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Estou convicto 
que, ao iniciar a 
leitura dessa edição, 
você só vai parar 
quando chegar na 
última página, pois 
ela está repleta de 
muitas informações 
de altíssimo conceito 
e credibilidade 
editorial, nossas 
marcas registradas. 
E começamos com 
uma entrevista 
exclusiva com Paulo 
Michel, CEO Louvre 

Hotels Group Brazil, que traz uma grande bagagem 
profissional e o desafio de expandir marcas de uma das 
maiores redes hoteleiras no mundo.

Confira porque o hotel NH Curitiba está tão bem 
posicionado no mercado nessa matéria principal, assim 
como poderá ver como foi a implantação da segunda 
fase do Enjoy Olímpia Park Resort. E como seu hotel está 
se preparando para atender a Lei Geral de Proteção 
de Dados que começa a vigorar no próximo ano? 
Descubra numa matéria especial que apresentamos 
nessa edição.

E muitas outras informações estão sendo 
apresentadas, para que possa fazer uma boa leitura e 
ficar bem atualizado dos últimos fatos e acontecimentos 
do setor no Brasil e no mundo.  Até nosso próximo 
encontro em outubro.

Leitura prazerosa do início ao fim
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Relação de parceria antiga
“Há muitos anos, nós, os compradores mais antigos da hotelaria, mantemos 

com a Revista Hotéis uma parceria. Nossa união começou com a formação de 
entidades de classe e a própria consolidação da Revista. Atualmente, essas 

entidades se desfizeram ou mudaram, mas a relação com a Revista Hotéis continua sólida, 
mesmo individualmente. Nós, compradores da hotelaria, participamos anualmente da pesquisa 
dos melhores fornecedores em atuação e aplaudimos os ganhadores como reconhecimento 
e, sempre que possível, buscamos em suas edições as referências de empresas mais atuais. O 
mercado é muito dinâmico e muda o tempo todo e, muitas vezes, o pouco tempo disponível que 
temos, não nos permite conhecer empresas que estão chegando ou crescendo e a Revista Hotéis 
nos ajuda nessa busca. Além disso, as informações de novos hotéis, de novos gestores, auxilia na 
busca de um maior desenvolvimento profissional”.

Gerente de compras do Renaissance São Paulo Hotel e 
do Marriott Executive Apartments São Paulo

Lúcia Leite
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Crescimento em cima do 
potencial da hotelaria brasileira
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A LA Hotels passou a administrar no ano 
passado as marcas Golden Tulip, Tulip Inn e 
Royal Tulip no Brasil e já comemora uma boa 
performance. No primeiro semestre de 2019, 
houve um crescimento de 13% em quartos 
ocupados, 7,9 p.p. acima da média do mercado 
hoteleiro nacional. 

Hoje, 13 hotéis são administrados no Brasil e o 
plano é de chegar a 30 hotéis no prazo de cinco 
anos. Marcas e bandeiras é o que não faltam na 
Louvre Hotels Group, que conta com um portfólio 
de mais de 1.500 hotéis em 54 países. A empresa 
é uma subsidiária da Jin Jiang International 
Holdings, segundo maior grupo de hospedagem 
no mundo, que tem mais de 1 milhão de quartos, 
divididos em 10 mil hotéis, 50 marcas e presente 
em 120 países. Confira nessa entrevista exclusiva 
com Paulo Michel, CEO da Louvre Hotels Group 
Brazil, os planos para o Brasil.

Revista Hotéis - A Golden Tulip Brasil Hotelaria 
adquiriu no ano passado 100% das ações da operadora 
hoteleira LA Hotels controlada pela BHG. Quais os 
motivos que levaram a fazer essa aquisição e o que ela 
representa para o posicionamento no Brasil?

Paulo Michel - A Louvre Hotels Group enxerga o 
Brasil como um mercado de muito potencial, por 
isso optou por fazer o investimento adquirindo a LA 
Hotels no final de 2018 com a intenção de fortalecer 
e expandir as marcas Golden Tulip, Tulip Inn e Royal 
Tulip na região. A partir deste acordo, passamos 
a ser o escritório regional da Louvre Hotels Group 
no Brasil, diferente da BHG, que tinha apenas a 
representação das marcas. Com uma proximidade 
maior e estratégica da sede francesa, temos todo o 
apoio necessário para atingir os objetivos traçados.

R. H - O que levou você a aceitar ser o CEO da Louvre 
Hotels Group Brazil e qual bagagem profissional você 
trouxe para esse desafio?

P.M - Fiquei muito honrado com o convite para este 
desafio. Além de já ser a segunda maior empresa em 
número de hotéis no mundo, o projeto de crescimento 
da Companhia me fascinou. Vou colocar toda a 
minha energia e conhecimento angariado ao longo 
de 32 anos no mercado de hotelaria neste projeto. Sou 
formado em Administração e com pós graduação 
internacional em Hospitalidade e engajado nas 
principais associações do meio, como ABIH/RJ.

R. H - Quais resultados estão obtendo na 
administração dessas bandeiras?

P.M - Os resultados têm nos surpreendido 
positivamente. No primeiro semestre de 2019, 
tivemos um crescimento de 13% em quartos 
ocupados, 7,9 p.p. acima da média do mercado 
hoteleiro nacional, segundo dados do FOHB, e 17% 
em receita de hospedagem, 4,2 p.p. acima da 
média do mercado hoteleiro nacional, comparado 
ao mesmo período do ano anterior nos mesmos 
hotéis. Além disso, este ano nove dos nossos hotéis 
receberam o Certificado de Excelência, concedido 
pelo TripAdvisor, dos quais quatro hotéis ganharam 
o selo Hall da Fama por terem recebido o certificado 
por cinco anos consecutivos.

R. H - Como a Louvre Hotels Group está posicionada 
no mundo e quais marcas representa?

P.M - Um dos mais importantes players na 
indústria global de hospitalidade, o Louvre Hotels 
Group conta com um portfólio de mais de 1.500 
hotéis em 54 países. Este portfólio contempla hotéis 
de diversos perfis, de 1 a 5 estrelas, que incluem as 
marcas históricas do grupo (Première Classe, Kyriad, 
Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal 
Tulip), as 5 marcas da rede Sarovar, na India, o French 
Group Hôtels and Préférence e a marca chinesa 
Metropolo. O Louvre Hotels Group é uma subsidiária 
da Jin Jiang International Holdings Co. Ltd., segundo 
maior grupo de hospedagem no mundo, que conta 
com mais de 1 milhão de quartos, divididos em 10 mil 
hotéis, 50 marcas e presente em 120 países.

R. H - Vocês pretendem trazer outras marcas 
mundiais para o mercado brasileiro? Como vocês 
analisam essa possibilidade? 

P.M - Estamos analisando a viabilidade. 
Entendemos que o Brasil tem um grande potencial 
por ainda ter grande parte de sua hotelaria 
como independente e sem representatividade 
internacional. Também estamos mirando em novos 
projetos que sairão do papel nos próximos anos. 
Nossas bandeiras atendem praticamente todos 
os segmentos e algumas têm boa flexibilidade 
para adequação do padrão ao produto, como por 
exemplo a marca Kyriad.

R. H - Quais hotéis estão administrando no Brasil?
P.M - Atualmente, temos 13 hotéis no Brasil, todos 

administrados. O hotel de luxo Royal Tulip Brasília 
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Alvorada, os hotéis upscale Golden Tulip Brasília 
Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden 
Tulip Natal Ponta Negra, Golden Tulip Porto Vitória, 
Golden Tulip São José dos Campos, os hotéis 
midscale Tulip Inn Fortaleza, Tulip Inn Sete Lagoas, 
Tulip Inn Campos dos Goytacazes, Tulip Inn Itaguaí, 
Tulip Inn São Paulo Paulista e o econômico Soft 
Inn Maceió Ponta Verde. E, em setembro, vamos 
inaugurar o Golden Tulip Macaé.

R. H - Qual é a expectativa de crescimento da 
Golden Tulip Brasil Hotelaria nos próximos anos e 
qual é o modelo de negócio que estão adotando?

P.M - A rede pretende chegar a 30 hotéis no prazo de 
cinco anos. A ideia é crescer por meio de franchising, 
licenciamento de bandeira, administração e 
aquisição de hotéis. Temos bandeiras de relevância 
global, taxas competitivas, força de distribuição 
e vendas nacional e internacional, experiência 
operacional e diferentes formatos de contratos para 
atender as necessidades do mercado.

R. H - Como se encontra o processo de 
reposicionamento estratégico da bandeira Golden 
Tulip no Brasil? Quais investimentos estão sendo feitos 
e como essa marca se posicionará no mercado?

P.M - Sim, os hotéis da bandeira Golden Tulip estão 
em pleno processo de reposicionamento estratégico. 
Há uma renovação completa de sua identidade 
visual e já se podem notar mudanças também nos 
serviços. Todos os colaboradores dos hotéis estão 
passando por um profundo treinamento de cultura 
“The Golden Tulip Experience”.  Em maio deste ano, os 
Gerentes gerais dos hotéis vieram ao Rio de Janeiro 
para receber o primeiro treinamento ministrado pela 
equipe da França da Louvre Hotels Group.  Os hotéis 
não podem mais se contentar em ser a última etapa 
de uma viagem, em que o hóspede passa apenas a 
noite para dormir. Devem ser lugares para conviver, 
trabalhar e divertir – a qualquer momento.

R. H - Vocês pretendem também investir no 
reposicionamento de outras marcas no Brasil?

P.M - Sim, a marca Tulip Inn também já está 
em processo de reposicionamento estratégico, 
se tornando uma marca mais jovem, moderna e 
funcional e a marca de luxo Royal Tulip também será 
relançada ainda esse ano.

R. H - Vocês estão inaugurando uma unidade 

em Macaé (RJ) nesse mês de setembro. Muitos 
especialistas consideram essa praça complicada 
em razão dos problemas ocorridos na Petrobrás. 
Como vocês vão posicionar esse empreendimento 
para ele ter uma boa performance?

P.M - Escolhemos a capital nacional do 
petróleo justamente por conta das expectativas 
de crescimento econômico da região e pela 
proximidade com grandes empresas do setor de 
óleo e gás. E as expectativas são as melhores. Macaé 
vive um novo momento econômico com o início 
das obras do Terminal Portuário de Macaé (Tepor), 
além do retorno de voos comerciais no Aeroporto de 
Macaé, previstos para ocorrer ainda em 2019. Nosso 
hotel estará pronto para atender principalmente 
ao público business, oferecendo hospedagem 
diferenciada, divertida e funcional. Temos certeza de 
que será a melhor opção de hospedagem upscale 
em Macaé.

R. H - Na sua opinião, quais os principais gargalos 
da hotelaria brasileira e como resolver?

P.M - O Brasil precisa efetivamente pensar no 
Turismo como atividade econômica, incentivar o 
conhecimento e os investimentos na área, além de 
ter uma política de promoção dos destinos dentro do 
próprio país e no exterior. A liberação do visto norte-
americano é excelente, mas é algo que precisa ser 
mais divulgado.

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

P.M - Entendo que teremos uma evolução 
bastante interessante com o crescimento do modelo 
fracionado e dos hotéis independentes, que buscam 
se aliar a marcas de representatividade nacional 
e internacional. O ano de 2019 está mostrando um 
crescimento na ocupação na maioria das cidades 
e espera-se um aumento no REVPAR em 2020. Com 
o reaquecimento previsto da economia brasileira 
estas previsões deverão se realizar.

R. H - Como você analisa os turistas chineses que 
ainda chegam ao Brasil?

P.M - A China já é o maior emissor de viagens para 
o exterior do mundo, por isso seria muito importante 
também a suspensão de visto dos chineses para 
o Brasil. Tenho a impressão de que ainda não 
descobrimos todo o potencial dos turistas chineses 
por aqui.
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Seu hotel já está se preparando para atender a Lei 
Geral de Proteção de Dados?

Os meios de hospedagem que não cumprirem as exigências da nova legislação, estarão sujeitos a 
multa simples de 2% do faturamento da empresa, podendo chegar até a R$ 50 milhões

Hotéis em todo o Brasil devem se adequar a nova Lei Geral de Proteção de Dados
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Não é segredo na indústria da hospitalidade 
que o avanço da tecnologia possibilitou a 
personalização do atendimento ao cliente 
por meio de dados pessoais coletados por 
ferramentas e sistemas presentes já em 
quase todos os hotéis do mundo. De posse 
desses dados e de outras informações mais 
precisas, que permitem ao hotel oferecer 
uma estada marcada pela antecipação às 
necessidades e gostos do hóspede, os hotéis 
buscam a fidelização e o aumento do nível de 
satisfação, atestados pelos bons “reviews” do 
empreendimento deixados pelos hóspedes nos 
sites de viagem e nos fóruns especializados. Os 
reviews ou impressões dos hóspedes durante a 
sua experiência nos hotéis se tornaram valiosos, 
sejam positivos ou negativos.

No entanto, as informações pessoais desses 
viajantes, registradas pelos hotéis, devem ser 
sigilosas. Como proteger essas informações 
para que não caiam em mãos erradas, 
deixando esses viajantes vulneráveis a golpes 
e outros crimes cibernéticos? Em novembro de 
2018, hackers invadiram o sistema de reservas 
da Starwood, marca da Marriott, obtendo 
“acesso não autorizado” aos dados de cerca 
de 500 milhões de pessoas, afetando clientes 
do período entre 2014 até o dia 10 de setembro 
de 2018. 

