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Muitas novidades estão sendo apresentadas nessa 
edição de agosto para poder mantê-lo bem informado 
dos últimos fatos e acontecimentos de um setor tão 
dinâmico quanto a hotelaria. Basta abrir e comprovar. A 
começar pela entrevista exclusiva com Daniel Chequer 
Ribeiro, Presidente do Grupo Tauá, que detalha a 
expansão e perspectiva nos próximos anos.

Como matéria principal apresentamos a entrada 
em operação do Jardins de Jurema Convention & 
Termas Resort, na cidade de Iretama (PR), que exigiu 
R$ 120 milhões em investimentos e muitos desafios na 
construção e implantação por parte da Padrão Argil. A 
implantação do Rio Hotel by Bourbon Campinas e de 
uma nova unidade do Grupo diRoma em Caldas Novas 
(GO) também merecem uma leitura atenta, assim 
como a matéria super especial sobre como a tecnologia 
impacta nos serviços prestados nos hotéis. 

Nessa edição, você confere novidades na 
gastronomia de vários meios de hospedagem, 
mudanças no staff, modernização e um giro pelo 
mundo da hotelaria. A todos uma ótima leitura e até 
nosso próximo encontro no mês de setembro. 
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Imparcialidade e credibilidade
“Eu adoro receber e ler a Revista Hotéis mensalmente, pois com ela me atualizo com 

as principais notícias e novidades do mercado hoteleiro. Gosto muito da linguagem 
concisa e clara, tanto da revista quanto do portal, e da imparcialidade nas matérias, 

transmitindo, assim, credibilidade e segurança. Parabéns a toda a equipe pela publicação e obrigada 
por nos oferecerem um produto que é referência para o trade”.

Diretora Geral dos hotéis Unique e Unique Garden

Melissa Oliveira
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Daniel Chequer Ribeiro mantém 
planos de expansão do Grupo Tauá

Presidindo o Grupo Tauá desde 1º de janeiro de 
2019, Daniel Chequer Ribeiro, filho e sucessor de João 
Pinto Ribeiro, fundador da companhia, acompanha 
de perto a expansão da marca Tauá, que chega 
neste ano a Alexânia, município do interior de 
Goiás, com um resort construído às margens da 
BR-060, que liga as cidades de Brasília, Goiânia e 
Anápolis. Além disso, o Grupo Tauá mudou a sua 
identidade visual, apresentada ao mercado com 
um Roadshow realizado em maio deste ano pelos 
destinos: Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Ribeirão 
Preto, Rio de Janeiro e Campo Grande. 

Daniel Chequer recebeu a reportagem da 
Revista Hotéis para essa entrevista, na qual 
detalhou as novidades e próximos movimentos 
do Grupo, como estão as vendas, incluindo o 
segmento de timeshare, por que ele não quer entrar 
na multipropriedade, sua visão sobre o mercado 
hoteleiro atual, a parceria com o escritório de 
arquitetura Studio Gaia de Nova York, entre outros 
detalhes que você confere com exclusividade.

Revista Hotéis – Como está o crescimento do Grupo 
Tauá e quais são os planos para as unidades existentes e 
a de Alexânia, que vai entrar em operação? 

Daniel Chequer – Fechamos o primeiro semestre com 
um crescimento muito bom, de 36% em comparação com 
o ano passado. Em Caeté, o registro é de 25%, também 
em comparação a 2018, e Araxá manteve os números, 
sem queda. Então o momento é muito bom e os planos 
de investimento estão sendo mantidos. As reformas na 
unidade de Atibaia tiveram investimento de R$ 6,5 milhões, 
e o parque aquático indoor, que será aberto em outubro, 
demandou um aporte de R$ 20 milhões. E agora vem 
por aí a unidade de Alexânia, em 31 de março de 2020. 
Queríamos inaugurá-lo para o Natal, mas para entregar 
o melhor aos nossos hóspedes, adiamos para o primeiro 
trimestre de 2020. Tudo está correndo bem e as obras 
estão sendo finalizadas.

RH – Quantos eventos o Grupo Tauá sediou neste ano 
até o momento?

DC – O número exato não consigo precisar agora, 

mas sei que o setor de eventos cresceu em torno de 6% 
a 10%. O que cresceu mais em nosso Grupo foi o lazer, 
principalmente em Atibaia. Esse crescimento de 36% é 
quase todo oriundo do lazer. 

RH – Qual foi o montante investido na unidade de 
Alexânia?

DC – Nós estamos investindo R$ 144 milhões e 
abriremos com 206 apartamentos em março de 2020, 
mas o total da oferta será 412 apartamentos, divididos 
em dois edifícios. Devemos operar a oferta completa até 
o final de 2020. Ambos os edifícios estão praticamente de 
pé e as obras continuam após a inauguração, porém sem 
impacto na experiência do hóspede.

RH – Qual o perfil deste novo empreendimento e quem 
será o público alvo?

DC – Achamos que será uma unidade mais voltada 
para o lazer do que para eventos. Porque São Paulo, como 
cidade de business, fechou o ano passado com 65/35 
– lazer e eventos. Neste ano a expectativa é de 60/40. 
Para Alexânia, a expectativa é a mesma: 60/40. Atibaia, 
por sua vez, por causa do parque aquático indoor, deve 
chegar a 50/50. Deve ser um mix equilibrado em Atibaia 
no próximo ano.

RH – Quais serão os diferenciais da unidade de 
Alexânia?

DC – Bem, serão 412 apartamentos, já vai inaugurar 
com um restaurante à la carte, além das refeições 
inclusas. Também terá um restaurante na piscina; Jota 
City, boliche, espaço kids, estrutura para bebês e Spa, ou 
seja, um resort completo. O que acho interessante, é que 
estaremos a 50 minutos do aeroporto internacional de 
Brasília e os habitantes locais passam muitos finais de 
semana em Caldas Novas. Queremos expandir a oferta 
para essa demanda.

RH – A unidade de Alexânia começa a ser 
vendida quando?

DC – Já estamos vendendo. Temos um evento fechado, 
inclusive, acho que para maio de 2020, se não me engano. 
Temos uma pessoa fazendo visitas em empresas. Será um 
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empreendimento inovador com uma piscina de 4 mil m². 
A ideia é sentir o desempenho do parque aquático indoor 
em Atibaia e levá-lo também para Alexânia. Em Atibaia, 
planejamos uma nova academia, e a antiga dará lugar a 
um novo bar. Isso feito, poderemos expandir o número de 
quartos, com mais 200 unidades. Estamos preparando a 
estrutura de Atibaia para isso.

RH – Vocês fizeram uma parceria com o escritório 
de arquitetura Studio Gaia de Nova York, um dos mais 
renomados do mundo, para a construção do Spa da 
unidade de Atibaia e para todo o conceito de Alexânia. 
Como seu deu essa parceria?

DC – Nós fomos contatados por eles na verdade, 
que estavam procurando projetos no Brasil. Na época eu 
achei até engraçado porque nunca imaginei fazer algo 
fora, quanto mais com um escritório desse porte. Mas 
eles são apaixonados por Oscar Niemeyer, e fizeram uma 
condição boa para o Grupo Tauá. Nos demos super bem e 
só aumentamos as contratações, de vários espaços. São 
objetivos e rápidos, e são coisas disruptivas, inovadoras, 
desde o quarto até as áreas comuns. O Spa, que também 
terá em Alexânia, é assinado pelo Studio Gaia, aliás toda a 
unidade de Alexânia será assinada por eles.

RH – Vocês estão investindo R$ 20 milhões na 
construção de um parque aquático indoor na unidade de 
Atibaia. O que isso vai agregar ao empreendimento?  

DC – Estamos animados, visitamos muitos parques 
aquáticos indoor nos Estados Unidos. Conversamos com 
proprietários e investidores que disseram que, depois de 
inaugurado, mudou a história daqueles empreendimentos. 
Temos um problema de férias em julho, com chuva 
e frio, que com a abertura do parque será totalmente 
sanado. Isso será um fator determinante na escolha do 
hóspede. Será sensacional. Vamos inaugurar em pleno 
verão e, mesmo assim, estamos empolgados, porque ele 
funcionará para todas as estações do ano.

RH – Como estão os planos para implantar um 
restaurante de culinária japonesa na unidade de Atibaia?  

DC – Nosso chef é muito bom em culinária japonesa. 
Mesmo que o cliente tenha as refeições incluídas, eu ainda 
acho que ele pagará pela experiência no japonês, é um 
diferencial. E temos um espaço ótimo para isso. Acho que 
será um sucesso, estamos estudando. Podemos criar uma 
tarifa que inclua uma noite no japonês, quem sabe.

RH – Com tantas novidades, como será a estratégia do 
Tauá para a divulgação? 

DC – Nós temos uma divulgação boa, mas deve 
crescer. Não temos ainda alinhada uma estratégia, mas 
devemos fazer uma grande divulgação que será mantida. 
O Tauá Atibaia, por exemplo, nunca contou com muita 
propaganda, mas deu muito certo, cresceu em número 
de apartamentos e estrutura em dez anos de operação. 
Queremos que a marca seja cada vez mais conhecida.

RH – O Grupo Tauá possui bom posicionamento em 
vendas diretas. Existe um segredo para isso? E como 
trabalham com vendas on line? 

DC – Temos uma grande parcela de vendas diretas, 
mas esse crescimento ao qual me referi também tem boa 
participação das OTA´s. Acho que não devemos nos fechar, 
acredito que faz parte do DNA do Tauá essa relação mais 
direta, as pessoas vão indicando umas às outras. Vemos 
as OTA´s como parceiras. Se estamos com uma ocupação 
de 80% e 20% são oriundas de OTA´s.

RH – E como está a atuação da rede Tauá no 
segmento de timeshare? Você pretendem entrar também 
na multipropriedade?

DC – Estamos com vendas bem expressivas, 
principalmente Atibaia, São Paulo, Belo Horizonte e Caeté. 
Dentro dos hotéis, temos uma sala em Belo Horizonte e São 
Paulo. As vendas dentro das salas de hotéis desempenham 
melhor, cerca de 80%, pois o hóspede já está vivenciando 
a experiência. Vendemos cerca de R$ 30 milhões este 
ano, algo em torno disso. É um movimento positivo, 
porém não temos planos de entrar na multipropriedade. 
A multipropriedade, na minha opinião, é um excelente 
negócio para o incorporador. Para quem vai operar, eu 
ainda tenho dúvidas. No timeshare, o hóspede não paga 
condomínio. Na multipropriedade sim, e se não pagar, se 
torna devedor. Já vi casos nos Estados Unidos de revenda 
onde as pessoas repassam a multipropriedade a US$ 1!. 

RH – Como você avalia o mercado hoteleiro atual?
DC – Acho que existem dois mercados: o urbano e o de 

resorts. O hotel de cidade, pelo que sei, está melhorando, 
voltando a praticar boas diárias médias. Em Minas Gerais, 
o cenário ainda sente os efeitos da crise. O mercado de 
resorts, no segmento de lazer, não teve crises relevantes. 
Tivemos um impacto da crise sim, mas teve aumento do 
dólar, impulsionando o turismo interno. Para o mercado 
de lazer, desde 2014, só houve crescimento. Claro que, 
para nós, que nunca passamos mais de seis meses sem 
uma novidade, isso é evidente, afinal os hóspedes gostam 
disso, de retornar ao Tauá e sentir o ambiente renovado. 
Isso ajuda.
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Como a tecnologia pode impactar a experiência do hóspede 
nos hotéis

Ninguém quer perder tempo em uma fila para fazer check-in ou check-out ou mesmo esperar dias 
para confirmar uma solicitação de reserva de hospedagem

Encontrar uma boa cama, um bom chuveiro e 
quem sabe um café da manhã incluso, era tudo 
que o hóspede queria encontrar antigamente em 
sua reserva feita pelo fax, mas as coisas mudaram 
e a realidade hoje é completamente diferente. A 
tecnologia e a internet agilizaram não apenas o 
processo de busca por um hotel, como também 
todas as fases dessa jornada, antes, durante e 
depois. E esse é um processo contínuo, pois a 
tecnologia se renova a uma velocidade espantosa, 
sempre com a missão de facilitar o cotidiano das 
pessoas, cujo nível de exigência cresce quase que 
na mesma rapidez da modernização dos produtos 
e serviços que utilizam. Viajantes em busca de 

um lugar para passar a noite, atualmente, são 
mais criteriosos na sua escolha. Sustentabilidade, 
cardápio com opção vegana e livre de glúten, 
agilidade de serviços, localização estratégica, 
política pet-friendly, espaços para trabalho e, 
principalmente, um bom sinal de internet, são itens 
que têm peso na tomada de decisão, com o sinal de 
internet ganhando disparado.

Mas não para por aí. Tanto quem viaja a lazer 
quanto a trabalho, prioriza a agilidade e a rapidez 
nos processos e solicitações. Ninguém quer perder 
tempo em uma fila para fazer check-in ou check-
out, ou ter complicações para regular a iluminação 
ou a temperatura de seu quarto. Menos ainda 

A tecnologia agregou muitos aos serviços prestados pelos meios de hospedagem, como o reconhecimento facial
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esperar ajustes no sinal de internet que sumiu 
e o impediu de continuar trabalhando. Atender 
ao viajante moderno cada vez mais exigente, e 
manter-se bem posicionado entre a concorrência, 
é o que faz hotéis investirem em tecnologias, das 
mais “comuns” às mais disruptivas, como robôs e 
reconhecimento facial.

A GJP Hotéis & Resorts é um dos exemplos de 
pioneirismo neste nicho. A rede acaba de inaugurar 
em sua unidade no Aeroporto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, totens para check-in e check-out 
que funcionam por meio do reconhecimento facial. 
A medida, segundo o Chief Information Officer da 
companhia, Matheus Garcia, foi implementada para 
diminuir o tempo de espera dos hóspedes em filas 
na recepção. “Além disso, proporciona à recepção 
que se concentre na inteligência, na estratégia 
e na governança dentro da operação. Coloca o 
colaborador no papel da mente e a automação no 
papel de executor”, observa o executivo.

Garcia explica o passo a passo na utilização da 
nova tecnologia: “O hóspede faz o pré-check-in por 

meio de um link que enviamos a ele. Ali são colhidas 
informações como dados pessoais, documentos 
e imagem do rosto do usuário. Quando ele chega 
ao hotel, basta se dirigir a um dos totens que, por 
meio da tecnologia de reconhecimento facial, vai 
reconhecê-lo e concluir o trâmite de sua chegada, 
emitindo, inclusive, a chave. Assim, o hóspede 
nem precisa passar pela recepção”, detalha o 
especialista em tecnologia. “A mesma coisa quando 
ele parte, pode fazer o check-out e o pagamento 
pelo totem”, complementa.

Segundo o gestor, no caso da GJP, o grande 
diferencial residiu em um mesmo fornecedor para 
todas as soluções que compõem o totem. “Fizemos 
pesquisas e percebemos que, se contratássemos 
diferentes empresas para desenvolver cada parte, 
sairia caro. Tivemos a sorte de contar com uma 
start-up e foi uma relação ganha-ganha. Esse 
modelo, de unificar todas as soluções em um só 
fornecedor, torna o investimento mais leve para o 
bolso do hoteleiro”, revela Garcia.

O totem – que foi planejado em um primeiro 
momento para hotéis de aeroportos – também 

Matheus Garcia: “A tecnologia que utilizamos agiliza muito o processo de check-in e check-out”
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Tecnologia para famílias
Analisando como a tecnologia atende o lazer, 

encontramos no Grupo Tauá, um case pioneiro. 
Especializado em famílias, o empreendimento – que 
mantém uma série de atividades monitoradas para 
crianças – adotou um sistema que visa proporcionar 

mais tranquilidade aos pais ao mesmo tempo em 
que potencializa a experiência dos pequenos no 
complexo, que ficam mais livres para explorar os 
espaços. Trata-se do localizador de crianças por 
meio de aplicativo. Quem explica a novidade é Pedro 
Vieira, Gerente de marketing do Grupo Tauá: “O Tauá 
vem, já há algum tempo, investindo cada vez mais 
em tecnologia, sempre tendo como foco principal a 
experiência do cliente. No início desse ano, lançamos 
uma das principais funções do aplicativo Tauá, o 
check-in e check-out express, todo integrado com 
o nosso PMS. Além de reduzir em muito as filas e 
conferência de contas, a função ajuda os hóspedes 
a terem mais tempo para aproveitar com a família. 
Já o localizador de crianças – uma inovação recente 
nunca antes explorada na hotelaria nacional, funciona 
por meio do aplicativo Tauá, que localiza as crianças 
que estiverem fazendo uso da pulseira com GPS”.

Vieira também destaca outras importantes 
aquisições em tecnologia para os empreendimentos, 
como a adoção da pulseira com tecnologia Near Field 

pode ser adaptado para outras funcionalidades 
como prover os hóspedes de informações, registrar 
a entrada de participantes em eventos, entre outras. 
“Nós também queremos levar a solução para 
nossos resorts. Mas estamos estudando como fazê-
lo dentro da atual legislação, que exige a presença 
de um documento físico no caso de crianças. É um 
desafio para o qual encontraremos uma solução. A 
expectativa é de que, até o final do ano, os hotéis 
dos aeroportos Galeão, no Rio, e Confins, em Minas 
Gerais, contem com totens para facilitar a estada 
dos hóspedes”, finaliza Matheus, revelando, ainda, 
que o número de feedbacks positivos por parte dos 
hóspedes do Prodigy Santos Dumont já é notório.

Os totens para check-in e check-out, no hotel Prodigy Santos Dumont, funcionam por meio do reconhecimento facial
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Robotização no atendimento
Quem na infância não assistiu seriados, 

filmes e desenhos animados com robôs 
como protagonistas? Nesses programas que 
encantavam crianças e adolescentes, os robôs 
desempenhavam diferentes papéis e, desde essa 
época, já se vislumbrava a possibilidade de um dia, 
de fato, os robôs ocuparem cargos e funções antes 
desempenhada somente por seres humanos. Os 
benefícios resultantes dessa operação seriam 
inúmeros, mas no caso de a hotelaria, dois deles 
se destacam: o encantamento por parte dos 
hóspedes e a possibilidade da equipe dedicar 
mais tempo em tarefas de relevância, deixando 
para os robôs, incumbências como levar pedidos 
de hóspedes até os quartos, fornecer informações, 
realizar check-in e check-out (como visto no case 
da GJP) entre outras amenidades.

A Shangri-la Hotels & Resorts, rede de hotéis 
de luxo com forte presença em países asiáticos, 
acreditou no potencial da robótica na hotelaria e 
lançou, em abril de 2018, os robôs Jeno e Jena. Os 
dois dispositivos, que usam uniformes de mordomos 
(Jeno de azul-turquesa e Jena, de cor-de-rosa), são 
acionados pelo room service do empreendimento 
para a entrega de águas, toalhas, entre outras 
solicitações de rotina. Jeno e Jena despertam as 
mais diversas reações tanto em adultos como em 
crianças sempre que tocam a campainha dos 
quartos para realizar os atendimentos.

Communication, que permite ao hóspede acessar seu 
quarto aproximando-a da fechadura eletrônica, além 
de registrar seus consumos nos pontos de venda; e 
os mapas de localização interativos, disponíveis em 
totens em localizações estratégicas.

Para o Gerente, o sistema de localização de 
crianças é a mais disruptiva e inovadora das 
novidades. “Apesar de toda a segurança dos resorts 
e a constante presença da equipe de monitoria, 
enxergamos a oportunidade de proporcionar aos 
pais um acompanhamento ainda mais próximo. 
Confiança é um ponto decisivo na escolha de um 
destino de férias”, pontua Vieira, ressaltando, ainda, 
que a possibilidade de check-in e check-out express 
foi a novidade que mais recebeu feedbacks positivos 
por parte dos hóspedes. “Sabemos que o tempo 
de espera em filas é um ponto crítico em qualquer 
operação hoteleira”, finaliza.

Ambos são equipados com sensores que evitam 
obstáculos e os permitem realizar as tarefas com 
eficiência, podendo, inclusive, subir elevadores e fazer 
chamadas telefônicas para os quartos no momento 
da chegada. Os dois robôs possuem um metro e meio 
de altura cada, e se movimentam a uma velocidade 
de 2,5 km/hora, ou seja, metade da caminhada 
humana. Integrados a um software que rastreia a 
lista de tarefas, tanto Jena como Jeno – que vivem no 
lobby do hotel Jen, em Singapura – podem aguardar 
até 15 minutos até que um dos dois entregue o pedido 
no quarto. Funcionam entre as 0h00 e as 6h00 da 
manhã e também entregam pequenas refeições.

