O objetivo desse 
selo é destacar no evento os expositores 
que apresentam soluções em inovações 
tecnológicas, de design ou funcionamento 
lançadas no último ano. Ao visitar os 
estandes, o público conhecerá as grandes 
novidades do evento, que são destaque no 
mercado. Quem faz a seleção dos produtos é 
o conselho consultivo da Equipotel, formado 
por renomados profissionais que atuam no 
segmento hoteleiro.

Do lado da Equipotel, a parceria vem como 
maneira de amplificar a divulgação do evento 
para público de maior interesse, além de 
reconhecer o trabalho de cobertura feito pelo 
veículo ao longo dos anos. “Ajudar o mercado da 
hospitalidade não significa apenas aproximar 
os compradores dos fornecedores do mercado 
da hospitalidade. Temos uma complexa cadeia 
de negócios que estão direta ou indiretamente 
envolvidos com o setor e um deles, de suma 
importância, é a mídia especializada. Temos a 
honra de desenvolver essa parceria com um 
veículo que há anos colabora para a expansão 
desse mercado tão importante para o País”, 
frisou Thaís Faccin, Gerente da Equipotel.

Momento da assinatura do contrato por Edgar J. Oliveira 
e Thais Faccin
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Hotel Novo Mundo reabrirá 
em 2020 para atender público 
estudantil

O empreendimento ícone localizado no 
Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro e que 
fechou as portas no último mês de março, 
reinicia as operações no primeiro semestre 
de 2020. Desta vez com foco em atender 
o público estudantil e com as obras de 
modernização iniciando em breve. Essa será a 
primeira unidade no Rio de Janeiro da Uliving 
especializada em hospedagem estudantil. 
A marca trouxe o conceito de hospedagem 
estudantil para o Brasil, popular em países da 
Europa e América do Norte. Hoje, a Uliving tem 
cinco unidades: três em São Paulo, capital; 
uma em Ribeirão Preto, interior de São Paulo; e 
uma em Sorocaba, também no interior de São 
Paulo. A expectativa é que o Uliving Rio tenha 
capacidade para aproximadamente 400 
moradores, que conviverão em comunidade 
usufruindo de amplos espaços compartilhados. 
Compartilhamento é a cultura da marca.

A memória do hotel permanecerá viva 
para aqueles que conheciam ou não o local.  
Para isso, está previsto um memorial com 
homenagens à sua história que estará à 
disposição de todos os visitantes. Um projeto 
exclusivo está sendo desenvolvido para o Rio 
de Janeiro, a fim de preservar a identidade 
arquitetônica do hotel.  

A Uliving oferece aos moradores toda 
a estrutura e suporte para proporcionar 
experiências únicas aos jovens que saem de 
casa para estudar. O estudante loca um quarto 
individual ou compartilhado, pode desfrutar 
de áreas comuns -  sala de estudos, sala de 
tv, cozinha comunitária, dentre outros - e da 

convivência com outros jovens, do mundo 
todo. A ideia é oferecer estrutura, troca de 
experiências e suporte nessa fase importante 
de formação. 

Hotel que era para ser Golden 
Tulip em Belo Horizonte, pode 
virar um hospital da Rede D’Or

A imponente edificação revestida de vidro, 
que fica às margens do Rio Arrudas, ao lado da 
rodoviária de Belo Horizonte e que inicialmente 
deveria ser um hotel de bandeira Golden 
Tulip, terá outra destinação. Será um hospital 
da Rede D’Or do empresário Jorge Moll em 
parceria com o BTG Pactual. As negociações 
estão em estágio bastante adiantado e, caso 
sejam confirmadas, Belo Horizonte ganhará 
um equipamento hospitalar de excelência. A 
questão será as adaptações que necessitam 
ser feitas numa edificação que foi projetada 
para ser um hotel e demandou mais de R$ 
200 milhões em investimentos. Haveria no 
local um centro de convenções com cerca 
de 7 mil m2 de área e capacidade para até 
três mil pessoas. Esse espaço terá várias 
alterações, assim como o andar onde estava 
sendo implantado um restaurante de culinária 
japonesa e dois internacionais, scotch bar e 
salas de reuniões. A área de lazer na cobertura, 
incluindo spa, piscina, fitness center, deverá 
sofrer adaptações, mas o heliponto existente 
é perfeito para o uso hospitalar. Itens de  

A imponente fachada do hotel Novo Mundo

A imponente edificação possui revestimento de vidro
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marcenaria, mobiliários, utensílios e enxoval, 
que já estavam adquiridos, entram no prejuízo, 
assim como todos os projetos.

Essa edificação é mais um triste legado 
da especulação imobiliária que tomou conta 
de Belo Horizonte, graças aos incentivos que 
a Prefeitura concedeu, mas não fiscalizou, 
e agora instituiu multa pelas obras que não 
foram entregues para atender a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014. O projeto, lançado 
pela incorporadora RFM, prometia que seria a 
revitalização do Boulevard da capital, o que 
garantiria ao seu entorno atrativos como a 
construção de centros de eventos e comerciais 
de alto padrão.

Bananal Ecolodge (SP) é 
rebatizado como Banana 
Bamboo Ecolodge

O Bananal Ecolodge – empreendimento que 
integra o portfólio da Sul Hotels, localizado nas 
montanhas de Ubatumirim, em Ubatuba (SP) – 
acaba de mudar a sua identidade, passando a 
se chamar Banana Bamboo Ecolodge. A iniciativa 
foi motivada pela necessidade de “valorização 
do que é mais forte em seu DNA”, segundo o 
comunicado oficial da unidade. Banana Bamboo 
é a junção de duas espécies tropicais presentes 
na região e na paisagem rural brasileira, ambos 
importantes na vida indígena, quilombola 
e caiçara. A escolha da grafia “Bamboo” foi 
planejada para conectar o empreendimento por 
meio de uma linguagem universal.

O empreendimento encontra-se no Sertão 
de Ubatumirim, que possui grande diversidade 
natural, étnica e cultural. Toda a sua estrutura 
foi desenvolvida com técnicas de construção 
naturais e compatibilidade com o projeto 
Vivências e Atividades, que visa a proteção da 
região, colaborando com a sustentabilidade 
da comunidade.

O Banana Bamboo Ecolodge possui diversas 
estruturas suspensas em construção com 
bambu, garantindo o impacto mínimo ao 
meio-ambiente. Possui áreas de Spa, que 
incluem quiosque para massagem; sala de 
150m² destinada à prática de yoga e outras 
atividades com capacidade para alojamento de 

30 pessoas; hidromassagem para seis pessoas; 
lounge com pufes e redes; sauna e biopiscina.

A ala de alojamentos possui dez suítes com 
varandas, separadas por elementos naturais 
e rodeadas por um projeto paisagístico 
que valoriza espécies tropicais. Cada suíte 
comporta até três pessoas, com possibilidade 
de cama extra. Embora contem com ventilação 
natural, todos são equipados com ar-
condicionado.

A gastronomia é comandada pela Chef 
Camila Taquari, formada pela Escola de 
Cozinha Wilma Kovesi e Sivananda Yoga 
Centros Vedanta, na Áustria. Camila também 
possui especialização em Nutrição Ayurvédica 
pela Escola Alain Ducasse, em Paris. Os pratos 
valorizam alimentos e a cultura local em 
receitas saudáveis.

Resorts Brasil anunciou Novotel 
Itu Golf & Resort como novo 
associado

O Novotel Itu Golf & Resort é o mais novo 
integrante do quadro de associados da Resorts 
Brasil – Associação Brasileira de Resorts. O 
empreendimento é o 54° a se juntar à instituição 
em 2019. “Estamos sempre abertos a receber 
novos associados. Acreditamos que temos 
mais força quando estamos juntos, lutando 
por melhorias no segmento e ganhando 
notoriedade no Brasil e no mundo”, explica o 
Presidente da Resorts Brasil, Alberto Cestrone. 

Segundo o Diretor Executivo da Resorts 
Brasil, Ricardo Domingues, a parceria com o 

Uma das acomodações com varanda do 
empreendimento
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Novotel Itu Golf & Resort é resultado do trabalho 
que vem sendo feito desde o ano passado. 
“Focamos nossa atuação nos interesses dos 
associados, e, quando este relacionamento 
melhora, a Resorts Brasil se fortalece. Com a 
entrada do Novotel Itu, São Paulo ultrapassa a 
Bahia como o estado com o maior número de 
associados”, destaca o executivo. 

Hotel Bugan Recife (PE) 
lança menu de travesseiros 
aromatizados

Pensando no conforto de seus hóspedes 
depois de um dia de trabalho ou passeios, o 
hotel Bugan Recife apresenta seu primeiro menu 
com cinco opções de travesseiros aromatizados 
nas fragrâncias macela, camomila, erva doce e 
melissa, além da versão magnética.

Os travesseiros aromatizados são 
customizados pelos próprios colaboradores da 
bandeira hoteleira, marca própria pernambucana 
do Grupo Rio Ave. O serviço pode ser solicitado 
durante o check-in, sem custo adicional.

Cada aroma foi escolhido para proporcionar 
uma experiência de repouso com maior 
qualidade. Para os que sofrem de insônia, a 
sugestão é o travesseiro com fragrância da erva 
da flora brasileira, a macela. Aos que procuram 
aliviar o estresse, por exemplo, a opção de 
camomila pode ajudar. Os aromas da erva 
doce e melissa não só trazem conforto como 
também tranquilizam o corpo. Já o travesseiro 
magnético promete aumentar a imunidade do 
organismo, além de ter ação analgésica para as 
dores corporais.

Carlos Jacobina, Gerente Geral do Novotel Itu Golf & Resort; 
Gisele Ruiz, Vendas & Distribuição do empreendimento; e Ricardo 

Domingues, Diretor Executivo da Resorts Brasil

Um dos quartos do hotel
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Parques aquáticos de Olímpia 
estão entre os dez mais 
visitados da América Latina

Dados do relatório Theme Index 2018, 
elaborado pela TEA/AECOM - Themed 
Entertainment Association, mostram que dois 
dos parques aquáticos do município de Olímpia 
(SP), o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, 
estão entre os dez mais visitados da América 
Latina. O ranking anual foi divulgado em 22 de 
maio e coloca a cidade em destaque como 
a única do País com dois parques aquáticos 
na classificação, tendo recebido mais de 2,4 
milhões de visitantes no ano passado.

Contemplado no ranqueamento desde 2013, 
o Thermas dos Laranjais sempre esteve no TOP 5 
dos mais visitados, sendo considerado, segundo 
o levantamento, o 4º mais visitado do mundo 
e o 1º do Brasil e da América Latina. A atração 
olimpiense, que recebeu 1.971.000 visitantes em 
2018, continua à frente do Hot Park Rio Quente 

– Caldas Novas (GO), que registrou a visitação 
1.433.000 pessoas. Enquanto isso, o Beach Park, 
de Fortaleza (CE), não consta no ranqueamento 
mundial pelo segundo ano consecutivo.

Outro destaque para Olímpia é que, pela 
primeira vez, o parque Hot Beach, inaugurado 
em 2017, aparece no ranking dos mais 
visitados da América Latina, na 10ª posição. 
Entre as atrações latino-americanas, o 
empreendimento é o que apresentou o maior 
crescimento de visitação em um ano, com 90,1% 
de aumento no número de frequentadores, 
passando de 243 mil, em 2017, para 462 mil 
visitantes no último ano.

“O ranqueamento é motivo de orgulho 
porque comprova que nossa cidade está 
crescendo e se desenvolvendo. Em meio a 
crises, temos o setor de turismo para alavancar 
a economia e a geração de emprego e renda 
no município e colocar Olímpia em posição 
de destaque no País, na América Latina e no 
mundo”, comemora o prefeito Fernando Cunha.  

Vista aérea do Thermas dos Laranjais
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Resorts do Beach Park 
receberam certificação da RCI

O Beach Park Entretenimento, de Aquiraz 
(CE), foi certificado em reconhecimento ao 
esforço e qualidade das quatro opções de 
hospedagem do grupo pela RCI Brasil, empresa 
líder mundial em intercâmbio de férias. Foram 
certificados na categoria RCI GOLDEN CROWN, 
o Suites Beach Park Resort, o Acqua Beach 
Park Resorts e o Oceani Beach Park Hotel; e 
RCI Silver Crown para o Wellness Beach Park 
Resort. O grupo também recebeu os prêmios 
RCI TOP PRODUCER e PRESIDENT’S AWARDS, que 
mostra a excelência de todos os profissionais e 
empreendimentos que se destacaram durante 
o ano de 2018.

Os critérios avaliados são os registros de 
entrada e saída, hospitalidade, manutenção 

do empreendimento, manutenção e limpeza 
da unidade. “Cada prêmio que ganhamos é o 
reconhecimento do esforço de todo nosso time 
de colaboradores. Batalhamos todos os dias por 
melhorias e é isso que apresentamos aos nossos 
hóspedes: experiências inesquecíveis para as 
famílias associadas”, comenta Felipe Lima, 
Diretor Comercial do Beach Park Entretenimento.

A Líder de Operações da RCI Brasil, Fabiana 
Leite, destaca que as ações de premiação e 
reconhecimento realizados pela empresa são 
uma forma de contribuir com as melhores 
práticas para a indústria da propriedade 
compartilhada e reafirmar o compromisso 
de cooperar na regulação do mercado. 
“Referenciar nossos empreendimentos 
afiliados nos permite acompanhar a 
evolução de cada um deles nos quesitos de 
qualidade, prestação de serviços e entrega. 