A própria Marriott admitiu que 327 milhões 
de pessoas tiveram expostos seu nome, número 
de telefone, endereços de e-mail, números de 
passaporte, data de nascimento e informações 
de chegada e partida. Outro grupo teve números 
de cartões de crédito e respectivas datas de 
vencimento potencialmente comprometidos. 
A rede levou o caso ao conhecimento das 
autoridades, que seguem investigando com a 
sua colaboração. A Marriott também destacou 
que as informações dos cartões de crédito 
dos clientes estavam criptografadas, mas que 
era possível que, para o ataque, os hackers já 
contassem com recursos para decifrá-las.

Com o intuito de proteger o cliente que 
efetua transações no espaço virtual – incluindo 
viajantes que mantêm cadastros em diferentes 
redes hoteleiras, operadoras, agências, 
companhias aéreas, empresas de milhas, entre 
outros – foi sancionada em 2018 a Lei 13.709, que 
ficou mais conhecida como LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados, que entrará em vigor em 
agosto de 2020. A sanção dessa Lei foi um dos 
últimos atos do então Presidente da República, 
Michel Temer, antes de deixar o cargo. Essa Lei 
determina que toda empresa que armazenar 
informações de clientes no seu sistema, 
deverá atender aos requisitos de tratamento 
desses dados, conforme prevê o texto da 
lei. O tratamento de dados inclui a coleta, a 
classificação, a utilização, o processamento, 
o armazenamento, o compartilhamento, a 
transferência, a eliminação, entre outros 
procedimentos.

Equipe a postos
O período de 18 meses para a adequação 

se fez necessário para que, entre outros 
procedimentos, as companhias também 
recrutem uma “equipe” que deve ser 
responsável pelo tratamento das informações 
de seus clientes. A partir da vigência da lei, 
todas as empresas devem manter dentro de 
seu quadro de colaboradores três profissionais 
designados para a manutenção desses dados, 
bem como para a garantia da sua segurança e 
de que estão sendo utilizados para os fins pré-
estabelecidos. Com isso, duas novas funções 
ganham espaço nas empresas especialmente 
para a administração de dados: O controlador, 
encarregado pelas decisões sobre o tratamento 
dos dados; o operador, que colocará suas 
orientações em prática; e o encarregado, que 
atuará na comunicação entre o controlador, 
o dono dos dados e a agência que fará a 
fiscalização da lei – a ANPD - Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados. A criação 
do órgão foi sancionada pelo Presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro, no dia 9 de 
julho de 2019. A ANPD será responsável pelo zelo 
e fiscalização do cumprimento da LGPD e pela 
criação de diretrizes para a lei e aplicação das 
sanções para as empresas que descumprirem 
as exigências.

A agência será composta por 23 
colaboradores, cinco deles membros do 
Conselho Diretor do órgão, escolhidos a dedo 
pelo Presidente da República com aprovação 
do Senado Federal. A Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados responderá diretamente 
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ao Presidente da República e, após os dois 
primeiros anos de atuação, caberá ao Governo 
decidir se tornará o órgão uma autarquia. O novo 
órgão seguirá uma estrutura organizacional 
composta por Conselho Diretor, Conselho 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, órgão de 
assessoramento jurídico próprio e unidades 
administrativas necessárias à aplicação 
da LGPD. A ANPD será formada por diretores 
que serão nomeados para mandatos fixos e 
o Conselho Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais e da Privacidade será composto de 
23 representantes, titulares e suplentes, de 
órgãos públicos e da sociedade civil.

Antecipação do impacto
Essa nova legislação aborda a coleta e o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, com o objetivo de proteger 

os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade das pessoas. Essa lei segue os 
passos de regulamentações como a GPDR 
- General Data Protection Regulation ou 
Regulamento Geral de Proteção de Dados, em 
tradução literal, criada pela União Europeia em 
2018. Outros países que recebem um grande 
número de turistas por ano também já sentiram 
a necessidade de uma legislação que proteja 
os dados de usuários de serviços na internet 
ou de viajantes de passagem pelo destino. É 
o caso dos Estados Unidos, que apresentaram 
recentemente a lei denominada Consumer 
Data Protection Act. Ela visa a proteção da 
privacidade dos norte-americanos e permite 
que os consumidores controlem a venda e o 
compartilhamento de seus dados. Além disso, 
concede à Comissão Federal de Comércio, 
a autoridade para realizar uma fiscalização 
eficaz, o que estimula um novo mercado para os 
serviços de proteção de privacidade.
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A Nonius, empresa portuguesa de tecnologia 
para a indústria da hospitalidade, já trabalha 
com a lei GPDR na Europa e aponta que, para 
o uso dos dados pessoais de qualquer pessoa 
– segundo a LGPD brasileira – o consentimento 
é fundamental e deverá seguir uma série de 
regras, nas quais destacam-se:

- O consentimento do usuário fornecido por 
escrito ou por outro meio que demonstre a 
manifestação de vontade do titular;

- No caso de consentimento por escrito, o 
mesmo deve constar em cláusula destacada 
das demais cláusulas contratuais;

- O consentimento deverá referir-se a 
finalidades financeiras determinadas, e as 
autorizações genéricas para o tratamento de 
dados pessoais serão nulas;

- O consentimento pode ser revogado a 
qualquer momento mediante manifestação 
expressa do titular, por procedimento gratuito e 
facilitado, ratificados os tratamentos realizados 
sob amparo do consentimento anteriormente 

manifestado enquanto não houver requerimento 
da eliminação.

A partir da entrada em vigor da LGPD as 
empresas e/ou órgãos governamentais que 
coletam, processam ou armazenagem dados 
pessoais que não cumprirem as exigências da 
nova legislação estarão sujeitas a multa simples 
de 2% do faturamento da empresa, podendo 
chegar até a R$ 50 milhões. Ou seja, o uso dos 
dados coletados dos clientes sem a sua devida 
autorização pode custar muito caro.

Mauricio Reis, Owner Product da Nonius no 
Brasil, explicou: “A Lei Geral de Proteção de 
Dados do Brasil é baseada na Lei Europeia. 
Sendo a Nonius uma empresa sediada em 
Portugal, os nossos produtos na Europa foram 
preparados, sem exceção, de forma que se 
adequassem a essa realidade. No Brasil foi 
muito mais simples”, afirma Reis. De acordo 
com o executivo, com a vigência da nova lei, 

Mauricio Reis, Owner Product da Nonius no Brasil
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a hotelaria deverá adequar a sua operação, 
adotando hábitos e procedimentos: “O hoteleiro 
terá que pedir autorização ao hóspede para a 
utilização dos dados do mesmo, então você 
tem que estar munido de algo, um portal ou 
um sistema, onde o hóspede possa emitir essa 
autorização e você, de alguma forma, registrar 
que ela lhe foi concedida. O segundo passo é 
mantê-lo informado de forma transparente, 
porque o hotel precisa dessas informações. O 
terceiro ponto é a possibilidade de revogação 
dessa autorização por parte do hóspede a 
qualquer momento. A remoção dos dados, 
nesse caso, deve ser feita em até 72 horas. Em 
caso de não atendimento, o hotel está sujeito 
a uma multa que pode comprometer bastante 
o seu orçamento. O Facebook já foi multado, 
a Marriott já foi multada, são cases reais. No 
entanto, haverá um período de implementação 
porque muitas empresas não se adequaram, 
afinal a lei não se aplica tão somente à 
hotelaria. Até o início de 2020 esta adequação 
tem que estar totalmente assimilada pelas 
empresas, esse é o cenário ideal”, explicou.

Reis pontuou, ainda, que todos os produtos 
da Nonius possuem um sistema que produz 
o contrato de dados – este que pode ser 
revogado pelo hóspede no momento em que 
desejar. “Mantemos um e-mail para onde 
o hóspede envia a sua solicitação, que é 
prontamente atendida por um departamento 

Hackers à espreita
O advogado Jonas Cecílio, da Eduardo Han 

e Jonas Cecílio Advogados, assegura que mais 
de dois terços dos sites de reservas de hotel 
ao redor do globo podem ter os dados de seus 
usuários vazados na internet. O levantamento 
foi feito pelo Candid Wueest – Principal Threat 
Researcher, ou pesquisador de ameaças, 
da Symantec Corporation. Esses dados, que 
podem ser acessados por terceiros, vão do 
número de reserva a nome completo do 
hóspede, endereço de e-mail, código postal 
(CEP), número do telefone móvel, os quatro 
últimos dígitos do cartão de crédito, a bandeira 
do cartão, a data de expiração até o número do 
documento de identidade (ou do passaporte, 
no caso de viajantes internacionais).

O estudo mostra que os dados são vazados 
por meio de e-mails de confirmação e acesso 
à reserva que são enviados pelo site do hotel. 
A falta de cuidado e o interesse em facilitar 
ao máximo o acesso do usuário à sua reserva 
levam ao descuido com as informações do 
usuário do serviço. Segundo Cecílio, o estudo 
da Symantec mostra, ainda, que uma medida 
inicial de segurança – a encriptação do link de 

próprio da Nonius exclusivo para esse tipo de 
serviço. Isso está bem consolidado dentro da 
companhia”, concluiu o executivo. 



Especial

16

Soluções dos fornecedores
Outras empresas de soluções para a hotelaria 

também já estão tomando providências para 
adentrar nesta nova realidade. É o caso da 
Vega I.T. “Nenhuma das soluções tecnológicas 
desenvolvidas pela Vega I.T coleta dados 
sensíveis dos usuários, mesmo sendo definido 
pelo artigo 11 da LGPD hipóteses exclusivas 
que permitem o tratamento desse tipo de 
dado quando há o consentimento do titular. 
Na Vega I.T. todos os dados armazenados ou 
trafegados são criptografados. Isso significa 
que eles passam por um sistema de proteção 

acesso à página de informações da reserva – 
poderia ser implementada sem dificuldades. 
“Porém, 29% dos sites de hotéis sequer fazem 
isso, expondo de forma completamente aberta 
este acesso aos dados de usuários, sendo que 
as brechas de segurança são potencializadas 
quando o usuário acessa esse link através de 
hotspots públicos, como os de aeroportos e 
hotéis”, revela Cecílio.

Na vigência da lei, é recomendado às 
empresas que criem suas próprias estruturas 
e políticas de compliance digital sobre o 
tratamento das informações colhidas no 
cotidiano de seus negócios, seja empresa 
do setor público ou privado. Cabe a cada 
uma encomendar um diagnóstico de seus 
especialistas com relatórios de riscos e estudos 
de impacto das novas exigências. Isso pode 
auxiliar a empresa na identificação dos pontos 
fracos nos sistemas e elaborar uma lista das 
ameaças em potencial. A empresa também 

deve manter um comitê para planos de gestão 
de crises com a participação de membros da 
diretoria. A presença e atuação deles fará com 
que as correções e decisões possam ser feitas 
e tomadas de maneira mais assertiva e veloz.

Proteção nunca é demais, pois os hackers estão sempre prontos para atacar
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capaz de evitar que pessoas não autorizadas 
consigam capturar essas informações durante 

o processo. Somente quem possui a chave 
consegue traduzir as informações transitadas, 

Matheus Quincozes: “Na Vega I.T. todos os dados armazenados ou 
trafegados são criptografados”
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Outro gigante da tecnologia que possui 
presença consolidada na indústria hoteleira – a 
Totvs – também se posicionou em relação à Lei 
Geral de Proteção de Dados e o que ela implica 
no segmento: “A Totvs, como maior empresa 
de desenvolvimento de software do País, 
entende que a Lei Geral de Proteção de Dados 
é um grande desafio que precisa ser priorizado 
por todas as companhias, independente do 
setor de atuação. Os impactos da lei vão 
desde a preocupação com a contratação 
de tecnologias adequadas até a revisão dos 
processos que envolvem dados pessoais e 
sensíveis dos clientes, o que no caso de hotéis 
representa praticamente qualquer atividade. 
Como empresa fornecedora de tecnologia, a 
Totvs está adaptando seu portfólio de soluções 
para que esteja em conformidade com as 
exigências da LGPD. É importante ressaltar que 
a responsabilidade pelo tratamento correto 
dos dados pessoais é de todas as empresas, 
e o sucesso será alcançado apenas se 
fornecedores e clientes tiverem ferramentas e 
processos adequados. Enquanto isso, o ideal é 

evitando que seus dados sejam expostos. 
Por meio dos termos de uso e privacidade 
da companhia, os dados não sensíveis são 
coletados com uma autorização prévia do 
usuário, que pode solicitar a qualquer momento 
a exclusão de seu histórico já registrado no 
banco de dados da empresa”, revela Matheus 
Quincozes, Fundador e CEO da Vega I.T. 

A Visotech – empresa especialista na área 
de governança em tecnologia da informação 
no ramo da hotelaria, destaca que possui 
know-how e profissionais especializados que 
trabalham com alta performance e eficiência, 
implementando soluções inovadoras e 
competitivas para o crescimento do negócio. 
“Considerando que os dados pessoais e 
corporativos são o patrimônio da empresa, 
fornecer serviços e soluções que promovem 
a segurança dos endpoints, auxiliam na 
prevenção e correção contra vulnerabilidades 
e ataques, proporcionando o monitoramento, a 
proteção e a segurança da rede corporativa em 
tempo real”, disse o Fundador da companhia, 
Marcos Gonçalves.

A sede da Totvs, na zona Norte de São Paulo
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já mapear os pontos de risco, conscientizar e 
treinar todas as equipes”.