A mecânica de funcionamento é simples: os 
hóspedes podem solicitar os serviços telefonando 
para a recepção do hotel. A comodidade, comida 
ou bebida solicitada, é preparada e colocada no 
compartimento interno do robô por um colaborador 

O robô Jeno foi um dos precursores da robótica na hotelaria
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do hotel que desbloqueia o compartimento com 
uma senha, coloca os itens dentro e digita o número 
do quarto para entrega. Uma vez que a entrega foi 
concluída, o hóspede pressiona uma tecla e pode 
avaliar a experiência em um ranking de uma a 
cinco estrelas. 

Quem atesta o crescimento desse nicho 
da indústria de tecnologia é Jorge Della Via 
Junior, Gerente da Pluginbot, empresa brasileira 
especializada em Inteligência Artificial, Robótica, 
IOT e Indústria 4.0. Atualmente, a hotelaria é uma 
das frentes de atuação da companhia, conforme 
explica o executivo: “A Pluginbot é a primeira 
plataforma de gestão de robôs e Inteligência 
Artificial da América Latina, capaz de integrar 
chatbots e robôs humanoides em uma plataforma 
multicanal com o uso de tecnologia cognitiva. A 
startup traz ao mercado brasileiro os robôs Pepper, 
NAO e Cruiser, oferecendo a possibilidade de criar 
soluções com o uso de robôs e IA para os mercados 
de hospitalidade, saúde, segurança e varejo”.

De acordo com o executivo, robôs já possuem 
diversas finalidades no segmento hoteleiro: “Na 
Hotelaria, os robôs tem algumas aplicabilidades 
como Concierge Interativo / Room Service / 
Reconhecimento Facial / Limpeza / Recepção para 
Eventos. No Japão e na China também já temos 
exemplos do uso dos robôs no dia a dia da Hotelaria”.

Integração de sistemas
Apesar do ineditismo de ter um robô presente 

na recepção ou fazendo pequenas entregas, os 
hotéis também trabalham para que seus hóspedes 
tenham uma experiência repleta de relaxamento, 
descanso e estrutura para trabalho, sem sentir, 
no entanto, o peso dos trâmites burocráticos 
desse processo. É fato também que cada vez 
mais pessoas estão conectadas e condicionadas 
ao uso de equipamentos eletrônicos, como 
smartphones, tablets e notebooks. Uma pesquisa 
conduzida pela Global Web Index em novembro 
de 2017, apontou que, em média, cada pessoa 
possui 3,2 dispositivos eletrônicos. 

Pensando nisso, a OCL – Objetividade 
Consultoria, empresa mineira fundada em 1993 
com foco em soluções para gerenciar e otimizar 
as operações hoteleiras, criou o OCL-Volux, que 
permite, a partir de diversos mecanismos, o 
check-in express por meio de smartphones ou 
em totens instalados na recepção dos hotéis. A 
empresa também fornece pulseiras de RFID ou 
cartões de acesso ao apartamento, nos quais 
todos os consumos realizados pelos hóspedes são 
registrados diretamente na base de dados do OCL-
Volux, eliminando erros de lançamento e agilizando 
a etapa do check-out. A consulta dos consumos, a 
realização de check-out e o pagamento via cartão 
de crédito são outras facilidades disponibilizadas 
pela solução.

A ferramenta também auxilia o hoteleiro a 
entender os gargalos da sua operação de vendas a 
partir de dashboards que demonstram a evolução 
em tempo real dos consumos dos hóspedes, 
tornando possível identificar tendências e gerar 
estratégias que melhorem a experiência do hóspede 
dentro do hotel.

Porém, mesmo com a tecnologia andando a 
passos largos, Della Via afirma que, no Brasil, ainda 
há de se implementar uma cultura de tecnologia 
mais profunda dentro dos hotéis: “A hotelaria, 
principalmente no Brasil, ainda é muito tradicional, 
a mudança cultural é o principal desafio do 
segmento, quebrar paradigmas e olhar o uso da 
inteligência artificial / robôs como um benefício que 
visa a melhora dos processos operacionais e traz 
uma experiência positiva aos hóspedes.”, observa.

Mesmo assim, o especialista acredita em 
um futuro onde os robôs terão maior lugar de 
destaque. “Com certeza daqui uns dois anos os 
robôs estarão inseridos cada vez mais no mercado 
brasileiro, em áreas como Saúde, Varejo, Logísticas 
e Hospitalidade. Não podemos deixar que essa 
grande transformação passe pelo Brasil e nada 
seja feito. Grande empresas hoteleiras têm menos 
de 30 % do mercado e precisam inserir em seu 
DNA que inteligência artificial bem aplicada só vai 
auxiliar e trazer benefícios a todo ecossistema da 
hospitalidade”, finaliza.

Jorge Della Via Junior, gerente da Pluginbot
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Otimização de tempo
A tecnologia valoriza o que há de mais importante 

nos dias atuais: o tempo. Independente de qual seja 
a situação, se há perda de tempo, há espaço para a 
tecnologia agir. Onde se perde tempo em um hotel? 
A Zoox Smart Data, empresa de tecnologia do Rio 
de Janeiro, busca a resposta. Com a tecnologia 
do Smart Pass, o hóspede pode fazer check-in por 
meio de reconhecimento facial, sem enfrentar filas 
e sem precisar de atendentes. As câmeras fazem a 
leitura da biometria facial e enviam para o celular 
do hóspede as informações necessárias. 

Com o Zoox Pay – outra solução da companhia – 
o pagamento de contas e check-out também pode 
ser feito via reconhecimento facial, em um aplicativo 
simples e intuitivo. Todos os registros e dados ficam 
disponíveis em um dashboard de acesso exclusivo 
para os gerentes do hotel. Eles podem extrair 
dados, relatórios, perfis e insights para melhorar 
a experiência do hóspede continuamente. Todas 
essas ferramentas podem ser conectadas pelo 
Zoox WiFi, outro serviço da empresa que fornece a 
estrutura de Wi-Fi gratuito e de alta velocidade. Ao se 
conectar, o hóspede compartilha dados e concorda 
em receber pesquisas de satisfação ou campanhas 
publicitárias. Deste modo, o Zoox Wi-Fi constrói um 

Gigante brasileira
Ao longo da sua trajetória, a Totvs – talvez o case 

de maior destaque dentro da indústria de tecnologia 
para o varejo e outros segmentos no Brasil – expandiu, 
evoluiu e multiplicou seus negócios, tornando-se 
líder no desenvolvimento de soluções no Brasil e na 
América Latina para empresas de todos os perfis e 
tamanhos, e uma das maiores provedoras de ERP 
em todo mundo. Hoje, são mais de 13 mil “Totvers”; 
R$ 2,3 bilhões de receita líquida em 2018; 50,6% de 
marketshare no Brasil e 30,7% de marketshare na 
Argentina; mais de 30 mil clientes de diversos portes e 
segmentos; R$ 2,2 bilhões em faturamento registrado 
em 2017; e presença em 40 países com filiais e centros 
de desenvolvimento.

Claudio Cordeiro, Diretor de Hospitality da 
companhia, explica as novidades da Totvs para 
o segmento: “O foco das soluções de Hospitality 
da Totvs é apoiar nossos clientes a oferecerem a 

banco de dados com perfis aprofundados de cada 
hóspede, auxiliando o hotel no desenvolvimento de 
campanhas personalizadas. Tudo isso integrado 
mundialmente - após o primeiro cadastro, o 
hóspede será reconhecido automaticamente em 
qualquer outro estabelecimento coberto pela Zoox.

Claudio Cordeiro: “O foco das soluções de Hospitality da Totvs é apoiar nossos clientes a oferecerem a melhor 
experiência possível aos hóspedes”
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melhor experiência possível aos hóspedes, enquanto 
garantimos que as atividades operacionais sejam 
realizadas com agilidade, precisão e eficiência. Diante 
disso, foi natural a evolução do nosso PDV para o 
formato mobile. Isso permite que todas as operações 
do PDV estejam disponíveis em qualquer aparelho 
móvel sem a necessidade de instalação do aplicativo, 
o que facilita o atendimento aos hóspedes em 
restaurantes e bares de hotéis e elimina totalmente a 
necessidade de comandas físicas. Além da expansão 
dos pontos de uso, que deixam de ser fixados em 
balcão de atendimento, o PDV mobile conta com 
uma nova tela de lançamento em que é possível 
oferecer até três taxas de serviços distintas e dividir o 
pagamento entre dois ou mais clientes”, revela.

Cordeiro também ressalta a recente criação do 
cardápio digital, serviço em formato mobile que 
também não exige instalação de aplicativos, e pelo 
qual o hóspede pode realizar pedidos de alimentos 
e bebidas, ou outros serviços, como lavanderia e 
SPA, via smartphone. Esses pedidos são registrados 
e é possível, por meio da tecnologia, determinar o 
local exato do empreendimento onde devem ser 
entregues, além do quarto do hóspede. “A principal 
vantagem do novo PDV é a possibilidade de uso off-
line quando for necessário. Isso torna dispensável 

o uso de alternativas físicas e informais, o que 
garante maior controle das vendas, além de serem 
hospedadas totalmente em nuvem, evitando custos 
com instalação de software. Um dos desafios do setor 
é integrar diferentes sistemas e áreas e operação, o 
que no nosso caso não acontece já que as ofertas de 
Hospitality da Totvs são compatíveis com nosso ERP 
de Backoffice”, completa o executivo.

Atualmente, a Totvs é líder no fornecimento de 
soluções de tecnologia para a hotelaria na América 
Latina, com 83% do marketshare nas grandes e 
médias redes hoteleiras pertencentes ao FOHB – 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. “Nós nos 
preocupamos em desenvolver produtos que atendam 
as necessidades reais dos nossos clientes e apoiá-los 
no gerenciamento inteligente das atividades diárias 
hoteleiras. Com certeza, oferecer soluções únicas 
e integráveis é um grande diferencial. Hoje, nossas 
soluções de Hospitality estão presentes em 11 países”, 
finaliza Cordeiro.

Plataformas facilitadoras
Em franco crescimento no mercado brasileiro e 

com mais de 1,5 mil clientes em seu portfólio, a Vega I.T 
disponibiliza ao segmento de hospitalidade soluções 
de gerenciamento dinâmico de internet – GDI, redes 

Matheus Quincozes: “Disponibilizamos várias soluções tecnológicas ao segmento hoteleiro”
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Wi-Fi, gestão de reputação, entre outros, além de 
oferecer aos parceiros soluções de Marketing Digital 
com desenvolvimento de sites e gestão de mídias 
sociais – um importante termômetro do desempenho 
dos empreendimentos nos dias de hoje.

A empresa, que acaba de desenvolver um 
aplicativo para o Jurema Águas Quentes Resort, no 
Paraná, está em plena expansão, com consolidação 
internacional à vista. “Este ano anunciamos o 
processo de internacionalização da empresa e 
alguns dos nossos produtos já estão disponíveis para 
o mercado internacional, visto que abrimos nossa 
unidade Global nos EUA. Além disso, aproveitaremos 
para fomentar nossa parceria como mantenedor 
Nacional da ABIH, fato que nos deixa orgulhosos e 
alinhados com a nossa estratégia inicial em ser um 
provedor de soluções que auxiliará no progresso 
e transformação da hotelaria”, revela Matheus 
Quincozes, Diretor executivo da companhia.

Além disso, Quincozes também destaca o 
lançamento da Vega I.T em 2019: “A plataforma 
Hotel Experience permite ao hóspede visualizar 
informações sobre o hotel, eventos ou atrações 
turísticas, solicitar e acompanhar pedidos de serviço 
de quarto, consultar informações sobre o extrato de 
conta, realizar reservas e antecipar o preenchimento 
da ficha de check-in. A solução conta com 
aplicativo para smartphone do hóspede, TV (in-
room entertainment), web (após login no Wi-Fi) ou 
aplicativo para tablet no quarto”.

Para o gestor, a tecnologia pode estar presente 
em todas as etapas da jornada do hóspede, 
personalizando a sua experiência antes, durante e 
depois da hospedagem: “Um fator primordial para 
que o hóspede possa usufruir de uma experiência 
única é a integração de todas as soluções em 
uma plataforma inteligente, que colete, armazene 
e analise os dados gerados, transformando-os em 
informações relevantes. O Vega Behavior é uma 
solução inovadora de Business Intelligence – BI e 
CRM, que aliada a Big Data e a coleta de dados por IoT 
(Internet das Coisas), combina informações, ações e 
padrões de comportamento do hóspede, gerando 
insights que dados isolados não revelariam. Assim, 
o hotel pode trabalhar a personalização em escala 
da hospedagem, aumentando a possibilidade de 
venda de produtos e serviços direcionados”, pondera 
Quincozes. O mercado de plataformas para gestão 
de hotéis, atualmente, já possui grande oferta e 
concorrência acirrada. Prova disso é o surgimento 

Santin explica que, hoje, este mercado 
demanda uma constante evolução de produto, 
“sempre utilizando as mais modernas práticas 
de desenvolvimento de software”, segundo ele. 
“Temos o experimente grátis em nosso site, e um 
exemplo de evolução tecnológica constante é o 
nosso aplicativo Meu Guru, um auditor on-line que 
monitora as rotinas do hotel, comunicando o gestor 
quando algo de errado acontece e mostrando 
resultados atualizados do hotel. Contamos com 

de players de peso como a Bitz Softwares, empresa 
desenvolvedora da plataforma Meu Hotel. 

Quem explica as funções e benefícios do produto 
é o CEO Thiago Guilherme Santin: “O Meu Hotel é um 
software em nuvem (SaaS) para gestão hoteleira, 
totalmente inovador com tecnologia de ponta voltado 
a usabilidade e performance. Trata-se de um produto 
completo com front e back interagindo com todas as 
áreas do hotel, com rotinas de Recepção, Governança, 
Financeiro, Compras, Estoque, Restaurante, Eventos, 
A&B, Emissões Fiscais, Integrações com Motores 
de Reservas e o aplicativo exclusivo, para o gestor 
acompanhar tudo que acontece na unidade. Dados e 
Backup armazenados on-line e sem necessidade de 
investimentos com servidores locais, ou licenças de 
sistemas operacionais.

Thiago Guilherme Santin: “A solução que disponibilizamos 
à hotelaria é totalmente inovadora”
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fracionamento de tarifa, web-check-in, canal de 
comunicação via WhatsApp, entre outros. Somos 
determinados em facilitar a vida das pessoas e 
inovação é o nosso DNA”, pontua o executivo. A 
Bitz Software atende a vertical de hospedagem 
completa com soluções para hotéis, pousadas, 
hostels, resorts, motéis e condomínios.

Segurança e acesso
O aumento do número de pessoas conectadas e 

possuidoras de um smartphone, pelo qual efetuam 
diferentes tarefas, também motivou a criação de um 
acesso ao apartamento do hotel por meio do próprio 
dispositivo móvel – item que, segundo pesquisa, é 
um dos três mais lembrados pelos viajantes quando 
saem em viagem de negócios.  Os cartões magnéticos, 
apesar de ainda não serem considerados obsoletos, 
possuem alguns pormenores que podem causar 
contratempos: o esquecimento em alguma área 
comum; a desmagnetização, que obriga o hóspede 
a retornar à recepção; e o mais preocupante de 
todos: o furto. 

Com tudo isso em mente, a Onity, empresa de 
solução de acesso e segurança com forte atuação 
no segmento hoteleiro, criou a Direct Key, que permite 
ao hóspede a possibilidade de acessar o quarto com 
o telefone celular, por meio do aplicativo da Onity ou 
o aplicativo do hotel com as devidas integrações. 
Com isso, o hóspede recebe um e-mail com todas as 
instruções, incluindo o quarto em que ficará hospedado. 
No momento em que chegar ao hotel, o hóspede pode 
ir diretamente para o quarto, sem passar pela recepção 
ou ter que esperar na fila do check-in. Desta forma, a 
recepção passa a ser um “espaço de relacionamento 
com o hóspede”, a fim de acolher, orientar e esclarecer 
eventuais dúvidas.

A Onity explica a motivação por trás da criação 
da Direct Key em comunicado: “Entendemos que 
acontecerá com a hotelaria o mesmo que ocorreu 
com as companhias áreas há anos. Um passageiro, 
antigamente, tinha que passar na fila do check-in 
mesmo que não precisasse despachar bagagem. 
Atualmente, já pode ir diretamente para a sala de 
embarque e, com isso, agilizar o processo, aumentando 
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Outros desafios
O cenário econômico no Brasil, após anos marcados 

por uma crise que afetou todos os segmentos da 
indústria, assiste uma lenta recuperação, inclusive no 
segmento de hospitalidade. No entanto, existem fatores 
que merecem atenção por parte dos hoteleiros. Mauricio 
Reis, Owner Product da portuguesa Nonius, empresa 
de tecnologia para hotéis com forte atuação no Brasil, 
observa: “O mercado hoteleiro passa por um momento 
de muitos desafios, como competição acirrada, 
achatamento das tarifas, perdas de receita, perda do 
controle de reservas para as OTA´s, entre outros. Nesse 
contexto, e levando em conta as transformações digitais 
por qual o mundo vem passando, acreditamos que a 
tecnologia é uma das possibilidades para romper este 
cenário, que a primeira vista parece desanimador”.

Reis integra a equipe da Nonius, que detém uma boa 
fatia do mercado de tecnologia para hotéis em nível 
mundial. Para ele, o segredo para os hotéis não sentirem 
o impacto em caso de retração do mercado reside em 
uma tecnologia atualizada “por meio de ferramentas 
que os ajudem a conhecer o seu hóspede, fidelizá-lo, 

melhorar a sua experiência durante a sua estada e criar 
novas receitas”.

O especialista explica, ainda, que a tecnologia pode 
ser uma importante aliada em diversas frentes que 
compõem a operação de um empreendimento: “Nós 
sabemos que eventos corporativos como reuniões 
e conferências podem ser uma importante fonte de 
receitas para a indústria hoteleira. No entanto, muitos 
hotéis, por falta de conhecimento, não exploram toda 
a sua potencialidade. Para esse caso, a Nonius tem 
um conjunto de produtos e serviços que permite que 
os hotéis melhorem suas ofertas para este nicho e 
assim, possam vender redes Wi-Fi dedicada, alocação 
de banda de internet e alarmes, para citar alguns 
exemplos”, afirma Reis. 

Dentre os destaques da companhia, estão as 
atualizações dos produtos IPTV, Cast e Wi-Fi com Guest 
Intelligence, que ajudam os hotéis a conhecerem melhor 
os seus hóspedes e a rentabilizarem o seu ROI.  

O IPTV, além de disponibilizar experiência de TV 
de alta definição, é um meio de comunicação direto 
e personalizado com os hóspedes, o que ajuda a 
promover o Cross-sell e a disponibilizar informações 
úteis. O Cast possibilita aos hóspedes manterem a 
mesma programação que acompanham de suas 
casas no ambiente de hotel, acessando de maneira 
simples e segura os seus conteúdos de interesse como 
Netflix, Amazon Prime e YouTube, por exemplo. 

A Nonius tem um sistema de emparelhamento 
de casting com usabilidade e que funciona em 

o conforto. Existem ainda barreiras de legislação 
que precisam ser alteradas para fazer com que a 
tecnologia ganhe escala na hotelaria, porém essa é 
apenas uma etapa da curva de adesão e aprendizado 
que, com certeza, trarão grande benefícios para o 
hóspede e para o mercado hoteleiro ao abrir novas 
oportunidades na oferta de serviços”.

A abertura das portas dos apartamentos através do smartphone apresenta muita segurança e 
comodidade aos hóspedes”
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qualquer infraestrutura de rede. O Wi-Fi com Guest 
Intelligence fornece ferramentas para coletar dados 
dos hóspedes, middleware e APIs para integração 
com ferramentas de terceiros, que analisam os dados 
coletados, além da plataforma de marketing para 
editar e segmentar campanhas.

Dependência da tecnologia
De acordo com a edição 2019 do estudo Pesquisa 

de Etiqueta em Hotéis e Aviões realizado pela Expedia, 
o sinal Wi-Fi é a amenidade hoteleira mais valorizada 
pelos brasileiros, citado como importante por 97% 
do total de entrevistados. É também considerado o 
item mais importante na hora de efetuar a reserva, 
empatado com preço e localização (todos citados 
por 96% dos entrevistados).