Uma das Suítes Júnior Luxo do Beach Park
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Esses reconhecimentos contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento do mercado 
e com as necessidades e experiências que os 
sócios RCI buscam”, disse a executiva.

Vogal Luxury Beach Hotel & 
Spa (RN) ganhou chancela do 
Circuito Elegante

Inaugurado recentemente, o Vogal Luxury 
Beach Hotel & Spa já conquistou sua primeira 
chancela. O empreendimento de padrão 
seis estrelas, localizado em Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, acaba de ingressar no 
portfólio da Circuito Elegante, associação de 
viajantes exigentes reconhecida pelo trade 
turístico como selo de qualidade e excelência 
em serviços.

No mercado há dez anos, o Circuito 
Elegante possui, atualmente, a maior seleção 
de estabelecimentos de hospedagem, 
gastronomia e serviços do Brasil, com cerca 
de 100 empreendimentos associados, entre 
hotéis, pousadas, resorts, spas e restaurantes.

Com serviço próprio de CRM e concierge, a 
associação conta com o Programa Privilégio, 
que garante aos associados tratamento 
personalizado, upgrades de acomodação, 
entre outros benefícios.

A entrada do Vogal Luxury Beach Hotel & 
Spa no Circuito Elegante foi celebrada pelo 

Gerente Geral do empreendimento, Gefferson 
Alves, que comentou: “estamos muito felizes 
com nossa primeira chancela e honrados de 
ingressar nesse seletíssimo grupo do Circuito 
Elegante. Temos certeza que só irá agregar à 
experiência Vogal. Estamos em negociações 
avançadas com outra chancela de altíssimo 
nível, cuja representatividade é global”.

Accor promove conversão e 
expande presença em Curitiba

Em mais uma parceria com a Atrio Hotéis, a 
Accor firmou um contrato para a abertura do ibis 
Styles Curitiba Aeroporto, fruto da conversão de 
um empreendimento gerido anteriormente por 
uma rede hoteleira internacional.

Localizado ao lado do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, no Paraná, o ibis 
Styles Curitiba Aeroporto já se encontra em 
operação e é a mais nova oferta de uma marca 
da rede francesa na capital paranaense. O 
empreendimento conta com 160 apartamentos 
para até duas pessoas (com opção de cama 
de casal ou duas de solteiro), equipados com 
ferro de passar, secador de cabelo, frigobar, 
entre outras amenidades.

A unidade mantém a política Pet-Friendly e 
aceita cães de até 15 quilos no mesmo quarto 
dos donos.

Fachada do empreendimento
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O café da manhã é vasto, composto por 
bufê com frutas, pães doces e salgados, bolos, 
queijos, iogurtes e bebidas quentes e frias. Além 
disso, o restaurante serve almoço e jantar com 
pratos que privilegiam a culinária regional. 
No lobby do hotel, hóspedes e passantes 
encontram uma loja de conveniência 24 horas, 
com petiscos, doces, bebidas quentes e outros.

Abel Castro, Sênior Vice-President Business 
Development & Investor Relations Accor 
América do Sul, comentou: “O ibis Styles Curitiba 
Aeroporto chega para complementar ainda 
mais o portfólio da Accor nas proximidades 
do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Na 

Resort Infinity Blue (SC) 
apresenta novos mascotes 
oficiais

Visando conscientizar os hóspedes em 
relação à preservação ambiental, o Infinity 
Blue Resort & Spa, localizado em Balneário 
Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, 
aposta em animais como novos mascotes para 
ações com recreação infantil: um golfinho, 

região, já contamos com empreendimentos 
Mercure, ibis e ibis Budget. Ou seja, hotéis para 
diversos públicos e necessidades”.

Abel Castro: “O ibis Styles Curitiba Aeroporto chega para complementar ainda mais o portfólio da Accor nas 
proximidades do Aeroporto Internacional Afonso Pena”



Mercado

55

uma garça, uma tartaruga e uma estrela do 
mar, os Guardiões Infinity. 

Desde junho, as crianças conhecem o golfinho 
tímido Tom; a garça comunicativa e vibrante 
Amore; Guga, a tartaruga bem-humorada; Liz, 
a estrela do mar decidida e estudiosa, e suas 
respectivas vilas e podem se tornar parte do 
grupo de Guardiões. Para isso, ao chegar ao 
resort, a criança faz um teste e é encaminhada 
à Vila, onde recebe um amuleto especial. 

Para a ação, o Infinity criou uma nova 
sala tematizada com os novos personagens, 
além de um aplicativo para smartphone e 
diversos materiais para recreação, como 
jogo da memória, chaveiros, camisetas, 
jogo americano, entre outros. “Os Guardiões 
Infinity chegaram para atualizar nosso 
empreendimento e ao mesmo tempo ensinar 

Hotel Grand Mercure Ibirapuera 
(SP) promoveu Arraiá Junino

O Grand Mercure São Paulo Ibirapuera, 
em parceria com a Derdic e com a Orfeu 
Cafés, apresentou, no dia 8 de junho, a 2ª 
edição do Arraiá Junino. A Derdic, que atua na 
educação de surdos e no atendimento clínico 
a pessoas com alterações de audição, voz e 
linguagem, ficou responsável pelo comando 
das barraquinhas de jogos e do bazar. Todo 
o valor arrecadado com a venda de itens de 
artesanato foi destinado à instituição. Já a 

a todos a importância dos cuidados com a 
natureza”, explicou Juliana Campeoto, Gerente 
Comercial do empreendimento.

Os Guardiões Infinity
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Hotel Blue Tree Towers Caxias 
do Sul promoveu curso sobre 
vinhos italianos

No dia 28 de junho, o Blue Tree Towers 
Caxias do Sul (RS), em parceria com a Dolcetto 
Vinho Sem Frescura, realizou a 6ª edição do 
projeto ‘Descomplicando o Vinho’, oferecendo 

Orfeu Cafés participou do evento com uma 
degustação aberta aos convidados.

Além das comidinhas típicas e música 
ao vivo, houve um espaço kids gratuito, com 
tobogã inflável, piscina de bolinha, pebolim, 
air hockey, cama elástica e oficina de pintura 
artística facial, oferecendo monitoria, para que 
os pais pudessem aproveitar a festa.

Mesa de doces do evento

Degustação foi conduzida pelos Sommeliers Renata Formolo e Diego Adami
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Sofitel Guarujá Jequitimar 
realizou Festa Junina

O Sofitel Guarujá Jequitimar, hotel de luxo da 
Accor localizado na Praia do Pernambuco, no 
Guarujá, Litoral Sul de São Paulo, promoveu uma 
Festa Junina no dia 22 de junho em seu restaurante 

Mar Casado. Além de provar pratos típicos criados 
pelas cozinhas do Sofitel, comandadas pelo 
chef francês Patrick Ferry, visitantes e hóspedes 
puderam participar de quadrilhas caipiras e de 
barracas de brincadeiras.

A hospedagem começou com check-in 
temático de Arraial, com jogos para os adultos 
logo na entrada do Sofitel Guarujá Jequitimar. 
A programação foi voltada para o momento 
em família, com coreografia de bailarinas no 
Bienvenue Pool Show, seguida de atividades 
com os personagens de Toy Story. Uma aula de 
forró preparou os clientes para a quermesse 
do hotel.

À noite, a festa contou com música ao 
vivo, touro mecânico, quadrilha, barracas de 
brincadeiras e quitutes típicos, como canjica, 
milho verde, pipoca, arroz doce, cocada, 
quentão, bolo de fubá e de chocolate, cachorro 
quente, caldo quente, cuscuz, carne louca, 
paçoca, pé de moleque, vinho quente e curau.  

Finalizando, no dia 23, o hotel ofereceu aula 
de samba de gafieira, atividade funcional, 
coreografia de nado sincronizado com 
bailarinas e dança do ventre. 

uma degustação com jantar harmonizado em 
seu restaurante.

O hotel serviu sete rótulos italianos 
acompanhados de uma releitura de pratos 
da Ligúria, Sicília, Puglia e Toscana, com 
degustação conduzida pelos Sommeliers 
Renata Formolo e Diego Adami, da Dolcetto.

O menu incluiu Arancini, tradicional bolinho 
de risoto recheado com queijo e tomate, 
seguido de Abobrinha salteada ao molho 
pesto genovês com pinhões da Serra. Como 
primeiro e segundo prato, Canelone de salame 
italiano recheado com nozes e ricota e uma 
Carne ao molho de vinho servida com polenta. 
Finalizando, o Dolce, uma Panna cotta com 
molho de damasco.

Evento ofereceu a hóspedes e visitantes quitutes típicos
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Conheça os dez erros que podem levar um hotel ao fracasso

Os erros são apontados pelo SiteMinder, plataforma global de aquisição de hóspedes no setor 
hoteleiro, que reuniu algumas falhas que comprometem a experiência dos hóspedes e o potencial 

dos negócios

Na indústria hoteleira, quase tudo está 
relacionado a atender às demandas e 
expectativas dos hóspedes. Muitas vezes, são 
eles quem mais rápido apontam quaisquer 
falhas de um hotel, mas também, há muitas 
ocasiões em que os próprios hotéis se auto 
sabotam e não conseguem aproveitar ao 
máximo seu potencial de negócio. “Muitas vezes 
os hotéis não estão conscientes da importância 
de uma foto ou descrição de um quarto, ou do 
potencial de recursos locais e regionais como 
os canais de distribuição mais usados no País 
em vez dos internacionais. É fundamental usar 
todas as ferramentas à disposição para evitar 
erros comuns que acabam sendo barreiras 
para o crescimento ou o sucesso”, comenta 
André Gois, Regional manager para SiteMinder 
no Brasil e em Portugal. Confira as falhas mais 
comuns:

1. Falha ao fornecer informações básicas de 
contato

Um site bonito, com um design sofisticado e 
recursos impressionantes, não significa nada 
para o cliente se ele não conseguir encontrar 
o endereço do hotel ou número de telefone 
na página inicial. O básico é algo que todo 

hotel precisa acertar antes de qualquer outra 
coisa. Os viajantes têm todos os tipos de 
solicitações e muitos deles querem ligar para 
obter respostas instantâneas. Geralmente, as 
pessoas ligam para fazer uma reserva, por 
isso o número de telefone é uma informação 
absolutamente essencial.

2. Uso de vídeos e músicas de reprodução 
automática no site

3. Uso incorreto de redes sociais

Muitas pessoas reservam suas viagens entre 
as 9h00 e 17h00, ou seja, horário de trabalho. 
A última coisa que elas precisam é que o 
computador comece a rodar uma propaganda 
barulhenta e chamar a atenção de todos do 
escritório. A primeira coisa que eles farão é 
fechar o site do hotel e, provavelmente, não 
retornar.

É ótimo usar as mídias sociais como uma 
ferramenta de marketing, mas é importante 
usá-las da maneira certa. Se um hotel quer 
que o tráfego seja direcionado ao site e às 
páginas de reserva não é recomendado enviar 
os visitantes para seus canais de mídia social 
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4. Fotos de má qualidade
Não faz nenhum sentido investir em um 

ótimo design de website se as fotos do projeto 
não tiverem qualidade. Os viajantes querem 
ver pelo que estão pagando e, se o que veem 
for uma imagem granulada, desfocada ou 
mal enquadrada, não vão interagir com o 
seu website. Investir em fotografias de alta 
qualidade vale cada centavo e recomenda-se 
que os hotéis atualizem suas imagens a cada 
dois anos, ou sempre que for reformado.

5. Exigir downloads por informações simples
Alguém realmente gosta de baixar um PDF 

para seu celular ou computador? A resposta é 
provavelmente não, então por que pedir para 
um possível hóspede fazer isso? Se um viajante 
quiser ver o cardápio do restaurante do hotel, 
por exemplo, ele deveria poder vê-lo no seu 
site. Fazer os hóspedes baixarem documentos 
é um assassinato de conversão.

6. Conectar com o canal de distribuição incorreto

7. Ignorando o potencial da área local

8. Não escutar ou responder as avaliações

9. Não estar atento à sazonalidade

Quando o hotel se conecta a OTAs (agências 
de viagens online) manualmente ou por 
meio de um gerenciador de canais, ainda é 
importante fazer algumas pesquisas. É preciso 
olhar além dos quatro ou cinco maiores canais 

Os hóspedes não deveriam estar apenas 
comprando um quarto de hotel quando 
reservam uma estadia. Eles buscam por uma 
experiência completa. É tolice não aproveitar 
isso. Os hotéis devem fazer parcerias com 
empresas locais e realizar promoções e 
pacotes para eventos e atrações locais.

As avaliações são um dos aspectos 
mais importantes para um hotel acertar. A 
satisfação do cliente e a reputação da marca 
são vitais se quiserem manter os pedidos de 
reservas. A pior coisa que se pode fazer é ficar 
em silêncio on-line quando as pessoas deixam 
comentários e feedback em sites como o 
TripAdvisor ou nas suas páginas de mídia 
social. É preciso responder tanto as avaliações 
positivas quanto as negativas.