Já para a Faitec Tecnologia, a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados é bem-vinda por uma série 

Fabio Santana, CEO da Faitec Tecnologia
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A LGPD e a hotelaria
Segundo a advogada e especialista no 

tema, Andrea Willemin, a Lei Geral de Proteção 
de Dados vai impactar a hotelaria em relação 
aos hóspedes e também colaboradores, 
que passam agora a ter direitos dos seus 
dados pessoais. “O que acontecia até hoje é 
que decidíamos, conforme a política interna 
de cada hotel, o que queríamos dos dados 
dos clientes, por meio do preenchimento de 
formulários, cadastros, e isso era administrado 
conforme a necessidade do hotel e para fins de 
parcerias. Isso agora será modificado, serão 
impostos limites sobre como se lida com esses 
dados no que diz respeito a essas parcerias 
e na discricionariedade na gerência desses 
dados dentro dos hotéis. O indivíduo – hóspede 
– passará a ter direito de saber detalhes sobre 
o que o hotel está fazendo com esses dados. 
Por exemplo: ele pode querer saber onde e 
como se armazenam seus dados e até em que 
nuvem. É desse ponto de discriminação que 
estamos falando. Ele poderá exigir também 

de fatores, enumerados pelo CEO, Fabio Santana: 
“Hoje, é possível descobrir por meio das redes 
sociais quem são seus amigos, os lugares que 
você frequenta, o que você está pensando e o 
que deseja. Uma prova disso são os buscadores 
on-line, que sabem o que você está pesquisando 
e sugerem nas suas páginas opções para 
o item que você buscou há dois minutos. 
Nesta realidade, é possível observar o tipo de 
organização econômica – baseada nos dados 
pessoais – e a LGPD vem para trazer princípios e 
regras que garantem um ambiente de negócios 
baseado nessas informações, só que de forma 
segura e organizada, garantindo direitos e 
deveres aos titulares dos dados e permitindo o 
tratamento destes. A Faitec possui um excelente 
programa de compliance adequado às novas 
legislações, incluindo a Lei Geral de Dados e 
a Lei Anticorrupção, com o auxílio da Trevisioli 
Advogados Associados, escritório de advocacia 
full service, focado e especializado em Direito 
Digital, Privacidade e Proteção de Dados com 
mais de 20 anos de experiência”.

Andrea Willemin é advogada e especialista no tema
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Responsabilidades jurídicas
No tratamento de dados pessoais, a lei 

distingue a função de cada um dos envolvidos. 
Andrea explicou que: “O controlador é aquela 
pessoa ou empresa para quem o cliente 
ou hóspede fornece os dados. No caso da 
indústria da hospitalidade, o controlador 
será sempre o hotel. O operador é alguém 
com quem o hotel trabalhe na administração 
desses dados pessoais. Pode ser a nuvem, 
por exemplo. O operador só responderá 
juridicamente falando, quando forem dados 
de vazamento que ocorrerem na nuvem. Em 
todos os outros casos, é o controlador quem 
responde. Há de se tomar muito cuidado, 
pois o controlador terá muito poder e muitos 
dados e isso pode gerar preocupação. A 
penalização, nesses casos, não compreende 
somente o vazamento e sim a má gestão dos 

que seus dados sejam apagados após a 
estada. Ou ele pode permitir o uso só para os 
fins legais e proibir o fornecimento a terceiros. 
Antes, essas decisões cabiam ao hotel e não 
ao hóspede.  Então, em resumo, o hóspede 
ganha mais poder sobre essas informações”, 
explicou Andrea. 

Segundo ela, a fiscalização nos hotéis será 
ainda mais incisiva porque, além da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, os hóspedes 
também farão a vigilância constante, já que 
são os detentores e tomadores de decisão 
sobre os dados fornecidos, podendo eles 
próprios formularem as denúncias contra 
os empreendimentos que não cumprirem os 
termos da lei. “Nesses casos, o hotel receberá 
a visita de uma autoridade, da ANPD ou não, 
que irá vistoriar o banco de dados do hotel e, 
se constatada uma infração ou irregularidade, 
o empreendimento poderá ser multado ou até 
mesmo levado a uma ação judicial. Ou seja, o 
hotel corre vários riscos em caso de tratamento 
indevido dos dados pessoais. A recomendação 

é que pensem e procurem uma melhor maneira 
de adaptação”, advertiu Andrea.
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O não cumprimento da lei pode gerar multas e até mesmo uma ação judicial
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Registro de hóspedes: poderá ou não ser deletado?
Resguardados os direitos dos hóspedes, 

como ficam os registros de sua passagem 
pelo empreendimento? A LGPD permitirá aos 
hóspedes que, ao final de sua estada, solicitem 
a eliminação de qualquer índicio de que 
estiveram ali naquela data? Andrea explica 
que não é bem assim: “Isso é muito importante 
e essa é uma das razões que implica a 
organização dos dados. As informações que 
poderão ser deletados na saída do hóspede e 
têm outros que não. Sempre que se estabelecer 

dados, entregues para terceiros (a nuvem). 
Um preceito muito importante da Lei de Dados 
é o de que cada dado informado tenha uma 
finalidade. Isso significa que dados cadastrais 
devem ser única e exclusivamente utilizados 
para cadastros. Em caso de utilização para 
outro fim, se está violando a lei”.

a guarda de dados para cumprimento de 
finalidade legal ou contratual, eles não se 
apagam. Mas se não estiver dentro dessas 
finalidades, e o hóspede solicitar, aí sim, 
deve-se atender esse pedido e apagá-los. A 
segunda coisa é a obrigação contratual que 
deve estar discriminada no contrato: ‘tal hotel 
vai utilizar esses dados por tanto tempo para 
tal finalidade e modalidade por cinco anos’. A 
pessoa assina ou não assina”, finalizou Andrea.
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Nem todos os dados do cliente poderão ser deletados após a estadia
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32º Encatho & Exprotel recebeu 3.723 visitantes

O principal encontro de hoteleiros da região 
Sul do Brasil aconteceu entre os dias 13 e 15 
de agosto no centro de eventos Centro Sul em 
Florianópolis (SC), superando as expectativas da 
ABIH/SC – Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Santa Catarina, a entidade promotora 
desse evento, que teve a Revista Hotéis como 
Mídia Oficial. A abertura, que contou com o 
Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de 
vários representantes públicos e de entidades, 
deu uma mostra do que seria o evento. Nos 
três dias do 32º Encatho e Exprotel, que contou 
com mais de 50 atividades entre palestras, 
reuniões, sessões de autógrafos, lançamentos, 
assinaturas de importantes acordos e repasses 
para o desenvolvimento da economia do 
turismo, além de uma ampla feira, circularam 
pelo evento 3.723 pessoas vindas de 201 cidades, 
19 estados e dois países. 

Para Osmar José Vailatti, Diretor-presidente 
da Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis em Santa Catarina – ABIH-SC, o evento 
surpreendeu. “Encatho & Exprotel foi um sucesso. 
Um grande público participando das atividades, 
profissionais de altíssimo nível nas palestras, 
uma feira diversificada em produtos e serviços 
com as principais soluções para o turismo e 
hotelaria, bem como a participação ativa das 
entidades do trade, trazendo para o evento 
seus associados e empresários do setor. Este 
movimento conjunto mostra a força do macros 
setor turístico catarinense para todo Brasil”, 
salienta Vailatti.

E não foi somente a união das entidades do 
trade que o evento proporcionou. A aproximação 
do poder público com a iniciativa privada 
também foi um dos pontos destacados durante 
todo evento. “A vinda do Ministro do Turismo, do 
Diretor nacional do SEBRAE, da Vice-governadora 
e demais autoridades, traduz a importância 
de ouvir, dialogar e planejar com quem faz do 
turismo a indústria certa para os países que 
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A abertura contou com a presença do Ministro do Turismo e de vários representantes públicos e de entidades

Grande público, bons negócios, muitas prospecções e qualificação gratuita para o trade turístico
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querem crescer”. Osmar destacou também 
a importante participação das Instâncias de 
Governança Regionais – IGR’s. “No Brasil, onde o 
turismo doméstico prevalece, poder mostrar as 
oportunidades de cada região turística dentro 
do evento, capacitando empresários para esta 
comercialização e permitindo o networking foi 
também um dos destaques desta edição”. Por fim, 
Osmar Vailatti fez um agradecimento especial 
aos expositores, associados, entidades do trade 
e profissionais da imprensa. “Aos que confiaram 
em nosso trabalho, apoiaram incansavelmente e 
trabalharam junto para que o evento fosse um 
sucesso, deixo aqui meus agradecimentos”.

À ampla programação pensada 
estrategicamente para atrair todos os olhares foi 
uma das preocupações da Diretora de eventos 
da ABIH-SC, a relações públicas Lara Perdigão. Ela 
explica que assim que foi definido o tema central, 
a busca por especialistas renomados no cenário 
nacional começou “Percebemos que o pequeno e 
médio hoteleiro compreendeu que o evento é pra 
ele. Passou a entender que os temas das palestras 
podem ser aplicados em qualquer tamanho 

de empreendimento, além de muito prático, 
permitindo ações com resultados visíveis em curto 
espaço de tempo”, enfatiza.

Houve uma série de eventos paralelos como 
o 10º Simpósio de Governança, Manutenção e 
Recepção Hoteleira, teve como objetivo tratar o 
dia a dia dos colaboradores do setor hoteleiro. 
Houve a abordagem de temas vivenciados e 
situações reais, permitindo a troca de experiências 
e enriquecimento pessoal e profissional para 
todos os participantes. Já a grade de palestras 
reuniu renomados especialistas para debater 
temas atuais e importantes como: Inteligência 
emocional; a importância da Interação entre 
Setores; a importância do treinamento para 
garantir a qualidade dos processos, entre outros. 
Nas palestras, destaque para Regina Segui, 
Diretora de Suprimentos e Produtos da Atlantica 
Hotels, que abordou o tema Soluções e Inovações 
nas Compras e Suprimentos para a Hotelaria. “A 
área de suprimentos é o elo de ligação entre vários 
departamentos. É um entregador de resultados 
para toda a operação hoteleira. Nós temos uma 
missão de entregar novidades e estar sempre 
atualizados com as tendências mundiais. No 

Osmar Vailatti: “O 32º Encatho & Exprotel superou nossas expectativas”
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entanto, cabe, dentro desse processo, atender o 
hóspede no que ele mais precisa. Cada geração 
de viajante tem a sua peculiaridade. O millennial, 

por exemplo, não se hospeda em bandeiras de 
luxo, e isso é atestado por meio de pesquisas”, 
explicou Regina. 

Regina Segui passou muito conhecimento e dicas valiosas em sua palestra aos participantes
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E quem encerrou a grade de programação com 
sucesso foi Jorge Della Via Junior, especialista em 
tecnologia da hospitalidade da Pluginbot, empresa 
de gestão de inteligência artificial, internet das 
coisas e robôs. Ele abordou o tema Inteligência 
Artificial e Robôs: O Futuro Para o Presente na 
Hospitalidade com um convidado muito especial: o 
robô Nau.

Vitrine de oportunidades
Neste ano a feira Exprotel reuniu centenas 

de marcas que envolviam tecnologias para 
higienização, gestão, automação de setores, 
segurança, softwares; amenities; higiene; colchões; 
cama, mesa e banho; gestão e proteção de acervos; 
seguros; enxoval; solução em Wifi; Marketing; lazer; 
arquitetura; móveis; pisos e tapetes; tecnologias 
de marketing hoteleiro; produtos de limpeza e 
lavanderia; fechaduras e cofres; solução para 
tratamento de efluentes líquidos e gasosos; locação 
de eletrônicos e diversos outros. Além de abrir 
espaço para comercialização direta de produtos 
e serviços com preços especialmente preparados 
para a feira, a Exprotel também abriu espaço para 
troca de informações e experiências, além de 

apresentar novos fornecedores, mesclar projetos 
sociais com a hotelaria, e muito mais.

Entre os expositores estiveram tradicionais 
fornecedores da hotelaria nacional como: Harus 
Soluções em Hospitalidade, Saga Sistems, Realgems, 
Altenburg, Rentv, Colchão Onix, Desbravador Software 
de Gestão, Tomberlin, APP Sistemas, Colchão Probel, 
Dormakaba, Lava Sul Higienização Têxtil, Lufamar, 
Multform, Rossmark Móveis, Teka, entre outros. 
A Harus Soluções em Hospitalidade montou um 
dos maiores estandes da Exprotel e apresentou 
amenities de alto padrão de qualidade presentes 
em renomados hotéis do Brasil. Como destaque 
ela apresentou os novos modelos de dispensers, 
práticos e mais econômicos. “Os novos dispensers 
são comprovadamente mais econômicos. Fizemos 
mais de mil testes e comprovamos que a cada push 
da válvula pump, são liberados 1 ml de produto, 
enquanto os outros modelos chegam a liberar até 14 
ml de uma só vez. Trata-se de uma economia de 40% 
a 60% para o empreendimento”, destacou o Diretor 
da Harus, Luiz Roberto Magrin Filho

Para César Hunhoff, da Lavasul, a feira não só 
atendeu as expectativas como superou. “Nosso 

A Harus montou um dos maiores estandes da feira Exprotel
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espaço foi para tirar dúvidas, trocar ideias e dar 
informações sobre lavanderia e locação de enxoval 
para a hotelaria. Mas, apesar de ter um objetivo 
mais de divulgação, fechamos bons negócios. Só 
desejo que o evento continue crescendo como vem 
acontecendo a cada edição”, salientou. A Lavasul é 
uma empresa com 21 anos de existência, mais de 150 
funcionários que atende a rede hoteleira de Joinville 
à Florianópolis e também em Blumenau, Gaspar 
e Jaraguá do Sul. Sua capacidade é de mais de 12 
toneladas dia e mais de 100 hotéis.