O estudo também revela que já é alto o número 
de brasileiros que resolvem toda a sua viagem pelo 
smartphone. Do total, 77% citaram como “muito 
provável” ou “extremamente provável” que usem 
o aparelho para reservar um voo, e 80% deram as 
mesmas respostas em relação aos hotéis. Das 23 
nacionalidades pesquisadas, apenas os indianos se 
mostraram mais dispostos do que os brasileiros a 
usar a tecnologia nesses momentos.

Já entre os viajantes de negócios – um nicho 
bastante específico – a maioria é favorável ao 
emprego de novas tecnologias para reservas de 
voos e hotéis, entre outros processos que fazem 
parte da viagem. Segundo levantamento da CWT, 
empresa de gestão de viagens B2B4E (Business 
to Business for Employees), 71% dos viajantes de 
negócios buscam inovações tecnológicas em 
suas viagens, com os viajantes das Américas e 
da região Ásia-Pacífico como os mais propensos 
à utilização de novidades, com 75% e 71%, 
respectivamente. No Brasil, 83% dos viajantes 
dizem estar abertos à inovação durante uma 
viagem a trabalho.

A mesma pesquisa apontou que, em uma viagem 
de negócios, os três dispositivos mais importantes 
a serem levados são telefones celulares (81%), 
computadores (52%) e carregadores portáteis de 
bateria (41%). Vale destacar que os carregadores 
têm sido cada vez mais lembrados pelos viajantes, 
e este ano ficaram com o terceiro lugar que, antes, 
era dos tablets. Para os viajantes brasileiros, a 
preferência é o telefone celular (81%), seguido pelo 
computador (43%) e carregadores portáteis (41%), 
este último item, no levantamento anterior, era 
apontado por apenas 25% das pessoas.

Mauricio Reis: “A tecnologia mantém os meios de hospedagens competitivos no mercado”
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Pullman São Paulo Guarulhos Airport investe em modernização das 
salas de eventos

Essa é a primeira unidade a ser reformada 
para se adequar à nova concepção criada pela 
equipe de design da Accor, chamada Meet and 
Play. E quem assina o design de interiores desse 
projeto é o escritório Vidal e Sant’Anna Arquitetura. 
O Diretor de operações das marcas Luxo & Lifestyle 
da Accor para a América do Sul, Philippe Trapp, não 
revela o montante investido nessa reforma, mas 
disse que o novo conceito foi desenvolvido ouvindo 
a necessidade de cada cliente para apresentar 
soluções que atendessem suas expectativas. E 
nesse contexto, a inovação, a sustentabilidade e a 
tecnologia implantada foram fundamentais para 
superar as expectativas e criar momentos únicos. 
“Dos equipamentos audiovisuais aos itens servidos 
nos alimentos & bebidas, conseguimos customizar 
e personalizar para atender as necessidades 
dos clientes. Inovar e ser diferente sempre causa 
surpresas e novas experiências”, destacou Trapp.   

Já a Gerente geral do empreendimento, Luciana 
Nakamura, conta que as obras duraram cerca de 
quatro meses e que agregam muitos diferenciais 
como: yoga station, paredes escrevíveis, para evitar o 
gasto com papéis, estação de água potável no foyer 
para eliminar copinhos de plásticos, menu que oferece 
alimento funcional com foco nos pilares da energia, 
criatividade e concentração e muita tecnologia 
predominante. “Essa modernização vai agregar aos 
serviços prestados e, além de atrair eventos, vamos 
somar receitas a nossa área de alimentos e bebidas, 
assim como na hospedagem”, prevê Luciana.

A arquiteta Ana Vidal disse que ficou feliz quando 
recebeu o briefing da Accor em relação a elaboração 
desse projeto, pois era a oportunidade de fazer algo 
diferente para buscar soluções diferenciadas e que 
atendam às necessidades e à diversidade do público 
alvo. “O projeto teve que ser elaborado em apenas 
dois meses e o resultado foi muito harmônico. As 

Da esquerda à direita da foto, a Arquiteta Ana Vidal, a Gerente geral Luciana Nakamura e o VP da Accor, Philippe Trapp
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diretrizes eram estimulantes e se encaixavam no 
objetivo de atender um público diferenciado. A 
definição da linha estética e funcional que seria 
desenvolvida para o projeto seguiu as novas 
diretrizes estabelecidas pela bandeira Pullman. 
No entanto cada diretriz foi revista e repensada à 
condição existente no local e que também deveria 
harmonizar com o projeto do Lobby recentemente 
reformado. A intensão de desenvolver um projeto 
cujo conceito fosse obter espaços inéditos, com 
o objetivo de provocar sensações nos usuários 
e marcar de forma positiva a sua experiência no 
hotel, foi aprovada pelo cliente na primeira reunião 
de apresentação do conceito. As sensações e 
experiências a serem provocadas no usuário são, 
portanto, o objetivo principal no desenvolvimento do 
projeto. Desde o desenho de organização do espaço 
e atividades que abrigaria, até a escolha das cores, 
tecnologia, acabamentos e mobiliário, o conceito 
serviu como orientador nas diversas escolhas que 
fizemos”, destaca Ana Vidal.

Experiências sensoriais
E a experiência inicia-se com a passagem por 

um corredor de luzes, que transporta o hóspede 
ao Foyer de Eventos a partir do lobby.  A partir 
desse momento todos os elementos de projeto 
foram pensados para provocar sensações 
e proporcionar nos hospedes uma enorme 
diversidade de usos e funções, misturando 
espaços de reunião, trabalho e convívio. O usuário 
tem ao seu dispor uma gama variada de formas 
de trabalhar, de se reunir, de interagir com os 
seus colegas e obter de forma mais eficiente os 
resultados desejados. “O resultado foi a obtenção 
de espaços dinâmicos, vibrantes e confortáveis, 
de linguagem contemporânea e elegante, onde 
cada usuário poderá encontrar o seu “canto” 
preferido para desempenhar as suas atividades. 
A maioria das peças de mobiliário e elementos 
decorativos foi projetada especialmente para 
este projeto e, portanto, tem design exclusivo”, 
concluiu a Arquiteta Ana Vidal.
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O espaço de eventos ganhou novas áreas, 
como a sala aquário, e proporcionou caráter 
individual em cada ambiente, com um impacto 
visual forte sem ser cansativo. Para reuniões de 
pequeno porte ou até mesmo conversas casuais, 
estará disponível em dois ambientes o Micro 
Meeting, proporcionando uma versatilidade na 
hora de receber os convidados. A sala Aquarium, é 
um espaço com luz natural, que pode ser utilizado 
para diversas ocasiões. A sala cosmopolitan é o 
espaço principal para eventos, com possibilidades 
ilimitadas de adaptação segundo a necessidade 
do cliente. Houve também uma forte preocupação 
com a sustentabilidade e isso ficou traduzido na 
eficiência energética, com um consumo menor 
na iluminação. Para isso, foi de fundamental 
importância a escolha correta de materiais e de 
fornecedores comprometidos.

O Grupo R1 tem um papel fundamental nessas 
salas de eventos, pois deixa a disposição dos 
clientes os mais modernos equipamentos de 
áudio e vídeo e soluções de altíssima tecnologia 
presentes em países desenvolvidos e que farão 
a diferença em qualquer evento. Várias soluções 

estavam expostas ou foram apresentadas como: 
projeção interativa, hélice de holografia, realidade 
aumentada de palco, flip chart digital, entre outros.

O projeto criou espaços inéditos, com o objetivo de provocar sensações nos usuários e marcar de forma positiva a 
sua experiência no hotel

A Viva foi a empresa que executou essa obra e um 
dos desafios foi fazer grandes intervenções e finalizar 
num tempo curto. Para isso a empresa utilizou sua 
grande expertise e mão de obra altamente qualificada. 
A área reformada ficou muito bem iluminada e com 
boa estrutura para rede de internet e interatividades. A 
marcenaria da empresa Komm foi muito bem definida, 
pois além da funcionalidade, a estética dos itens, 
com design e cores, é um fator a ser realçado. Alguns 
elementos eram pontos chaves para o destaque dos 
ambientes, como o caso do forro do foyer fornecido 
pela Owa, que trouxe uma sensação de modernidade. 
Grandes intervenções foram realizadas, como na sala 
Barcelona, onde foi implantada uma estrutura metálica 
em tempo recorde, tendo todo cuidado com a parte 
térmica e acústica e o resultado foi um ambiente 
amplo e bem agradável. Entre outros fornecedores 
presentes está a Vescom que forneceu revestimento 
vinílico, a Mentha os painéis decorativos e a Tarkett que 
forneceu o piso vinílico.
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Cana Brava All Inclusive Resort 
(BA) lançou novo bloco de 
apartamentos

Como parte de seu projeto de expansão e 
de modernização, o Cana Brava All Inclusive 
Resort, localizado em Ilhéus (BA), inaugurou um 
novo bloco de apartamentos com 56 unidades. 
Composto por quartos de categoria luxo, que 
comportam até dois adultos e duas crianças, 
ou três adultos e uma criança, a novidade tem 
capacidade para receber até 224 hóspedes a 
mais do que recebia até então. 

A nova unidade fica ao lado dos blocos já 
existentes e, para integração entre eles, será 
instalado um elevador. Com o novo bloco, o 
Cana Brava totaliza 312 acomodações. “Estamos 
com uma demanda crescente de hóspedes 
e esperamos que nossa ocupação cresça 

10% já nos próximos meses”, explica o Diretor 
comercial do Cana Brava, Rafael Espírito Santo. 

A obra teve duração de seis meses e foi feita 
com tecnologia que minimiza os impactos 
ambientais. Ainda em 2019 é esperada a 
construção de uma nova piscina. 

Hotel Meliá Paulista cria Kids 
Room para crianças

Pensando nas famílias que visitam São 
Paulo, o Meliá Paulista criou o Kids Room, um 
espaço no hotel que diverte as crianças e 
facilita a vida dos pais. 

No local, que fica 24 horas disponível 
aos hóspedes, há micro-ondas, trocador e 
cadeirão, para pais com crianças menores. Já 
os mais velhos, podem aproveitar os brinquedos 

Com a novidade, empreendimento totaliza agora 312 acomodações
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educativos, videogame e mesa de atividades. 
“Na idealização do Kids Room, notamos que 
as crianças maiores necessitavam de um 
espaço no hotel que as incentivasse a sair 
do quarto e aproveitar a estrutura do local, a 
fim de melhorar ainda mais a experiência da 
viagem. Os hotéis de São Paulo, geralmente, 
são pensados para executivos e suas áreas 
de lazer não incluem atividades para crianças. 
Por isso pensamos neste diferencial”, comenta 
Natalie Diorio, Gerente Geral do Meliá Paulista.

Crianças de até seis anos recebem mimos 
especiais e a hospedagem é cortesia (na mesma 
cama dos pais). O hotel conta com opções 
de quartos conectantes, que possibilitam 
acomodar de quatro a sete pessoas.

Hotel Nau Royal investe em 
espaço para casamentos e 
eventos

Buscando ampliar sua área de atuação, 
o Hotel Nau Royal, localizado na Praia de 
Cambury, no Litoral Norte Paulista, inaugura 
em setembro o Vila Royal, um espaço anexo 
ao empreendimento voltado para a realização 
de diferentes tipos de eventos, como 
casamentos, bodas, aniversários, workshops, 
confraternizações corporativas, entre outros. 

Com a novidade, o Nau Royal pretende 
atender demandas recorrentes do próprio hotel, 
sobretudo as celebrações de casamentos. “O 
Vila Royal trará mais flexibilidade para quem 

Interior do Kids Club do hotel Meliá Paulista
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quer casar na praia sem precisar reservar a 
hospedagem conosco, que conta com apenas 
13 suítes. Ela poderá ficar restrita aos noivos, que 
aproveitarão nossa infraestrutura, totalmente 
voltada às celebrações românticas”, explica 
Roberto Ibrahim, Diretor do empreendimento.

Segundo ele, o espaço de eventos será 
independente, mas atenderá também 
aos hóspedes no dia a dia, funcionando 
como extensão do restaurante YYE. “Nosso 
restaurante também é aberto ao público. 
No entanto, algumas vezes, pelo fato de ter 
que entrar no ambiente do hotel, as pessoas 
se intimidam, deixando de aproveitar 
nossas opções gastronômicas. Com o novo 
espaço isso não acontecerá, pois ele terá 
entrada independente e um ambiente mais 
descontraído em relação ao atual”, enfatiza. 

O Vila Royal será um espaço pé na areia, 
cercado pela natureza, e comportará até 150 
pessoas sentadas em área coberta quando 

Accor inaugurou restaurante 
B/SIDE no Aparthotel Adagio 
Curitiba Batel 

Com sua primeira unidade aberta na capital 
paulista em janeiro deste ano, o B/SIDE Burgers 
& Bowls, restaurante idealizado pela Accor, 
que mescla hambúrgueres e bowls, chegou 
em julho ao Aparthotel Adagio Curitiba Batel, 
na capital paranaense.

funcionar como restaurante. “Teremos 
infraestrutura para realizar eventos com 
elegância e qualidade, abrigando cozinha 
independente, local para gerenciamento 
de som e iluminação, banheiros e vestiários 
para staff e gerador, além de iluminação 
cenográfica externa, literalmente frente ao 
mar”, finaliza Roberto. 

Vila Royal será um espaço pé na areia, cercado pela natureza
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Apresentando uma decoração descontraída 
em um ambiente iluminado, este novo conceito 
de Alimentos & Bebidas da Accor oferece 
sete variedades de bowls e hambúrgueres, 
como o B/SIDE Burger: 200g de carne de 
costela acompanhada de caramelo de bacon, 
coleslaw defumada (salada de repolho norte-

americana) e queijo muçarela envoltos por 
pão australiano. Entre os bowls, o Brasileirinho, 
composto por arroz branco, feijão, costela ao 
molho do chef, couve, chips de batata doce, 
farofa e ovo frito.

Entradas e sobremesas, incluindo culinárias 
de diferentes nacionalidades, como a árabe, 
a havaiana, entre outras, também compõem 
o menu do restaurante. “Todos os pratos no 
B/SIDE são artesanais: nossos produtos são 
frescos e de fornecedores selecionados”, 
destaca Vagner Freitas, Gerente Geral do 
Adagio e responsável pela operação.

O B/SIDE apresenta, ainda, um cardápio 
dedicado aos veganos, como o Milk-Shake Veg, 
produzido à base de leite de coco e paçoca. 
O local é totalmente Pet Friendly e conta com 
uma parceria com a ONG Cão Sem Dono: todo 
o valor arrecadado com a venda de biscoitos 
para cachorro (disponíveis no menu) será 
revertido à ONG de proteção animal.

O B/SIDE oferece sete opções de bowls e hambúrgueres
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Bourbon Cambará Hotel (PR) 
ganha espaço para Happy Hour

O Bourbon Cambará Hotel, localizado no 
município de Cambará, onde nasceu o fundador da 
rede, Alceu Ântimo Vezozzo, inaugurou um espaço 
para Happy Hour.

A varanda do estabelecimento ganhou 
cobertura, novo mobiliário e decoração assinada 
pelo arquiteto Álvaro Cortês. O espaço tem 
programação de música ao vivo e menu de petiscos, 
cervejas e caipirinhas.

A inauguração do espaço coincide com o 
lançamento de um novo cardápio do Lobby Bar Ouro 
Verde, que inclui como petiscos: Batata-frita, Batata 
frita com queijo e bacon, Calabresa na cachaça, 
Iscas de frango, Frango à passarinho, Escalope de 
carne ao molho madeira e Ragu de carne gratinado.

As opções de sanduíches também foram 
renovadas. O hóspede pode escolher entre o Misto 
quente, o Club Sandwich (peito de peru, presunto, 
bacon, queijo muçarela, maionese, alface e 

Grand Hotel Rayon (PR) 
inaugurou nova casa noturna 
RW Club

No dia 13 de julho, o Grand Hotel Rayon, de 
Curitiba, capital paranaense, abriu ao público 
a casa noturna RW Club, mesclando música e 
drinques em um ambiente sofisticado. 

Considerado um dos principais nomes da noite 
curitibana, Riad Omairi reinaugurou a balada do 
Rayon juntamente com os empresários Douglas 
Borcath, Mário Petrelli, Aluche Omairi, Marco 
Garcia e Gino Fontes, a fim de suprir uma lacuna 
no entretenimento noturno da cidade. A RW 
abriu com a expectativa de receber um público 
de duas mil pessoas por mês. 

Com decoração moderna, o night club conta 
com um sound system tecnológico e ambientes 
cosmopolitas e contemporâneos, ideais para 
que o público se divirta e entre em contato com 
a energia da house music. Outro destaque é a 
iluminação, com painéis de LED da Lod Systems 
by Lonadi que revestem todo o ambiente, das 

paredes ao teto. 
Trazendo DJs do cenário nacional e 

internacional, a casa noturna funciona todos os 
sábados a partir das 23h00. O local abre uma 
sexta-feira por mês com festas diferenciadas, 
podendo ser reservada para eventos privados. 
Na RW, o público conta com dois bares, que 
servem drinques clássicos e outras bebidas. 

Hóspedes do Grand Hotel Rayon têm desconto 
no valor do ingresso e não precisam ficar na fila 
para entrar. Com capacidade para 425 pessoas, 
o night club ainda oferece cinco camarotes, 
sendo quatro deles no backstage.

Local aposta em house music e drinques exclusivos

Novo espaço do empreendimento



Modernização

31



Modernização

32

Mavsa Resort reinaugurou 
circuitos de arvorismo

O Mavsa Resort, localizado no município de 
Cesário Lange, interior de São Paulo, reinaugurou em 
julho seus circuitos de arvorismo, uma das atrações 
de aventura favoritas dos hóspedes de todas 
as idades, agora construído em local diferente, 
priorizando o cuidado com a natureza. 

O novo circuito tem tirolesa de 80 metros de 
comprimento (30 metros a mais do que a antiga) 

e parede de escalada. Com diferentes tipos de 
obstáculos, como escadas e pontes suspensas, são 
15 estações elevadas (o anterior tinha sete), com 4 
metros de altura, sendo 14 plataformas e uma torre 
para dar acesso ao arvorismo e à tirolesa. 

No circuito anterior, as bases eram montadas 
nas copas das árvores. Depois da modernização, 
a estrutura não utiliza mais árvores e o local antigo 
foi revitalizado com paisagismo e jardinagem. Para 
participar da atividade, é necessário ser maior do 
que 1,20 m. Crianças menores de 12 anos podem 
praticar, desde que tenham a altura mínima e 
estejam acompanhadas por um responsável.

Com assessoria da MSV Adventure, a estrutura 
foi montada com base nas normas da ABNT e 
apresenta todos os equipamentos de segurança 
necessários, além de 20 profissionais aptos para 
conduzir a atividade. 

tomate) e o Bourbon Burguer (170g de blend de 
carnes, bacon, queijo derretido, picles, cebola, 
alface e tomate).

Pizzas também são servidas no espaço e o 
hóspede pode escolher entre Mozzarella, Margherita, 
Calabresa e Portuguesa.

Estrutura conta com todos os equipamentos de segurança necessários
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Hotel Parador Lumiar (RJ) 
lançou novo menu de cremes 
e sopas

O Parador Lumiar, hotel de nova Friburgo, 
região serrana do Rio de Janeiro, lançou um 
cardápio de cremes e sopas para o inverno. 
Dentre as opções, criadas pelo chef Isaías 
Neries, a sopa de legumes, que leva massa de 
conchinha, inhame, batatas inglesa e doce, 
cenoura, abóbora, aipo e caldo de legumes; e 
a sopa de cebola, feita com manteiga, vinho 
branco e catupiry. 

Na ala dos cremes, o de taioba, que leva 
ainda aipim, gorgonzola e alho-poró; o creme 
de baroa com frango caipira, feito com aipim 
e aipo; e o de abóbora assada com gengibre, 
com aipim e creme de leite. Todas as receitas 
são preparadas com insumos colhidos na horta 
orgânica do próprio hotel. O menu oferece, 
ainda, massas frescas, carnes e peixes.   

La Torre Resort Porto Seguro 
(BA) apresenta novo cardápio

O restaurante Terra Mia, que funciona dentro 
do La Torre Resort de Porto Seguro (BA), e faz parte 
do sistema All Inclusive do empreendimento, 
conta com novo menu, preparado pelo chef 
gaúcho Rodrigo Guterres. De entrada, opções 
como Brandade de bacalhau com tapenade 
de azeitonas; Gravlax de salmão na cura de 
beterraba com sour cream; e Mini folhas em 
redução de balsâmico com crocante de Parma.