O preço que as pessoas estão dispostas 
a pagar pelo quarto do hotel dependerá das 
tendências de oferta e demanda ao longo do 
tempo. A sazonalidade é importante, e os hotéis 
têm que alterar as taxas várias vezes durante o 
ano para refletir o comportamento de compra 
e as condições do mercado. Isso, juntamente 
com a data e o momento de lançamento dos 
pacotes e promoções, são parte integrante do 
plano de vendas e marketing.

imediatamente após acessarem a página 
inicial do seu website. Afinal, quantas pessoas 
vão voltar quando forem redirecionadas para 
o YouTube, por exemplo?

e encontrar os parceiros que mais se adequem 
ao mercado-alvo.
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10. Falta de atenção aos detalhes no serviço 
de limpeza

Uma das reclamações mais comuns dos 
hóspedes é sobre quartos sujos ou falta de 
limpeza geral do hotel. Nunca deve haver 
nenhum atalho quando se trata de limpeza. 
Não é apenas uma questão de saúde e de 

segurança, mas também de abrir espaço 
para uma enxurrada de avaliações negativas. 
É claro que há muitas outras armadilhas que 
podem afetar um hotel, por isso é preciso se 
esforçar constantemente e encontrar maneiras 
de otimizar os processos, reduzindo o risco de 
erros que podem custar dinheiro.
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O grupo Royal Palm Hotels & Resorts tem uma nova Diretora Geral para as 
unidades Royal Palm Plaza e Royal Palm Hall. Com mais de 20 anos de experiência 
no setor de hotelaria, Alessandra Gaudio Rezende assume a função com a missão 
de dar continuidade ao plano de crescimento do grupo, com foco nas áreas de 
lazer e eventos corporativos. A executiva trabalhou durante 12 anos no grupo 
Accor, onde passou por unidades no Rio de Janeiro (RJ), em Salvador (BA), além 
de fazer parte da abertura do Sofitel Puerto Madero, na Argentina.  Também soma 
passagens pelo hotel Mantra, em Punta del Este, no Uruguai; na Rede Blue Tree, 
nas unidades em Santiago, no Chile, no interior de São Paulo e no resort em Búzios 

(RJ); no Paradise Golf & Resort, em Mogi das Cruzes (SP) e no Hotel Cullinan Premium, da Rede Hplus, 
em Brasília (DF).  Recentemente, retornou ao resort Blue Tree Park Lins, no interior de São Paulo, de onde 
veio para se unir ao grupo Royal Palm Hotels & Resorts.

O Grand Hotel Rayon, empreendimento de Curitiba, capital 
paranaense, acaba de comunicar uma nova contratação para reforçar 
sua equipe: Tatiane Marques é a nova Gerente Geral da unidade. 

Com mais 18 anos de atuação na área, a executiva participou da 
implantação da hotelaria hospitalar no Hospital Albert Einstein e, na 
hotelaria convencional, acompanhou a transição de duas grandes 
bandeiras internacionais, onde vivenciou projetos inovadores, como 
o desenvolvimento de um hotel design. Vencedora do prêmio 
Very Important Hotel Professional 2013 como melhor Gerente de 
Governança do Brasil, Tatiane ainda atuou como cliente oculto dentro 

e fora do País em renomadas empresas do ramo hoteleiro, gastronômico, imobiliário e automobilístico, além de se 
dedicar à docência em hotelaria. 

Grand Hotel Rayon (PR) anuncia Tatiane Marques como nova 
Gerente Geral

O Holiday Inn Parque Anhembi, localizado na zona 
Norte paulistana, anuncia Marcus Nunes como novo 
Diretor de Vendas e Marketing. O executivo assumiu 
a posição após seis anos de trabalho no Holiday Inn 
Belo Horizonte Savassi, empreendimento que também 
é administrado pelo grupo hoteleiro InterContinental 
Hotels Group – IHG. Profissional com 18 anos de carreira, 
Nunes ingressou no setor hoteleiro como Executivo de 
Contas. Passou para a Área Comercial e atuou em duas 
redes até chegar ao posto de Marketing e Vendas, onde 
foi Gerente Regional da área. No IHG, gerenciou a Área 
de Vendas e Marketing no Crowne Plaza Curitiba.

Holiday Inn Parque Anhembi  anuncia novo Diretor de Vendas e Marketing

Grupo Royal Palm Hotels & Resorts tem uma nova Diretora Geral

Tatiane Marques
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Leandro Gambarotto assume chefia dos restaurantes da rede Mabu 
em Curitiba

O Chef Leandro Gambarotto assumiu, em 1º de junho, a 
chefia executiva dos restaurantes dos hotéis da rede Mabu – 
Mabu Curitiba Business e Mabu Curitiba Express.

Gambarotto está na rede há quase dois anos e comandava 
a cozinha do As Quatro Estações, do Mabu Express, localizado 
no Bairro Industrial da capital paranaense. Agora, passa 
a responder também pelo Brasserie As Quatro Estações e 
Dumont, do Mabu Business, no centro de Curitiba.

Leandro possui 20 anos de experiência em gastronomia 
e iniciou sua carreira como atendente de uma rede de 
restaurantes, até chegar a gerência. Mais tarde, após a 
consolidação como especialista em massas nesta mesma 
rede de restaurantes, entrou para o segmento de gastronomia 
em hotéis e paralelamente desenvolveu o seu próprio negócio.

Grupo Mabu contrata nova Gerente Nacional de Vendas
Vania Dezordi é a mais recente contratação do Grupo 

Mabu. A executiva ocupará o cargo de Gerente Nacional 
de Vendas. Ela permanece em São Paulo e comandará 
ações voltadas para toda a área comercial da Rede. 
Vania tem 27 anos de experiência no setor hoteleiro e é 
especialista em Vendas, Gestão Estratégica de Vendas 
e Conflitos pela Insper, Revenue Management, Gerência 
Comercial e Coaching no IHG.

Fera Palace Hotel anuncia nova Gerente de Hospedagem
O Fera Palace Hotel, localizado em Salvador (BA), 

apresentou a paulista Natália Magalhães como nova 
Gerente de Hospedagem do empreendimento. Em seu novo 
desafio, integra a equipe do Fera Palace Hotel assumindo a 
responsabilidade pelos setores de Recepção e Governança.

Leandro Gambarotto

Vania Dezordi 

Natália Magalhães 
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A GJP Hotels & Resorts anunciou em 
junho novidades para o time comercial, 
liderado pelo Diretor Nacional de 
Vendas, Rodrigo Napoli. Além da entrada 
de novos Gerentes Comerciais, a rede 
também divulgou nova estruturação de 
cargos dos gerentes atuais, que agora 
participam efetivamente da estratégia 
nacional de vendas. 

Este é o caso de Fernanda Oliveira, 
antes Gerente de Vendas MICE e agora 
Gerente Nacional de Vendas do segmento 
MICE, ou seja, ela passa a cuidar de toda 
a estratégia nacional, sendo responsável 
pela plataforma digital GJP Eventos e 

Central de Grupos e Eventos GJP, centralizada na Matriz, em São Paulo (SP). 
O segmento de lazer também passa a ter atuação estratégica nacional sob o comando do Gerente 

Nacional Marcos Pessuto. O time se completa com os Gerentes Regionais Dóris Alves (região Sul), 
Gentil Cysneiros (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e a recém-contratada Ingrid Videira de Paula, 
que ficará com a regional Rio de Janeiro/Espírito Santo. Ingrid tem passagens pelo Wyndham Rio de 
Janeiro, Grand Meliá Nacional Rio, Grand Mercure Riocentro, Windsor Hotéis, Sofitel Rio, entre outros. 

Outra novidade é a contratação do executivo Thiago Fernando Silveira de Souza, novo Gerente 
Nacional de Vendas Corporativo. Com ampla experiência na área de vendas corporativas, o 
profissional já trabalhou na Avianca, Grupo Rio Quente Resorts, Trend Operadora, GOL Linhas Aéreas, 
entre outras. 

Novo Head de Design na Accor
Com sólida experiência em Arquitetura, Design 

de Interiores e Gestão de Projetos, o português 
Miguel Pissarra Pires é o novo Head de Design da 
Accor no Brasil. Miguel terá a função de gerenciar 
a área de design, abordando inovação e qualidade 
dos projetos, interagir com os times globais da 
área, avaliar os projetos de arquitetura e design 
de interiores para reformas e novas construções, 
com foco nos projetos Premium e Luxury, além de 
dar suporte de design a novas aquisições. Antes 
de ingressar na Accor, somou experiências em 
escritórios de Arquitetura na Europa e atuou por seis 
anos como Diretor de Implementação e Gerente 
de Projetos na Fernanda Marques, escritório de 
projetos brasileiro.

GJP Hotels & Resorts reformula equipe comercial e contrata 
novos gerentes

Miguel Pissarra Pires

Rodrigo Napoli (à direita da foto) com o time: Thiago Souza 
(corporativo), Fernanda Oliveira (MICE) e Marcos Pessuto (Lazer)
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Altenburg desenvolve produtos para um sono saudável e restaurandor

Protetores são itens indispensáveis quando 
pensamos em prolongar a vida útil de colchões e 
travesseiros. Eles criam uma barreira de proteção 
contra líquidos e, principalmente, dificultam a 
formação de colônias de fungos e bactérias. 
Com isso quem se sente ainda mais protegido é o 
hóspede, que pode descansar confortavelmente 
sobre um colchão e um travesseiro higienizados, 
sem odor e livre de alérgenos.

Entre os itens, destaque para o Protetor de Colchão Altenburg Hoteltex; o Protetor de Travesseiro 
Altenburg Hoteltex e o Travesseiro Altenburg Sono & Saúde

O tecido 100% algodão em percal 180 fios do 
Protetor de Colchão Hoteltex Altenburg garante 
ao mesmo tempo maciez, conforto e longa 
durabilidade. Aplicada na fibra de enchimento, a 
tecnologia Altenburg Vida e Saúde é um tratamento 
que confere ação antimicrobiana e protege contra 
bactérias, fungos e ácaros, evitando assim o odor 
causado por bactérias e fungos, minimizando a 
proliferação de ácaros, reduzindo a transmissão 

Protetor de colchão com alça elástica
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de alérgenos e bloqueando a formação de mofo 
causado por fungos.

Matelassado, resistente e de fácil manutenção 
- podendo ser lavado e secado em máquina 
- o Protetor de Colchão Altenburg Hoteltex é 
confeccionado em 2 modelos: com alças elásticas 
que se prendem ao colchão ou no modelo 

Travesseiro protegido
Extremamente confortável, o Protetor de 

Travesseiro Altenburg Hoteltex é confeccionado 
em 100% algodão. O fechamento com zíper 
mantém o Protetor bem fixo tanto à travesseiros 
de 50cm por 70cm como também 50cm por 
90cm, garantindo a praticidade em trocas e 
manutenções de lavação e secagem.

Item indispensável, o Travesseiro Altenburg 
Sono & Saúde é altamente indicado na 
composição de uma cama protegida de ácaros, 
fungos e bactérias, sendo bastante recomendado 
para pessoas alérgicas. Seu enchimento é 
composto 100% por fibra de poliéster siliconizada 
com a tecnologia de tratamento de ação 
antimicrobiana Altenburg Vida e Saúde, que não 
perde a propriedade com o tempo ou lavação. 
O conforto e a maciez são garantidos pelo 
tecido 100% algodão em percal 180 fios. Além 
de confortável e aconchegante, a cama deve 
se manter higienizada e protegida de fungos e 
bactérias, ideal para um sono restaurador e um 
despertar ainda melhor. 

sleep, que veste totalmente as quatro laterais. 
É disponibilizado nas versões impermeável e 
permeável, nos tamanhos solteiro, casal, queen 
e king.

Protetor de travesseiro Percal 200 fios com zíper

O Travesseiro Altenburg Sono & Saúde é altamente indicado na composição de uma cama protegida de ácaros, 
fungos e bactérias
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R1 Audiovisual premiou 
colaboradores mais bem 
avaliados por clientes

De março de 2018 a fevereiro deste ano, a 
equipe técnica da R1 Audiovisual, distribuída por 
mais de 45 hotéis ao redor do País, participou 
de uma disputa para eleger o posto mais bem 
avaliado pelos clientes. A competição, que 
premiou no dia 3 de junho as três melhores 
equipes da empresa, levou o nome ‘Em Busca 
da Avaliação Premiada’ e contabilizou mais de 
7 mil e 600 avaliações durante o período.

A grande vencedora foi a equipe do Pullman 
Vila Olímpia, de São Paulo (SP), que atingiu 
6.619 pontos e ganhou uma moto 125C 0km. 
Os responsáveis pela vitória foram Esdras 
Matheus (supervisor), Kleber Galvão, Gildasio 
Alves e Marcelo Flaviano.

O segundo lugar ficou com o Intercontinental, 
também da capital paulista, com 6.480 pontos. 

Evandro Pereira (supervisor), Rafael Bruno e 
Wesley Almeida conquistaram um pacote de 
viagem para Argentina com acompanhante. 

Evandro Pereira (supervisor), Anderson 
Robert, Alan Cleyton, Rafael Alves e Abner 
Duarte ficaram em terceiro lugar na disputa ao 
alcançarem 5.007 pontos para o Tivoli Mofarrej 
(SP) e faturaram uma TV de 50’’.