Já Jessé Resende, Sócio-diretor da Saga Systems, 
considera o evento uma ótima oportunidade para 
estar próximo dos clientes da região Sul do Brasil, que 
possui um parque hoteleiro bem forte e diversificado. 
Mas existem muitos empreendimentos que necessitam 
acompanhar as evoluções tecnológicas e atualizar 
seus produtos. “Por isso, a feira é uma oportunidade da 
Saga Systems expor as soluções numa região em que 
possui forte atuação”, destacou Resende.

Outra tradicional participante da feira é a 
Altenburg. Nesta edição a empresa trouxe novidades 
no enxoval de banho, toalhas e roupão. Segundo 
Rose Molon, o evento novamente surpreendeu. “Não 
se mede uma feira só na sua realização, mas nos 
meses seguintes, quando mantemos contato com 
todos que passaram pelo estande, mas antecipo 

que foi um público muito qualificado e os negócios 
aqui no evento já foram muito bons”, afirma Rose.

Quem visitou o estande da Tomberlin pôde 
encontrar mesas, cadeiras, acessórios e mobiliário de 
eventos de altíssimo padrão de qualidade presentes 
em renomados hotéis do Brasil, como as cadeiras 
modelo Cap, Vitória, Jade e a Ágatha, que possuem 
estrutura em aço carbono, assim como na opção 
em alumínio. Mesas práticas com pernas dobráveis 
e todos os demais acessórios como palcos, carrinhos 
flip chart, maleiro, suporte de malas, também 
estavam expostos.

No estande da Realgem´s havia uma série 
de amenities de altíssimo padrão de qualidade 
presentes em mais de quatro mil hotéis no Brasil. 
Entre as novidades estava a sua nova linha Capim 
Limão. Com formulação biodegradável, não testada 
em animais, livre de parabenos e ainda com frascos 
recicláveis e 100% eco-friendly, o lançamento 
da marca levanta fortemente a bandeira da 
sustentabilidade. No estande da Desbravador o 
destaque deste ano foi o Light Web, um sistema 
100% online e que permite o acesso das informações 
do estabelecimento de qualquer dispositivo móvel 
conectado à internet. Ele possibilita unir todos os 
procedimentos do estabelecimento em um único 
local, com mais segurança e praticidade.

O software de gestão hoteleira Light Web foi o destaque no estande da Desbravador
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Accor apresentou a evolução do design de seus hotéis na feira 
High Design

A Accor montou um lounge dentro da feira High 
Design, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de 
agosto no São Paulo Expo, na zona Sul paulistana. 
O objetivo desse lounge da Accor foi apresentar 
ao público, predominantemente de design e 
arquitetura, as novas tendências para o setor. 
A rede hoteleira francesa aproveitou o espaço 
para entregar o 4° Prêmio Design & Technical 
Summit. O objetivo do Prêmio é incentivar o 
desenvolvimento de novas ideias e a criação de 
novos sistemas e soluções em projetos para a 
hotelaria. De acordo com Paulo Mancio, SVP de 
Design e Construção da Accor para a América do 
Sul, um dos caminhos e histórias para se conectar 
aos hóspedes é o design, que é uma ferramenta 
muito poderosa. “Por isso começamos a investir, 
mas, num determinado momento, percebemos 
que o cliente ainda não sentia. Eles ainda 
enxergavam a Accor como empresa padrão 
muito standard. Por isso, criamos essa premiação, 
para nosso design ser visto”, revelou Mancio.

Houve o registro de 306 projetos e participaram 
dessa premiação estudantes e profissionais, 
especialmente das áreas de design, arquitetura, 
engenharia e hotelaria, que acreditam em uma 
nova maneira de hospedar e servir. 

Os premiados foram:
Categoria serviços hoteleiros
Prêmio destaque - Guile Amadeu e Carles 

Pastor. - Prêmio – Vitrine interativa Antônio Maria 
Carneiro Neto - Paloma Spata

Categoria design de produtos - Prêmio 
destaque para Gabriel Antunes Henke Carrano. 
Prêmio Ricardo Benucci - Categoria estudante - 
Prêmio destaque para Stefanni Matos de Oliveira, 
Luiza de Aguiar Parreira e Hadrien Machado. 
Categoria profissional o prêmio destaque foi para 
Pedro Kastrup Buzanovsky e Fernanda Carminate 
Bastos e prêmio também para Luiz Felipe de 
Oliveira Machado.

Comissão julgadora, os premiados e equipe da Accor que realizou esse evento
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3ª Conferência Internacional de Investimento em Propriedade 
Compartilhada da Interval foi um sucesso

A Interval International, uma das maiores 
fornecedoras mundiais de serviços de férias, 
promoveu no dia 7 de agosto a 3ª Conferência 
Internacional de Investimento em Propriedade 
Compartilhada, tendo a Revista Hotéis como Mídia 
Oficial. O evento aconteceu no hotel Pullman São Paulo 
Vila Olímpia e teve 230 inscrições de profissionais 
desenvolvedores, hoteleiros, advogados, gestores 
de fundos, securitizadores, entre outros profissionais 
da indústria de tempo compartilhado. A grade de 
palestra debateu temas bem atuais e importantes do 
setor e isso inclui tecnologia, tendências e inovações.

Essa é a terceira edição do evento no Brasil 
e ele acontece também há mais de 20 anos em 
vários países do mundo. Apresentou a potenciais 
participantes, credores e funcionários do governo em 
todo o mundo a oportunidade de aprender sobre a 
dinâmica da propriedade compartilhada e de interagir 
com especialistas do setor. “Esse evento reforça nosso 
compromisso com o mercado brasileiro, onde o 
interesse em propriedade compartilhada continua a 
crescer, demonstrando o forte apelo por este produto. 
Durante o evento, os participantes tiveram acesso aos 
principais especialistas, para ajudá-los a entender as 

oportunidades atuais do mercado”, destaca Marcos 
Agostini, Vice-presidente executivo de vendas globais 
e desenvolvimento de negócios da Interval.

Fernando Matinelli, Diretor executivo da Interval 
no Brasil comenta que esse evento foi uma grande 
oportunidade para quem desejava conhecer o 
mercado de multipropriedade, que é complexo, 
exige muito estudo, lastro financeiro e entre a 
tomada de decisão de investir e o empreendimento 
se concretizar, se leva vários anos. “Com a 
legislação que regulamentou a multipropriedade 
no Brasil, acreditamos que agora venha facilitar a 
compreensão dos órgãos públicos sobre esse modelo 
de negócio, aumente a atração de fundos de capitais 
e a confiança dos investidores.  Mas ainda temos 
um longo caminho a ser percorrido, como quebrar 
a desconfiança natural das instituições financeiras 
na avaliação do risco para grandes projetos em 
construção. Vejo a multipropriedade como um 
modelo de negócio que vai alavancar em muito 
a hotelaria brasileira nos próximos anos e vamos 
crescer em cima das oportunidades para aumentar 
nosso portfólio que, hoje, é de 72 empreendimentos no 
Brasil”, enfatizou Martinelli.

Fernando Matinelli, Diretor executivo da Interval no Brassil ao lado Marcos Agostini, Vice-presidente 
executivo de vendas globais e desenvolvimento de negócios da Interval
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14ª edição do ADIT Invest reuniu 286 profissionais do setor
O Milenium Centro de Convenções do SECOVI/

SP, localizado na capital paulista, foi palco no 
dia 6 de agosto da 14ª edição do ADIT Invest 
– Seminário sobre Investimentos Imobiliários 
e Turísticos. O evento, promovido pela ADIT 
Brasil – Associação para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do Brasil e que tem a 
Revista Hotéis como Mídia Oficial, teve como 
objetivo conectar empresários e empresas 
desses setores ao mercado financeiro. O evento 
reuniu 286 profissionais entre executivos de 
construtoras, incorporadoras, loteadoras, fundos 
de investimentos e private equity, instituições 
financeiras, redes hoteleiras, proprietários de 
terrenos, consultorias e escritórios de arquitetura, 
todos buscando geração de negócios, 
networking e troca de conhecimento entre 
esses players. “O ADIT Invest já é consolidado 

como ponto de encontro entre empresários e 
investidores para geração de negócios. Ao longo 
de todos esses anos já impactamos mais de 
quatro mil pessoas de diferentes regiões do País. 
Essa edição superou as expectativas e mostra 
que estamos no caminho certo”, destacou Caio 
Calfat, Presidente da ADIT Brasil. 

A programação reuniu grandes especialistas 
do setor turístico imobiliário e contou com várias 
palestras, painéis e compartilhamento de cases 
como: Projeção do mercado imobiliário brasileiro; 
Gestão de carteira de recebíveis – como 
organizar o fluxo; Instrumentos de Governança 
para se relacionar com o Mercado Financeiro; 
As vantagens do Crowdfunding Imobiliário, entre 
outros, que foram os temas dos debates com a 
participação de importantes nomes do mercado 
imobiliário, de multipropriedade e da hotelaria.

O Milenium Centro de Convenções do SECOVI/SP foi palco desse evento
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Resort Le Canton (RJ) 
apresenta restaurante 
totalmente reestruturado

O Le Canton, empreendimento localizado 
na região serrana do Rio de Janeiro, reabriu 
em julho seu restaurante Lugano. Totalmente 
reformulado e modernizado, o espaço foi 
reinaugurado com capacidade ampliada e 
novas conveniências.

A modernização inseriu o conceito “cookshow”, 
no qual a equipe de cozinheiros prepara na 
hora e na frente do cliente os pratos assinados 
pelo Chef executivo Eduardo Lage. Entre as 
conveniências estão a construção de uma nova 
entrada principal, mais imponente, a criação de 
uma área exclusiva para adultos e de um lounge, 
além da instalação de uma ilha central, que 
complementa as ilhas de salada e sobremesas. 
O departamento de Alimentos e Bebidas também 
adquiriu réchauds de cobre, que se alinham ao 
conceito de modernidade do buffet.

Aberto para café da manhã, almoço e 
jantar, o Lugano passou a acomodar até 500 
pessoas. O serviço está incluso nas diárias do 
empreendimento – com bebidas à parte – e 
também é aberto para não-hóspedes, que 
pagam o valor integral dos pratos e bebidas.

Fazzenda Park Hotel (SC) investe 
em ampliação da área das 
piscinas e circuito de arvorismo

Com o objetivo de proporcionar aos 
hóspedes momentos de descanso e lazer 
aliados ao contato com a natureza, o Fazzenda 
Park Hotel, localizado em Gaspar (SC), anuncia 
a ampliação de seu circuito de arvorismo e da 
área das piscinas. 

Com a modernização, o Arvorismo passará 
a ter 11 pontes de oito a dez metros de extensão 
entre uma e outra por cabos de aço, além 
de 11 plataformas suspensas a nove metros 

As novas ilhas de buffet do Restaurante Lugano
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de altura e uma tirolesa com 98 metros de 
extensão. A atividade já conta com os devidos 
equipamentos a fim de garantir a segurança 
de todos.

A área das piscinas do Fazzenda também 
está sendo remodelada e deve ficar pronta 
até o primeiro trimestre de 2020. A novidade 
terá área molhada de 1,5 mil m² e área seca 
com mesma metragem. Serão mais de 100 

espreguiçadeiras e 348 lugares sentados. 
A acessibilidade faz parte do projeto, que 

terá uma rampa com corrimão para facilitar 
o acesso. A piscina infantil ficará localizada 
estrategicamente próxima às mesas, onde os 
pais poderão observá-los de perto. 

Um playground aquático colorido com 
brinquedos interativos e escorregadores ficará 
no centro da piscina e um bar molhado servirá 
variados drinques. A nova área ocupará o local 
do antigo campo de futebol, próximo à piscina 
atual. Com o novo complexo, o Fazzenda Park 
Hotel passa a ter 5,7 mil m² dedicados ao 
lazer aquático, contando com as piscinas já 
existentes. 

Outros serviços de lazer do hotel são quadras 
esportivas para a prática de vôlei, tênis, tênis de 
mesa, basquete e futebol de grama e de areia; 
cancha de bocha; bicicletas para pedalar em 
diferentes opções de trilhas; pedalinhos e stand 
up paddle; cavalgadas e academia completa.

Projeção da nova área de piscinas do Fazzenda Park Hotel
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Hotel Transamerica Prime 
Paradise Garden investe em 
projeto de renovação

Com intuito de atender o público de forma mais 
eficiente e confortável, o hotel Transamerica Prime 
Paradise Garden, que fica no bairro paulistano do 
Paraíso, investe em um grande projeto de retrofit. 
Na reforma já foram contempladas áreas externas, 
parte dos quartos e lobby. Além disso, banheiros, 
pisos e calçadas ganharam novos acessórios 
para acessibilidade.  As acomodações foram 
parcialmente renovadas com a manutenção da 
pintura e do sistema de iluminação, instalação 

Fachada do empreendimento, localizado no 
bairro paulistano do Paraíso

 Área da piscina da pousada

Pousada Casa de Maria (BA) 
é reinaugurada depois de 
revitalização

A Pousada Casa de Maria, situada na cidade 
de Prado, no Sul da Bahia, passou por recente 
retrofit. Entre as novidades, destaca-se a 
reforma da recepção, que agora conta com uma 
estrutura mais moderna, além da instalação de 
um aquário marinho, que abriga espécies de 
peixes e rochas brasileiros. 