Entre os pratos principais, Tornedor de 
filet mignon ao molho Poivre com nhoque de 
batata Asterix na manteiga e sálvia; Badejo 
ao molho bisque com arroz negro de frutos 
do mar e Bottarga; e Codorna recheada ao 
molho de laranja com cuscuz marroquino de 
legumes e frutas secas. Para a sobremesa, 
Brownie de chocolate com amêndoas e bacon 
acompanhado de creme de Jack Daniel’s. 

Creme de abóbora assada com gengibre, aipim e creme de leite
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Já nos restaurantes Gino Gastronomia Praia do 
Mutá e Trancoso a novidade é a lagosta, servida 
ao Risotto italiano. Uma carta de vinhos italianos 
selecionada garante aos hóspedes e visitantes 
experiências enogastronômicas harmonizadas. 
Entre diversas sobremesas, os restaurantes Gino 
propõem o clássico italiano Tiramisù. 

Gino Gastronomia

Blue Tree Towers Millenium 
Porto Alegre lançou cardápio 
de caldos e antepastos

O restaurante Variettá, do hotel Blue Tree 
Towers Millenium Porto Alegre (RS), lançou 
em julho um novo cardápio de caldos e 
antepastos, harmonizado com vinhos da 
Serra Gaúcha. O menu é composto por sopas 

como de capeletti, legumes, caldo verde, 
creme de batata e creme de mandioquinha, 
acompanhadas por saladas, pães, frios e 
patês, harmonizadas com rótulos como Don 
Laurindo Reserva Merlot, Casa Valduga Raízes 
Cabernet Sauvignon, Miolo Seleção Cabernet 
Sauvignon e Casa Perini Cabernet Sauvignon.

Tornedor de filé mignon ao molho Poivre com nhoque de batata Asterix na manteiga e sálvia 

Sopa de batatas
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Restaurante do Novotel Curitiba 
apostou em cardápio inspirado 
na independência peruana

O QCeviche, restaurante peruano localizado 
no lobby do Novotel Curitiba Hotel (PR), 

Grand Hotel Rayon (PR) 
apresentou noites temáticas 
gastronômicas em julho

Durante o mês de julho, o Garbo, 
restaurante do Grand Hotel Rayon, de Curitiba 
(PR), especializado em cozinha internacional 
contemporânea, realizou uma série de eventos 
temáticos gastronômicos. 

No dia 16 de julho, o chef especialista em 
massas, Thyago Rocha, apresentou em uma 
aula show os sabores da gastronomia italiana. 
Durante a experiência, o público aprendeu 
a fazer duas massas frescas (tagliatelle e 
tagliolini) e dois molhos (pomodoro e de 
cogumelos). Além disso, puderam degustar 
bruschettas de entrada e uma sobremesa. 
O evento ainda disponibilizou apostila e 
certificado aos participantes.

Já no dia 18, o Garbo ofereceu um menu 
contemporâneo de sopas e cremes, além 
de pães, antepastos e uma taça de vinho. 
Encerrando a programação, no dia 25 de 
julho aconteceu o Burger and Beer Festival. Na 
ocasião, o Garbo apresentou variadas receitas 
de hambúrguer. 

aproveitou a ocasião do aniversário de 
independência do Peru do domínio espanhol, 
comemorado dia 28 de julho, e lançou um 
cardápio especial composto por entrada, prato 
principal e sobremesa por um preço único. 

Integraram as opções do menu da 
independência o Tiradito Mi Peru, o Menestrón 
Peruano, o Arroz com Pollo, o Chicharrón de 
Pescado, o Seco de Carne a la Nortenã, o 
Suspiro Limeño e a Torta Três Leches. 

Hotel Sheraton Santos 
promoveu Festival de Sopas

O hotel Sheraton Santos (SP) promoveu no 
mês de julho, em seu lobby bar, o Festival de 
Sopas com quatro variações do prato e buffet 
de pães variados. Hóspedes ou visitantes 
puderam aproveitar o festival. A outra novidade 
foi o menu executivo oferecido pelo restaurante 
O Lagar de segunda a sexta-feira, no horário 
do almoço. A proposta foi oferecer uma opção 

Restaurante Garbo realizou o Burger and Beer Festival

Suspiro Limeño
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Parque Anhembi, de São Paulo, apresenta o 
menu ‘Sensações de Inverno’, trazendo cremes 
e caldos em sete sabores: caldo de peixe, 
creme de abobrinha, creme de mandioquinha, 
creme de cebola, caldo verde, caldo de feijão 
e canja. O buffet, aberto para hóspedes e 
visitantes externos, que podem comer à 
vontade por um preço único, é servido no Bar 
du Hotel, localizado no lobby do Holiday Inn 
Parque Anhembi e inclui acompanhamentos 
como cheiro verde, coentro, molho de pimenta, 
cebolinha e parmesão ralado. Já para as 
opções de caldo, como o de feijão preto, o 
acompanhamento é torresmo.

Hotel Holiday Inn Parque 
Anhembi (SP) oferece buffet de 
cremes e caldos

Durante todas as noites da temporada de 
frio, sempre das 19h00 às 23h00, o Holiday Inn 

gastronômica rápida e surpreendente ao 
público da região. O cardápio foi alterado 
semanalmente pelo Chef Erick de Domenico, 
mas o menu já existente do hotel continuou 
entre as opções disponíveis.

Vogal Luxury Beach lançou 
carta de drinques

A carta de drinques do primeiro 
empreendimento de alto luxo do Rio Grande 
do Norte, Vogal Luxury Beach, é assinada por 
Alex Mesquita, um dos maiores mixologistas 
do Brasil e inclui bebidas clássicas, modernas 
e algumas opções autorais. Entre as criações 
especialmente para o Vogal estão os drinques 
“Maestro de Santiago”, que leva Bacardi 
Superior, Licor 43, suco de abacaxi e de suco 
de limão Tahiti; “Vogal Clover Club”, com Gin 
Tangueray, Martini Dry, suco fresco de limão 
siciliano e Syrup 1883 de cranberry; “Cocktail 
Brasileiro”, preparado com Cachaça Ypioca 

O Festival de Sopas apresentou quatro variações do prato

Caldo de feijão
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branca, licor de amaretto, suco de morango 
e xarope de açúcar; “Umami”, composto por 
Vodka Belvedere, Campari xarope de canela; 
e “Jack Collins”, uma combinação de Jack 
Daniel’s, mel, suco de limão siciliano e água 
com gás.

Four Seasons São Paulo 
recebeu chef de restaurante 
três estrelas Michelin

O Chef-executivo do hotel Four Seasons São 
Paulo Nações Unidas, Paolo Lavezzini, recebeu 
no dia 6 de agosto, Riccardo Monco, Chef-
executivo da Enoteca Pinchiorri, restaurante 
três estrelas Michelin, para um jantar a quatro 
mãos. Essa foi uma oportunidade inédita dos 
frequentadores e hóspedes experimentarem 
alguns dos pratos do restaurante de Florença, 
o único três estrelas Michelin da cidade, que 
há 26 anos mantém esse título e cujo ticket 
médio ultrapassa os 450 euros. 

A dupla apresentou o menu que começou 
com um welcome drink no bar Caju e uma 
seleção de canapés, como Mandioca e pimenta 
doce; Bolovo de Codorna; Chips de batata 
doce e azeitonas; Gorgonzola e champagne; 
Lagosta rabanete e limão caviar; e Flores de 
acácia fritas. Como entradas, foram servidos 
Beterraba, iogurte e camomila; Amberjack 

escaldado em óleo, com alcaparras, bacon e 
alho-poró; Ravioli de ostra crocante e redução 
de repolho; e Camarão enrolado no bacon com 
creme de feijão e farro toscano – um clássico 
da Enoteca Pinchiorri.

A massa foi Molho de frango em panela, 
gema de ovo marinada na mostarda e pasta 
de cacau; enquanto o prato principal foi Paleta 
de cordeiro braseada, alcachofra, manjerona 
e mandioquinha. A sobremesa foi Crostata 
de frutas.  Como o conceito do restaurante 
Neto é de gastronomia italiana com produtos 
brasileiros, a harmonização contou com rótulos 
nacionais selecionados pelos chefs.

Resort Ponta dos Ganchos (SC) 
realizou evento gastronômico 
com três chefs brasileiras

O Ponta dos Ganchos, resort de Governador 
Celso Ramos (SC), promoveu, em parceria 
com o portal Viagem & Gastronomia, um 
projeto gastronômico exaltando a presença 
da mulher no universo da gastronomia. O 
encontro aconteceu de 1º a 3 de agosto e 
propôs uma experiência com ingredientes 
sazonais, unindo a criatividade e diversidade 
de três experientes chefs de cozinha brasileiras: 
Morena Leite, Danielle Dahoui e Mariana 
Fonseca. As profissionais conduziram jantares 

Alex Mesquita, um dos maiores mixologistas do Brasil Riccardo Monco é Chef-executivo da Enoteca Pinchiorri
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ao lado de José Nero, chef executivo do Ponta 
dos Ganchos. 

Na primeira noite, 1º de agosto, a responsável 
pelo cardápio foi a chef Danielle Dahoui, 
do bistrô paulistano Ruella, com um jantar 
valorizando os ingredientes brasileiros. 

No dia 2, quem comandou o jantar ao lado 
do chef Nero foi Mariana Fonseca, um dos 
principais nomes responsáveis em divulgar a 
cozinha grega no Brasil. A jovem está à frente 
dos restaurantes Myk, Kouzina e Fotiá, todos na 
capital paulista. 

Fechando o evento, Morena Leite, que 
acabou de comemorar 21 anos do Grupo Capim 
Santo e é uma das principais referências da 
cozinha brasileira. 

Assinado pelo portal Viagem & Gastronomia, 
o evento teve a participação da jornalista 
Daniela Filomeno, que conduziu diversos talks 
durante os três dias. Ainda na programação, 
uma aula de whisky com conceitos sobre a 

bebida e ideias de drinques para harmonizar 
com diferentes pratos. 

Hilton SP Morumbi volta a servir 
Raclette Armazem no brunch 
de fim de semana

Com a chegada das baixas temperaturas a 
São Paulo, o Hilton São Paulo Morumbi incorpora 
novamente ao seu brunch dos finais de semana a 
Raclette Armazem (prato semelhante ao fondue feito 
com queijo Gruyere). Durante essa edição do brunch 
de inverno, que segue até o dia 1º de setembro, o 
Chef executivo do Hilton São Paulo Morumbi, Rodrigo 
Mezzadri, apresenta a releitura do prato que, nesta 
versão, será feito com queijo Gruyere.

Dentre os acompanhamentos estão batatas 
bolinha cozidas, pepino conichón, picles de legumes, 
linguiça calabresa defumada, bacon crocante e 
legumes grelhados. A estação também conta com 
uma seleção variada de embutidos (salame, copa 

Moqueca de ostras com farofa de biju e azeite de pimentões com coentro, prato do chef José Nero, do Ponta dos Ganchos
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e pepperoni), frutas secas (nozes, damasco, avelãs 
e uvas passas), pães, torradas, grissinis, geleias, 
mel, mostardas e outros.

Um prato tipicamente suíço, do cantão suíço 
de Valais, a palavra Raclette tem origem no verbo 
francês “racler”, que significa raspar, uma referência 
à forma de preparo do prato. A receita é degustada 
na região há mais de 400 anos. Sua preparação 
consiste em derreter o queijo na brasa e servi-lo 
acompanhado de batatas cozidas em água.

Ubatuba Palace Hotel 
promoveu seu 4º Festival 
Gastronômico

O Ubatuba Palace Hotel, no Litoral Norte de São 
Paulo, realizou seu 4º Festival Gastronômico nos 
dias 20 e 27 de julho. O evento contou com pratos 
variados da cozinha caiçara, como a truta com 
pinhão, além de massas, risotos, peixadas e outras 
opções à base de frutos do mar, acompanhados por 
buffet variado de saladas, entradas e sobremesas.

O prato é servido junto a uma estação de embutidos, frutas secas, pães, torradas, geleias, mel, entre outros 

Buffet do festival 
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Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
(BA) promove observação de 
baleias jubarte

Pautado em valores que defendem a 
preservação do meio ambiente, o Tivoli Ecoresort 
Praia do Forte (BA) apresenta mais uma 
temporada de observação das baleias jubarte, 
que percorrem milhares de quilômetros até a 
Bahia para se reproduzirem. 

O serviço promovido pelo Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte une entretenimento e conhecimento para 
adultos e crianças. Os passeios podem ser feitos 
com lanchas ou escunas e contam com instruções 
de biólogos locais, que utilizam a temporada de 
visita das baleias, que normalmente acontece de 
julho a novembro, para desenvolverem ainda mais 
as pesquisas sobre esses mamíferos, que se exibem 
para o público por meio de acrobacias e danças. 

O resort não só apoia financeiramente o Instituto 
Baleia Jubarte, que realiza os estudos e fornece 
informações e instruções sobre a espécie para os 
turistas, mas também fomenta a prática turística, 

que acaba sustentando esse ciclo de cuidados e 
preservação ambiental.

Malai Manso Resort passa a 
operar com 100% de energia 
solar própria

Instalado em uma região onde é verão o ano 
todo e com uma das maiores incidências de luz 
solar do Brasil, o Malai Manso Resort, situado na 
Chapada dos Guimarães (MT), tirou proveito de sua 
localização privilegiada para construir o seu próprio 
parque solar. O resort se tornou o primeiro do Brasil 
a operar 100% com energia solar própria e também 
a ter a maior instalação fotovoltaica (obtida através 
da conversão direta da luz do sol em eletricidade) 
no estado do Mato Grosso. O projeto de engenharia 
foi realizado pela Oeste Solar Energia Renovável e 
3.016 módulos vieram da fabricante Trina Solar.

O novo parque solar foi construído em uma 
área de oito hectares e teve investimento de R$8,3 
milhões, com previsão de retorno desse investimento 
em 2,5 anos. Ao todo, são 6616 módulos do modelo 

Mamíferos se exibem para o público por meio de acrobacias e danças
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ambos os sexos e com diferentes necessidades, 
foi a escolhida. Os ciclistas, levando suas doações, 
que podiam ser alimentos não perecíveis, itens de 
higiene ou de bazar, se encontraram em frente ao 
hotel e pedalaram até a instituição. 

Hotel InterContinental São 
Paulo realizou 3ª edição do 
Pedal Voluntário

O InterContinental São Paulo promoveu em 14 
de julho a 3ª edição do Pedal Voluntário. A ação, 
de responsabilidade social, aconteceu em parceria 
com o grupo de ciclistas homônimo ao projeto. 
Com o apoio deles, o hotel já arrecadou 700 quilos 
de alimentos, 100 itens para bazar, 1 anel de ouro 
avaliado em R$ 700 e 15 caixas de enxovais somente 
neste ano.  

A cada edição, o grupo reverte as doações 
para um parceiro ou ONG. Desta vez, a Instituição 
Longa Permanência para Idosos do Canindé –
ILPI -, que atende pessoas de 60 anos ou mais, de 

Polycristalino instalados, permitindo que projetos 
solares comerciais e de concessionárias de energia 
elétrica tenham economias significativas. Além do 
impacto zero no meio ambiente, a nova tecnologia 
proporcionará uma geração de 350.000 KWH 
mensais de energia, redução da emissão de CO2 no 
meio ambiente e uma economia de gastos mensais 
do resort prevista em R$322 mil mensais.

Para assegurar 100% da geração própria de energia foram instalados 6616 painéis solares

Concentração dos ciclistas ocorreu em frente ao hotel
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Itajaí (SC) terá hotel Mercure 
até final desse ano

A empresa Procave, com 41 anos na área de 
incorporações imobiliárias, pretende entregar, até o 
final desse ano, o complexo Absolute Business & Hotel. 
Ele está sendo construído num terreno em frente 
ao Rio Itajaí-Açu, na cidade catarinense de Itajaí. O 
empreendimento conta com duas torres projetadas 
para integrar uma infraestrutura arrojada de 
pavimentos corporativos, de escritórios e ‘coworking’ 
presentes em uma das torres e, na outra, a bandeira 
hoteleira Mercure da rede Accor.

O hotel atenderá o público de negócios, lazer e 
turismo de Itajaí e região. Serão 172 suítes padrão, 
quatro suítes executivas diferenciadas, centro de 
eventos e salas de reuniões, lounge bar, restaurante, 
piscina aquecida, espaço fitness, sauna, sala de 
estética e massagem. O Absolute Business & Hotel 
está recebendo investimentos superiores a R$ 100 
milhões. Será um empreendimento inteligente, 
repleto de comodidades e infraestrutura moderna, 
que impactarão positivamente os negócios de alto 
padrão. Todas as suas áreas serão monitoradas 
eletronicamente e supervisionadas por uma central 
de segurança interna, garantindo a tranquilidade de 
todos os condôminos e visitantes. 

O “rooftop” terá espaço gourmet, lounge bar e 
dois auditórios com capacidade para 160 pessoas. O 
empreendimento atenderá até 1 mil carros por dia no 
estacionamento rotativo. Vale ressaltar que todas as 
unidades de escritórios terão vista para o Rio Itajaí-
Açu, além de contarem com iluminação e ventilação 
natural, conforto térmico e acústico, contribuindo com 
os itens de sustentabilidade do empreendimento.

Atlantica Hotels assina acordo para 
novo hotel Radisson em São Paulo

A Atlantica Hotels assinou um contrato para 
assumir, no final de 2022, a administração de um 
empreendimento localizado na Rua Alves Guimarães 
com a Artur de Azevedo, no bairro de Pinheiros, em 
São Paulo. Situado em um complexo mixed-use, 
que agrega três torres com salas comerciais, centro 
médico e residencial, o condo-hotel contará com 152 
apartamentos de 24m² a 26m², e receberá a marca 
de categoria luxo Radisson. Com incorporação 
da You Incorporadora, participações da Paladin e 
Toledo Ferrari, o projeto arquitetônico do escritório 
Asflato/Gasperini Arquitetos e Michaelis Arquitetos, 
terá as obras iniciadas em breve.

O complexo terá uma torre corporativa e outra hoteleira

Perspectiva da fachada do Radisson Pinheiros
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NH Hotel Group formalizou 
integração dos hotéis da Minor 
International

Após a OPA – Oferta Pública de Aquisição - 
realizada pela Minor International no último trimestre 
de 2018, foi anunciado o compromisso que permitirá 
ao NH Hotel Group gerir os hotéis da Minor em Portugal 
e no Brasil. Na ocasião foram firmados três acordos 
para materializá-lo, que respeitam a delimitação das 
regiões geográficas preferenciais para cada grupo 
e a utilização recíproca das respectivas marcas, tal 
como previsto no acordo-quadro alcançado por 
ambas as empresas em fevereiro deste ano. 

Primeiro, a Minor International chegou a um 
acordo vinculativo para a venda de três ativos 
de sua propriedade situados em Lisboa a fundos 
geridos pela Invesco Real Estate – os hotéis Tivoli 
Avenida Liberdade (285 quartos), Avani Avenida 
Liberdade (119 quartos) e Tivoli Oriente (279 quartos) 
– que serão alugados simultaneamente pelo NH 
Hotel Group ao referido gestor do fundo. Estes três 
hotéis, remodelados pela Minor, começaram a ser 
operados pelo NH Hotel Group no final de julho, sob 
um contrato de aluguel sustentável, com duração de 
20 anos, podendo ser prorrogado.

Em segundo lugar, o NH Hotel Group acordou com 
a Minor International um contrato de gestão para os 

outros nove hotéis operados sob as marcas Tivoli 
e Anantara Hotels & Resorts em Portugal, situados 
em Vilamoura, Carvoeiro, Sintra, Coimbra, Lagos e 
Portimão.

Após a operação, o portfólio conjunto da Minor 
International e do NH Hotel Group em Portugal 
totaliza 17 unidades de 4 e 5 estrelas, permitindo a 
liderança do segmento no país e consolidando uma 
ampla oferta num segmento alto. Todos os hotéis 
se beneficiarão da experiência e da eficiente gestão 
operacional e comercial do NH Hotel Group na 
Europa, através da estrutura com a qual a empresa 
opera no sul do continente.

Em terceiro, ambos os grupos assinaram um 
contrato de consultoria para a gestão do portfólio 
da Minor International no Brasil, composto por dois 
hotéis Tivoli com um total de 504 quartos: O Mofarrej 
São Paulo e o Ecoresort Praia do Forte.

O CEO do NH Hotel Group, Ramón Aragonés, 
comentou o importante reforço que as negociações 
representam para o Grupo. “Com este acordo, 
completamos com sucesso mais um passo no 
processo de integração com a Minor International, 
que traz mais diversidade e qualidade a nossa 
presença no sul da Europa e na América Latina e 
que nos permitirá um crescimento mais rápido, 
tirando partido da complementaridade de ambos 
os grupos”.