O Chief Operational Officer do Grupo R1, 
Rodrigo Caetano, destaca a satisfação com o 
engajamento dos colaboradores da empresa. 
A iniciativa, que busca avaliar o serviço 
e equipamentos da R1 junto aos clientes, 
comprovou o alto índice de qualidade da 
empresa durante os mais variados eventos. 
“A campanha se mostrou uma ferramenta 
de gestão eficaz, já que motivou as equipes 
a colherem feedback dos clientes e, claro, 
aprimorarem cada vez mais a prestação 
de serviço a cada avaliação. Hoje, mais de 
95% dos nossos eventos em hotéis estão 

Rodrigo Caetano, COO da R1 Audiovisual
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Dinâmica
Com duração de 12 meses, a campanha 

‘Em Busca da Avaliação Perfeita’ tinha como 
regra básica o preenchimento e lançamento 
em sistema de ao menos 80% de todas as 
avaliações de clientes após os eventos. Ótimo, 
Bom, Regular, Ruim e Péssimo determinavam o 
nível de satisfação do cliente. Quanto maior a 
satisfação, mais pontos para a equipe do hotel.

Festa de premiação 
O Pullman São Paulo Vila Olímpia recebeu 

cerca de 120 pessoas, no dia 3 de junho, para a 
festa de encerramento da primeira edição da 
campanha. Estiveram presentes colaboradores, 
parceiros e clientes no coquetel.

Grupo WAM investe em novos 
líderes

Figurando entre os maiores representantes 
da economia compartilhada no mundo, o 
grupo WAM registra crescimento contínuo na 
América Latina e, com isso, vem agregando a 
expertise de profissionais renomados a fim de 
otimizar seus processos e projetos. Buscando 

reestruturação estratégica e a valorização de 
pessoas, com foco na melhora da performance 
profissional, o grupo incorporou ao seu quadro 
de liderança o Diretor de Desenvolvimento 
Humano, Dadson Borges de Moraes. Moraes 
é Presidente da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos em Goiás - ABRH-GO - e 
membro eleito pelo conselho consultivo da 
ABRH Brasil, com ampla formação acadêmica 
e mais de 20 anos de experiência em cargos 
de liderança de RH.

Acumulando diversos prêmios e certificados, 
a marca WAM consolida-se cada vez mais no 
segmento de multipropriedade e carrega a 
responsabilidade de um posicionamento de 
mercado assertivo. Partindo desta necessidade, 
a companhia trouxe Marco Gonzaga ao time, 
como Diretor de marketing do Grupo. Gonzaga 
conta com 26 anos de experiência nos 
segmentos de marketing de hotelaria, parques, 
turismo e timeshare. Ele é stricto sensu em 
marketing pela UFRJ - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação 
pela UNESP - Universidade Estadual Paulista e 
possui curso de extensão em marketing pela 
Universidade de Copenhague (University of 
Copenhagen).

catalogados em sistema. É dessa forma que 
conseguimos avaliar performance e entender 
em quais pontos precisamos melhorar”, 
explicou Caetano, já adiantando o anúncio da 
segunda edição da competição “com prêmios 
ainda melhores”. 

Dadson Borges, Diretor de Desenvolvimento 
Humano do grupo WAM

Marco Gonzaga, Diretor de Marketing do Grupo
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“Antes, utilizávamos três equipamentos para essas 
tarefas. Agora, uma única máquina poderá atender 
todas as nossas necessidades, o que representa 
o dobro da capacidade de produção diária de 
molejos”, detalha Dirceu Tomaz, Coordenador de 
Processos e Qualidade da Flex do Brasil.

Tomaz destaca que a nova máquina facilita os 
setups, sobretudo pela possibilidade de armazenar 
configurações numa biblioteca virtual. As trocas de 
trabalhos são rápidas, eliminando a necessidade 
de inserção de informações a cada mudança. Os 
comandos são todos feitos via CLP (controlador 
lógico programável). “Conseguimos indicar a 
quantidade desejada de produção e a máquina 
tem parada automática ao fim do ciclo. Outra 
característica importante é que alarmes nos avisam 
quando os insumos estão próximos de acabar. O 
equipamento incorpora diversos elementos à prova 
de falha que auxiliam toda a operação”, comenta o 
profissional da Flex.

Com a aquisição, a Flex pôde repaginar seu 
chão de fábrica. O espaço agora apresenta melhor 

Flex do Brasil investe R$ 1,5 
milhão em equipamento para 
produzir colchões

O mais novo equipamento para produção de 
molas ensacadas e sistemas de molejo começou 
a funcionar no mês de junho em Limeira (SP), na 
planta industrial da Flex do Brasil. Fabricante dos 
colchões das marcas Simmons, Flex e Epeda, a 
empresa investiu aproximadamente R$ 1,5 milhão 
na máquina, que proporcionará ganhos em 
produtividade, custos e flexibilidade.

No final de 2018, a Flex já havia estreado outra 
aquisição em seu parque industrial: uma linha 
para enrolar colchões de molas e acondicioná-
los a vácuo em filme plástico, que facilita a 
movimentação dos produtos e o transporte pelo 
consumidor. Essa novidade já pode ser vista em 
lojas da rede de móveis e decoração Etna.

A máquina recém-instalada permitirá que a Flex 
produza molas ensacadas de variadas alturas, bem 
como formar suas respectivas armações (molejos). 

A instalação dessa máquina proporcionará ganhos em produtividade, custos e flexibilidade
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Oliveira para o cargo de Coordenador de 
Suporte Técnico. A estratégia do executivo é 
manter os valores da companhia e investir no 
aprimoramento contínuo da sua equipe. 

Oliveira pretende contribuir ainda mais para 
o êxito dos projetos da empresa, começando 
com um desafio que já se encontra em 
andamento em Iretama, no Paraná. Trata-
se do Jurema Águas Quentes, que passará 
por uma reestruturação que permitirá aos 
hóspedes acessar a internet de qualquer ponto 
do complexo. 

Atuando na área de TI há 16 anos e na 
Vega I.T. desde 2012, o executivo fez parte 
dos primeiros projetos de gerenciamento de 
internet e rede wireless para hotelaria. 

separação entre etapas produtivas e o workflow 
está todo demarcado. A maior capacidade de 
armazenagem permitiu organizar os molejos 
prontos, por medidas, em buffers (pulmões) 
dimensionados de acordo com a necessidade diária 
de produção. “Em outras palavras, instituímos um 
kanban”, define Tomaz, referindo-se ao sistema de 
abastecimento e controle de estoques consagrado 
pela Toyota.

Marcio Oliveira é o novo 
Coordenador de Suporte 
Técnico da Vega I.T.

A Vega I.T. – empresa de tecnologia voltada 
para hotéis, divulgou a promoção de Marcio 

Marcio Oliveira, Coordenador de Suporte Técnico da VEGA I.T.
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Restaurante do ibis, o QCeviche!, 
apostou em quitutes juninos 
com influência peruana

De 10 a 30 junho, o restaurante QCeviche! 
São Paulo, que conta com unidades no ibis 
Faria Lima e Barra Funda (SP), inovou com 
a união de sabores da cozinha do Peru aos 
clássicos quitutes juninos nacionais. 

O chef Rolando Limo preparou um 
minicouvert com pipoca e quentão de pisco, 
para receber os clientes, além de duas 
sobremesas ‘juninas’: sorvete de milho-roxo e 
arroz de leche com mazamorra morada.

Assim como no Brasil, o arroz de leche (arroz 
doce) é um clássico da culinária peruana. 
É comum que venha acompanhado da 
mazamorra morada, um doce feito à base de 
milho roxo, frutas secas, abacaxi, especiarias 
e farinha de batata-doce. Juntos, formam 
uma das sobremesas mais populares do Peru, 
encontradas em barracas de rua em várias 
cidades do país.

Além das novas sobremesas, o QCeviche! 
também incluiu no cardápio de bebidas a 
chicha morada natural, refresco feito de milho 
roxo (morado) peruano, que agora é produzido 
pela equipe do restaurante e servido gelado.

Chicha morada (bebida), arroz de leche, mazamorra e arroz de leche com mazamorra
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Hotéis da marca Bugan 
ampliaram cardápio do café 
da manhã com quitutes juninos

Os hotéis Bugan (Bugan Recife e Bugan 
Paiva), do Grupo Rio Ave, estiveram durante o 

mês de junho com cardápio do café da manhã 
ampliado com iguarias típicas dessa época 
do ano, encontradas nos festejos juninos. 
Foram instaladas pequenas estações nos seus 
restaurantes tanto hóspedes quanto para que 
passantes pudessem provar as variedades 

Bolos, pamonha, canjica, cuscuz e munguzá eram algumas das 
opções servidas no café da manhã
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Hotel Maksoud Plaza (SP) 
promove nova edição do 
Festival de Sopas

O restaurante 150 Maksoud, situado no 
icônico hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, 
anuncia mais uma edição do seu tradicional 
Festival de Sopas. Hóspedes, visitantes e 
o público passante poderão apreciar os 
13 sabores preparados para o festival e os 
acompanhamentos do bufê entre os dias 17 
de junho e 10 de agosto de 2019. Os visitantes 
podem escolher desde os tradicionais, como 

de sabor nordestino como bolos, pamonha, 
canjica, cuscuz e munguzá. Também não 
ficaram de fora opções como tapiocas, 
omeletes e o tradicional bolo de rolo, além de 
pratos da cozinha regional e contemporânea 
preparados na hora.

caldinho de feijão, sopa de cebola e minestrone, 
até os mais inusitados, como o creme de 
aspargos, o alho poró com batatas, a cenoura 
com tomate, lentilha com linguiça e o caldo 
de mandioca com carne seca. Além disso, 
todos os dias será servida a tradicional, canja 
de galinha. O Festival de Sopas do Maksoud 
Plaza oferece dois pacotes: o tradicional que 
inclui sopas e acompanhamentos - croutons, 
parmesão, cebolinha, torresmo, bacon e outros; 
e o completo, com sopas, acompanhamentos, 
bufê de saladas, pães, queijos e frios.

Hotel Hilton São Paulo Morumbi 
apresentou 1º Festival Argentino

Em parceria com a unidade Hilton de 
Buenos Aires, o Hilton São Paulo Morumbi (SP) 
realizou o 1º Festival Argentino entre os dias 25 
e 29 de junho, em seu restaurante Canvas. O 

O Festival da Sopa do Maksoud Plaza já é tradição no calendário do hotel
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evento apresentou pratos assinados pelo Chef 
Executivo Pablo Barbero, responsável pela 
cozinha do Hilton Buenos Aires. O objetivo foi 
movimentar o local durante a Copa América 
e mostrar que a rivalidade entre Brasil e 
Argentina permanece apenas dentro de 
campo. “Enfatizamos ainda mais a conexão 
entre os países por meio da gastronomia, 
trazendo um cardápio exclusivo que destacou 
o que há de mais emblemático na culinária 
argentina”, afirmou o Gerente de Alimentos 
e Bebidas do Hilton São Paulo Morumbi, Tales 
Matzenbacher.

O menu do 1º Festival Argentino do Hilton 
Morumbi trouxe de entrada opções como 
Empanada de vitelo com molho yasgua e 
Provoleta com ensalada mista e escabeche 
cítrico de peixe de rio. Como prato principal, 
a Humita andina com tomate assado e queijo 
de ovelha, o Ojo de bife com papas rústicas 
e molho chimichurri e a Truta de Bariloche 

com verduras e molho criolla. De sobremesa, 
Quesillo de cabra com doce de alcayota e 
nozes, Flan de doce de leite com creme fresco 
e manteiga de amendoim e Pera ao Malbec 
com creme gelado e pistaches.

Restaurante do Miramar 
Hotel by Windsor (RJ) lançou 
cardápio de inverno

O Alloro Al Miramar, restaurante italiano 
do Miramar Hotel by Windsor, localizado em 
Copacabana (RJ), apresentou recentemente seu 
cardápio de inverno. São 13 pratos assinados pelo 
chef Renato Ialenti, como massas, sopas, carnes e 
risotos. 

De entrada, opções como Scafata - uma seleção 
de favas verdes refogadas com panceta - ou o 
Tartare de salmão marinado com abacate e ricota 
de búfala.

Salão  do Canvas, restaurante do Hilton São Paulo Morumbi



Gastronomia

77

Entre os principais, o Bife ancho acompanhado 
por palmito pupunha, rúcula e parmesão; a Costeleta 
de vitelo à milanesa, que tem casquinha crocante 
e é servida com batata rústica, salada de rúcula 
e tomate cereja; o Pappardelle com ragu branco 
de coelho e ervas finas; e o Nhoque com ragu de 
cordeiro e queijo pecorino. O cardápio conta, ainda, 
com o Espaguete grosso artesanal com molho de 
tomate cereja, alho, pimenta calabresa e azeitonas 
pretas; o Risoto com presunto de Parma e aspargos; 
a Polenta com costelinha suína e linguiça toscana; e 
o Minestrone italiano com creme de baroa.

Novas opções de pratos à base de frutos do mar, 
tradicionais no Alloro, incluem o Torteli de cherne 
com molho de tomate cereja, azeitonas pretas, 
alcaparras e anchovas; e o Camarão, anéis de lula 
e legumes da estação fritos.

O restaurante funciona das 12h00 às 00h00, 
de domingo a quinta-feira. Sextas e sábados, das 
12h00 até a 1h00.