Houve também a construção do espaço lounge, 
reservado para o hóspede ficar mais à vontade; e do 
observatório, local com um telescópio profissional 
para a contemplação do céu noturno de Prado. 
“Como sempre gostamos de trazer novidades aos 
nossos visitantes, achamos que 2019 seria o ano de 
presentear aqueles que nos escolhem como meio 
de hospedagem em Prado”, comenta a Diretora 
Maria Venturelli. 

A Pousada Casa de Maria conta com 24 
apartamentos, todos equipados com ar-
condicionado, TV de Led, frigobar livre, amenities, 
secador, espelho de aumento, ventilador de teto 
e cofre digital. O local é conhecido por seu perfil 
intimista e por não receber crianças. 
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Vale Suíço Resort (MG) investiu R$ 
10 milhões em obras de ampliação

O Vale Suíço Resort, localizado em Itapeva (MG), 
a uma hora de São Paulo, finalizou uma extensa 
obra de ampliação de unidades habitacionais e 
contabiliza agora 255 acomodações. 

O projeto, iniciado em 2017, não interferiu no 
funcionamento do resort e entregou 102 novas suítes, 
com tamanhos entre 40 e 95 m². O investimento 
total da obra foi de mais de R$ 10 milhões.

Paralelamente, o Vale Suíço também promoveu 
a renovação das suítes já existentes, garantindo 

de pisos de madeira e troca de eletrodomésticos, 
enxovais e cortinas. Já o lobby ganhou uma 
recepção mais elegante, moderna e funcional. O 
restaurante De Lucca também foi repaginado com 
um novo design para as paredes. 

Para o Gerente geral, Fernando Amaral, a ideia 
do projeto surgiu a partir da necessidade de 
manter o empreendimento atualizado conforme 
o mercado. “A região aloca um público exigente, 
que busca opções de hospedagem confortáveis 
e equipadas com o que há de mais moderno. Por 
isso, acreditamos que com esse retrofit tornaremos 
o hotel mais competitivo e atraente”, afirma Amaral.

Suíte Vip do Vale Suíço Resort
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Accor renovou três hotéis da 
capital paranaense

A Accor apresentou em agosto três hotéis 
da rede de Curitiba (PR) que passaram por 
completa remodelação: o ibis Styles Curitiba 
Batel, que agora apresenta decoração 

temática que homenageia o espaço; o ibis 
Styles Curitiba Santa Felicidade, que recebeu 
decoração inspirada nas massas italianas; 
e o Mercure Curitiba Aeroporto, renovado 
para ganhar a marca da Accor e que tem a 
regionalidade como seu principal pilar. 

Na fachada do ibis Styles Curitiba Batel, o 
visitante encontra uma ilustração de um urso 
amarelo astronauta vestindo terno, criação 
que faz parte do projeto Alto*Contraste, do 
artista Lou Dedubiani, responsável por outras 
ilustrações exclusivas do interior da unidade 
que representam a relação do ser humano 
com o universo.

Seguindo a linha da marca ibis Styles, o 
hotel conta com design criativo, divertido e 
moderno. As luminárias da recepção e do 
restaurante remetem ao brilho dos astros, que 
também é lembrado na saída dos elevadores, 
com o teto repleto de luzinhas, fazendo alusão 
às milhares de estrelas do céu. Além disso, há 

Paredes dos quartos do ibis Styles Curitiba Batel foram decoradas com uma imagem grande da Terra

o padrão da decoração moderna e clean, 
característica do resort. Todas as acomodações 
são amplas e possuem piso frio. “Além de ampliar 
a oferta de acomodações para nossos públicos de 
lazer e de eventos, ambos em crescente demanda, 
também investimos em tecnologia, com um novo 
sistema de internet UniFi com rádio Wi-Fi individual 
em todas as suítes. O paisagismo e a decoração 
de todo o empreendimento também foram 
modernizados. Nosso objetivo é apresentar um 
resort cada vez mais encantador e acolhedor para 
nossos hóspedes”, comentou Thiago Borges, Diretor 
comercial do Vale Suíço. 
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ibis Styles Curitiba Santa Felicidade
O empreendimento ganhou decoração 

inspirada nas massas, projeto arquitetônico 
de Catherine Moro Arquitetura em 
homenagem ao bairro com influência 
italiana ‘Santa Felicidade’. Ao redor do hotel, é 
possível ver luminárias em forma de panelas, 
escorredores de macarrão e raladores de 
queijo. As paredes receberam adesivos 
inspirados em ingredientes para preparar 
uma massa. Os carpetes dos corredores 
exibem estampa temática, os armários dos 
quartos foram inspirados nos caixotes de 
tomates e as placas de identificação foram 
feitas em pratos decorativos. 

gravuras de constelações de Dedubiani e 
a frase do físico Albert Einstein: “o que é 
inconcebível a respeito do universo é que 
ele é absolutamente concebível”. 

Nos quartos, agora chamados de 
cápsulas espaciais, uma das paredes 
é decorada com uma imagem grande 
da Terra. A unidade ainda conta com 
academia e duas salas para eventos com 
capacidade para até 60 pessoas, que 
levam os nomes dos astrônomos Galileu 
Galilei e Nicolau Copérnico. 

O ibis Styles Curitiba Santa Felicidade 
também conta agora com um novo conceito 

Decoração dos 120 apartamentos do Mercure Curitiba Aeroporto é composta por paisagens com araucárias, 
características da região
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Restaurante do Hotel Vila 
d’este, de Búzios (RJ), passou 
por reformulação

Localizado no alto do Hotel Vila d’este, de 
Búzios, no Rio de Janeiro, o Altto Ristorante 

Vista do Altto Ristorante & Lounge Bar

de restaurante do grupo hoteleiro, o Capone’s. 
O cardápio destaca os sanduíches feitos com 
embutidos, ao estilo italiano. Uma estação 
exibe as opções de frios e os lanches, como 
o Sanduíche Capone’s, composto por salame, 
pepperoni, presunto, muçarela, tomate, 
cebolas roxas e alface, montados na frente do 
cliente. Para os vegetarianos, o menu oferece 
versões sem carne. 

O hotel aceita cachorros com até 15 quilos e 
há quartos que acomodam até quatro pessoas. 
No quesito lazer, Espaço Kids, piscina aquecida 
e academia compõem os atrativos. 

Temática de tribo
Já o Mercure Curitiba Aeroporto foi 

remodelado para ganhar a marca da Accor, 
que tem a regionalidade como seu principal 
pilar. Essa inspiração, baseada na tribo 
indígena brasileira Kaingang, que deu origem 
ao nome Curitiba, se reflete no design e na 
oferta gastronômica. A tribo tem como base 
alimentar o milho, raízes, tubérculos, peixes e 
carnes, ingredientes que serviram de inspiração 
para o cardápio do novo restaurante ZEA, 
comandado pela Chef Rose Panho e aberto 
para hóspedes e visitantes externos. 

No cardápio, insumos coloniais como queijos, 
embutidos e mel, e receitas originais da tradição 
das famílias e tropeiros, como o Barreado e o 
Entrevero. Além disso, cervejas artesanais e 
vinhos da região fazem parte do menu.

A decoração dos 120 apartamentos, que 
acomodam até dois adultos e uma criança, 
é composta por paisagens com araucárias, 
características na região. Artefatos como a 
luminária feita da cestaria indígena e a marca 
de guerra, de pintura vermelha, são observadas 
em vários detalhes do hotel. O design do 
Mercure Curitiba Aeroporto e do restaurante 
ZEA foi criado pelo arquiteto Darley Voltolini, da 
EA+ Arquitetos Associados.

Entre os serviços oferecidos estão 
academia, bar, lavanderia, salas de eventos e 
translado gratuito ida e volta para o Aeroporto 
Internacional Afonso Pena. O hotel também é 
Dog Friendly. 
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& Lounge Bar, comandado pelo Chef 
de cozinha Abílio Baker, acabou de 
ser ampliado e redecorado. O menu 
também passou por mudanças e, agora, 
apresenta pratos da culinária italiana 
em equilíbrio com sabores brasileiros. 

No novo cardápio, opções como 
Fettuccine com tinta de lula e lagostim, 
Cordeiro braseado ao vinho tinto com 
polenta, o Cherne al cartoccio, feito com 
peixes frescos da região, e o Ceviche de 
camarão na papaia. O clássico Tiramisù, 
feito com mascarpone trazido da Itália, 
é uma das novidades no menu de 
sobremesas. 

As evoluções da arquitetura foram 
pensadas para valorizar a luminosidade 
e o jardim, além de criar um espaço 
amplo de aconchego. “Com vista para o 
horizonte, o Altto prima pela descontração 
sofisticada de seus ambientes”, comenta 
a proprietária e empresária Bárbara 
Ronchi. “As mudanças estavam sendo 
planejadas desde o ano passado, e o 
resultado foi uma reformulação quase 
total, mas permanecendo com a vista 
panorâmica que temos da baía, que 
agrega valor ao nosso restaurante”, 
complementa ela. 

Hotéis Blue Tree de São 
Paulo e de Porto Alegre 
apresentam novidades

Buscando sempre a excelência 
no atendimento a seus hóspedes, 
empreendimentos da rede Blue Tree de 
São Paulo e da capital gaúcha anunciam 
novidades. O hotel Blue Tree Towers 
Millenium Porto Alegre, localizado a 
apenas 15 minutos do Aeroporto Salgado 
Filho, está investindo no retrofit de suas 
suítes de 38m² e 58m². As obras tiveram 
início no dia 5 de agosto e a previsão 
de entrega é para o final do mês de 
setembro deste ano.

Entre as novidades estão um projeto 
luminotécnico direcionado ao conforto 
visual e a repaginação dos quartos, com 

a atualização de mobílias, quadros, lâmpadas 
e pinturas. Os amenities utilizados pelo 
empreendimento são da marca L´Occitane.

Além de apartamentos decorados, o hotel 
conta com piscina panorâmica (coberta e 
aquecida), fitness center, sauna, restaurante 
Variettá com gastronomia internacional, 
business center, seis salas para eventos com 
capacidade para até 150 pessoas, lobby bar e 
serviço de room service.

Já o Blue Tree Premium Morumbi (SP) 
apresentou em agosto seu novo Spa, a Clínica 
Oriental, oferecendo mais uma facilidade para 
o bem-estar dos seus hóspedes e clientes. O 
espaço conta com variedade de massagens, 
como shiatsu, anmá na maca, quick massage, 
reflexologia, drenagem linfática, pedras 
quentes, dentre outras especialidades. O 
horário de funcionamento é das 8h00 às 22h00.

Combinando com o Spa, o espaço fitness 
do hotel tem piscina coberta e climatizada, 
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solarium, academia e serviço de bar. A unidade 
está localizada em frente ao shopping Center 

Espaço de uma das suítes do Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre já reformadas

Clínica Oriental conta com variedade de massagens

Morumbi e oferece gastronomia variada no 
restaurante Noah. 
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NH Curitiba The Five é destaque em ranking internacional
O empreendimento faz parte de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo e busca o conforto e 

o bem-estar do hóspede acima de tudo

Entrada do complexo multiuso The Five com a escada rolante que dá acesso ao hotel
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Em seus dois anos de operação, o NH Curitiba 
The Five tem se consagrado como uma das 
melhores opções em hospedagem na capital 
paranaense. É o que relata o Relatório Interno 
de Satisfação ao Consumidor divulgado pelo 
NH Hotel Group, que engloba avaliações de 
hóspedes recebidas através dos principais sites 
de viagem do mundo. De acordo com o ranking, 
a unidade brasileira é referência em boas 
avaliações, sendo que, no primeiro semestre 
de 2019, o hotel ficou em primeiro lugar no 
comparativo da América Latina e em terceiro 
lugar no comparativo mundial. O segredo do 
sucesso está na gestão de Antônio Albuquerque, 
Diretor geral do hotel, e sua equipe, que realiza 
cada etapa do contato com o hóspede prezando 
pelo bem-estar e conforto acima de tudo. 
“Temos uma equipe escolhida entre os melhores 
profissionais de Curitiba, não exclusivamente 
oriundos da hotelaria. Nosso processo de 
seleção busca atitude hospitaleira tanto 
quanto as competências e habilidades. Aliado 
a isto, o clima organizacional que promovemos 
busca sempre a evolução de cada um dentro 
da empresa. As oportunidades são sempre 

A marca NH Hotel Group é uma operadora 
multinacional consolidada e uma das principais 
empresas hoteleiras da Europa e América, 
onde opera mais de 350 hotéis. Desde 2019, a 
Companhia tem trabalhado em conjunto com a 
Minor Hotels na integração de suas marcas de 
hotéis sob o mesmo chapéu corporativo com 
presença em mais de 50 países no mundo. Um 
portfólio composto por mais de 500 hotéis com 
as marcas: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, 
Anantara, Avani, Elewana e Oaks. Essas marcas 
completam um conjunto amplo e diversificado 
de hotéis conectados com as necessidades e 
desejos dos viajantes globais de hoje.