Lobby do Tivoli Mofarrej São Paulo
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Atlantica Hotels amplia sua 
atuação em conversão de hotéis

A Atlantica Hotels reforça ações em conversões 
de empreendimentos e a expectativa é de converter 
14 hotéis até o final do ano. Deste total, sete já 
foram adicionados à rede – Parque Balneário 
Santos by Atlantica; Carina Flat by Atlantica; Park 
Inn by Radisson Berrini; Comfort Hotel Cuiabá; 
Quality Hotel Blumenau; Hotel Itaim São Paulo 
by Atlantica e eSuites Sorocaba by Atlantica –, 
somando até agora 900 apartamentos ao seu 
portfólio. “Atualmente 64% da oferta hoteleira no 
Brasil ainda é independente, mas temos percebido 
que conversões de bandeiras têm crescido muito 
no País nos últimos anos, como uma alternativa 
para os hotéis aumentarem a rentabilidade e 
terem maior penetração de mercado, em resposta 
a um cenário cada vez mais adverso por conta da 
crescente oferta, competitividade e instabilidade 
econômica”, afirma Ricardo Bluvol, Vice-presidente 
de Desenvolvimento da Atlantica Hotels. 

Segundo ele, o departamento de Desenvolvimento 
da companhia tem focado em conversões em 
cidades primárias e secundárias, sem se ater a 
categorias de hotéis. “Temos tido êxito na troca 
de bandeira de empreendimentos em todos os 
segmentos”, diz Bluvol, relembrando também as 
conversões realizadas no ano passado, como foram 
os casos do Radisson Paulista, Radisson Barra Rio 
de Janeiro, Hilton Garden Inn Goiânia, Quality Hotel 
& Suites São Salvador, Quality Paulista São Paulo, 

Ricardo Bluvol: “Atualmente 64% da oferta hoteleira no Brasil ainda é 
independente, o que abre um grande potencial para conversão”
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Bugan Hotel Recife by Atlantica e Costa Mar Recife 
Hotel by Atlantica.

E dentro dessa política de expansão, a Atlantica 
converteu duas unidades em cidades estratégicas no 
mês de julho. O e Suites Sorocaba by Atlantica Hotels 
é fruto da conversão do Transamerica Executive 
Sorocaba e está localizado na Av. Professor Izoraida 
Marques Peres, 193, no Parque Campolim, bairro mais 
nobre da cidade, com ótimas opções gastronômicas, 
de compras e negócios. O empreendimento possui 
150 apartamentos, distribuídos em 15 andares. São 
duas categorias de quartos – Superior e Luxo – 
com metragens variando entre 32 m² e 36 m². E já 
por meio da conversão do Amsterdam Apart Hotel, 
a Atlantica passa a ter presença em Montes Claros 
com o empreendimento passando a se chamar 
eSuites Montes Claros by Atlantica Hotels, localizado 
a menos de 1 km do Aeroporto de Montes Claros e 
a poucos minutos do centro da cidade. Para quem 
viaja a lazer, o hotel tem acesso rápido à rodovia BR 
251 que faz ligação ao litoral baiano.

Grupo Vila Galé inaugurou o VG 
Sun Cumbuco by Vila Galé (CE)

A Vila Galé apresentou em julho sua nova 
unidade no Ceará: o VG Sun Cumbuco by Vila Galé. 
Nesta fase inicial, o empreendimento disponibiliza 

65 unidades habitacionais com categorias variadas. 
Todas as suítes têm quarto, sala, banheiro e cozinha, 
totalmente mobiliadas, equipadas e decoradas. As 
acomodações podem ter de um a três quartos e as 
metragens variam entre 39 m², 70 m² e 99 m².

Os apartamentos de 39 m² são compostos por 
um dormitório e sala no mesmo ambiente, além 
de cozinha, banheiro e varanda. Já as suítes com 
70 m² possuem dois dormitórios, sala, cozinha, 
varanda e dois banheiros. E os de 99 m² oferecem 
três dormitórios, sala, cozinha, dois banheiros e 
varanda. “O VG Sun by Vila Galé surgiu com o intuito 
de diversificar a oferta de hospedagem na região, 
oferecendo um produto complementar ao resort Vila 
Galé Cumbuco em regime de self catering. A ideia é 
receber os hóspedes que viajam a lazer ou a trabalho 
em estadas de longa ou curta permanência, e que 
desejam ter uma acomodação mais independente 
com quarto, sala, banheiro e cozinha equipada 
para, por exemplo, preparar uma refeição”, explica 
Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da rede 
Vila Galé.

À beira da praia do Cumbuco, o empreendimento 
possui infraestrutura completa de lazer, incluindo 
piscina adulto e infantil, sauna, jacuzzi, academia, 
quadra poliesportiva, quadra de tênis e parque 
infantil. O VG Sun by Vila Galé ainda conta com 
recepção, segurança e restaurante/bar. 

Área da piscina do hotel
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Hotel Intercity Campina Grande Citymix é inaugurado na Paraíba

A ICH Administração de Hotéis, que detém 
as bandeiras Intercity Hotels, YOO2 e Hi!, abre 
a segunda unidade no estado da Paraíba com 
a inauguração do Intercity Campina Grande 
Citymix. O novo empreendimento, localizado 
na Av. Rio Branco, 370, no centro de Campina 
Grande, possui fácil acesso às principais vias 
da cidade e está inserido no centro comercial, 
próximo a pontos de interesse, como o Teatro 
Municipal e o Parque do Povo, onde acontece 
“O Maior São João do Mundo” no mês de junho. 

Com investimento de R$ 19,5 milhões da 
Cirne e Farias Empreendimentos Imobiliários, o 
Intercity Campina Grande Citymix está dentro 
do complexo multiuso Citymix, que contará 
com edifício garagem, open mall, torre de 
salas corporativas e centro de convenções. 
A entrega do hotel é a primeira fase desse 

projeto. Estima-se que a próxima fase seja 
entregue no final de 2020.

Interior de um dos apartamentos do empreendimento

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o

Fachada do Intercity Campina 
Grande Citymix



Implantação

52

inaugura seu 13º hotel em Caldas Novas (GO)
Com a entrada em operação desse empreendimento, o diRoma passa a administrar 3.828 

apartamentos na cidade, um dos principais destinos turísticos do estado

Com um investimento em torno de R$ 35 
milhões, o Grupo diRoma colocou em operação, 
no dia 1º de julho, o Piazza diRoma. Esse é o 13º 
empreendimento hoteleiro do Grupo diRoma, um 
dos mais atuantes de Caldas Novas, que passa a 
administrar 3.828 apartamentos na cidade. E esse 
número deve aumentar a partir de 2022, quando 
o Spazzio diRoma abrirá as portas com seus 315 
apartamentos para se tornar o 14º empreendimento 
do grupo. “O Grupo diRoma se consolida como o 
maior grupo hoteleiro do Centro-Oeste do Brasil e 

um dos maiores do país. Apesar da instabilidade 
pela qual passa a economia do Brasil, que também 
atinge o turismo, o diRoma trabalha forte para que 
esse momento seja passageiro”, pontua Aparecido 
Sparapani, Superintendente do Grupo diRoma.

A moderna edificação de 12 andares conta 
com 228 apartamentos bem amplos, modernos 
e com uma boa infraestrutura de serviços, que 
inclui: cofres eletrônicos da marca Novare, 
fechaduras eletrônicas Onity, economizador de 

A moderna edificação possui 12 andares 
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energia TecControl, potentes secadores de cabelo 
fornecidos pela Kenby, frigobar e ar condicionado 
da marca Consul, TV de última geração Samsung, 
com uma variada opção de canais a cabo, 
colchão Ortobom e enxoval de cama e banho 
de renomadas marcas como Dolher, Altenburg, 
Matinali e Berve Enxovais.

A infraestrutura da edificação conta, ainda, 
com três subsolos de garagem, mezanino, lobby 
e uma infraestrutura que preza pela comodidade: 
academia, brinquedoteca, piscinas, bar molhado, 
coffee shop e restaurante. Para atender ao 
crescente público de viagens corporativas e grupos 
para eventos, o empreendimento conta com três 

salas, com capacidade para 80 pessoas cada e 
uma sala com capacidade para até 150 pessoas, 
todas acomodadas em auditório. As salas têm 
som, microfone com e sem fio, flip chart, quadro 
magnético, tela de projeção e data show.

Com o Acqua Park/Splash a 400 metros, o Piazza 
é mais uma excelente opção para as famílias. 
Seguindo o padrão dos outros hotéis da rede, as 
entradas para o parque são cortesias para os 
hóspedes, de acordo com disponibilidade e regras 
vigentes. Haverá a oferta do regime de alimentação 
meia pensão também nas diárias, não apenas em 
pacotes mais extensos.

O lobby tem um pé direito alto e utilizou materiais nobres na decoração

Os 228 apartamentos contam com uma boa infraestrutura
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Rio Hotel by Bourbon Campinas entrou em operação

Essa é a quarta unidade dessa bandeira da rede Bourbon e apresenta 154 apartamentos bastante 
confortáveis na cidade de Campinas

Entrou em operação no dia 1º de julho em 
Campinas, a terceira maior cidade do estado 
de São Paulo e uma das mais ricas do Brasil, o 
primeiro hotel da marca Rio Hotel by Bourbon. 
O Rio Hotel by Bourbon Campinas é o 4º 
hotel da marca, criada há quase três anos e 
voltada para oferecer qualidade, flexibilidade e 
descontração com excelente custo-benefício. O 
empreendimento está localizado em uma das 
regiões mais nobres de Campinas. Próximo à 
Rodovia D. Pedro, tem fácil acesso ao Aeroporto 
de Viracopos e está a apenas cinco minutos do 
Expo Dom Pedro e do Parque Dom Pedro Shopping. 

O Rio Hotel by Bourbon Campinas conta 
com 154 apartamentos modernos, divididos 

entre as categorias single, duplo e opções 
para portadores de necessidades especiais. 
Todos os quartos contam com: Smart TV de 40” 
de última geração, com uma variada opção 
de canais a cabo por assinatura, internet wi-
fi, mesa de trabalho, ar-condicionado com 
controle individual da marca Toshiba, chaleira 
elétrica, minibar, secador de cabelos, espelho 
de aumento e metais sanitários da marca 
Hansgrohe no banheiro, além de cofre digital 
e fechaduras eletrônicas, enxoval de cama e 
banho da Teka (lençóis 180 Fios e as toalhas 440 
grm²) e colchão cama box fornecido pela Castor. 
Quem fez a implantação desse empreendimento 
foi a HR Implantação Hoteleira.
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O hotel dispõe de seis salas de eventos com 
mobiliário da marca Multform, e capacidade 
para até 104 pessoas. A estrutura pode ser 
dividida em até duas salas simultaneamente, 
e quatro salas de reuniões com capacidade 
para seis e dez pessoas, além de um foyer. Já 
na área de gastronomia, conta com o In Samba 
Restaurante e In Samba Lobby Bar. Para quem 
deseja manter a forma física, o hotel oferece 
um moderno fitness center.

Experiência no comando
No comando desse empreendimento está 

Thiago Santos, que já atua na Rede Bourbon há 
sete anos. “A expectativa é que o Rio Hotel by 
Bourbon Campinas seja um grande sucesso, pois 
ele representa a chegada da marca ao estado 
de São Paulo, um dos mais importantes do País. 
Localização, facilidade, conforto e praticidade 
são alguns dos diferenciais que o hotel trará 
aos clientes. Nosso objetivo é oferecer uma 

A imponente edificação é uma referência na paisagem local

Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura para maximizar o conforto dos hóspedes
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hospedagem de qualidade com o padrão da Rede 
Bourbon”, ressalta o Gerente de hospitalidade.

Os outros três hotéis da marca estão presentes 
no Brasil e no exterior: Rio Hotel by Bourbon Curitiba 
Aeroporto (aberto em julho 2016), Rio Hotel by 
Bourbon Curitiba Batel (aberto em agosto 2016) e 
Rio Hotel by Bourbon Ciudad del Este (aberto em 
setembro de 2017).

Rio Hotel by Bourbon
As unidades Rio Hotel by Bourbon foram 

projetadas para receber os mais diversos públicos, 
tanto aqueles que viajam a trabalho como os que 
estão indo curtir o destino a lazer. Café da manhã 

com horários flexíveis, sala de passadoria cortesia, 
apartamentos exclusivos para o público feminino 
e iniciativas para os hóspedes mirins são alguns 
dos conceitos criados para a marca que entrega 
um hotel sob medida para os hóspedes e clientes. 
Nas acomodações, o visitante pode esperar por 
conforto, funcionalidade, conectividade, frigobar 
equipado e serviço de quarto. Em sua estrutura, 
restaurantes multifuncionais com mesas e sofás 
para reuniões, espaços integrados entre lobby, 
recepção e restaurante, e suítes com cores claras 
e decoração contemporânea, completam a 
sensação de bem-estar dos hotéis da marca Rio 
Hotel by Bourbon.

O padrão de conforto do empreendimento já é percebido no lobby

O Restaurante é bem montado e recebe muita luz natural
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Jardins de Jurema Convention & Termas Resort entrou em operação

A Padrão Argil foi a empresa responsável pela construção e implantação desse empreendimento 
que demandou R$ 120 milhões em investimento

O novo empreendimento conta com mais 40 mil m² de área construída, sendo 3 mil m² de piscinas com águas 
naturalmente quentes
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Após um investimento de R$ 120 milhões, 
acaba de entrar em operação o Jardins de 
Jurema Convention & Termas Resort na cidade 
paranaense de Iretama, distante apenas 135 km 
de Maringá. O novo empreendimento já está 
com 100% de reserva nos finais de semana e 
pouca disponibilidade durante a semana. Ele 
acrescenta 114 apartamentos à oferta hoteleira 
nessa primeira fase, e faz parte do Complexo 
Jurema Águas Quentes, que já está consolidado 
no mercado há 50 anos e ocupa uma área de 
340 hectares junto a extensas matas, rios e águas 
naturalmente quentes a 42° C. Os dois hotéis 
são independentes, mas seus hóspedes podem 
utilizar a estrutura de ambos. 

O novo empreendimento conta com mais 
de 40 mil m² de área construída, sendo 3 mil m² 
de piscinas com águas naturalmente quentes, 
a 42°C, dois bares molhados, dois restaurantes 
(buffet e à la carte), área de lazer com quadras 
de tênis e beach tennis, mini golf, espaço kids 
e baby room, piscina de hidromassagem e 
área de ofurôs. Somado a isso, está um Centro 
de Eventos integrado por dez salas equipadas 
com alta tecnologia, mobiliário da marca 

Tomberlin, (mesas, cadeiras e acessórios) e 
capacidade para receber confortavelmente 
até 1.036 pessoas. “Esse investimento faz 
parte da nova estratégia do Jurema Águas 
Quentes que, recentemente, consolidou o 
reposicionamento da marca, com mudança 
de nome e a conquista de status de complexo 
e destino, contratação de novos executivos 
e entrada no timeshare. Esses investimentos 
também trarão benefícios para todos – do 
empreendedor ao hóspede, passando por 
todo o trade, que ganha uma opção moderna 
de complexo que integra lazer e convenções 
em um único endereço”, destaca Nilson Bernal, 
Diretor-presidente e CEO do complexo Jurema 
Águas Quentes. 

Segundo ele, o objetivo é transformar 
o Jurema Águas Quentes em um destino 
completo de lazer e entretenimento para 
toda a família, assim como ampliar a 
participação da receita em eventos, em razão 
da infraestrutura apresentada, e no MICE - 
Meetings, Incentive, Congress and Exhibitions. 

Nilson Bernal: “Esse investimento faz parte da nova estratégia do Jurema 
Águas Quentes e  trará grandes benefícios aos serviços prestados”
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áreas do empreendimento são garantidos 
por um moderno sistema de ar-condicionado 
instalado pela empresa Climac. Os sistemas 
adotados foram o VRV Inova da Daikin, com 420 
HP Instalados e 240 unidades internas e a linha 
Ecosplit inverter da Carrier, com mais de 185 TR 
- Toneladas de Refrigeração e 20 Toneladas de 
rede de duto em aço galvanizado.

A Marel foi quem produziu e desenvolveu os 
móveis de todos os 114 apartamentos, através 
de sua divisão corporativa. Isso foi possível em 
função da flexibilidade produtiva e tecnologia 
europeia empregada no parque fabril. Outros 
elementos também chamam atenção no 
projeto, como a utilização da cola PUR para 
colagem das bordas. Esse material permite que 
a borda se funda ao substrato, garantindo uma 
maior resistência à água e proporcionando 
durabilidade e beleza no acabamento final. 

Moderna infraestrutura
Os 114 apartamentos são divididos nas 

categorias superior, superior plus e premium, 
todos decorados em estilo contemporâneo, 
em que os tons claros ajudam a criar um clima 
de tranquilidade e bem-estar. Independente 
da categoria, todos os apartamentos 
contam com frigobar da marca Electrolux, 
TV de última geração com uma variada 
opção de canais a cabo, telefone, potentes 
secadores de cabelos da marca Panther, 
cofre e fechaduras eletrônicas, enxoval de 
cama e banho da marca Döhler, colchões 
da F A Colchões e são abastecidos com 
água mineral termal. O conforto térmico nos 
apartamentos e a climatização de outras 

Como o empreendimento é afiliado à RCI, 
o público de timeshare também é uma das 
apostas no incremento da taxa de ocupação.

No lobby já se nota o padrão de conforto e sofisticação do empreendimento
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A fixação das partes do mobiliário foi toda 
feita com sistema autotravante (Minifix), 

Tecnologia em prol do conforto
Visando agregar valor aos serviços 

prestados aos hóspedes na era digital, 
a empresa Vega IT desenvolveu um 
aplicativo com uma série de diferenciais, 
para ajudar os hóspedes a aproveitar 
ao máximo as atividades promovidas na 
infraestrutura do resort. Durante a estada, 
o viajante pode reservar o horário para 
participar das atividades do complexo. 
Dessa maneira, quando estiver perto 
de a atividade começar, receberá um 
alerta. E a tecnologia vai além. “O App 
dá uma ajuda com o ícone como chegar, 
orientando sobre o melhor trajeto até 
o local e, uma vez no resort, o hóspede 
recebe comunicados das novidades em 
tempo real e tem à disposição um mapa 
interativo, tornando fácil se localizar em 
cada ponto do destino e desbravar suas 
atrações. Também poderá acompanhar 
tudo que acontece em tempo real, e ter 
acesso a um mapa interativo com todos 
os espaços do resort como alguns dos 

garantindo agilidade na montagem, 
segurança estrutural e beleza, uma vez 
que o sistema fica oculto aos olhos. Além 
disso, para garantir a segurança dos 
usuários, os móveis foram fabricados com 
cantos arredondados.

Os apartamentos são bem amplos e contam com uma moderna infraestrutura
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Diversas áreas gastronômicas
Na área gastronômica o novo 

empreendimento conta com diversos bares à 
disposição dos hóspedes, entre eles a Cave, 
um local ideal para degustar um bom vinho, 
com petiscos e demais bebidas. E o Sports 
Bar, um espaço de descontração com mesas 
de sinuca, pebolim, jogos de mesa e TVs 
conectadas aos melhores jogos e esportes 
do momento.  Outro destaque da área 
gastronômica é o restaurante à la carte Flor 
da Mata, com gastronomia contemporânea e 
uma temática mais sofisticada, voltada para 
eventos, convenções e a apreciadores de 
uma experiência gastronômica completa e de 
sabores únicos. 

A empresa Indusfrio participou na 
implantação do resort desde o projeto inicial, 
assim como na consultoria para adequação 
dos equipamentos e layout da cozinha 
profissional. No total foram 17 ambientes que 

benefícios”, destaca Matheus Quincozes, 
Diretor executivo da Vega I.T. 