Tortelli di cernia alla puttanesca

Com constantes inovações, o Mavsa Resort, 
localizado na cidade de Cesário Lange (SP), 
anunciou recentemente novidades em sua área 
gastronômica: a inauguração da Taverna Burger 
Bar, hamburgueria artesanal com temática 
medieval, e a aquisição de duas novas máquinas 
para produção de massas.

A Taverna é um espaço temático que combina 
gastronomia com drinques elaborados. O local é 
aberto a hóspedes e visitantes, funciona de quinta 

Massas
A outra novidade gastronômica do Mavsa é 

a aquisição de dois novos equipamentos para 
produção de massas: uma impressora e uma 
extrusora. O chef executivo do resort, Leandro 
Silvano, comenta. “Podemos produzir qualquer 
tipo de massa, incluindo versões veganas. Quando 
usávamos o cilindro, produzíamos de 2 a 3 kg por 
hora. Com a máquina, nesse mesmo tempo, é 
possível chegar até a 17 kg”, compara.

Mavsa Resort inaugura 
hamburgueria artesanal e 
inicia produção de massas

a domingo e não faz parte do sistema all inclusive 
do resort. 

O menu começa com seis opções de entradas, 
como Polpeta de cordeiro, Costelinha assada 
e Queijo camembert empanado. Já para o 
hambúrguer a escolha fica entre nove lanches, 
passando por carne angus, costela, carne de 
porco, frango empanado, roast beef e até uma 
opção vegana, feita com arroz negro, grão de bico 
e cogumelos. No quesito bebidas, drinques como 
o Mavsa Sunset (gin, aperol e água com gás), o 
Mavsa Spritz (Campari, espumante brut, água com 
gás e laranja) e o Mojito de Romã (hortelã, semente 
de romã, limão, rum banco e xarope de romã).

A hamburgueria conta, ainda, com um cardápio 
especial de inverno, que segue até o fim de julho. 
Entre as opções, Sopa de cebola, Creme de queijo 
com crocante de bacon, Creme de ervilha com 
champignon fresco e Cappuccino de cogumelos. 
Todas são servidas no pão italiano. Há também 
Fondue, que serve duas pessoas, nas opções queijo, 
servido com pão italiano e batata bolinha envolta 
em bacon, e chocolate, que acompanha frutas e 
carolinas com sorvete.

O lanche Rei Arthur da Taverna Burguer Bar
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Atlantica Hotels inaugurou 
sua primeira unidade em 
Blumenau (SC)

O Quality Hotel Blumenau é o mais novo 
empreendimento administrado pela Atlantica 
Hotels. O início das operações ocorreu no final 
de maio. Localizado na rua Hermann Huscher, 
região nobre da cidade, o Quality Hotel Blumenau 
oferece 115 apartamentos com metragens variando 
entre 23 m² e 45 m². As três salas de reuniões da 
unidade possuem capacidade para atender 460 
pessoas em auditório. Os ambientes têm acústica, 
equipamentos de última geração e dispõem de 
cardápio para coffee break. A Rossmark foi a 
empresa responsável pela marcenaria, rodapés e  
portas acústicas dos apartamentos.

O empreendimento conta com o restaurante 
Dom Rosso, marca própria da Atlantica Hotels, com 
capacidade para atender 176 pessoas. Voltado 
à cozinha criativa, o Dom Rosso combina grill de 
carnes e peixes com guarnições preparadas com 
produtos frescos. O local apresenta, ainda, opções 
vegetarianas e orgânicas e adega com ampla 
variedade de rótulos de vinhos. Funciona para café 
da manhã das 6h00 às 10h00; almoço das 12h00 às 
15h00 e jantar das 19h00 às 22h00. 

O fitness center é aberto todos os dias das 6h00 
às 24h00. Para quem preferir relaxar ou praticar 
exercícios de menor impacto, o hotel oferece duas 
piscinas para adultos e uma infantil, situadas no 

1º andar, onde o hóspede pode solicitar drinques e 
petiscos no bar.

A unidade também tem um American Bar 
integrado ao lobby, playground, brinquedoteca, 
saunas seca e úmida, além de um espaço gourmet. 
Dispõe de estacionamento para maior conforto e 
segurança. Preparado para atender portadores de 
necessidades especiais, possui 12 apartamentos 
adaptados. O Quality Hotel Blumenau está localizado 
a apenas oito minutos do centro da cidade e a 16 km 
do Aeroporto Regional de Blumenau. 

Com a inauguração, que demandou investimentos 
de R$ 50 milhões em retrofit, a companhia chega 
a três hotéis em Santa Catarina – incluindo Hilton 
Garden Inn Itajaí e Comfort Hotel Joinville –, cuja 
oferta total atinge, agora, 420 apartamentos. 

Accor expande presença do 
ibis Budget no País com duas 
novas unidades

Itaperuna, cidade localizada no norte do estado 
do Rio de Janeiro e no caminho de Minas Gerais 
e Espírito Santo, acaba de receber o ibis budget 
Itaperuna, de 78 apartamentos, todos eles decorados 
com o conceito nest, especialmente desenhado 
para promover a melhor circulação do hóspede 
no quarto, além de isolamento térmico e acústico. 
Todas as suítes também oferecem a SweetBed by 
ibis Budget, cama de assinatura da marca. Itaperuna 

Fachada do Quality Hotel Blumenau
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é reconhecida por ter um dos melhores índices de 
desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio 
de Janeiro, assim como é um importante centro 
universitário de ciências biológicas. Por conta 
dessas características, a cidade recebe um elevado 
número de turistas corporativos e estudantis. As 
universidades estão próximas ao hotel, assim como 
a rodoviária, que pode ser alcançada em uma 
caminhada de aproximadamente três minutos. Para 
todos estes clientes, o empreendimento oferece uma 
hospedagem com internet em todos os ambientes 
do hotel – seja para estudar ou trabalhar - e o café da 
manhã, que já é a sua marca registrada, composto 
por sucos, frutas, bolos e pães e aberto a qualquer 
pessoa, hóspedes ou não. O hotel conta, ainda, 
com sala de passar e estacionamento gratuito. 
Para Olivier Hick, COO Midscale & Economy Brands 
Accor Brasil, “é uma grande satisfação chegar a 
Itaperuna, pois representa mais uma etapa do 
nosso plano de expansão, assim como nos permite 
oferecer aos viajantes e aos moradores da cidade 
uma unidade que não apenas atende à demanda 
existente, como também tornará a cidade ponto de 
parada dos viajantes que se dirigem a Minas Gerais 
e ao Espírito Santo. Atualmente, contamos com 45 
hotéis da marca ibis budget no Brasil, totalizando 
8.805 quartos, e nossa expectativa é chegarmos a 

62 hotéis da marca no País até 2022, um total de 
11.373 acomodações”. 

Importante polo automobilístico do estado de 
São Paulo, São Caetano do Sul, na região conhecida 
como ABC Paulista, também recebeu uma unidade 
da marca ibis Budget. O empreendimento está 
localizado próximo a duas avenidas que oferecem 
diversas opções de gastronomia e de entretenimento.

O ibis Budget São Caetano do Sul possui 98 
apartamentos, incluindo acomodações para até três 
pessoas, todos equipados com a cama de assinatura 
SweetBed by ibis Budget, e é Pet-Friendly, ou seja, são 
permitidos cães de até 15 quilos na hospedagem.

Outras comodidades incluem sinal Wi-Fi de alta 
velocidade nos apartamentos e áreas comuns, 
sala de passar, estacionamento, minimercado 
com sanduíches, bebidas e outros snacks e o café 
da manhã, aberto não só para hóspedes como 
também para o público em geral. “A chegada 
do ibis Budget São Caetano do Sul reforça a 
confiança da Accor na cidade, importante polo 
automobilístico do Estado e detentora do maior 
índice de desenvolvimento do Brasil. A abertura 
está alinhada com nosso ambicioso plano de 
expansão e atenderá tanto viajantes a negócios 
quanto o público de lazer, sempre com o conforto 
essencial característico da marca.”

O ibis Budget São Caetano do Sul é Pet Friendly
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THG inaugurou FIT Transamerica 
Campo Grande (MT)

A unidade é parte da categoria FIT de 
hospedagens, que se encaixam ao dia a dia dos 
clientes de forma simples e criativa, oferecendo 
serviços compactos de qualidade ao alcance 
das mãos. 

O hotel conta com cinco andares e 102 
acomodações divididas nas modalidades 
standard e adaptado, e equipadas com mesa 
de trabalho, ar condicionado, frigobar, TV a 
cabo e kit de amenities. Seguindo a linha FIT 
Transamerica, oferece estação de lanches no 
conceito ‘grab and go’ e restaurante com buffet 

de café da manhã, em um ambiente acolhedor, 
moderno e agradável. 

Localizado na Avenida Mato Grosso, no Centro, 
o FIT Transamerica Campo Grande está próximo 
aos principais pontos turísticos da região, como 
o Parque das Nações Indígenas, o Museu de Arte 
Contemporânea e o Shopping Campo Grande e 
a importantes Centros de Convenções, como o 
Rubens Gil de Camillo.

Segundo a Diretora de marketing e vendas da 
THG, Rosangela Gonçalves, a escolha de Campo 
Grande se deu por seu potencial turístico e 
comercial. “Estamos concentrando nossos 
esforços de expansão em cidades que têm entre 
500 mil e 1 milhão de habitantes e reservam 
ótimas oportunidades de investimento. Campo 
Grande possui muito potencial nos setores de 
turismo cultural e corporativo, por isso queremos 
oferecer à cidade uma opção de hospedagem 
inovadora, que vai de encontro a demanda do 
público local”, enfatiza. 

A Transamerica Hospitality Group comemora 
a abertura do FIT Transamerica em Campo 
Grande, capital do Mato Grosso, primeiro 
hotel com a bandeira da cidade

Vista aérea do hotel
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Nobile Hotéis e Instituto Ronald 
McDonald unem-se em prol da 
causa do câncer infanto-juvenil

A Nobile Hotéis uniu-se ao Instituto Ronald 
McDonald, que atua há 20 anos no antes, 
durante e depois do tratamento de crianças 
e adolescentes com câncer, na missão de 
promover saúde e qualidade de vida para os 
beneficiados. A parceria consiste em arrecadar 
doações nos hotéis da companhia espalhados 
por 19 estados brasileiros e 42 cidades. No ato 
do check-out, os hóspedes serão convidados a 
doar e o valor será revertido integralmente para 
o Instituto Ronald.  

A parceria foi celebrada no dia 4 de junho 
na sede do Grupo Nobile, em Brasília (DF). Na 
ocasião, Francisco Neves, Superintendente 
do Instituto Ronald McDonald, e o Presidente 

da Nobile Hotéis, Roberto Bertino, estavam 
presentes para a assinatura do Termo de 
Parceria. Um grupo de colaboradores da 
sede da Nobile Hotéis também assistiu a 
apresentação de Francisco Neves sobre as 
ações e desafios do Instituto na causa do 
câncer em crianças e adolescentes.  

A cada hora surge um novo caso da doença no 
Brasil. Segundo estimativa do Instituto Nacional 
de Câncer - Inca -, esta é a enfermidade que mais 
mata crianças e adolescentes no País. E um dado 
chama atenção: anualmente cerca de 30% das 
crianças e adolescentes podem estar morrendo 
sem diagnóstico e tratamento. O objetivo do 
Instituto Ronald McDonald para os próximos 
anos é ampliar de crianças e adolescentes 
do Brasil para cerca de 85%, elevando as 
chances de cura ao mesmo patamar de países 
com um alto índice de desenvolvimento. “A 

Da esquerda à direita da foto, Roberto Bertino, Francisco Neves, Emiria Bertino e Mariana Gomes
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desigualdade é real até mesmo nas chances 
de cura: o câncer não diferencia a criança que 
afetará, mas onde essa criança nasce e vive 
pode influenciar diretamente nas suas chances 
de sobrevivência”, explica Francisco Neves, 
Superintendente do Instituto Ronald McDonald. 
Conforme o levantamento feito pelo Inca, 
enquanto as chances médias de cura na região 
Sul são 75% e na região Sudeste são 70%, nas 
Região Centro-Oeste, Nordeste e Norte elas são 
de 65%, 60% e 50%, respectivamente.

Roberto Bertino, Fundador e Presidente do 
grupo Nobile, salienta que a causa é nobre. 
“Como seres humanos precisamos alimentar 
e fortalecer o nosso espírito. Fazer algo 
por alguém é um bom caminho para esse 
fortalecimento. Precisamos fazer a diferença 
no mundo e encontrar um sentido para nossas 
vidas. Vivemos não só para obter, mas também 
para dar. Seguindo esse propósito, decidimos 
nos engajar à causa do Instituto Ronald 
McDonald e, por recebermos mais de 8.000 
hóspedes diariamente, nossos hotéis servirão 
de instrumento para que mais pessoas doem e 
proporcionem o bem às crianças e adolescentes 
que lutam contra o câncer no Brasil”.