Por isso, existe uma grande preocupação com 
o conforto e bem-estar do hóspede, a começar 
quando ele faz uma reserva. “Diariamente é feito 
um tracking de todos os canais de avaliação, 
adicionalmente a NH monitora a partir do seu 
HQ em Madrid que em tempo real, nos aciona. 
A partir da detecção, fazemos um contato com 

preenchidas primordialmente com estagiários 
ou aprendizes”, destaca Albuquerque.

O lobby é integrado à recepção, ao bar e dá acesso ao restaurante
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o hóspede para mais informações referentes a 
hospedagem”, revela Albuquerque. 

Uma vez no hotel, existe uma busca por 
preferências feita pelos concierges visando 
proporcionar um elevado nível de surpresa 
e satisfação. Isso acontece através do 

direcionamento do bem-estar a partir do gosto 
de cada um (preferência ou restrição alimentar, 
hábitos e hobbies, etc.) ou através do tratamento 
individualizado, que os faz sentir especiais.

O resultado inédito se dá não só pela 
excelência praticada no atendimento, mas 
também pelas particularidades substanciais 
do ambiente em que se encontra. O hotel tem 
localização privilegiada, no charmoso bairro 
do Batel, que concentra os melhores bares 
e restaurantes da cidade e também é parte 
do complexo multiuso The Five: hospedagem, 
restaurante, lojas, unidades comerciais e 
residenciais, que se encontram em espaços 
integrativos. Por ali, é possível encontrar 
perfis completamente diferentes dos que 
estão acostumados a circular pelos lobbies 
corporativos: jovens empreendedores e famílias 
desfrutam dos benefícios do complexo e trazem 
um ar fresh ao empreendimento, que exalta essas 
características através de eventos autênticos e 
abertos ao público, como a parceria com o Cão 
Veio, do Chef Henrique Fogaça, realizada no mês 
de agosto. O terraço do hotel recebeu o famoso 
gastropub por quatro sábados consecutivos, 

Antônio Albuquerque: “Fazemos de tudo para que a 
estada de nossos hóspedes seja memorável”

A gastronomia é um dos pontos fortes do empreendimento
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amigo de quatro patas. O cuidado com os 
hóspedes humanos se estende também aos 
animais: “Quando sabemos que um hóspede pet 
vai chegar, deixamos sempre um mimo de boas-
vindas no quarto, além de todos recursos essenciais 
para a estada, como tapetinho higiênico, caminha 
e comedouro”, ressalta Albuquerque.

Com 180 quartos espaçosos, decorados pela 
arquiteta Patrícia Anastassiadis, o hotel atrai 
quem preza pelo bom gosto. No centro de eventos, 
encontram-se salas de conferência flexíveis 
e funcionais que podem se unir em um único 
espaço, comportando até 200 pessoas, além de 
salas executivas para reuniões equipadas com 
modernas ferramentas audiovisuais, mobília 
confortável e toda a estrutura de catering sob 
responsabilidade do restaurante do hotel. Esta 
unidade é a primeira propriedade da marca no 
Brasil e segue as diretrizes da companhia, que 
foi fundada em 1978 na Espanha e, atualmente, 
está inserida no portfólio do grupo Minor Hotels, 
tornando-se um dos maiores grupos hoteleiros 
do mundo.

com banda de blues e encontro de carros 
antigos, fomentando a cultura e a gastronomia 
da cidade. 

O universo gastronômico é um dos grandes 
atrativos do empreendimento, que conta com 
o restaurante próprio da rede, o Trinitas. Com 
iluminação natural o restaurante tem inspirações 
mediterrâneas, e o menu é comandando pelo 
Chef Silvonei Souza, sendo composto de opções 
para o almoço, para quem não abre mão de um 
conceito rápido e sofisticado e, para o jantar, 
com uma gama maior de iguarias como as 
deliciosas carnes e massas. A qualidade se faz 
representar também através do encantador 
e variado café da manhã, internacionalmente 
reconhecido, que pode ser usufruído por um valor 
à parte por quem não está hospedado no hotel. 
Aos domingos, o café se estende e é servido até 
o meio-dia. Já no lobby bar do hotel, é possível 
consumir coquetéis e drinques artesanais em 
um ambiente moderno e aconchegante.

Outro destaque do NH Curitiba The Five é a 
hospedagem Pet Friendly, criada para atender 
aqueles que não querem se separar do melhor 

Os apartamentos são bem amplos e confortáveis
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Serviço de compartilhamento 
de carro elétrico é lançado em 
São Paulo

Beep Beep a partir de agora não é mais 
simplesmente o som da buzina de um carro, mas 
o nome de uma empresa de locação de carros 
elétricos via aplicativo que está operando na 
capital paulista. Essa é a primeira empresa de 
compartilhamento de carro elétrico com aluguel 
por minuto, e chega ao mercado com o objetivo de 
transformar a forma de se locomover nas grandes 
cidades, por meio de tecnologia sustentável. Ela 
já nasce grande, com dez carros em sua frota do 
Renault modelo ZOE que possui tecnologia de 
última geração e uma bateria com autonomia para 
mais de 300 quilômetros e tecnologia de recarga 
regenerativa durante a frenagem, além de ser 
fácil e super rápido recarregá-la. O carro possui 
tecnologia de última geração e com 100% de torque 
desde o início, ele vai de 0 a 50km/h em 4s. Além 

disso, possui baterias que não viciam, regeneração 
de energia e é projetado para garantir máxima 
eficiência dos componentes.

A empresa já cadastrou mais de 60 pontos 
de carregamento, entre eles o Tivoli Mofarrej São 
Paulo. As estações de carregamento das baterias 
concentram-se nas regiões Sul e Oeste da capital 
paulista e estão instaladas em algumas unidades do 
Supermercados St. Marche e dos estacionamentos 
da rede Netpark, além de alguns condomínios 
corporativos administrados pela JLL, e do Shopping 
Market Place. 

A Beep Beep funcionará totalmente via app, 
sendo que a abertura e o fechamento da porta do 
veículo são feitos via aplicativo. E para garantir a 
praticidade e a comodidade do serviço, os usuários 
poderão devolver os carros em qualquer estação 
Beep Beep. O modelo de negócios é parecido com 
os das bicicletas e patinetes elétricas e eles não 
devem ser concorrentes, é o que acredita André 
Moreira Fauri, Fundador da empresa. Já o CEO e Co-

Da esquerda a direita da foto, André Moreira Fauri e Fábio Fagionato, os idealizadores do Beep Beep
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fundador da empresa, Fábio Fagionato destaca que 
a meta é atingir 30 carros ainda esse ano e estar 
com uma frota de 300 veículos até 2021. E o valor 
da cobrança é uma das apostas de Fagionato para 
alavancar negócios e conquistar mercados. “O 
usuário paga um valor fixo de R$ 4,90 por uso e mais 
R$ 0,60 por minuto, mas esse valor vai diminuindo 
progressivamente pela quilometragem andada, 
podendo chegar a R$ 0,18 a partir de 48h00 de uso. 

Samba Angra dos Reis 
apresenta passeio em 
embarcação subaquática

O Samba Angra dos Reis (RJ) anuncia um 
novo passeio disponível aos hóspedes do hotel: 
a Hidronave SAMBAquática, uma lancha que 
conta com uma espécie de lupa no assoalho 
por onde os passageiros podem apreciar toda 
a biodiversidade marinha da região de Angra. 
A novidade é operada pela H2Ondas, empresa 

especialista em turismo náutico, parceira do 
Samba Angra dos Reis, e possui capacidade para 
até 30 pessoas. 

Hóspedes contam com 25% de desconto e 
as saídas, com roteiro determinado no início do 

Lancha conta com uma espécie de lupa no assoalho
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passeio de acordo com o clima, são da marina 
privativa do hotel. “Essa embarcação foi projetada 
para ações militares russas e só foram fabricados 
30 exemplares no mundo. No Brasil são apenas 
três, uma em Ubatuba (SP), outra em Fernando 
de Noronha (PE) e essa em Angra dos Reis. É 
realmente um passeio exclusivo e imperdível”, diz 
Fred Carvalho, CMO da rede Samba Hotéis.

Blue Tree Towers Caxias do Sul (RS) 
registrou crescimento nas receitas 
de hospedagem, eventos e A&B

O Blue Tree Towers Caxias do Sul, situado na 
Serra Gaúcha, registrou no primeiro semestre 
de 2019 o crescimento de 14% em quantidade 
de hóspedes, 13% em receitas oriundas de 
hospedagem, 10% em alimentos e bebidas, além 
de outros 10% em eventos, em comparação aos 
seis primeiros meses do ano passado. 

Localizado próximo ao aeroporto Hugo 
Cantergiani, e a uma hora de carro de Gramado, 
o hotel também comemora o aumento de 10% 
na locação de salas em comparação com o 
primeiro semestre de 2018. Já o crescimento de 

locação de equipamentos, como retroprojetor, 
tela, sonorização, tradução e videoconferência, 
foi de 79%.

Infinity Blue Resort & Spa (SC) 
apresenta novidades em seu 
setor de eventos

Com a premissa de sempre aprimorar seus 
serviços em busca de excelência, o Infinity Blue 
Resort & Spa, de Balneário Camboriú, Litoral Norte 
de Santa Catarina, aposta em uma parceria com 
a Soul Cozinha de Festas, empresa que ficará 
responsável por toda a organização e serviço 
de alimentos dos mais variados tipos de eventos 
sociais realizados no hotel, como casamentos, 
aniversários, formaturas, jantares, bailes, shows, 
além de coffee breaks, coquetéis, treinamentos, 
feiras e palestras. 

O resort tem à disposição o Centro de Eventos 
Embraed, um local que engloba 11 espaços que 
comportam até 1250 pessoas e apresentam 
diversas disposições (formato de auditório, em U, 
escola, espinha de peixe, coquetel e outros). Para 
maior comodidade, o empreendimento também 

Sala de eventos do Blue Tree Towers Caxias do Sul
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oferece um estacionamento com capacidade 
para até 460 carros. “Estamos felizes em trabalhar 
com uma empresa desse porte. Tenho certeza 
que a Soul Cozinha de Festas agregará valor e 
consolidará cada vez mais o resort no segmento 
de eventos”, destaca Juliana Campeoto, Gerente 
comercial do Infinity Blue. 

Hotel Hilton São Paulo 
promoveu noite de Jazz no 
Terraço Armazém Morumbi

Buscando sempre por inovação e originalidade, 
o Hilton São Paulo Morumbi, em parceria com a 
vinícola sul-africana Nederburg, criou um evento de 
Jazz, gastronomia e vinhos, que aconteceu no dia 22 

Vista aérea do Infinity Blue Resort & Spa
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de agosto no Terraço do Armazém Morumbi. 
Ao som da banda RG Jazz Trio, o festival ofereceu 

os vinhos Nederburg harmonizados com um menu 
composto por mesa de antepastos, com ciabatta, 
baguette, pães rústicos, patês de gorgonzola, de 
azeitona preta e de salsinha e alho; queijos, como 
o gorgonzola, o provolone e a mozzarella de búfala 
regada com azeite e orégano; salame, presunto 
royale, frango à passarinho, torresminho, mini 
pastéis, coxinha e linguiça aperitivo, além de caldos 
de feijão e de mandioquinha.

Hotéis do IHG receberam clientes 
corporativos com apresentação 
de musical da Broadway

O Holiday Inn Parque Anhembi, o 
InterContinental São Paulo e o Staybridge Suites 
São Paulo, empreendimentos administrados 
pelo IHG – InterContinental Hotels Group, 
promoveram em 16 de agosto um coquetel na 
varanda da FAAP, antecedendo o espetáculo 
sucesso da Broadway PIPPIN. O evento teve como 
objetivo fortalecer a união das propriedades IHG 
em São Paulo, agradecendo aos selecionados 
clientes corporativos fiéis às três marcas, 
presentes globalmente.

Os hotéis foram escolhidos pelos produtores 
Charles Moeller e Carlos Botelho para hospedar o 
elenco, incluindo nomes como: Stephen Schwartz 
(compositor da trilha do espetáculo, ganhador 
de Oscar, Grammy e Tony), Totia Meirelles, Mira 
Haar, João Felipe Saldanha, Mariana Gallindo, 
Fernando Patau, Thiago Machado, entre outros 
artistas. O musical PIPPIN, ganhador de cinco 
Tony Awards, narra a fábula do príncipe Pippin, 
herdeiro do rei Carlos Magno, em busca do 
sentido da vida em meio a uma crise existencial.

Terraço Armazém Morumbi

Equipes de vendas, marketing e eventos dos três empreendimentos de SP e do IHG que participaram dessa ação
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Hotel Transamérica Berrini 
planeja incrementar ainda 
mais o Rooftop

O espaço localizado no 24º andar do 
empreendimento e com uma vista privilegiada 
da região da Berrini, recebe muitos eventos 
sociais como palestras, coquetéis, desfiles, 
festas de confraternização e degustações 
gastronômicas. Agora, projeta promover 
eventos diferenciados para ser uma alternativa 
de entretenimento noturno na capital paulista. 
“Nosso espaço é muito bem decorado e 
procurado para eventos sociais e corporativos 
e, agora, queremos abri-lo mais ao público em 
geral. Para isso, estamos criando um projeto para 
promover noites temáticas e musicais. Podemos 
ter, por exemplo, a noite do Blues, do Jazz, do Soul, 
MPB, shows de stand-up, entre outros. O objetivo 
é criar atrações para fomentar o espaço e ser 
uma alternativa de entretenimento noturno na 
capital paulista”, destaca Eliana Ribeiro, Gerente 
geral do empreendimento, que passou a fazer 
parte do portfólio da rede Transamérica em 
dezembro do ano passado.