Segundo ele, os hóspedes também terão 
outras formas de aproveitar ao máximo a 
estada. Com uso do Vega TV, um sistema 
de in-room entertainment e interatividade 
com a capacidade de receber o conteúdo de 
TV, possibilitando a transmissão de canais 
abertos e fechados, além de vários aplicativos 
como YouTube, Netflix e Spotify, criando 
outras alternativas de entretenimento que vão 
além do pay-per-view. “Nos próximos meses 
haverá a implementação de novos sistemas 
de pré check-in, pesquisa de satisfação e 
monitoramento de reputação online. Isso, 
graças ao Vega FeedBack, uma plataforma de 
pesquisa de satisfação e NPS exclusivo, que 
possibilita o monitoramento da reputação 
online em tempo real, através de um painel 
de controle que exibe todas as métricas e 
opiniões coletadas”, concluiu Quincozes.
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Muitas opções de lazer e diversão
A área de lazer no resort oferece muitas 

opções de diversão, relaxamento e bem-
estar, a começar pelas piscinas. Os hóspedes 
podem contar com piscinas ao ar livre, termais 
e frias. Já para quem deseja descansar, as 
piscinas cobertas e a hidromassagem são 
garantia de bem-estar, com bares molhados 
que proporcionam total conforto. Coube à 
Speed Kids projetar os playgounds aquáticos 
exclusivamente para proporcionar a diversão 
máxima. O equipamento instalado é o modelo 
Acqua 640 com escorregadores desafiadores, 
cores exuberantes, baldes interativos e vários 
outros componentes que espirram água. Isso 
proporciona um ambiente extremamente 

divertido e empolgante, além de duas coberturas 
coloridas que cobrem o equipamento diminuindo 
a intensidade solar, oferecendo ainda mais 
tranquilidade para os pais. 

Para entretenimento, além das piscinas de 
águas termais e diversos bares, os hóspedes 
contam com salas de jogos e a boate Jardins 
Club, que promete agitar a noite dos que 
procuram ainda mais diversão. Quadras 
esportivas, Espaço do Chá, Espaço Conectar, 
jogos eletrônicos, Academia e Espaço Zen, 
completam as opções de lazer. 

Coube à Weiku do Brasil fornecer as 
esquadrias em PVC para toda a área das 
piscinas, inclusive na piscina interna aquecida, 
que necessita manter o isolamento térmico. 
Para isso, foram fornecidas esquadrias em arco 
com vidros laminados de alta qualidade. Já as 
chaise Lázio e a base de mesa Gogo são alguns 

receberam os mobiliários em aço inox, coifas, 
refrigeradores, freezers e equipamentos de 
cocção como fogões, broilers e fritadeiras. 

Os restaurantes são bem montados
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dos móveis fornecidos pela Franccino para 
esse empreendimento. Mas além das peças 
assinadas, a Franccino também possibilita ao 
cliente a produção de peças especiais. Com 
o perfil de monomarca, a empresa garante 
a flexibilidade na customização dos pedidos 
e executa projetos especiais que atendam o 
cliente, como foi o caso das cadeiras e mesas 

da área externa do resort Jardins de Jurema, 
onde foram utilizadas peças em alumínio e 
pintura eletrostática projetadas por terceiro e 
desenvolvidas pela empresa.

A Renomobile foi quem produziu mobiliário 
de altíssimo padrão de qualidade para diversas 
áreas do empreendimento como o walking looby, 
baby room, os restaurantes Flor da Mata, Cave e 

O parque aquático é uma das opções de lazer do empreendimento
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Desafios na construção e implantação
Por ser uma das mais conceituadas 

Gerenciadoras de Projetos e Obras, bem como 
a mais premiada e destacada implantadora 
hoteleira no Brasil, a Padrão Argil está 
acostumada a enfrentar e vencer desafios em 
várias partes do Brasil e fora dele. Mas este hotel 
em especial, exigiu um desafio ainda maior, 
pois incluía executar a obra e a implantação 
simultaneamente. Demandou mão de obra 
qualificada e experiente para vencer os 
desafios de prazo e qualidade. E somando 
esforços com fornecedores locais de mão de 
obra, tudo foi ajustado para um cronograma 
de êxito absoluto com máxima qualidade. 
“Fomos contratados em janeiro de 2018 para 
dar sequência e ritmo às obras e, na sequência, 

executar a implantação desse importante 
empreendimento, que gerou 230 empregos 
diretos e 140 indiretos e que promoverá ainda 

Gardênia, e boate Jardins Club. Entre o mobiliário 
estão: poltronas, cômodas, banquetas, diversos 
tipos de mesas, sofás e puffs. 

Equipe da Padrão Argil: da esquerda para direita: o Coordenador, 
Luiz Caputo, o Engenheiro civil, Paulo Leitão, a Arquiteta Raquel 

Borbon e o Engenheiro elétrico Célio Mattos
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Segundo ele, devido à localização 
privilegiada do empreendimento, às margens 
do Rio Formoso e com águas termais 

fornecidas pelo Aquífero Guarani, houve uma 
grande preocupação com o meio ambiente. 
Foi necessário executar centrais de tratamento 
ETA e ETE de última geração, evitando qualquer 
impacto ambiental. 

O projeto paisagístico com Jardins 
temáticos envolveu 1.500 pontos de iluminação 
e o plantio de 3.500 mudas, incluindo palmeiras 
de grande porte com peso superior a seis 
toneladas, em que foi necessário contar com o 
auxílio de guindastes para realizar o replantio. 
Outro desafio que a Padrão Argil encontrou 
nessa obra foi a execução da CPDA - Central de 
Produção e Distribuição de Alimentos, que foi 
implantada para atender os dois complexos. 
“Essa central foi projetada para atender 
mais de cinco mil refeições diárias, na qual 
a qualidade gastronômica é garantida pela 
tecnologia dos equipamentos e instalações, 
com 11 câmaras frias (da marca São Rafael), 
padaria, confeitaria, açougue e 15 salas de 
preparo entre padaria, confeitaria, açougue, 

mais prosperidade para a região com seu 
alto nível e, em especial, para a comunidade 
local. Após levantamento orçamentário e 
compatibilizações, contratamos todos os 
projetos complementares e, em julho de 2018, 
demos início nas execuções. Pelo fato de o 
complexo estar situado numa área de 120 mil 
m² na zona rural no município de Iretama e 
exigir 40.000 m² de construção, este grande 
desafio foi o nosso maior motivador.  Foi feita 
a contratação de serviços especializados, tais 
como, ar-condicionado, exaustão, elétrica 
média e baixa tensão, dentre outras, somando 
um total de 14 empreiteiras trabalhando 
simultaneamente para cumprirmos o 
cronograma”, revela Luiz Alberto Caputo, 
Coordenador da obra e implantação.
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peixaria, cocção, pré-preparo, produção, 
separação, entre outros. Uma moderna 
lavanderia também foi implantada para suprir 
as necessidades do complexo”, revela.

Ele destaca que a implantação iniciou 
em março de 2019 e foi conciliada com a 
finalização das obras. Para isso, foi necessário 
um cronograma de entrega e recebimento 
dos produtos e uma grande sinergia com a 
obra para evitar retrabalhos. A implantação 
contemplou dois restaurantes, duas piscinas 
cobertas, piscinas externas termal e fria, 
piscinas baby e kids, piscina de biribol, área de 
ofurôs e hidromassagem, academia, sala de 
jogos, brinquedoteca, brinquedos eletrônicos, 
quatro bares, cave, a boate, galeria com 
espaço do chá, Espaço Conectar e Baby Room, 
Centro de Eventos e os 114 apartamentos 
nessa primeira fase. “Essa implantação 
também foi bem desafiadora, pois exigiu 
muito planejamento e uma logística perfeita. 

Mas com nossa expertise conseguimos mais 
uma vez cumprir com o prazo combinado. 
O resultado é um produto de alto padrão 
de qualidade para maximizar o conforto e 
satisfação dos hóspedes”, concluiu Caputo.

A implantação exigiu muita expertise da Padrão Argil
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Plataforma de reservas de última 
hora, Visit Now, é apresentada ao 
mercado hoteleiro

Em breve, entrará em operação no mercado 
o VisitNow, uma plataforma de reservas on line 
de última hora, conhecida como last minute, 
criada pelo ex-diretor da Vert Hotéis, Bruno 
Guimarães e mais alguns sócios, como o Grupo 
Cercred. O objetivo é reduzir consideravelmente 
o custo de comissão e conectar as novas 
gerações aos hotéis. Essa startup, que foi 
criada para viabilizar operações com baixo 
custo, principalmente por aplicativo, surgiu a 
partir da análise, por especialistas do setor, 
dos principais desafios enfrentados pelos 
empresários como os de tecnologia, reservas 
online, custos de distribuição e o pagamento 
de altas comissões a intermediários. 

E é justamente para estes pontos que 
o VisitNow apresenta soluções a partir da 
conexão entre clientes e hotéis. Além disso, 
a empresa irá atuar com foco nas reservas 
de última hora, buscando pôr fim aos altos 
índices de ociosidade em unidades hoteleiras, 

em especial nos quartos que à noite ficam 
vazios em todo o País. 

Segundo Guimarães, os estudos para o 
lançamento do VisitNow levaram dois anos 
e incluíram uma minuciosa análise sobre o 
mercado hoteleiro no Brasil, com destaque para 
o número de apartamentos que, diariamente, 
ficam sem hóspedes, além das tendências de 
crescimento do consumo e das reservas online. 
“Encontramos um cenário muito interessante 
e promissor, principalmente após a retomada 
do crescimento da economia no País. Existe 
um volume extremamente representativo, em 
torno de 45%, de apartamentos em hotéis que 
ficam vazios durante a noite e que, claro, geram 
despesas. Nós queremos fomentar o consumo 
e contribuir para o crescimento do segmento 
turístico no Brasil a partir da geração de maior 
rentabilidade para o empresário”, destaca ele. 

Guimarães enfatiza que o foco inicial do 
VisitNow são os hotéis independentes e redes 
hoteleiras localizadas no território nacional. 
Foram mapeados os chamados heavy users de 
aplicativos de viagens, clientes que procuram 
por descontos e experiências de última 

Bruno Guimarães: “Essa plataforma foi criada para o mercado de hotelaria visando preços acessíveis para 
clientes e baixo custo para hoteleiros”
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hora, algo cada vez mais comum entre os 
consumidores de 18 a 40 anos, das gerações 
Y e Z. A ideia é, a partir da entrada em nichos 
específicos, conectar hotéis e consumidores 
que precisam de quartos com urgência. Além 
deste público, o VisitNow foca nos clientes 
tradicionais que reservam com antecedência 
em agências de viagens online e off-line. 

Bruno revela que a meta é fechar o ano com 
pelo menos 1 mil hotéis dentro da plataforma 
e ter cerca de 40 mil downloads do app, mas 
tudo vai depender de como o mercado aceitará 
essa plataforma. Mas Guimarães aposta que 
a forma de monetização será um dos grandes 
diferenciais. “O pagamento será de uma taxa 
fixa de apenas R$ 5 por transação. Não temos 
a pretensão de vender o melhor apartamento 
pelo preço mais baixo. Vamos permitir que 
o hoteleiro lance a oferta do quarto ou 
propriedade no preço que ele quiser. Sendo 
assim, convidamos os empresários a oferecer 

justamente esses quartos que deixarão de 
gerar despesas e passarão a fazer parte da 
receita”, concluiu.

Hotel Intercity Portofino 
Florianópolis prioriza 
sustentabilidade em sua estrutura

Prestes a iniciar a sua operação em uma 
das vias mais importantes de Florianópolis, 
o Hotel Intercity Portofino Florianópolis, de 
140 apartamentos, é inspirado na cidade 
italiana de Portofino, uma homenagem ao país 
de origem da família dos investidores. Seu 
projeto é assinado pela arquiteta Ana Letícia 
Schmidt e o projeto arquitetônico é de Derson 
Casagrande.

Um dos diferenciais do empreendimento é 
o foco em práticas sustentáveis, pensadas já 
na concepção, que priorizou lajes nervuradas 
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e vigas protendidas, proporcionando maior 
leveza, economia e rapidez na execução. “Para 
o hotel Intercity Portofino, além do projeto 
arquitetônico, estudamos e executamos a 
edificação de forma diferenciada, em que as 
lajes protendidas proporcionam velocidade à 
construção com a retirada de escoramentos 
e formas. A ausência de vigas, por sua vez, 
garante um melhor aproveitamento da área, 
redução de consumo de material e também 
do peso próprio da estrutura, refletindo na 
execução das fundações”, destacou Rafaela 
Hansen Ghisleni, Diretora do Intercity Portofino 
Florianópolis.

A Itália, sendo inspiração para o 
empreendimento, motivou o uso de paletas de 
cores em tons terrosos, tal qual as encontradas 
nas edificações das encostas da cidade de 
Portofino. Na recepção, uma tela mostra uma 
paisagem da cidade, retratada pelo artista 
plástico catarinense, Nicson.

Nos dois restaurantes, um no térreo e outro 
no mezanino, também é possível perceber 
a presença de materiais nobres e uma 
decoração diferenciada. No Centro de Eventos, 
por sua vez, o capricho reaparece na escolha 
dos móveis, no tratamento acústico e por meio 
da luminosidade e ventilação naturais em um 
espaço superior a 1.000m². Completam as 
facilidades do espaço, cinco salas, dois foyers 
e um auditório com capacidade para 300 
pessoas sentadas.

O Hotel Intercity Portofino Florianópolis conta 
ainda com piscina coberta aquecida adulto 
e infantil, espaço fitness (ambos localizados 

na cobertura) e painéis fotovoltaicos para a 
produção de energia elétrica própria, além de 
painéis solares para aquecimento de água e 
um sistema de aproveitamento de água da 
chuva. Todas as áreas operacionais e sociais 
terão iluminação natural e o hotel contará 
com iluminação econômica 100% LED.

Palácio Tangará promoveu 
atividades diferenciadas no 
mês de julho

Primeiro hotel masterpiece da grife Oetker 
Collection na América do Sul, o Palácio 
Tangará apresentou atrações especiais para 
os hóspedes em julho: sessões de cinema, chá 
da tarde inspirado em cacau e em chocolate 
e hospedagem de inverno com direito à 
massagem e à tábua de queijos e vinho. 

As Sessões de Cinema ‘Splash Movies’ 
contaram com programação de filmes 
exibidos na piscina interna (e aquecida) do 
hotel, oferecendo boias divertidas para as 
crianças. Filmes como Divertida Mente, Bela e 
a Fera, Meu Malvado Favorito, Vingadores, Fala 

Fachada do empreendimento

Tábua de queijos e vinho do hotel
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Sério Mãe e Uma Aventura LEGO fizeram parte 
da lista.

Outra novidade do Palácio Tangará foi o 
Chá da Tarde. Não só para hóspedes, mas 
também servido a visitantes, o restaurante 
Parque Lounge & Terrace preparou um buffet 
festivo com itens e decoração inspirados no 
cacau e no chocolate. 

Aquecendo o período das temperaturas mais 
baixas da capital paulista, o Palácio Tangará 
criou, ainda, um pacote de hospedagem de 
inverno, que inclui café da manhã servido no 
Tangará Jean-Georges, sessão de massagem 
com duração de 60 minutos e tábua de queijos 
e vinho, opção disponível para reservas até o 
final do mês de agosto. 

Marriott Executive São Paulo 
apresentou aumento de 35% no 
público de longa estadia

Localizado no bairro da Vila Nova Conceição, 
na capital paulista, o Marriott Executive 
Apartments divulgou, em junho, crescimento 
de 35% em relação ao mesmo período de 2018 
na ocupação de apartamentos em períodos 
superiores a 30 dias, o chamado long stay 
(longa estadia). 

Para estimular ainda mais as vendas, o 
hotel investiu em campanhas de marketing 
oferecendo descontos progressivos, que 

aumentam conforme o período da estada, 
podendo chegar até 25% de redução no valor 
total da reserva.

Segundo a Gerente geral do Marriott Executive 
Apartments, Carolina Almeida, o público do hotel 
é majoritariamente corporativo e representa 
60% da ocupação do estabelecimento. “Desse 
número, 20% é formado por expatriados dos 
Estados Unidos e países da Ásia, como Japão 
e Coréia do Sul. A campanha para descontos 
progressivos tem como objetivo estimular ainda 
mais a permanência por períodos maiores”, 
detalha Carolina.

A executiva reforça que, ao optar pelo 
Marriott Executive Apartments, os hóspedes 
não precisam se preocupar com a burocracia 
que envolve o aluguel de um apartamento ou 
flat. “Recebemos executivos que precisam de 
moradia temporária quando chegam ao País 
para passar um longo período a trabalho. 
Queremos que eles se sintam em casa e 
tenham as suas necessidades de um lar fora 
de casa plenamente atendidas”, afirma.

O Marriott Executive Apartments oferece 
uma variedade de benefícios com foco 
em longa estada, como serviço bilíngue, 
lavanderia, vaga na garagem com manobrista, 
limpeza do apartamento, serviço de compra 
de supermercado, residence service (equipe 
preparada para dar apoio em serviços para o 
hóspede), segurança 24 horas e outros.

Fachada do hotel
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Hotel Toriba recebeu 
apresentações musicais do Festival 
de Inverno de Campos do Jordão

Entre as novidades da 50ª edição do Festival 
Internacional de Inverno de Campos do Jordão, que 
aconteceu de 29 de junho a 29 de julho, foi a inclusão 

Em 2019, o Marriott Executive Apartments 
registrou também o crescimento de 63% das 
vendas realizadas por canais digitais - site e 
aplicativo de celular da Marriott - com relação 
ao mesmo período do ano passado.

Cana Brava All Inclusive 
Resort (BA) divulga índice de 
satisfação dos clientes

De acordo com o levantamento do setor 
de qualidade do Cana Brava All Inclusive 
Resort, de Ilhéus (BA), a unidade alcançou, 
no segundo trimestre deste ano, 91% de 
satisfação dos hóspedes, com perspectiva de 
aumento depois da finalização da reforma na 
piscina e da inauguração de um novo bloco 
de apartamentos, previsto para o segundo 
semestre de 2019. 

O setor de qualidade do resort é o principal 
canal de comunicação com os clientes. As 
análises são feitas com base em entrevistas 
realizadas pelos colaboradores com os 

hóspedes diariamente, além do monitoramento 
das avaliações online. Em alguns casos, o 
acompanhamento começa antes mesmo da 
hospedagem. Visando atender demandas 
específicas, como alguma restrição alimentar 
ou necessidade especial, a equipe já faz o 
monitoramento e organização a recepção. 

“O departamento mensura a opinião dos 
hóspedes sobre os serviços, instalações 
e experiência. Desde a implementação 
tivemos 6% de aumento na avaliação média 
e conseguimos melhorar os pontos positivos 
e evoluir aquilo que necessitava de mais 
atenção”, explicou Rafael Espírito Santo, Diretor 
comercial do Cana Brava All Inclusive Resort.

Vista aérea do resort
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Vacation Club do Royal Palm 
Plaza Resort foi premiado 
pela RCI

O Vacation Club do Royal Palm Plaza Resort 
conquistou, pela quinta vez consecutiva, duas 
premiações concedidas pela RCI, empresa de 
intercâmbio de timeshare com mais de 4.300 
resorts afiliados em 110 países. A primeira foi 
o RCI Gold Crown, reconhecimento outorgado 
aos empreendimentos afiliados que cumprem 

com altos padrões de qualidade, como 
serviço de limpeza, manutenção da unidade, 
hospitalidade, processos de registro de 
entrada e saída, amenidades, entre outros. 
As avaliações são feitas pelos Sócios RCI, por 
meio de cartas de comentários. 

O outro reconhecimento foi o RCI Excellence 
in Service, entregue anualmente às unidades 
que cumprem com os requisitos de um serviço 
de alta qualidade. A seleção se realiza com 
base na pontuação das cartas de comentários, 
qualificando os seguintes aspectos: facilidade 
no check-in/out, hospitalidade e serviços nas 
unidades. “As premiações reiteram nossos 
padrões de qualidade. As avaliações positivas 
que recebemos demonstram o esforço do grupo 
e do próprio Vacation Club em sempre buscar 
a excelência no atendimento, comprovando 
que estamos no caminho certo”, comemora 
Noele Rodrigues, Gerente do Vacation Club do 
Royal Palm Plaza Resort. 

A executiva também destaca alguns 
diferenciais do clube de férias. “Não cobramos 
taxa de manutenção dos nossos clientes a 
cada utilização. Também temos fracionamento 
de semana, algo que não é visto em outros 

do Hotel Toriba entre os locais das apresentações. 
Doze concertos fizeram parte da programação 

realizada no hotel: oito aconteceram na Sala da 
Lareira e quatro ao ar livre, ao pôr do sol, nos 
jardins do Museu Felícia Leirner. 

As duas primeiras apresentações Toriba 
Musical no 50º Festival de Inverno de Campos 
do Jordão, que aconteceram em 6 de julho, 
tiveram como atração Claudio Goldman. Em seu 
espetáculo ‘Amor e Humor através dos Tempos’, 
o pianista, cantor e compositor mesclou diversas 
conhecidas canções em interpretações originais 
e em versões paródicas. 