Blue Tree Towers Caxias do Sul e 
Fundação Caxias promoveram 
campanha do agasalho

O Blue Tree Towers Caxias do Sul e a 
Fundação Caxias, entidade sem fins lucrativos 
que promove ações e programas sociais que 
visam o bem-estar dos caxienses, realizaram 
entre os dias 11 e 22 de junho uma campanha 
do agasalho. Com o tema “O inverno só é legal 
para quem não sente frio”, o projeto teve como 

Pestana realizou ação para 
troca de lacres por cadeiras 
de rodas

No dia 8 de junho, aconteceu a campanha 
global ‘Dia do Voluntariado Pestana’, realizada 

em toda a rede Pestana Hotel Group no mundo, 
e as cinco unidades da marca no Brasil fizeram 
uma ação voluntária nas cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador.

Durante todo o dia, os colaboradores 
do Pestana recolheram lacres de latas de 
refrigerante e similares em parques, praias 
e ruas, que posteriormente serão doadas 
a organizações não-governamentais que 
vendem o alumínio e revertem a verba para 
a compra de cadeiras de rodas para doação. 
As ONGs são: Entre Rodas, em São Paulo e 
Salvador; One by One, no Rio de Janeiro; e 
Pequeno Cotolengo, em Curitiba. 

A ação também está alinhada ao programa 
Planet Guest, principal iniciativa do Pestana 
Hotel Group em todo o mundo em termos de 
sustentabilidade, que consiste em uma série 
de medidas implantadas em todas as mais 
de 90 unidades do grupo para a proteção do 
meio ambiente.

Parte dos voluntários da ação do Pestana São Paulo
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Staybridge Suites São Paulo 
realizou mutirão de vacina 
contra a gripe

Entre colaboradores do hotel Staybridge 
Suites São Paulo, do escritório do 
InterContinental Hotels Group – IHG - e do 
Complexo Brascan Open Mall, 75 pessoas foram 
imunizadas durante mutirão de vacinação 
contra o vírus da gripe, que aconteceu em 17 de 
maio. O trabalho foi realizado por profissionais 
da saúde da Clínica de Medicina de Trabalho 
Metra, contribuindo para a diminuição dos 
casos da doença.

De acordo com boletim divulgado pelo 
Ministério da Saúde, até meados de abril foram 

objetivo arrecadar itens de vestuários para 
encaminhar às famílias carentes cadastradas 
na Fundação.

O hotel incentivou os hóspedes com o slogan 
“Leve sua mala mais leve e faça a diferença 
na vida de outra pessoa” e também estimulou 
os seus colaboradores para que, ao final da 
campanha, no dia 25 de junho, pudessem 
participar da entrega da arrecadação.

Foram aceitas doações de itens como 
casacos, camisetas, jaquetas, luvas, meias, 
gorros, calças, pantufas, mantas, cobertores, 
edredons, cachecóis, roupões e calçados.

notificados 535 casos de Influenza e 99 óbitos 
no Brasil. A vacina protege contra os vírus H1N1, 
H3N2 e Influenza do tipo B.

Hotel Pullman Ibirapuera (SP) 
lança parceria com Aldeia 
das Mulheres

Alinhada com a iniciativa de sustentabilidade 
defendida pelo Grupo Accor, a cozinha do 
restaurante TasteIT Food & Lounge, do Pullman 
São Paulo Ibirapuera, recebeu louças artesanais 
criadas pelo grupo de empreendedoras do 
projeto Balsear. 

Batizado com o nome de Projeto Connect, 
a ação tem como intuito abrir a porta 
para fornecedores locais que valorizem a 
sustentabilidade, a diversidade e o comércio 
justo por meio de trabalhos artesanais. As 
louças são feitas artesanalmente por mulheres 
pescadoras da represa Billings, que participam 
do Projeto Balsear, como forma de gerar uma 
renda complementar durante o período de 
defeso, meses nos quais a pesca é proibida. 

Fachada do hotel

A arrecadação dos donativos 
aconteceu entre os dias 11 e 22 

de junho



Responsabilidade
Socioambiental

84

O projeto surgiu em 2013 e está localizado 
na Aldeias Infantis SOS, em São Bernardo do 
Campo. As peças de cerâmica levam cerca 
de 30 dias para serem confeccionadas e 
custam a partir de R$ 50. As louças foram 
confeccionadas em formas de gotas, troncos 
e flores, segundo as artesãs, para homenagear 
a Mata Atlântica e a Represa Billings.

de conservação. Para cada peça doada foi 
gerado um ingresso, dando acesso ao parque 
entre os dias da campanha. Não houve limite de 
doações por pessoa e o material arrecadado foi 
direcionado a instituições filantrópicas da região.

Aldeia das Águas promoveu 
Feriado Solidário para doação 
de agasalhos e mantas

O Aldeia das Águas Park Resort, através do 
projeto Aldeia Solidária, realizou, no feriadão de 
Corpus Christi, a campanha Feriado Solidário, 
com objetivo de arrecadar agasalhos e mantas 
para este inverno. Para participar, bastava 
se dirigir à bilheteria do parque, em Barra do 
Piraí, entre os dias 20 e 23 de junho, com um 
agasalho ou manta novos ou em bom estado 

As mulheres do Projeto Balsear

Para cada peça doada foi gerado um ingresso 
ao parque
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Pestana Hotel Group confirma 
abertura de seu 100º 
empreendimento

O Pestana Hotel Group confirmou 
recentemente a inauguração, em novembro 
deste ano, do seu 100º hotel: o Pestana Park 
Avenue, em Manhattan, Nova York. Com 27 

Suzhou, na China, ganha mais 
um hotel Shangri-La

O grupo Shangri-La acaba de inaugurar 
o Shangri-La Hotel, Suzhou Yuanqu, segundo 
hotel da cadeia hoteleira asiática Shangri-
La – o primeiro foi o Shangri-La Hotel, Suzhou, 
inaugurado em 2007. O empreendimento chega 
para incrementar a oferta de acomodações 
e serviços de luxo na cidade. O novo hotel da 
rede asiática tem 303 quartos e suítes, além de 
16 apartamentos para média e longa estada. 

O hotel tem dois restaurantes, o Shang 
Garden, de cozinha regional e o Café Hong, de 
gastronomia global. O Health Club, no sétimo 
andar, tem academia 24 horas, piscina coberta 
climatizada com 25 metros, Jacuzzi, saunas 
seca e úmida. No The Spa at Shangri-La, 
uma seleção de terapias criadas a partir das 
tradições de cura asiáticas promete o máximo 
do relaxamento. O Shangri-La Hotel, Suzhou 
Yuanqu conta com dois salões para eventos, 
com 1000 e 384 m² respectivamente. 

andares e 94 quartos, o Pestana Park Avenue 
está localizado próximo a pontos turísticos 
importantes de Nova York, como Empire 
State Building, Rockefeller Center, St. Patrick’s 
Cathedral e 5ª Avenida. O 100º empreendimento 
do Pestana Hotel Group oferecerá comodidades 
que o viajante moderno precisa, como Wi-Fi de 
alta velocidade, ar condicionado, Tv de LCD, 
cofre, mini bar, secador de cabelo, recepção 
24 horas por dia, entradas USB serviço de Grab 
and Go.

Four Seasons anuncia unidades 
em São Francisco (EUA) e em 
Cartagena, na Colômbia

A Four Seasons Hotels and Resorts assumirá 
o atual hotel Loews Regency San Francisco, que 
será renomeado, em 2020, como Four Seasons 
Hotel San Francisco at Embarcadero. Este será 
o segundo hotel da rede na cidade e, antes 
de ser inaugurado, passará por uma série de 
modernizações. 

Instalado nos últimos 11 andares de um 
edifício de 48 (o quarto mais alto da cidade), 
o hotel conta com vistas para o skyline e baía 
de São Francisco, incluindo atrações como 
a Golden Gate Bridge e a ilha de Alcatraz. O 
endereço é 222 Sansome Street, localização 
central que permite ir a pé a lugares como 
Chinatown, Union Square e Ferry Building Market 
Place. As renovações vão abranger todas as 155 

Vista do novo hotel da Shangri-La na China Um dos 94 quartos do Pestana Park Avenue
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acomodações, os corredores e as áreas comuns, 
além de incluir um novo bar e restaurante e um 
centro fitness com salas de spa. A Loews Hotels 
& Co continuará gerenciando o hotel até o fim 
deste ano. 

Além disso, o grupo anunciou recentemente 
planos de abrir um hotel em Cartagena, na 
Colômbia, uma das cidades coloniais mais 
importantes da América Latina. O projeto 
será feito em parceria com a San Francisco 
Investments, subsidiária do grupo empresarial 
colombiano Valorem. 

Com design de interiores pensado pelo 
francês François Catroux e a Wimberly Interiors, 
o novo Four Seasons contará com 131 quartos e 16 
residências privadas, incluindo uma suíte ‘royal’ 
com 390 m². Haverá também seis restaurantes 
e bares com ambientes projetados pela nova-
iorquina AvroKO e um lounge que ficará dentro 
do Club Cartagena, uma joia em estilo beaux-
arts dos anos 1920. O rooftop do hotel, com 
vistas para o mar e para a cidade amuralhada, 
exibirá bar e piscina com espreguiçadeiras, 
cabanas e day beds. Spa e academia também 
estão nos planos.

IHG inaugurou Holiday Inn 
Piura, no Peru

O IHG - InterContinental Hotels Group - anunciou 
em junho a abertura do hotel Holiday Inn Piura, 
localizado na cidade litorânea de Piura, no Peru. 
O hotel oferece 118 apartamentos e é o primeiro 
da marca a ser inaugurado na cidade, centro de 
negócios da região Norte do país. 

Localizado no coração do centro histórico, o 
Holiday Inn Piura fica a alguns passos do shopping 
Plaza del Sol e a 11 minutos do Aeroporto Ibérico 
Internacional Capitão FAP Guillermo Concha - PIU. 
O hotel, de sete andares, tem um business center 
com três salas de reunião, que podem acomodar 
até 137 convidados. As comodidades adicionais 
incluem piscina ao ar livre, restaurante e bar e 
academia 24 horas de cortesia.

Os apartamentos possuem design moderno, 
incluindo confortáveis camas king-size ou duas 
queen-size, com opção de travesseiros firmes ou 
macios, além de TV de tela plana, frigobar, cafeteira 
com café de cortesia e mesa de trabalho com 
cadeira ergonômica. O hotel também tem suítes 
para hóspedes que procuram espaço adicional 
durante a sua estada. O Holiday Inn Piura pertence 

Rooftop da unidade
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cidade, no topo da Escadaria Espanhola, o novo 
hotel de luxo conta com 104 espaçosos quartos 
e suítes.

A unidade oferece aos hóspedes seis bares 
e restaurantes comandados pelo chef e Diretor 
Criativo de gastronomia dos hotéis Rocco Forte, 
Fulvio Pierangelini, que criou um cardápio eclético 
com pratos da culinária italiana e mediterrânea.

Com produtos feitos a partir de ingredientes 
típicos da região da Sicília, como laranja e 
oliva, o De la Ville Spa, com 550 m², disponibiliza 
tratamentos relaxantes realizados por uma equipe 
de terapeutas especializada. 

Rocco Forte Hotels inaugurou 
segunda unidade em Roma

A Rocco Forte Hotels, empresa hoteleira 
anglo-italiana, abriu recentemente seu segundo 
empreendimento em Roma, na Itália, o Hotel de la 
Ville, depois da extensa renovação de um histórico 
palácio do século XVIII. Localizado no centro da 

à Corporación Hotelera Piura S.A.C. e é operado 
pelo Grupo Agrisal División Hotelera. A unidade é 
parte da diversificada família de marcas do IHG 
em aproximadamente 100 países e territórios.

Rooftop do hotel

Quarto duplo do Holiday Inn Piura
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Bandeira Radisson chegará ao 
Estado do Ceará em 2024

Localizado na Praia de Guajirú, em Trairi, no 
Ceará, a 130km de Fortaleza, o Radisson Hotel 
Flecheiras, com previsão de abertura para o 
segundo semestre de 2024, terá 144 UH´s. O hotel 
integrará o complexo The Coral, formado também 
pelo residencial The Coral Villas e pelo Beach 
Club, que será inaugurado em breve e atenderá 
todo o complexo. Atualmente, 14 residências já 
estão em funcionamento, sendo vendidas por 
meio de frações imobiliárias, e mais de 50% dos 
lotes já foram comercializados.

Rob Van Kujik, CEO do Grupo Bric, comentou: “A 
parceria com a Atlantica Hotels vai ampliar ainda 
mais a chancela de qualidade do complexo The 
Coral”. Para Daline Moura, Business Development 
Director do Grupo Bric, “nosso objetivo sempre foi 
que esse projeto fosse viabilizado e que contasse 
com parceiros de qualidade. Acreditamos que 
esta segunda etapa é a prova de que atingimos 
o patamar pelo qual trabalhamos desde o início”.

Ricardo Bluvol, Vice-presidente de 
Desenvolvimento da Atlantica Hotels, comentou 
que “o litoral do Ceará é conhecido por suas 
belezas naturais, sendo um dos destinos de 

férias mais procurados pelos brasileiros, e com 
forte apelo aos turistas internacionais. Para a 
Atlantica, portanto, é motivo de orgulho firmar 
uma parceria com a Bric em seu primeiro 
empreendimento no Brasil”.