O Rooftop passou por uma ampla reforma 
que exigiu R$ 1,5 milhão em investimento e sua 
entrada em operação coincidiu com a nova 
administração por parte da rede Transamérica. 
Inspirado nos rooftops de Nova York, o Rooftop 

Berrini tem capacidade para 300 pessoas em 
coquetel e conta com decoração temática, com 

O rooftop passou por uma ampla reforma e quer se posicionar como uma alternativa de 
entretenimento noturno na capital paulista
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vários objetos e peças, como um elefante talhado 
em madeira, duas estátuas de Buda dourados 
indiana, jardim vertical e duas palmeiras Phoenix, 
entre outros objetos que compõem essa decoração 
exótica. E grande parte dessa decoração veio de 
navio da Índia para o Brasil.

O espaço conta com pé direito de 8 metros, 
janelas rodeadas com sofás acompanhados 
com vista para Marginal Pinheiros, Skyline e pôr 
do sol da cidade. Somado a isso, está um lounge 
exclusivo no 1ª Pavimento com vista para piscina, 
Espaço Zen, no piso Mezanino com sala exclusivas 
para prática de yoga, meditação, reiki, entre outras 
atividades holísticas.

Hotel Fairmont Copacabana (RJ) 
conta com linha exclusiva de mel

Inaugurado na capital fluminense no começo 
do mês de agosto, o Fairmont Copacabana, 

primeira unidade da marca de luxo da Accor na 
América do Sul, firmou parceria com o apiário 
Amigos da Terra, empresa localizada na região 
de Nova Friburgo, para produzir, artesanalmente, 
uma linha exclusiva de mel para o hotel. 

Com sabor suave e coloração clara, o mel 
será oferecido em forma líquida e em favo, 
possibilitando maior versatilidade de uso nas 
receitas nos três pontos de alimentação do 
Fairmont Copacabana, abertos ao público em 
geral: o restaurante Marine, o Spirit Copa Bar e 
o Coa&Co Café. 

À frente das cozinhas do empreendimento, o 
Chef francês Jérôme Dardillac é um entusiasta 
da iniciativa. “O conceito de gastronomia do 
Fairmont Copacabana foi pensado para trazer 
conexões genuínas aos nossos hóspedes. 
Alinhados com a marca, buscamos fornecedores 
artesanais, garantindo alta qualidade com 
ingredientes nacionais e regionais”, destaca. O 

O Chef francês Jérôme Dardillac durante visita ao apiário



Mercado

61

mel do Fairmont Copacabana é resultado de 
florações silvestres de laranjeiras, assa peixes e 
eucaliptos visitados pelas abelhas. 

Internacionalmente, a rede Fairmont 
mantém uma constante busca por formas 
criativas de aprimorar sua plataforma 
‘Fairmont Sustainability Partnership’. Um 
exemplo desse empenho é o programa ‘Bee 
Sustainable’, um pilar da marca Fairmont que 
conta, atualmente, com 40 apiários em suas 
propriedades, com colmeias instaladas nos 
jardins dos telhados e em outras áreas de suas 
unidades ao redor do mundo.

GR VACATION inaugurou novas 
salas de vendas

A GR VACATION, empresa comercializadora de 
tempo compartilhado do GR GROUP, aproveitou 
a temporada de férias de julho para lançar duas 
novas salas e revitalizar outras duas, visando 

levar a milhares de famílias o sonho de ter a sua 
casa de férias.

Seguindo este propósito e o plano de expansão 
do grupo com a abertura de novos mercados, 
a criação de espaços, como a sala de vendas 
“offsite” instalada no Novo Shopping Ribeirão 
Preto (SP), são essenciais, de acordo com Rodolfo 
Rezende, CEO da GR VACATION, para proporcionar 
experiências positivas aos clientes. “Um de 
nossos valores é sempre inovar com excelência, 
por isso trouxemos a tecnologia da realidade 
aumentada com o uso de óculos especiais, que 
dão a real sensação de estar no local com visão 
em 360º, além de salas multimídia, videowall e 
displays de 75 polegadas, aumentando ainda 
mais a experiência de conhecer nossos produtos 
e resorts”, destacou o executivo.  

Os clientes que aproveitaram a temporada 
no complexo Barretos Country Thermas Park, no 
interior de São Paulo, aprovaram a nova sala de 
vendas, com visão panorâmica para o parque 
e apresentando detalhes do empreendimento, 



Mercado

62

também em realidade virtual. “Há três anos 
começamos o plano de expansão do Barretos 
Country Thermas Park. No final do ano passado, 
entregamos a primeira torre do Thermas 
Suítes e a segunda já está em construção. Ao 
final do projeto serão entregues mais de 700 
apartamentos”, enfatiza Gustavo Rezende, Diretor 
executivo do GR GROUP.

As salas já existentes foram revitalizadas 
seguindo o novo branding do grupo. O ‘Espaço 
Royal’ fica dentro do Wyndham Olímpia Royal 
Hotels, na Estância Turística de Olímpia (SP). 
Já a ‘Sala Serra Madre’ está localizada em Rio 
Quente (GO), e comercializa exclusivamente 
o Vacation Club. “Instalamos e revitalizamos 
essas novas salas pensando em difundir a ideia 
do tempo compartilhado e férias inteligentes 
que, embora estejam em alta, estão apenas 
começando no Brasil. Assim, visamos contribuir 
com a consolidação dos destinos Olímpia e 
Barretos no estado de São Paulo, Rio Quente 
em Goiás e Gramado no Rio Grande do Sul, 
afinal, acreditamos nesses destinos e atraímos 
também novos públicos em potencial”, completa 
Rodolfo Rezende.

Atlantica Hotels realiza ações 
de relacionamento com trade 
de Turismo

Com o tema ‘culinária’, a Atlantica Hotels promove 
um ciclo de eventos de relacionamento com os 
profissionais do trade de Turismo, contemplando 
seis etapas no 2º semestre deste ano. O primeiro 
encontro foi dedicado aos principais clientes 
intermediários dos hotéis de Campinas e região, 
com uma aula do chef Itamar Ramalho, expert 
em churrasco. Com formato intimista, o evento, 
realizado no Smoke House de Campinas, contou 
com a presença de mais de 25 profissionais do 
trade. “Investir em ações deste tipo é indispensável 
para termos ainda mais destaque no mercado 
e, consequentemente, gerar mais negócios para 
nossos hotéis”, pontua Letícia Barbosa, Analista de 
marketing & loyalty da Atlantica.

Outra edição foi realizada em 19 de agosto, em 
Belo Horizonte (MG), ocasião em que a Chef Ana 
Clara Valadares promoveu uma aula show com 
receitas versáteis. No dia 13 de setembro, o evento 
aconteceu em Brasília (DF), com a preparação de 
uma culinária criativa com harmonização de vinhos, 
guiada por um Sommelier. 

Cores vibrantes deixaram as salas mais atrativas
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Em seguida, a praça será Fortaleza (CE), no dia 23 de 
setembro, oferecendo aos participantes menu de carnes 
argentinas, com especialista em vinhos. No dia 11 de outubro, 
o encontro será em São Paulo (SP), e trará música, toques 
e cheiros, desafiando os convidados a decifrá-los sem 
o auxílio da visão. O Rio de Janeiro (RJ) encerra o ciclo de 
eventos no dia 31 de outubro com apresentação de uma 
culinária nobre. Os eventos de relacionamento da Atlantica 
Hotels continuarão também com a realização de ações VIPs, 
dedicadas ao público B2C, por meio da seleção e envio de 
presentes aos principais hóspedes nacionais de cada hotel.

Restaurante do Staybridge Suites 
São Paulo começou a atender 
visitantes externos

Localizado no piso térreo do hotel Staybridge Suites São 
Paulo (SP), o restaurante Família Castro, especializado em 
cozinha internacional, passou a atender não só hóspedes 
como também visitantes externos. 

Salão do restaurante Família Castro

Objetivo é gerar mais negócios aos hotéis da rede
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No almoço, o espaço gastronômico oferece um 
buffet livre que inclui saladas, pratos quentes e 
sobremesas, de segunda a sexta-feira, das 12h00 
às 15h00. Às quartas-feiras, a tradicional feijoada 
completa o cardápio. 

No jantar, feriados e fins de semana, as opções 
são à la carte e incluem Camarão à milanesa com 
arroz branco e batata rústica; Chateaubriand, um 
medalhão alto com purê de batatas e molho madeira 
com champignon; Lasanha vegetariana (berinjela e 
abobrinha gratinada no queijo minas); além de opções 
para veganos, como Salada de mix de folhas com 
tomate cereja, palmito, vegetais, manga e amêndoas. 

Malai Manso Resort (MT) promove 
show de Zezé Di Camargo e Luciano 

Localizado na Chapada dos Guimarães, no Mato 
Grosso, o resort Malai Manso recebe, no dia 21 de 

setembro, o show de Zezé Di Camargo e Luciano, 
com a turnê ‘Romântico Demais’. A dupla sertaneja 
foi um dos primeiros artistas a se apresentar no Malai 
Manso desde a sua inauguração. Com eles, o resort 
mato-grossense deu início ao projeto intitulado 
Malai Music, que desde então vem trazendo para 
a Chapada dos Guimarães diversos nomes da 
música brasileira, como Cláudia Leite, Alexandre 
Pires, Chitãozinho & Xororó e, mais recentemente, 
Bruno e Marrone. “O retorno de Zezé Di Camargo 
e Luciano ao Malai é a consolidação do sucesso 
do Malai Music, que já faz parte do calendário 
de eventos e movimenta nossa região”, destaca 
Ricardo Gouveia, Diretor comercial do resort.

O empreendimento dispõe de mais de 3 mil m² 
de piscinas e variadas atividades de lazer como 
tirolesa, arvorismo, paredão de escalada, trilhas, 
arco e flecha, quadras de tênis e poliesportivas, 
stand up paddle, caiaque e passeio de lancha.

Piscina do Malai Manso Resort
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VAG confecções traz novidades e soluções em decoração e cortinas 
para hotéis

Sabemos que cada hotel possui características 
próprias que se diferem dos demais, mas 
uma coisa todos os estabelecimentos têm em 
comum: a busca pelo bem-estar do cliente. E isso 
se faz de várias formas, a partir do atendimento 
de excelente qualidade, da oferta da culinária 
perfeita e também no zelo pelo quarto 
impecavelmente confortável, afinal de contas, 
é nesse espaço que o hóspede passa boa parte 
do tempo. Também é bastante sabido que nem 
sempre é possível mudar toda a estrutura de um 
apartamento de hotel, mas alguns itens podem - 
e devem - ser renovados para deixar o ambiente 
cada vez melhor e mais moderno. Aí que entram 

as cortinas e todo o enxoval decorativo para 
fazer a diferença.

No que se refere às cortinas, essas também 
ganharam outra função. O que antes era 
objeto decorativo apenas, hoje passou a ser 
algo necessário, principalmente quando a 
demanda dos hóspedes é por um espaço com 
luminosidade controlada, especialmente quando 
se leva em conta profissionais que trabalham 
à noite e dormem de dia. Nesse caso, cortina 
blackout é a recomendada por especialistas. 
A escolha do material também tem de ser de 
fácil limpeza. Mesmo ciente disso, alguns hotéis 
ainda arriscam adquirir cortinas fabricadas por 

Alguns dos colaboradores da área fabril da VAG
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estabelecimentos não especializados. Por isso, a 
escolha do fabricante é essencial.

E quando se fala em cortinas ou enxoval de 
decoração, a VAG Confecções é uma das empresas 
que mais se destacam. Com mais de 20 anos de 
atuação no mercado hoteleiro, contabilizando 
cerca de mil hotéis parceiros em todo o país, a 
empresa, que também é vencedora pelo sexto 
ano consecutivo do Troféu Fornecedor Destaque 
da Hotelaria na categoria cortinas, está sempre 
trazendo soluções para o setor. Recentemente, a 
VAG trouxe outra novidade: as cortinas romanas 
magnéticas, também ideais para o controle de 
luz. “Além de assessorar o cliente na escolha 
do material, levando em consideração toda a 
necessidade do hotel, desenvolvemos projetos 
de decoração de interiores com estampas e 
modelos diferenciados”, destaca a diretora 
executiva da VAG, Vanessa Andrade Gomes. 

Das pequenas pousadas às grandes redes 
de hotéis, a VAG virou referência no quesito 
inovação e atendimento. “Isso se faz pelo 

comprometimento com cada detalhe, desde o 
planejamento, a execução, até a pós-produção 
de cada serviço realizado”, finaliza Vanessa.

Os diretores da VAG, Vanessa Andrade Gomes e Ivan Gomes da Silva
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Realgem´s completa 30 anos de atividades e tem bons motivos 
para comemorar

A Realgem´s Guest Solutions está completando 30 
anos de atividades nesse mês de setembro e mantém 
na exclusividade dos produtos, na sustentabilidade e 
no conceito “eco-friendly” seus principais diferenciais. O 
pioneirismo também é uma marca da empresa, como 
a linha dos sabonetes embalados em Flow Pack, assim 
como a valorização dos ingredientes nacionais para 
homenagear a tropicalidade do Brasil. Linhas consagradas, 
como a Florence, continua sendo uma das mais vendidas 
e o grande mix de produtos, que hoje somam 15 linhas, 
atende todas as necessidades dos meios de hospedagem 
brasileiros, independente do porte ou perfil. Seus clientes 
têm à disposição linhas de luxo, econômicas, infantil, braile, 
dispensers e acessórios dos mais variados.