Antonio Luiz Barker, o Diretor artístico do programa Toriba Musical
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programas do tipo, que só trabalham com a 
semana completa para viagens. Ou seja, um 
cliente nosso pode usar duas ou três diárias e 
não obrigatoriamente sete”, enfatiza Noele.

Hard Rock anunciou artistas 
que serão homenageados na 
unidade de Fortaleza

Na semana em que é celebrado o Dia 
Mundial do Rock, 13 de julho, a Hard Rock Hotel 
apresentou a lista de artistas que estamparão 
as paredes dos lobbies, corredores e suítes 
do Residence Club at the Hard Rock Hotel 
Fortaleza (CE), o primeiro hotel da marca a 
ser inaugurado no Brasil, cuja abertura está 
prevista para o fim de 2020.

No lobby do Residence Club at the Hard 
Rock Hotel Fortaleza, Bob Marley dará as boas-
vindas aos hóspedes enquanto Ariana Grande 

ilustrará a academia do hotel. Na suíte com 
varanda, piscina privativa, bar, sala de TV 
e sala de estar, as imagens de Rihanna vão 
compor as paredes. Beyoncé aparecerá nos 
quartos e apartamentos e, assim como Janis 
Joplin e Jimi Hendrix, surgirá em formatos 
mais amplos. Nas suítes, os hóspedes verão a 
cantora brasileira Anitta e a roqueira Pink.

A operação dos hotéis Hard Rock no Brasil 
se baseará no conceito de multipropriedade 
e terá a assinatura Residence Club at the 
Hard Rock Hotel. A multipropriedade ou fração 
imobiliária é um modelo de negócios que segue 
a tendência da economia compartilhada. 
Consiste na compra de uma fração de um 
imóvel como segunda residência para férias. 

O proprietário pode usufruir do imóvel nas 
datas definidas no momento da escritura. A 
segunda propriedade familiar oferece benefícios 

Multipropriedade

Piscina do Royal Palm Plaza, de Campinas (SP)
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Hotel Surya-Pan investe em 
projetos para se tornar 100% 
Pet Friendly

A parceria entre Cléber Santos, empresário 
e especialista em comportamento animal, e 
Fernando Hernandez Jr, Diretor do Hotel Surya-

Pan, de Campos do Jordão (SP), resultou em 
uma série de iniciativas que visam tornar o 
empreendimento 100% Pet Friendly em breve.  

A 1ª fase do projeto trata-se do DDC - Dog 
Day Care -, que começou a funcionar no dia 
6 de julho. A ação acontece todos os sábados 
com uma programação diversificada, que 
inclui percurso de trilhas em três modalidades, 
recreação no lago e pequenas cachoeiras, 
atividades na piscina, workshop e palestras 
sobre pets e comportamento animal, além da 
possibilidade de apreciar o pôr do sol em uma 
das vistas mais bonitas da região. “Queremos 
estimular este vínculo entre donos e pets 
com a natureza. Os animais adoram este tipo 

como ter a escritura definitiva do patrimônio, 
acesso aos serviços e espaços de um hotel 
cinco estrelas, investimento mais baixo para a 
compra de um patrimônio e a comodidade de 
não se preocupar com a manutenção do imóvel. 
Fortaleza e Ilha do Sol, no Paraná, já estão 
comercializando suas frações.

Trilha com pets no Surya Pan

A cantora Anitta estampará as paredes das suítes do hotel
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de atividade, principalmente quando ocorre 
em companhia de outros cachorros e de seu 
tutor”, diz Hernandez.

Com previsão para começar entre agosto 
e setembro, a 2ª fase diz respeito a uma área 
de banho exclusiva para pets. O objetivo da 
construção do local é atender uma demanda 
antiga dos clientes. “Após o uso da PET POOL 
(piscina para animais de estimação), muitos 
cachorros eram secados em temperatura 
ambiente ou por toalhas especiais que o Surya 
Pan oferecia. Entretanto, percebemos que 
muitos queriam ter um serviço profissional 
à disposição, que terá a curadoria da 
ComportPet, empresa gerida por Cleber 
Santos”, explica Fernando. 

Entre novembro e dezembro, está prevista a 
conclusão das obras do Pet Surya Pan, 3ª fase 
do projeto. Com acomodações humanizadas 
(sem grades ou gaiolas), o espaço terá 
brinquedos individuais e coletivos, como 

piscina de bolinhas, dentro das dependências 
do complexo. 

Profissionais qualificados serão 
responsáveis por monitorar o local, que 
poderá receber até 30 animais. “Enquanto os 
hóspedes estiverem passeando, cuidaremos 
dos animais como se estivessem em uma 
creche. O objetivo é tranquilizar os donos, 
fornecendo atividades recreativas para os 
cães e um espaço para que relaxem ao final 
destas atividades”, finaliza o especialista em 
comportamento animal Cléber Santos.

Serrambi Resort (PE) é o novo 
associado da Resorts Brasil

A Resorts Brasil – Associação Brasileira de 
Resorts - apresenta seu mais novo associado: 
o Serrambi Resort, localizado em Ipojuca, no 
estado de Pernambuco. 

Área externa do resort, de Ipojuca (PE)



Mercado

83

Resort Carmel Charme (CE) 
recebe Selo da Rede Virtuoso

O Resort Carmel Charme, de Aquiraz, no 
Ceará, passa a fazer parte da Rede Virtuoso, 

grupo internacionalmente reconhecido e 
especializado em viagens de luxo. 

A rede Virtuoso é composta pelas principais 
agências de viagem de luxo do mundo e conta 
com consultores especializados e parceiros 
exclusivos, entre hotéis, cruzeiros e operadores 
turísticos. O objetivo é organizar viagens e 
experiências para seus clientes mais exigentes, 
além de oferecer vantagens. 

Para estar entre os parceiros da Virtuoso, 
diversos critérios são considerados, como 
excelência do serviço, qualidade das 
acomodações e relevância do destino, 
elementos avaliados em rigorosas vistorias. 

Rede Meliá conta com cinco 
hotéis no Guia Michelin SP 2019

A Meliá Hotels International figura 
novamente no Guia Michelin, referência em 
gastronomia e hotelaria mundial. Na edição 
‘São Paulo 2019’ foram selecionados os hotéis 

Para Homero Lacerda, Diretor do 
empreendimento, ser afiliado a Resorts Brasil 
significa ter um selo que garante a qualidade 
do Serrambi. “É fundamental estar sempre 
antenado com o mercado, compartilhando as 
divulgações e defendendo o setor ao turismo 
e aos destinos. O objetivo do Serrambi Resort, 
desde a sua inauguração, é perseguir e manter 
a qualidade. Evidentemente, essa parceria 
é um passo importantíssimo em busca do 
aperfeiçoamento das informações”. 

Ricardo Domingues, Diretor executivo 
da Resorts Brasil, destaca a associação do 
resort. “O Serrambi vem para acrescentar seu 
knowhow do mercado internacional, assim 
como compartilhar suas excelentes práticas 
de preservação ambiental”, afirma o executivo.

Piscina principal do Carmel Charme
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Meliá Paulista, TRYP São Paulo Paulista, TRYP 
São Paulo Iguatemi, TRYP São Paulo Jesuíno 
Arruda e TRYP São Paulo Higienópolis. 

Esta é a quinta edição do guia no Brasil e o 
Meliá Paulista aparece na lista desde a primeira 
vez. Os demais hotéis repetiram o feito de 2018 e 
se mantiveram entre os selecionados. “A Meliá 
é a rede com maior presença de hotéis dentro 
deste seleto Guia. Fazer parte dele nos coloca 
em grande evidência no segmento hoteleiro, 
uma vez que o Guia é referência para o público 
mais exigente. Ficamos felizes com mais essa 
conquista, que vem reforçar a excelência dos 
nossos serviços e o comprometimento de todos 
os nossos colaboradores”, comenta Fernando 
Gagliardi, Diretor de vendas, marketing e 
distribuição da Meliá na América Latina.

Criado em 1900 pelos irmãos fabricantes de 
pneus André e Edouard Michelin, inicialmente 
o Guia tinha objetivo de ajudar motoristas a 
encontrar restaurantes pelas estradas. 

Atualmente, sua seleção é composta 
por 29 guias, que cobrem 28 países em 
quatro continentes e reúnem mais de 45 mil 
estabelecimentos no mundo. O Brasil foi o 
24º país a receber o Guia Michelin, em 2015. 
Os inspetores que participam das avaliações 
dos hotéis são formados no setor de hotelaria 
e turismo. Eles fazem visitas totalmente 
anônimas, garantindo a credibilidade do Guia.

B&B Hotels lançou a cerveja 
artesanal B&Beer

A B&B Hotels, rede francesa com 500 hotéis ao 
redor do mundo, presente no mercado brasileiro 
desde 2016, apresenta aos hóspedes a B&Beer: 
uma cerveja artesanal exclusiva disponível em 
suas unidades de São José dos Campos (SP), Rio 
de Janeiro (RJ) e Uberlândia (MG).

Com rótulo moderno, a B&Beer, cerveja de 
estilo belga, leva adição de malte de trigo e 

Lobby do Meliá Paulista
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cereais flocados, que trazem corpo à bebida. 
Na coloração, levemente turva, por conta do 
trigo não maltado, o dourado alaranjado se 
destaca no copo e apresenta boa formação de 
espuma. No aroma, notas intensas adocicadas 
que remetem ao cravo, banana e especiarias, 
provenientes do fermento trapista utilizado 
na receita. Seu teor de 7,5% de álcool é ideal 
para qualquer época do ano, especialmente 
no inverno.

De acordo com o Diretor de desenvolvimento 
e idealizador do projeto, Michael Schnürle, a 
B&Beer foi criada para ser uma cerveja sem 
frescura, ideal para se beber depois de um 
dia de trabalho, o que vai de encontro com a 
proposta da rede hoteleira. “Grande parte dos 
negócios da B&B vem da hotelaria de negócios. 
Ou seja, estadias curtas para profissionais que 
passam pouco tempo na cidade resolvendo 
compromissos profissionais. A B&Beer 
completa essa experiência como a cerveja 

Sobre a B&Beer
Estilo: Belgian Strong Golden Ale
Copo ideal: pint, caldereta, copo IPA
Temperatura sugerida de consumo: 8-12°C 
7,5% teor alcoólico
25 IBU
Embalagem: garrafa de 500ml

Hotel Yoo2 Rio de Janeiro 
cresce 30% em faturamento no 
1º semestre de 2019

O hotel Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity vem 
mantendo o ritmo de crescimento desde que 
abriu as portas, em 2016. Foi registrado um 
crescimento de 25% em número de quartos 
ocupados, beirando os 70% na taxa média de 
ocupação mensal. Com 12 novos apartamentos, 
inaugurados no início de 2019, o hotel opera 
atualmente com 143 unidades.

Além disso, houve incremento de 30% no 
faturamento se comparado com o mesmo 
período de 2018. “O crescimento significativo 
no comparativo 2019 versus 2018 mostra que 
o Yoo2 vem se consolidando no segmento 
upscale, tornando-se também um hotel ícone 
do destino”, afirma Marcelo Marinho, um dos 
diretores da ICH, empresa responsável pela 
administração e proprietária do hotel ao lado 
do Fundo Pylos.

A receita produzida por quarto (Revpar) 
também demonstrou curva de expansão 
na comparação com o mesmo período do 
ano passado. Com isso, o Yoo2 marcou 
18% de crescimento. Se continuar com esse 
desempenho, o hotel atingirá o objetivo 
divulgado no balanço anual do ano passado 
antes de concluir 2019.

Para este ano, a previsão era crescer 13% 
em venda dos quartos, 3% em diária média, 7% 
em RevPar e 14% no faturamento. Para ajudar 
a concretizar o objetivo, o hotel promove 
neste segundo semestre mais uma edição 
do Yoo2Experience, fim de semana com 
experiências exclusivas e imersivas para que 
seus convidados conheçam um pouco mais 

ideal para um happy hour ou mesmo para 
beber sozinho depois do trabalho”, destaca. 

B&Beer apresenta notas intensas adocicadas que remetem ao 
cravo, banana e especiarias
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sobre a alma carioca - um dos pilares da 
marca Yoo.

A conquista também é atribuída ao fato 
do hotel estar plugado na plataforma ICDS, 
da Intercity Hotels – uma das bandeiras do 
grupo ICH, e ao credenciamento junto ao 
Grupo Preferred Hotels & Resorts - principal 
associação de hotéis, resorts e residências de 
luxo, presente em 85 países, que gera impacto 
positivo entre viajantes estrangeiros.

Hotel Tivoli Mofarrej São Paulo 
e FIESP/SESI lançam projeto 
Música na Praça

Com o objetivo de levar arte e cultura para 
a Praça Alexandre de Gusmão, localizada entre 
as alamedas Santos e Itu, na capital paulista, 

o hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, junto com 
o Centro Cultural Fiesp e o Serviço Social da 
Indústria - SESI-SP, apresentam o Música na 
Praça, projeto que promove, quinzenalmente, 
aos sábados, apresentações musicais 
gratuitas, a partir das 16h00. A ação teve início 
no dia 13 de julho e segue até dezembro.

O duo Dois Girassóis, formado por Luiza 
Helena e Aloisio Oliveira, fez a abertura do 
Música na Praça by Tivoli e FIESP/SESI em 13 
de julho, levando a mistura de sanfonas e 
percussão em uma apresentação instrumental 
com influência celta, francesa e nordestina. Já 
o show do dia 27 de julho apresentou o grupo 
Choro de Bolso, formado pela flautista Débora 
Gozzoli e pelo violinista Marcos Canduta. 

Assim como o choro, o samba também 
esteve presente no projeto, no show do 
bandolinista e fundador do Trio Quintessência, 

Interior do quarto Bossa N´Sugar
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Aleh Ferreira, acompanhado de Luizinho 7 
Cordas. Os músicos tocaram clássicos do 
samba no dia 10 de agosto.

E para os fãs de jazz, o Duo Marcus Almeida 
& Davi Martin trará repertório de MPB com 
uma roupagem “jazzística”, incluindo canções 
de outros gêneros, como rock, pop e choro. A 
apresentação será realizada dia 24 de agosto.

O projeto dá continuidade à ação que o 
Tivoli Mofarrej São Paulo vem praticando desde 
novembro de 2017, quando a Praça Alexandre 
de Gusmão foi revitalizada e adotada pelo 
hotel, por 36 meses, pelo programa ‘Adote 
uma Praça’. O acordo prevê um investimento 
mensal do empreendimento para manutenção, 
segurança e conservação do local. Durante o 
período, o hotel segue na missão de tornar a 
praça um local de convívio saudável e um lugar 
que possa receber cada vez mais atividades 
culturais.

Grupo Choro de Bolso
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Hotel Blue Tree Premium 
Alphaville recebe exposição de 
artista plástico italiano

O Blue Tree Premium Alphaville, localizado na 
cidade de Barueri, região metropolitana de São 

Obra Charlie Hebdo - Ma Liberté D’Expression

Paulo, em parceria com a GC2 Escritório de Arte, 
Fotografia & Comunicação, realiza, de 17 de 
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O Resort Mavsa, de Cesário Lange (SP)

Mavsa Resort (SP) cresce 
14% em receita no primeiro 
semestre de 2019

O ano de 2019 está sendo especial para o 
Mavsa, resort All-Inclusive localizado na cidade 
de Cesário Lange, no interior paulista. Além 
dos resultados positivos no primeiro semestre, 
o empreendimento também comemora as 
novidades anunciadas desde o fim de 2018, 
quando revelou a sua renovação, com mudança 

de identidade visual e na sua estrutura, que 
passou a ser dividida em “mundos”.

As melhorias refletiram nos resultados do 
primeiro semestre de 2019. De janeiro a junho 
deste ano, houve aumento de 9% em ocupação 
e 14% em receita, quando comparado ao 
mesmo período de 2018. A ocupação média 
ficou em 56%, considerando públicos de 
negócios e lazer. “O maior destaque no período 
foi maio, quando superamos em 10% a meta 
prevista e registramos o melhor resultado para 
este mês dos últimos dez anos. São números 
que superam todas as expectativas e refletem 
a dedicação da equipe”, disse Nilva Meirelles, 
Subgerente geral do empreendimento.

O cenário otimista se mantém para os 
próximos meses do ano. De acordo com Nilva, 
o final de semana de comemoração do Dia dos 
Pais já está com média de 70% de ocupação. 
“Concentraremos nossas forças em atingir as 

julho a 30 de setembro, a exposição ‘Construção 
de uma arte imaginária...’, com obras do artista 
plástico italiano Giuseppe Ranzini. 

Ao todo, cerca de 30 obras de arte estão 
expostas no lobby do hotel, em uma área com 
aproximadamente 400 m². A visitação é gratuita 
e aberta durante 24 horas para hóspedes e das 
09h00 às 18h00 para não hóspedes. 
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metas estipuladas em nosso planejamento e, 
juntos, alcançaremos mais um ano para ficar 
na memória”, finaliza.

O empreendimento, no segmento 
corporativo, também está com resultados 
expressivos. O resort registrou aumento de 
15% na realização de eventos em relação ao 
mesmo período de 2018. Esse número motivou 
investimentos na área. Hoje o Mavsa tem dez 
salas no seu Centro de Convenções, sendo 
que três delas foram entregues no final de 
2018. O resort deve anunciar ainda no segundo 
semestre a entrega de mais um local de 
eventos, até o momento sem informações 
sobre capacidade e metragem.

Bourbon Atibaia Resort apostou 
em brinquedo inflável e em 
salas temáticas

O Bourbon Atibaia Resort (SP) investiu em 
atrações exclusivas para os hóspedes no mês 

O brinquedo inflável Big Toy 

de julho: o Big Toy e o Village Bourbon. O Big Toy, 
um dos maiores brinquedos infláveis da América 
Latina, contou com labirintos, cama pula-pula, 
parede de escalada, percurso de obstáculos, 
piscina com 14 mil bolinhas, tobogãs com até 7 
metros de altura, dentre outros.

O Village Bourbon, atração inédita no resort, 
apresentou ampla programação de lazer 
em família: foram nove salas temáticas com 
atividades indoor, como culinária, jogos, artes, 
oficinas, imaginarium, camarim fashion, jogos 
para adultos, videokê e cinema. 

O resort também ofereceu programação de 
lazer, como torneio de games, noite do cassino, 
workshop de games, shows noturnos, oficinas 
manuais e gincanas. 

Além disso, o Bourbon Atibaia Resort 
mantém durante o inverno todas as piscinas 
do complexo aquecidas, com temperatura 
média entre 30 e 32 graus. São quatro opções: 
piscina semiolímpica, piscina infantil, grand 
pool e piscina coberta.
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IHG realizou ações de 
agradecimento aos 
colaboradores de seus hotéis

Todos os anos o IHG - InterContinental Hotels 
Group - incentiva seus hotéis e escritórios a 
promoverem uma semana dedicada a agradecer 
as mais de 400 mil pessoas que trabalham para 
a companhia e nos seus empreendimentos com 
a realização do Celebrate Service Week, em 
julho. O Holiday Inn Express Maceió Ponta Verde 
(AL), por exemplo, envolveu seus colaboradores 
com atividades de entretenimento, bem-estar e 
integração, como show de mágica, aulas de fit 
dance e de zumba, oficinas de biscoito e artesanato, 
palestras de conscientização voltadas para saúde 
física e emocional e um dia de spa e beleza com 
massagem corporal.

A semana foi finalizada com uma festa junina e 
apresentação do coco de roda, uma dança típica 
alagoana, assim como as quadrilhas. “Todos os 
colaboradores se divertiram com as atividades. 
Contamos, até mesmo, com a participação de 
pessoas que estavam de férias, destacou Giselle 
Bastos, Gerente Geral do hotel.

A semana foi intensa também no Holiday Inn 
Express Belém Ananindeua (PA). Logo na abertura, 
uma mesa de lanches para todos os colaboradores. 
No decorrer dos dias, o foco foi na capacitação 
e no atendimento. O encerramento foi com uma 
festa junina.

Massagem relaxante, visita da família, aulas 
de dança e de culinária fizeram parte das ações 
do Holiday Inn Fortaleza (CE). Foram realizadas 

visitas diárias nos setores com mimos e incentivo 
a confraternização, além de agradecimento 
e reconhecimento pelo serviço de todos os 
colaboradores.

No empreendimento paulistano InterContinental 
São Paulo a mensagem de agradecimento iniciou 
com festa de abertura com brinde na área da 
piscina e convite para que escrevessem mensagens 
de agradecimento aos colegas. Engajado com a 
responsabilidade social, o hotel ofereceu 15 minutos 
de massagem para cada agasalho ou item de 
higiene doado. Tapete vermelho para recepcionar 
os colaboradores, campeonato de futebol, manicure 
e barbearia completaram as ações do Celebrate 
Service Week. As doações dos colaboradores 
foram encaminhadas para a Instituição Longa 
Permanência para Idosos do Canindé. 