Hotéis Maestro segue plano de 
expansão com chegada a Pato 
Branco (PR)

A Maestro Hotéis, que atualmente possui quatro 
empreendimentos, sendo três deles na cidade de 
Toledo e um em Cascavel, ambas no Paraná – 
prepara a abertura de uma unidade na cidade de 
Francisco Beltrão, prevista para agosto deste ano. 
De acordo com o Diretor da Hotéis Maestro, Marcos 
Baumgart, a expansão continua: “Escolhemos a 
cidade de Pato Branco para receber a sexta unidade 
da Hotéis Maestro. Pato Branco, além de ser um polo 
regional, possui crescimento sustentável constante 
e é a terceira melhor em qualidade de vida do 
Estado do Paraná”, explicou.

O empreendimento de Pato Branco, que operará 
sob a bandeira Maestro Executive, está em fase 
de construção no centro da cidade e terá 120 
apartamentos, três salas para eventos, entre outras 

Perspectiva artística do empreendimento
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comodidades. “Construiremos um hotel totalmente 
novo, dentro das últimas tendências da hotelaria 
e levaremos um serviço de excelência para Pato 
Branco”, finalizou Baumgart.

Grupo Viale terá dois novos 
hotéis no próximo ano em Foz 
do Iguaçu (PR)

O Grupo Viale, que já possui duas unidades 
hoteleiras em Foz do Guaçu (PR), o Viale Cataratas e 
o Viale Towers, vai ampliar sua oferta de leitos a partir 
de janeiro de 2020. Nessa data, entrará em operação 
a unidade padrão luxo ao lado do Shopping Catuai 
Palladium, na Rodovia das Cataratas. A edificação 
estava com as obras paralisadas há um certo 
tempo e foi adquirida pelo Grupo Viale com 
100 UH´s – unidades habitacionais prontas e a 
infraestrutura quase acabada.

Para atender a demanda, está sendo executada 
uma nova ala que terá mais 140 UH´s e concluída 
toda a infraestrutura da edificação adquirida. 
No total serão 246 apartamentos amplos, com 

decoração sofisticada, estrutura de lazer, piscinas, 
spa, academia e salão de beleza. A estimativa 
é que o novo empreendimento gere mais de 
200 empregos diretos quando estiver operando. 
“Projetamos esse hotel pensando no hóspede que 
vem à fronteira para visitar os atrativos turísticos 
e quer hospedagem de qualidade, com serviço 
personalizado e área de lazer à disposição,” 
comenta Paulo Baldan, Diretor do Grupo Viale.

A outra unidade, que está sendo construída 
na Avenida Costa e Silva, se destaca pela 
praticidade. Os 126 apartamentos serão 
compactos e com decoração clean. A opção 
foi planejada para hóspedes que viajam a 
negócios, pessoas que passeiam sozinhas e 
famílias que querem economia e conforto. “O 
Grupo Viale aposta no turismo de Foz do Iguaçu 
e esses investimentos são prova disso. Com 
os quatro hotéis teremos opções variadas de 
hospedagem para oferecer e consolidamos 
presença em Foz do Iguaçú nas categorias 
econômico, superior e luxo”, disse Luciano 
Ferreira, Gerente comercial da Viale. 

Vista aérea da cidade de Pato Branco (PR)
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Perspectiva da fachada do novo hotel de luxo do Grupo Viale na 
Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR)
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Administradora hoteleira 
HotelCare nasce com ambição de 
estar entre as dez maiores do País

O lançamento aconteceu no dia 17 de junho, 
juntamente com a abertura do ibis Palmas, em 
Tocantins, primeira unidade a ser administrada. A 
HotelCare foi criada a partir da determinação de 
quatro profissionais renomados e reconhecidos da 
indústria hoteleira, com sólida expertise na área em 
que atuam, sendo eles: Ronaldo Albertino, sócio e 
Diretor de desenvolvimento; Jeferson Munhoz, sócio 
e Diretor de Vendas, Marketing e Distribuição; Karin 
Freitas, sócia e Diretora de Operações e Implantação 
e Luiz Carlos Rosano, sócio e Diretor de Controladoria 
e Finanças.

A HotelCare nasce com a vocação estampada 
em seu slogan: Hospitalidade com entusiasmo. 
É habilitada tecnicamente a operar todo tipo de 
empreendimento dentro do setor de hospitalidade, 
tais como hotéis, resorts, residenciais com serviços, 
time share, fractional, desde que não tenham 
bandeira hoteleira nacional ou internacional, 
portanto, hotéis independentes. “Optamos por 
operar, exclusivamente e orgulhosamente, produtos 
com as marcas da Accor, por ser a empresa mais 
antenada com a inovação de produto e grande 

variedade de excelentes marcas”, disse Albertino. 
Ele destaca que a meta prioritária da HotelCare 
está no resgate do acolhimento e cuidado com 
as pessoas e, para isso, a empresa nasce com a 
responsabilidade social como diferencial em seu 
DNA, colocando as escolas públicas como meta de 
apoio. Entre as ações, está o apoio à infraestrutura 
das instalações como em recursos humanos 
através de preferência na contratação dos pais 
dos alunos daquela escola, por exemplo, entre 
outras iniciativas.

Para Munhoz, contar com a força de vendas 
e distribuição de uma das principais empresas 
globais como a Accor, é a garantia de ter acesso a 
ferramentas de última geração e conectividade. 
“Além disso, nossa experiência poderá agregar muito 
aos hotéis independentes, haja visto o histórico da 
equipe durante estes mais de 30 anos”, complementa.

Karin Freitas está bastante confiante no sucesso 
dessa parceria com a Accor e defende que: “A forte 
estrutura de marcas que oferecem, instrumentos 
fundamentais à operação, tais como suporte técnico, 
treinamento e acompanhamento, fazem com que as 
operações da HotelCare sob as marcas Accor sejam 
utilizadas efetivamente para atingir a rentabilidade 
esperada de nossos clientes e proprietários dos 
hotéis que operamos”, aponta Karin.

Da esquerda à direita da foto os sócios Ronaldo Albertino, Karin Freitas, Jeferson Munhoz e Luiz Carlos Rosano
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O outro sócio-Diretor, Luiz Carlos Rosano aposta 
no know how da equipe para assegurar o controle 
dos padrões da marca. “A transferência de know 
how da nossa equipe para hotéis independentes, 
que preferem manter a sua marca, é uma garantia 
da manutenção das características do produto 
existente alinhada à uma gestão profissional e 
moderna. Ao mesmo tempo, do outro lado, os 
proprietários de hotéis que detêm as marcas Accor, 
têm agora a opção de uma operadora hoteleira ágil, 
enxuta e com controles de custos e manutenção 
patrimonial rígidos. O nosso relacionamento 
com os investidores é direto e transparente, isso 
favorece colocar todos na mesma direção que é a 
rentabilidade justa”, revela Rosano.

Planos de crescimento
A HotelCare tem um contrato de exclusividade 

com a Accor de operar as bandeiras das 
categorias econômica e midscale, entre elas 
ibis, ibis Style, ibis Budget, Novotel, Adágio, entre 
outras. Essa exclusividade com a Accor é uma 

estratégia adotada pelos sócios da HotelCare 
para impulsionar o desenvolvimento da empresa 
e firmar a administradora como uma empresa 
reconhecida pelo mercado como especialista em 
gestão, relacionamento com investidor e operador 
de franquia hoteleira internacional. 

E os planos de crescimento da HotelCare são 
audaciosos: “Já estamos com mais dois contratos 
assinados e outros cinco deverão se juntar ao 
nosso portfólio até o fim do ano”, disse Albertino. 
E Munhoz completou: “Criamos a empresa para 
ser uma das líderes de hospitalidade no Brasil e 
ter volume de operações para estar entre as dez 
maiores do País. Nossa maior preocupação não é o 
tamanho, e sim, a rentabilidade e saúde financeira. 
Vamos crescer, mas de forma sustentável e 
veloz. Estrutura enxuta, apoio direto aos gestores, 
acompanhamento diário de ações e resolução 
de problemas on-line. A nossa característica é a 
velocidade na resposta e agilidade. O mercado 
está em constante mudança e não podemos 
deixar a peteca cair”.



Administração

92

Samadhi Hotels anunciou 
venda do Costa Brasilis All 
Inclusive Resort & Spa

Depois de 15 anos à frente da administração 
do Costa Brasilis All Inclusive Resort & Spa, o Grupo 
Samadhi Hotels anunciou recentemente a venda do 
resort para o Campo Bahia Hotel Villas Spa, vizinho 
do Costa Brasilis, em Vila de Santo André, em Santa 
Cruz Cabrália (BA), conhecido por ter hospedado os 
membros da Seleção Alemã de Futebol durante a 
Copa do Mundo de 2014.

O contrato de compra e venda foi assinado em 
maio e o Campo Bahia assume o Costa Brasilis All 
Inclusive Resort & Spa no dia 1º de agosto. “Fomos 
visionários ao empreender em uma região pouco 
conhecida no início da construção do resort. 
Levamos desenvolvimento turístico e econômico à 
pequena Vila de Santo André. Vamos torcer para que 
este belo empreendimento continue se destacando 
entre os resorts tops do Brasil nesta nova gestão”, 
declarou a Diretora Comercial da Samadhi Hotels, 
Márcia Bitencourt. 

O Costa Brasilis conta com 122 apartamentos 
divididos em cinco categorias e distribuídos em 
conjuntos de edificações temáticas inspirados no 
Centro Histórico de Paraty, numa vila de pescadores, 
além de uma réplica de um Mosteiro com azulejos 
pintados à mão e quartos com decoração religiosa. 

A infraestrutura se completa com amplo jardim, 
duas piscinas, sendo uma infantil, sauna, duas 

quadras de tênis, uma quadra poliesportiva, fitness 
center, salão de jogos, lounge, SPA Ruby, salão de 
beleza, kids club, brinquedoteca, bicicletário, quatro 
restaurantes, serviço de recreadores, além de um local 
para abrigar eventos sociais ou corporativos. O Costa 
Brasilis é all inclusive, incluindo bebidas alcóolicas 
nacionais, como chope, cerveja e caipirinhas.

O Grupo Samadhi Hotels informa, ainda, que 
continuará à frente da administração das três 
unidades da Pousada Corsário – Búzios, Paraty 
e Vila de Santo André. Os empreendimentos se 
destacam pela arquitetura colonial, com decoração 
aconchegante e atendimento de excelência, em 
harmonia com a natureza local e preservação do 
meio ambiente.

Transamerica Hospitality 
Group registrou crescimento no 
primeiro quadrimestre de 2019

Administradora de mais de 20 hotéis ao redor do 
Brasil, a  THG anunciou alta de 17% em sua receita e 
crescimento do lucro operacional bruto – GOP – em 
torno dos 20% no primeiro quadrimestre de 2019. 

Além disso, a rede expandiu sua atuação com 
a conquista de novos mercados e o lançamento 
de um novo conceito de hotéis, o FIT Transamerica. 
Para a Diretora de Marketing e Vendas da 
Transamerica, Rosângela Gonçalves, o crescimento 
é resultado de uma série de medidas internas 

Vista aérea do resort
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que promoveram a manutenção de processos 
operacionais e a renovação do time corporativo. 
“Nos últimos anos, estamos aperfeiçoando nossa 
operação, formamos uma equipe alinhada com o 
novo modelo de gestão e com disposição de tornar 
nosso produto sempre atraente para milhões de 
viajantes. Estamos atentos às necessidades de 
nossos hóspedes e demais clientes, promovendo 
mudanças importantes e necessárias, que estão 
sendo sentidas positivamente e rendendo frutos 
inéditos para a empresa”, destaca. 

A implementação de um novo modelo de gestão 
de resultados, no qual são realizadas reuniões 
mensais para ajuste de expectativas, contribuiu para 
o fortalecimento da relação entre a administradora 
e seu time executivo, o que impulsionou a troca 
de ideias entre profissionais de diferentes setores 
e, com isso, o aperfeiçoamento dos processos. O 
Diretor de Operações da rede, Sergio Assis, comenta: 
“temos agora uma equipe mais entrosada e em 
sinergia. Pelos encontros mensais pudemos sentir a 
necessidade de cada empreendimento e oferecer 
soluções exatas para o alcance dos objetivos das 
unidades e da rede como um todo”. 

Entre as conquistas recentes da rede também 
configura a estreia no ‘Hall da Fama’ da plataforma 
TripAdvisor, que destaca empreendimentos com 
as melhores classificações do portal nos últimos 
cinco anos. Para os executivos, a condecoração e 
a entrada de novos hotéis para a certificação do 

TripAdvisor é um reconhecimento da constante 
preocupação da rede em se manter próxima de 
seus clientes.

Atlantica Hotels converte hotel 
em São Paulo

No dia 1º de junho, a Atlantica Hotels adicionou 
mais um empreendimento ao seu portfólio na 
capital paulista, fruto da conversão do Tryp São 
Paulo Itaim Hotel, que passa a se chamar Hotel Itaim 
São Paulo by Atlantica. A unidade passará a ser 
chamada de DoubleTree by Hilton, posteriormente.

Com esta conversão, a Atlantica Hotels fortalece 
a sua presença na região, onde já opera outros 17 
empreendimentos, cuja oferta alcança a marca de 
2,8 mil apartamentos. “Temos sido constantemente 
procurados por investidores que estão em busca 
de um sistema operacional altamente profissional, 
reputação e abrangência internacional de nossas 
marcas, capilaridade no mercado brasileiro, canais 
de distribuição, expertise de vendas e tecnologia 
para reservas”, afirmou Cris Matsumoto, Diretora de 
Operações da Atlantica Hotels para São Paulo capital. 