No Staybridge Suites São Paulo, os colaboradores 
receberam massagens relaxantes. Além disso, foram 
estimulados a doarem alimentos não perecíveis, 
roupas e brinquedos para o Abrigo Bezerra Menezes, 
entidade sem fins lucrativos. 

The Rooftop, do hotel Yoo2 Rio 
de Janeiro, foi eleito bar com 
melhor visual da cidade

O bar The Rooftop, localizado na cobertura do 
hotel Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity, foi o vencedor 
na categoria ‘Melhor Visual’ da premiação ‘Veja 
Rio: Comer & Beber 2019//2020’, cujos ganhadores 
foram anunciados no dia 17 de julho em cerimônia 
realizada na capital fluminense. Do topo da 
propriedade, gerenciada pela ICH Administração de 
Hotéis, é possível avistar o Cristo Redentor, o Pão de 
Açúcar e a Baía de Guanabara. 

O menu do bar, preparado pela equipe do chef 
Mbark Guerfi, oferece petiscos para compartilhar, 
como os dadinhos de tapioca, servidos com 
geleia de pimenta, e sanduíches. Adicionadas 
recentemente ao cardápio, outro destaque são as 
coxinhas crocantes AnaVitória, da dupla musical 
que teve seu filme ‘Ana & Vitória’ rodado nas 
dependências do hotel. 

Na carta de drinques, que levam a assinatura de 
Roger Bastos, opções como como ‘Água de Beber’ 
(referindo-se à canção composta por Vinicius 
de Moraes e Tom Jobim). A bebida é feita com 
blend de duas variações de uísque - Gold Label 
Reserve e Black Label - com redução de maracujá, 

Semana do Holiday Inn Express Maceió foi finalizada com festa 
junina e apresentação do coco de roda, dança típica alagoana
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Local conta com vista para o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara

cardamomo cumaru e limão Taiti. Outro drinque é o 
‘Beija Eu’, inspirado na canção homônima de Marisa 
Monte. Elaborado com base de gin, leva espumante 
rosé, limão Taiti, vermute italiano, martini rosso e 
xarope francês spicy com canela. 

Aberto ao público mediante reserva, o bar The 
Rooftop também recebe eventos corporativos, 

celebrações e festas para até 150 pessoas. Animais 
de estimação são permitidos e mimos, como cama 
e potes customizados, estão à disposição durante 
o tempo que permanecerem no hotel. O local 
funciona de domingo a quinta-feira, das 10h00 às 
23h00. Quintas, sextas e sábados, a programação 
inclui DJs, das 19h00 à meia-noite. 
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Hotel Wyndham Garden 
Luján, na Argentina, entrou 
em operação

Inaugurado no dia 1º de julho, o Wyndham 
Garden Luján, cidade a aproximadamente 80 
km da capital Buenos Aires, é o primeiro hotel 
da marca Wyndham Garden da Argentina. 

Sob a administração da Aadesa Hotel 
Management, o empreendimento, localizado 
em uma área de 14 hectares rodeado por 
natureza, oferece 32 habitações e conta com 
campos de polo e de tênis, piscina climatizada 
(interna e externa), ginásio e atividades 
recreativas, espaço para a realização de 
eventos corporativos e sociais e o restaurante 
‘La Perdiz’, completando uma proposta de 

Marriott International fecha 
parceria para inaugurar 
unidade W Hotel na Argentina

A Marriott International assinou um acordo 
com o GNV Group para inaugurar a primeira 
propriedade W Hotel de Buenos Aires, na 
Argentina, assinalando a crescente demanda 
de empreendedores e consumidores pelo estilo 
de vida promovido pela marca internacional, 
marcada pelo design ousado e o exclusivo 
atendimento Whatever/Whenever. Com 
inauguração prevista para 2024, o complexo 
de hotel e residências ficará localizado em 
um edifício multifuncional de 35 andares, 
no coração do bairro de Puerto Madero, e 
demandará investimento de aproximadamente 
US$ 100 milhões. 

Os planos para a propriedade de 150 quartos 
incluem espaços para reuniões, restaurantes e 
um rooftop bar. O projeto está sendo realizado 
pelo arquiteto Carlos Ott e pelo escritório local 

BMA e pretende apresentar um design moderno 
e inovador em harmonia com a cultura e a 
tradição da capital argentina. 

Perspectiva artística do W Buenos Aires 
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hospedagem para famílias e casais em um 
hotel a menos de uma hora da capital.

A nova unidade, somada ao portfólio de mais 
de 56 hotéis na Argentina da Wyndham Hotéis 
& Resorts, se transforma no segundo do grupo 
operado pela Aadesa Hotel Management, 
sendo o Wyndham Nordelta o primeiro, aberto 
há mais de três anos. 

Grupo Vila Galé abre unidade 
na cidade portuguesa de Elvas

O Vila Galé Collection Elvas – Historic Hotel, 
Conference & Spa é resultado da restauração 
do antigo convento de São Paulo, imóvel 

exemplo da arquitetura setecentista que, desde 
2004, estava desocupado e em avançada 
degradação. Com um investimento de nove 
milhões de euros, a unidade dispõe de 79 
quartos, dois restaurantes, bar, piscina exterior 
e interior, spa com salas de massagens, jacuzzi, 
banho turco, sauna, duas salas de reuniões 
e um salão de eventos. O empreendimento 
categoria 4 estrelas está localizado no 
centro histórico da cidade e tem como tema 
as fortificações militares portuguesas, uma 
alusão à história e à configuração de Elvas, 
considerada a maior fortificação abaluartada 
terrestre do mundo. A decoração dos quartos 
e zonas comuns conta com imagens e objetos 
inspirados nesta temática.

Empreendimento é o primeiro da marca Wyndham Garden do país

Fachada do Vila Galé Collection Elvas
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Novo GG no Grand Hyatt São Paulo
Executivo com mais de 20 anos de atuação no 

mercado hoteleiro, Eduardo Bressane assumiu a 
gerência geral do Grand Hyatt São Paulo em julho, 
substituindo o francês Yann Gillet, que voltou à 
França após uma temporada de três anos no Brasil. 
Formado em Turismo e Gestão Hoteleira, entre 2005 
e 2007 Bressane havia ocupado o cargo de Diretor 
de alimentos & bebidas no Grand Hyatt São Paulo. 
O profissional tem passagens por hotéis no exterior 
e no Brasil, como Fasano, Copacabana Palace 
e Belmond Hotel das Cataratas, onde trabalhou 
como Gerente Geral.

Rede Deville promove André Bustamante como Gerente de receitas

Grand Hyatt Rio de Janeiro apresenta Laurent Ebzant como novo 
Gerente geral

Há 11 anos na Rede Deville, André Bustamante é o novo Gerente 
de receitas (Revenue Manager) do grupo hoteleiro. Até então, o 
executivo ocupava o cargo de Gerente de processos e projetos. 

André Bustamante é especialista em Gestão por Processos de 
Negócio, Consultor de Gestão e Planejamento Estratégico e tem 14 
anos de experiência no mercado hoteleiro.

Laurent Ebzant assumiu a gerência geral do Grand 
Hyatt Rio de Janeiro. Nascido na França e com mais de 
20 anos de experiência no setor, o executivo ocupava 
anteriormente a mesma posição no Hyatt Regency 
Casablanca, no Marrocos. 

Ebzant iniciou sua carreira na rede Hyatt em 1995, no 
Hyatt Regency Paris-CDG, e ocupou diferentes cargos na 
área de Alimentos e Bebidas nos hotéis da rede. Após um 
período fora da Hyatt, retornou em 2007 como Gerente 
Residente do Hyatt Regency Paris-CDG. Três anos depois, 
foi selecionado para sua primeira posição como Gerente 
geral no Hyatt Paris-Madeleine e, desde então, liderou 
com sucesso equipes na Suíça, Gana e Marrocos.

Eduardo Bressane e Yann Gillet

André Bustamante

Laurent Ebzant
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A GJP Hotels & Resorts comunica novidades 
para seu setor comercial, sob o comando do 
Diretor nacional de vendas, Rodrigo Napoli. A área 
dedicada às vendas do segmento de lazer passa 
a ser liderada pelo Gerente nacional de vendas, 
Ricardo Dias Barreiras, em substituição a Marcos 
Pessuto, que deixou a empresa recentemente. 
Com ampla experiência na área de lazer, Ricardo 
tem passagens pela Costa do Sauipe, onde atuou 
por cinco anos, e nos últimos dois anos na Rede 
Mabu, sempre na área de lazer.

Outra novidade é a contratação da Gerente 
de contas para o mercado corporativo SP, Milrelle 

Teixeira, em substituição a Orlando Neto, que também segue novos rumos profissionais. A nova Gerente 
acumula passagens por empresas como Aviva e Estanplaza e fará parte da equipe do Gerente nacional de 
vendas corporativo, Thiago Souza. 

Rede Deville contrata novo Gerente de operações corporativo

GJP Hotels & Resorts anuncia novas contratações para o time comercial

O paraguaio Rodrigo Delabheta Stipp assumiu, em Curitiba 
(PR), o cargo de Gerente de operações corporativo da Rede 
Deville. Na nova posição, o executivo pretende contribuir para o 
desenvolvimento das equipes operacionais e criar novas ideias 
que tragam experiências positivas ao hóspede. 

Com 31 anos, ele começou a carreira na hotelaria na região 
da Serra Gaúcha (RS), e depois em Foz do Iguaçu (PR). Por 
quatro anos, administrou um negócio próprio no Paraguai: o 
Bistrô Maria Arteira. Em 2014, iniciou sua carreira no Deville, na 
unidade Prime de Cuiabá (MT). De recepcionista, passou a 
Chefe de recepção, atuando também no Hotel Deville Prime 
Porto Alegre (RS). 

Nova Gerente operacional do Plaza Barra First Rio de Janeiro
A executiva Larissa Bandeira passou a ocupar o cargo de 

Gerente operacional nessa unidade da rede Plaza Plaza de hotéis, 
que fica no bairro da Barra da Tijuca, zona Sul da cidade do Rio 
de Janeiro. Ela já era colaboradora da rede desde agosto de 2014 
e, até recentemente, desempenhava funções na Controladoria. 
Larissa assume o cargo com a tarefa de incrementar novas ações 
nas áreas de turismo, marketing e captação de hóspedes.

Ricardo Dias Barreiras e Milrelle Teixeira

Rodrigo Delabheta Stipp

Larissa Bandeira 
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Airbnb e o desafio dos municípios 
de cobrar ISS dos anfitriões

Inúmeros municípios já tentaram criar 
leis para cobrar ISS das operações com 
imóveis ofertados em plataformas digitais 
de economia compartilhada, mas muitos 
deles falharam por inconstitucionalidade ou 
ilegalidade. É possível vencer esse desafio?
Artigo de Murillo Akio Arakaki*

Em que pese a existência de inúmeros projetos de 
leis federais que busquem dar subsídios jurídicos para 
a tributação do Airbnb e de seus anfitriões, muitos 
municípios brasileiros precisam urgentemente dessa 
permissiva legal e não podem aguardar a conclusão 
das discussões pelo Congresso Nacional. Embora 
polêmico, será que os municípios podem, dentro de 
sua competência de atuação, criar leis e fiscalizar os 
anfitriões do Airbnb com o intuito de autuá-los pela 
falta de cobrança de ISS – Imposto Sobre Serviços?

Podemos dizer que, em alguns casos, isso é sim 
possível, porém, por um caminho bem específico 
e que exigirá grande vontade política dos poderes 
legislativo e executivo do município.

Primeiramente, temos que partir da premissa de 
que empresas com tecnologias disruptivas estão 
intermediando pessoas que querem ofertar um 
imóvel para hospedagem/locação e pessoas outras 
que demandam por esses respectivos imóveis.

Nesse contexto, existem muitas operações que, 
em sua essência, são verdadeiras prestações 
de serviços de hospedagem, mas não cumprem 
as mesmas exigências legais cumpridas pelos 
empreendimentos hoteleiros.

Dentre essas exigências, está o recolhimento 
do ISS sobre o valor pago a título de hospedagem, 
conforme previsão do item 9.01 da Lista de Serviços 
anexa à LC nº 116/2003:

“9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, 
viagens e congêneres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em 
hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite service, 
hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 
ocupação por temporada com fornecimento de 
serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando 
incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto 
Sobre Serviços)”.

Nessa mesma linha, os municípios normalmente 
copiam essa previsão legal em sua lei instituidora do 
ISS. Mas se essas previsões legais estão claras, por 
qual razão há tanta dificuldade de os municípios 
tributarem essas operações imobiliárias?

A resposta está justamente na grande semelhança 
entre os institutos jurídicos da prestação de serviços 
de hospedagem e da locação por temporada, haja 
vista que este último não pode ser tributado pelo ISS.

Assim, as empresas agenciadoras/
intermediadoras digitais argumentam que elas só 
trabalham com locação por temporada, mesmo 
que, essencialmente, o anfitrião tenha ofertado 
uma prestação de serviços de hospedagem, com o 
possível intuito de desonerar os respectivos valores 
recebidos, em prejuízo do município.

Com isso, torna-se extremamente necessária a 
distinção jurídica entre esses institutos.

A hospedagem é conceituada pelo art. 23 da 
atual Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/2008), que diz:

“Art. 23.  Consideram-se meios de hospedagem 
os empreendimentos ou estabelecimentos, 
independentemente de sua forma de constituição, 
destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de frequência 
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem 
como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, 
mediante adoção de instrumento contratual, tácito 
ou expresso, e cobrança de diária.

§ 1o - Os empreendimentos ou estabelecimentos 
de hospedagem que explorem ou administrem, em 
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condomínios residenciais, a prestação de serviços de 
hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas, 
bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, 
estão sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao 
seu regulamento”.

Por sua vez, a Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) 
conceitua a locação para temporada em seu art. 48:

“Art. 48. Considera - se locação para temporada 
aquela destinada à residência temporária do locatário, 
para prática de lazer, realização de cursos, tratamento 
de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos 
que decorrem tão-somente de determinado tempo, 
e contratada por prazo não superior a noventa dias, 
esteja ou não mobiliado o imóvel.

Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel 
mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a 
descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, 
bem como o estado em que se encontram”.

Em que pese as inúmeras semelhanças entre 
esses dois institutos, necessário destacar as 
diferenças com base nessas duas normas brasileiras:

Serviços de hospedagem - Locação por 
temporada

Quanto à retribuição pelo pagamento - 
Alojamento temporário. Cessão do uso e gozo do 
imóvel para residência temporária

Quanto à oferta de serviços ao usuário
Oferta de serviços disponíveis ao usuário, com 

ou sem cobrança de valor adicional - Ausência de 
oferta de serviços

Quanto à responsabilidade de administração 
do imóvel durante o cumprimento do contrato 
Responsabilidade do ofertante - Responsabilidade 
do demandante

Quanto à forma de cobrança - Diária 
Aluguel

Quanto à duração - Mínimo de uma diária e sem 
limite máximo Prazo máximo de noventa dias

Quanto à incidência do ISS - Previsão legal no item 
9.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003 - Não 
incidência, face a ausência de prestação de serviços

Baseado na premissa acima questiona-se: 
quem define a natureza do contrato firmado por 
meio das plataformas digitais de agenciamento 
e intermediação (inclusive aplicativos de 
smartphones) é a empresa detentora do software ou 
a relação real entre ofertante e demandante?

Poderia alguém prestar serviços de hospedagem 
com um contrato denominado “Contrato de aluguel 
por temporada” e não pagar ISS?

Obviamente que não, conforme própria previsão 
do art. 1º, § 4º, da LC nº 116/2003, que diz:

“§ 4o A incidência do imposto não depende da 
denominação dada ao serviço prestado”.

Assim, a incidência ou não do ISS dependerá 
da verdade real sobre os contratos firmados entre 
ofertantes e demandantes, de modo que cabem aos 
municípios criarem critérios legais de fiscalização da 
natureza das operações realizadas e, assim, criarem 
a possibilidade de desconsiderar falsas “locações por 
temporada” e aumentarem a arrecadação de ISS.

Obviamente que isso exigirá uma atuação 
mais contundente dos fiscais tributários desses 
municípios, para que apurem nos casos concretos 
a real natureza jurídica da relação entre ofertantes 
e demandantes, ou seja, as minúcias ofertadas 
pelo anfitrião (como café da manhã, serviços de 
arrumação, serviços de quarto, telefone, lavanderia, 
entre outros) determinarão se é ou não devido ISS 
pelo serviço de hospedagem prestado.

Portanto, conclui-se pela possibilidade de os 
municípios cumprirem o seu papel de tributar 
os serviços de hospedagem dos anfitriões do 
Airbnb (quando realmente ficar caracterizado a 
prestação de serviços de hospedagem), desde que 
os Municípios adaptem sua legislação para tanto e 
desde que as Prefeituras fiscalizem caso-a-caso os 
imóveis ofertados nessas plataformas.
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Teka lança tecido Toronto Stripe
A empresa traz ao mercado de hotelaria um novo produto 100% nacional: 

o tecido Toronto Stripe. Com toque mais macio e estética diferenciada, 
o produto é confeccionado em 200 fios, resultando em um tecido mais 
fechado e confortável. Com ligamento em cetim, a coleção está disponível 
na cor branca com desenhos listrados, modernos e atemporais. A 
composição do tecido é de 50% algodão e 50% poliéster, que garante maior 
durabilidade e praticidade no dia a dia dos hotéis ao proporcionar uma 
secagem mais rápida sem amassar.  A confecção de fronhas e lençóis 
tem como características abas de 7 cm, além de capas de edredom. O 

produto também é resistente à lavagem industrial e água clorada, a alternativa ideal para os empreendimentos 
que buscam aliar beleza e praticidade. Contato – www.teka.com.br 

Thyssenkrupp Elevadores apresenta cadeiras 
para piscinas

O produto foi desenvolvido para adaptar áreas de lazer públicas 
e privadas, bem como promover a reabilitação motora em espaços 
apropriados, visando a inclusão social, a partir da prática esportiva da 
natação. A cadeira de piscina da thyssenkrupp possui um design clean, que 
se traduz em um produto compacto e de fácil instalação, porém robusto. 
Um pequeno espaço junto à borda da piscina é suficiente para a base de fixação, composta por um motor, bateria 
independente e sistema de acionamento. Com capacidade para transportar uma pessoa de até 150 quilos, a cadeira 
possui proteção posterior, apoio para braços e pés e cinto de segurança. Além da comercialização e instalação do 
produto, a thyssenkrupp disponibiliza ao cliente um contrato de manutenção preventiva trimestral, a partir de um corpo 
técnico especializado, um conjunto de bateria reserva e garantia de fabricação de um ano. A cadeira está disponível 
para pronta entrega em todo o território brasileiro.  Contato – www.thyssenkruppelevadores.com.br   

Nova XS lança o App Ingresso XS 
Com a parceria entre a Nova XS, empresa especializada na 

distribuição de serviços turísticos para parques e hotéis e as principais 
adquirentes do Brasil, os parques temáticos e aquáticos podem 
comercializar ingressos recebendo em cartão de crédito e débito, sem 
risco de chargeback.  O ingresso pode ser impresso, enviado via SMS ou 
e-mail diretamente para o cliente. O App Ingresso XS está disponível na 

Cielo LIO, Getnet POS Digital e Safrapay Digital. Todas possuem conexões Wi-Fi e 3G, permitindo total mobilidade e 
segurança nas vendas. Contato - www.novaxs.com.br

Jatobá Pastilhas lança azulejos portugueses
A empresa está lançando a Coleção Quintas de azulejos inspirada na 

azulejaria portuguesa e seus elementos orientais da época das colonizações. 
Ela é composta pelos clássicos arabescos azuis no fundo branco. Por meio 
da técnica do decalque são criados vários desenhos em placas sortidas. 
E, além do movimento criado pela estampa azulejo, as imagens também 
podem ser figurativas, com gravuras geralmente voltadas para a cultura lusitana. A coleção conta com as mesmas 
características da pastilha de porcelana esmaltada e, portanto, deve ser aplicada com argamassa padrão ACIII flexível 
e rejunte cimentício ou acrílico. É indicada para paredes dos mais variados ambientes, que pode compreender de um 
grande espaço até um detalhe do revestimento, e oferecida no formato 5 cm x 5 cm. Contato - www.jatoba.com.br
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