O Hotel Itaim São Paulo by Atlantica possui 
142 apartamentos divididos em três categorias – 
Superior, Luxo e Business Class, com metragens 
que variam entre 28m² e 78m². A área de eventos 
compreende oito salas de reuniões, com metragens 
que variam entre 36m² e 106m², cuja capacidade 

Lobby do FIT Transamerica Jaguariúna
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total é de 200 pessoas, em auditório. O maior 
ambiente, com três salas modulares, comporta 100 
pessoas. Todas as salas, assim como os quartos e 
áreas comuns, são atendidas por sinal Wi-Fi.

Slaviero Hotéis terá nove novos 
hotéis até 2020

Nos anos de 2017 e 2018 a Slaviero Hotéis 
concentrou-se nas conversões de bandeiras, mas a 
previsão para os próximos anos é outra. As futuras nove 
aberturas previstas para 2019 e 2020 serão de novos 
empreendimentos, que já nascerão com o carimbo 
da rede. O investimento total de R$ 275 milhões 
distribuídos entre os hotéis fará crescer em 1.155 UH´s a 
oferta da rede. O momento que procede o rebranding 
da companhia, que culminou na criação da marca 
Slim Hotéis – unificação de todas as bandeiras na 
marca Essential para os hotéis midscale e ativou os 
cinco hotéis - boutique da rede com nomes próprios, 
traz esses novos hotéis já com o novo posicionamento.

A Slaviero Hotéis continuará analisando o mercado 
também para oportunidades de conversão de 
bandeiras, já que o modelo se mostra conveniente para 
a expansão por conta do investimento atraente. Até o 
final de 2020, as aberturas acontecerão nas cidades 
de Campinas e Rio Claro (SP), Maringá, São José dos 
Pinhais e Curitiba (PR), Campina Grande (PB), Manaus 
(AM) e Chapecó e Florianópolis (SC), aumentando o 
portfólio da companhia para 31 empreendimentos e de 
14 para 20, o número de cidades atendidas pela rede.

Fachada do empreendimento

Fachada do hotel Rockefeller, um dos empreendimentos administrados pela Slaviero Hotéis
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STJ julga ilegitimidade passiva 
de empresa de hotelaria em 
ação movida a construtora
*Artigo de Leonardo Peres Leite

Recentemente, o STJ – Superior Tribunal de Justiça se 
pronunciou a respeito de assuntos relevantes: interrupção 
de obra de futuro empreendimento hoteleiro, direitos 
relacionados à rescisão do contrato de compra de imóvel 
na planta e, especialmente, não participação da empresa 
de hotelaria em ação judicial que visa solucionar o 
contrato. Quando há a interrupção de uma obra, é 
comum que o comprador busque a solução através 
de ações judiciais contra as empresas construtora, 
incorporadora, vendedora, buscando a ruptura do 
contrato, pedindo a restituição dos valores que pagou e 
indenizações (por danos morais e/ou materiais).

Muitas das ações são direcionadas, também, às 
empresas de hotelaria (futuras operadoras dos futuros 
hotéis), com base em teses jurídicas que indicam que 
tais empresas teriam participação no insucesso das 
obras porque vinculam suas marcas na fase de vendas. 
Ao julgarem essas ações, juízes e desembargadores 
pelo Brasil demonstraram entendimentos diferentes. 
Alguns rejeitam a tese, excluindo a empresa de 
hotelaria do processo. E outros acolhem.

Um desses processos chegou ao STJ (a corte judicial 
máxima para julgar assuntos que não envolvem direitos 
constitucionais). Em primeira instância o juiz decretou 

a rescisão do contrato e condenou as empresas 
incorporadora, intermediadora e vendedora a 
restituírem os valores pagos pelo comprador (rejeitou 
indenização por danos morais), e entendeu por excluir a 
empresa hoteleira. Em segunda instância o Tribunal de 
Justiça entendeu por incluir a empresa hoteleira.

No STJ, a Terceira Turma julgou o Recurso Especial 
nº 1.785.802. Entendeu de forma unânime por excluir a 
empresa de hotelaria do processo, fixando que: (i) não há 
atuação/participação da empresa de hotelaria na fase 
de vendas, e de construção; (ii) a atuação da empresa de 
hotelaria se dá apenas depois de encerrada a construção 
do empreendimento; e (iii) a empresa de hotelaria 
também experimenta prejuízos porque é obrigada a 
cancelar suas expectativas em torno do futuro hotel.

A decisão proferida se mostrou acertada em relação 
a todas as peculiaridades que permeiam o tema. A 
visão pragmática a respeito das fases operacionais 
e das obrigações de cada parte fomentou a projeção 
do correto cenário de direitos: o comprador paga o 
preço para a vendedora, que assume obrigação de 
fomentar a construção; e a construtora assume a 
obrigação de construir e entregar o imóvel. Não há 
participação/atuação da empresa de hotelaria.

A respeito do tema, a legislação civil, consumerista 
e também a própria lei 13.786/2018 (“lei do distrato”) 
oferecem todas as diretrizes para a solução desse tipo 
de inconveniente que envolve comprador, vendedor 
e construtor. Nenhuma das leis oportuniza extensão 
ou ramificação de responsabilidades/obrigações 
contratuais para as hipóteses de frustração negocial 
em compra e venda de imóvel na planta. A atenciosa 
análise do tema não autoriza interpretação jurídica 
para buscar a inclusão de terceiros e a aglutinação de 
empresas para atender interesses de uma parte que 
se viu frustrada na negociação. O ideal é identificar os 
efetivos responsáveis, e buscar a equalização de direitos 
e deveres, respeitando a base estrutural que define a 
projeção de obrigações de cada contrato.

*Leonardo Peres Leite é Bacharel em Direito pelo 
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas, Pós-
graduado em Direito das Relações de Consumo pela 
PUC-SP e advogado do escritório Costa Marfori. Atua na 
área cível (contratos, obrigações, relações de consumo, 
responsabilidade civil, direito empresarial, imobiliário, 
societário e comercial), com assuntos que envolvem 
produtos, serviços, patrimônio e linhas de negócios, 
relacionados a empreendimentos imobiliários, locação/
comodato de bens, hotelaria e condomínio.
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Como trabalhar com tarifas 
flutuantes em hotéis
*Artigo de Mario Cezar Nogales

Para trabalhar com tarifas flutuantes em um hotel, 
precisamos, primeiramente, entender que a tabela base 
de preços deve considerar o seguinte:

• Qual o período que será planejado?
• Quantos quartos serão produzidos/vendidos?
• Quanto custa produzir estes quartos?
É com esta base que as tarifas flutuantes podem ser 

planejadas, e isto faz parte de uma gestão com o estilo 
gerencial de receitas ou Revenue Management.

A primeira base se trata da mais importante de todas, já 
que é através dela que daremos início ao planejamento de 
produção, ou seja, períodos curtos (como os menores que 
três meses) são mais propensos a falhas. Já períodos mais 
longos (a partir de um ano de planejamento) são os mais 
propensos a que as tarifas flutuantes funcionem melhor.

Este tipo de ação, o de flutuar as tarifas, apesar de a 
história correlatar a consultores norte-americanos que 
a criaram durante a abertura de mercado da aviação 
daquele país na década de 1980, na verdade, é uma 
prática comum realizada pelos comerciantes árabes 
desde o início de sua história, e podemos observá-la em 
qualquer feira livre existente na cidade de São Paulo.

O princípio básico de flutuação tarifária requer um 
conhecimento de mercado um tanto singular, pois, como 
os feirantes, devemos conhecer o que o cliente quer, 
com qual qualidade e qual preço ele está procurando. 
Geralmente, os feirantes flutuam suas tarifas partindo 
de um preço maior pela manhã, quando os clientes que 
buscam frescor e qualidade pouco se importam com 
os preços, fixando preços menores durante o período 
perto da hora do almoço, no qual os clientes, além de 
procurar frescor e qualidade, também buscam preços, já 
quando a feira está para acabar, a conhecida “xepa” no 

jargão popular, os preços ficam menores, pois os clientes 
mudaram, estes clientes neste período buscam de fato 
grandes ofertas e promoções, mesmo que a qualidade 
seja inferior.

Hotéis não são diferentes, pois há os clientes que 
buscam os melhores quartos e serviços, assim como 
os que querem esta mesma qualidade com preços 
competitivos e vantagens, e também os que buscam 
grandes ofertas. No entanto, muitos acreditam que, por 
conta dos quartos serem os mesmos o tempo todo, 
assim como a qualidade deve ser mantida para todos 
os hóspedes, não há como flutuar as tarifas de acordo 
com estas perspectivas, um engano comum entre 
os administradores menos criativos ou com menor 
conhecimento ou mesmo pouca prática comercial.

Os quartos podem variar de qualidade, as mais 
conhecidas são:

• Tamanho;
• Vista;
• Andar;
• Andares especiais (feminino, etc.).

Já as com menor amplitude de conhecimento são as 
variações no que tange:

• Tempo de antecedência da reserva;
• Formas de pagamento;
• Períodos de alta/baixa procura;
• Disponibilidade de amenidades;
• Tempo de ocupação da UH;
• Tipos de camas;
• Variações no café da manhã;
• Disponibilidade de serviços pagos ou incluídos, entre 

outros.
De fato, as variações dependem muito mais do que 

o hóspede procura e em qual período está procurando 
e, por este motivo, a correlação existente no Revenue 
Management preconiza: “o quarto certo, para o cliente 
certo, no momento certo”.

Gestão de receitas com flutuação tarifária não é 
algo difícil, mas sim algo que, apesar de realizar um 
grande trabalho e esforço em planejamento, controle 
e ações comerciais, coloca seu hotel na vanguarda da 
hospedagem já que explicita constantemente que a 
qualidade deva ser garantida, e qualidade tem como 
princípio o de atender todas as expectativas do cliente de 
acordo com a necessidade que ele tem e sua capacidade 
de pagar.

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

Acesse: www.snhotelaria.com.br
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Toalheiros Term mantêm toalhas aquecidas a 45°C
Os Toalheiros para meios de hospedagem da empresa Term mantêm as toalhas 

aquecidas a 45°C, o que reduz a proliferação de fungos e bactérias e evita o mau 
cheiro e a umidade, garantindo mais conforto para o hóspede ao sair do banho.  Com 
garantia de três anos e baixo consumo de energia (média dos modelos é de 100W), os 
Toalheiros Term são certificados pelo INMETRO. Seu uso resulta em menos lavagens, 
menos desgaste e menos trocas de toalhas. Contato – www.toalheirosterm.com.br 

Nogueira Brinquedos apresenta linha kids 
para meios de hospedagem

A Nogueira Brinquedos apresenta sua linha de jogos eletrônicos, em tamanhos 
menores do que os tradicionais, para crianças a partir de 3 anos, ideais para 
compor espaços kids de hotéis, pousadas, resorts e restaurantes. Dentre as 
opções, a Multijogos Kids, um fliperama com mais de 700 jogos, como os clássicos 
Pac Man e Mario Bros, até versões mais atuais, como Street Fighter e Capcom vs 
Marvel. O Basket Kids é um simulador de basquete infantil com design moderno 
e marcadores eletrônicos de ponto e tempo. Já a Air Game Kids possui iluminação em LEDS e sonorização ajustável, 
garantindo a diversão de adultos e crianças. Além dos lançamentos, a Nogueira Brinquedos disponibiliza a linha 
acessibilidade para pessoas com deficiência, Kid Play, brinquedão, cenografias, áreas baby, simuladores e eletrônicos, 
trampolins e camas elásticas. A empresa tem o selo ISO 9001:2015, certificado que garante a qualidade e a padronização 
dos seus produtos. Contato –  www.nogueirabrinquedos.com.br 

CRdS desenvolve Painel de Cabeceira que 
dispensa controle remoto

O Painel de Cabeceira da CRdS é o único no mercado com 
aprendizado de controle remoto da televisão e ar-condicionado e 
único modular, de fácil instalação e manutenção, proporcionando 
trocas instantâneas totalmente plug and play de seus módulos, 

evitando suítes paradas com manutenções caras e demoradas.
Dispõe de display LCD para visualização completa do sistema, além das funções de entrada de áudio e Pendrive, 

Bluetooth e acesso a rádio FM, com amplificador de áudio para até 20W melhorando a potência do som, com botões 
100% digital, sem chaves e muito compacto. A iluminação interna é controlada para apagar após 60 segundos sem 
uso.  Conta, ainda, com um sistema opcional de economizador de energia de acesso remoto. O produto é feito com 
revestimento de policarbonato para melhor durabilidade frontal. É possível customizar com a logomarca do hotel e sua 
instalação é simples e rápida. Contato - www.crds.com.br  

São Rafael Câmaras Frigoríficas lança mini câmara
A São Rafael acaba de lançar a nova Mini Câmara Frigorífica 4.0. 

Ela possui capacidade de 2.378 litros, ou 5.6 freezers de 420 litros; 
revestimento em chapa pré-branca e duas portas cegas; opção de 
portas de vidro ou cega; prateleiras reguláveis; equipamento plug-in 
ou remoto; cantos internos arredondados; opção de funcionamento 
a dreno ou evaporador; pés ajustáveis; e composição e disposição de 
portas de acordo com a necessidade dos estabelecimentos. Contato 
– www.saorafael.com.br