Ao longo dos anos, a Realgem´s firmou importantes 
parcerias, como a Natura, na distribuição de seus 
produtos, e com estilistas como Alexandre Herchcovitch 
e Isabela Capeto, que também levaram o nome da 
empresa para os mais luxuosos empreendimentos 
hoteleiros. A linha de cosméticos da Turma da Mônica 
também está no catálogo infantil da marca através de 
uma parceria exclusiva, assim como a linha talentos 

do Brasil, que contribui com o programa de agricultura 
familiar. “Uma das nossas preocupações é com a 
sustentabilidade, pois sabemos das ameaças ao meio 
ambiente e da exigência, não só dos hotéis, mas também 
dos consumidores, em relação a esse assunto. Nos 
preparamos para essa demanda e continuamos de olho 
nas inovações, para comprovar cada vez mais o nosso 
DNA verde”, comenta o CEO da empresa, Mauro Carvalho 
de Oliveira, que aparece na foto. 

Ele lembra de algumas ações sustentáveis e 
sociais que a empresa adota, como a substituição dos 
tradicionais minifrascos de amenities por dispensers 
e a parceria com a Childhood Brasil, contribuindo 
financeiramente para projetos da organização que 
trabalha pelo enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes. A empresa está preparando 
muitas novidades, como a comercialização das linhas de 
amenities The Vert e The Bleu da Bvulgari para luxuosos 
hotéis no Brasil. Consolidar presença internacional 
também faz parte da Realgem´s, que já abriu mercado 
na América Latina e está presente na Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Colômbia, Bolívia e Peru.

Mauro Carvalho de Oliveira, CEO da Realgem’s
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Os “Travesseiros do Coração” foram relançados 
recentemente. Agora, os três suportes  - firme, extra firme 
e médio - recebem tratamento antimicrobiano Vida & 
Saúde e são compostos com a Suport Fiber - uma fibra 
especial com alta capacidade de resiliência. 

Altenburg se destaca com o que há de melhor em cama e banho

Com uma coleção que traduz o bem dormir no 
bem receber, a marca Altenburg Hoteltex é sinônimo de 
pesquisa, inovação e qualidade.

Dormir bem é viver melhor. É aproveitar ao máximo a 
estadia e poder levar boas lembranças da hospedagem. 
O design, associado à tecnologia e qualidade das 
roupas de cama Altenburg Hoteltex, transforma 
espaços em ambientes mais aconchegantes, 
combinando delicadeza e conforto para proporcionar 
uma ótima noite de sono. São jogos de lençóis e fronhas 
100% algodão que vão do cetim 400 e 250 fios ao 
percal 200 fios. No cetim 400 fios, as fronhas recebem 
acabamento em soutache, que valorizam a peça com 
sutileza. Já as fronhas em cetim 250 fios são oferecidas 
em construções diferentes: de sofisticadas listras 
maquinetas à neutralidade clássica do branco liso. 
A linha Maison D’Art em percal 200 fios de algodão se 
diferencia pelo acabamento de rendas aplicadas, sendo 
indicada especialmente para suíte de núpcias. Opções 
em 180 fios misto e 100% poliéster de fácil manutenção, 
secagem rápida e praticidade completam o portfólio de 
jogos de cama Altenburg Hoteltex.
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A criteriosa seleção de matérias-primas, o rigoroso 
controle do processo produtivo e as constantes 
pesquisas garantem a qualidade superior dos 
Travesseiros Altenburg. Um grande diferencial está na 
linha de Travesseiros Tech e suas funcionalidades. O 
modelo Airflow mantém a temperatura neutra pelo 
tecido em trama 3D, que dá mais ventilação, deixando o 
travesseiro arejado. Já, o modelo Antistress possui fios de 
carbono que neutralizam a energia estática acumulada 
no corpo, melhorando a qualidade do sono. 

A coleção Altenburg Hoteltex de toalhas e pisos para 
banheiro atende diversos perfis. São confeccionadas 
em fio retorcido, o que garante mais maciez, maior 
absorção e durabilidade. Os modelos Bordeaux e Chez 
da linha Maison D’Art recebem aplicação de rendas. A 
customização com a marca do hotel é oferecida nas 
opções bordado e jacquard e em alto ou baixo relevo 
em toalhas de diferentes gramaturas. Toalhas de piscina 
em opções de cores e listas completam a coleção.

Funcionalidade e tecnologia nos travesseiros

Maciez, beleza e durabilidade nas toalhas 
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A Accor e a STX Desenvolvimento Imobiliário, 
incorporadora especializada em hotéis, 
assinaram contrato para a viabilização do 
ibis São Paulo Pinheiros (SP), cuja construção 
deverá receber um investimento na ordem de 
R$ 130 milhões.

Com previsão de abertura para 2022, o ibis 
São Paulo Pinheiros terá 328 apartamentos 
e ficará localizado na Rua dos Pinheiros. A 
poucos passos da estação do metrô Fradique 
Coutinho, que tem ligação com a Paulista, o 
Centro e a Rua Oscar Freire, o hotel também 
estará ao lado da Avenida Rebouças, principal 
eixo de ligação Paulista-Faria Lima, que oferece 
uma ampla infraestrutura de transporte.

Accor anunciou hotel ibis no 
bairro de Pinheiros, na capital 
paulista

Carmel Taíba Exclusive Resort 
entra em operação em dezembro

O empreendimento hoteleiro que está sendo 
construído na praia de Taíba (distante 70 km 
a oeste de Fortaleza, no município de São 
Gonçalo do Amarante), inicia as operações 
em dezembro deste ano. E as reservas já estão 
sendo feitas pelos seus canais de venda oficiais. 
Os primeiros check-in estão previstos para o dia 
18 de dezembro.

O objetivo do resort é proporcionar um 
atendimento exclusivo, gastronomia de alto 
padrão e hospitalidade. O projeto arquitetônico 
é assinado por Marcelo Franco, com interiores de 
João Armentano e paisagismo de Alex Hanazaki. 
Localizado em um rochedo sobre as falésias 
que se projetam para o mar, o hotel de dois 
hectares possui 36 acomodações, divididas em 
elegantes e privativas villas, com belas vistas, 
desenhadas para garantir conforto e luxo nos 
mínimos detalhes. Lá, o vento frequente, praia 
de mar quente, areia fina e coqueiros a todo 
lado formam o cenário perfeito para o dolce far 

niente. Sem contar a black pool — piscina de 
fundo escuro, que ganha tonalidade esverdeada 
devido aos reflexos do céu e mar.

Perspectiva artística da fachada do empreendimento
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O bairro de Pinheiros conta com uma variada 
oferta gastronômica e o empreendimento 
deverá seguir essa tendência e apostar 
na área de Alimentos e Bebidas. O hotel 

também disponibilizará área de eventos. “O 
ibis São Paulo Pinheiros será um marco para 
a Accor na capital paulista. O bairro está 
em transformação imobiliária, oferece um 
grande leque de restaurantes e bares e é uma 
localização estratégica. Além disso, estar a 
poucos passos do metrô e de ciclovias está 
totalmente alinhado com as novas tendências 
de mobilidade urbana, além de promover 
facilidade e conforto para nossos clientes”, 
destaca Abel Castro, Sênior vice-presidente 
de desenvolvimento de novos negócios Accor 
América do Sul.

De acordo com Marcelo Conde, da STX 
Incorporadora, com o objetivo de atender a 
crescente demanda de turismo executivo e de 
lazer na região, será desenvolvido um projeto de 
arquitetura moderna. “O ibis São Paulo Pinheiros 
contará com uma fachada imponente e terá 
todos os detalhes muito bem pensados, para 
oferecer a melhor experiência de hospedagem 
e integração com o bairro”, disse.

O ibis São Paulo Pinheiros tem previsão de 
abertura para 2022
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Wyndham Hotels & Resorts anuncia 
novas unidades em Cartagena e 
na República Dominicana

Como parte do fortalecimento de sua presença 
na América Latina, a Wyndham Hotels & Resorts, 
empresa de franquia hoteleira com mais de 9.200 
hotéis, comunicou em agosto, com a realização 
de cerimônia memorial de lançamento da pedra 
fundamental, a construção do novo Hotel Wyndham 
Garden em Cartagena, na Colômbia. 

Com um investimento de aproximadamente 
seis milhões de dólares, o Wyndham Garden em 
Cartagena deverá ser inaugurado até o final de 
2020, gerando quase 300 postos de trabalho na 
fase de construção e mais de 100 quando estiver 
operando. A unidade terá 90 quartos distribuídos 
em 14 andares, incluindo uma piscina e um centro 
de fitness localizado no piso superior, com uma vista 
para o mar e para a ‘cidade murada’ de Cartagena. 
O empreendimento também oferecerá restaurante, 
bar de piscina, quatro salas de reuniões e eventos, 
minimercado e estacionamento.

A rede hoteleira também anunciou que, junto com 
a empresa dominicana Profusion Group, vai construir 
oito empreendimentos da marca hoteleira ‘La Quinta 
By Wyndham’ na República Dominicana. O produto 
foi criado especialmente para turistas dominicanos 
e para os atuais membros da Wyndham Rewards. 

O investimento aproximado de capital feito 
pelo Profusion Group é de US$ 100 milhões para o 
desenvolvimento desta carteira de projetos composta 
por oito hotéis espalhados por todo o país através 
de um SPV administrado pela Universal – empresa 
nacional credenciada da República Dominicana. 
Inicialmente, os empreendimentos estarão localizados 
em quatro regiões: Punta Cana, La Romana, Boca 
Chica e Santo Domingo Pto. Caucedo.

Hampton by Hilton 
comemora 2500 hotéis em 27 
países e territórios

Em agosto, a Hampton by Hilton celebrou a 
abertura do seu hotel de número 2500: o Hampton 
by Hilton Lima San Isidro, no Peru, totalizando 
agora quase 260.000 quartos em todo o mundo, 
distribuídos em 27 países e territórios. Com mais de 
700 propriedades e mais de 93.000 quartos em seu 
plano de desenvolvimento, o maior já registrado na 
história da marca e dentro da empresa, Hampton 
está ajudando a impulsionar o crescimento da 
Hilton em seu centésimo aniversário. 

Um dos principais fatores para o sucesso global 
da Hampton by Hilton, segundo a Diretora Shruti, é 
a regionalização de protótipos de hotéis e projetos 
dos quartos da marca para atender as diversas 
necessidades de seus clientes. 

Marca hoteleira ‘La Quinta By Wyndham’ foi criada 
para turistas dominicanos

Fachada do Hampton by Hilton Lima San Isidro, no Peru
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Four Seasons Hotel at Comcast 
Center foi inaugurado no 
prédio mais alto da Filadélfia

O novo Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast 
Center abriu as portas no dia 15 de agosto e está 
localizado entre o 48º e o 60º andar do Comcast Center, 
prédio mais alto da cidade da Filadélfia e 10º lugar no 
ranking dos mais altos dos Estados Unidos. A proposta 
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IHG InterContinental Hotels Group 
anuncia hotel avid em Fresnillo, 
no México

Com o evento de lançamento de sua primeira 
pedra fundamental, realizado em agosto em Fresnillo, 
no México, o IHG - InterContinental Hotels Group – 
comunica a construção do primeiro hotel avid do 
país. A marca segue se expandindo e apresenta 
quase 200 contratos para novos locais. Mais de 60 
desses são empreendimentos em construção ou com 
planejamento de construção aprovado. 

Líderes do IHG, proprietários da Operadora MBA 
do México, assim como futuros proprietários de 
outros hotéis avid no México, foram convidados e 
escolheram funcionários para marcar a entrada da 
marca no mercado. Com previsão de inauguração 
para a primavera de 2020, o hotel de seis andares e 95 
apartamentos ficará localizado no Boulevard Paseo del 
Mineral S/N, Col. Emiliano Zapata, em Fresnillo, Zacatecas.

A avid foi planejada para atender as expectativas 
dos hóspedes em relação a itens básicos, porém feitos 
com excelência e ótima relação custo-benefício, e 
inclui design moderno, espaços públicos abertos e 
apartamentos aconchegantes. A marca já tem diversos 
hotéis abertos, com dez propriedades que devem ser 
inauguradas nos Estados Unidos até o final do ano e 
outras unidades adicionais em desenvolvimento no 
México e no Canadá, bem como o primeiro contrato 
assinado na Alemanha. 

Cerimônia de lançamento com líderes do IHG e proprietários

O bar JG SkyHigh, localizado no 60º andar, cobertura do prédio

da unidade é elevar a experiência de seus hóspedes 
seguindo a temática futurista, estilo do próprio edifício. 
Assim como todo o prédio do Comcast Center, os móveis 
do Four Seasons Hotel Philadelphia foram desenhados 
pelo arquiteto Norman Foster, da Foster + Partners. Para o 
interior, o Diretor artístico Jeff Leatham elaborou arranjos 
florais em seu estilo autoral. Suas criações estão presentes 
ao longo de todo o hotel, da entrada até o 60º andar. 

O coletivo de arte multidisciplinar team Lab idealizou 
uma instalação floral digital gigantesca para o lobby, no 
primeiro andar do edifício, que equivale a uma expressão 
moderna das tradicionais pinturas japonesas. Cada 
um dos 180 quartos e 39 suítes do Four Seasons Hotel 
Philadelphia garante vistas desobstruídas da cidade, 
com janelas do chão ao teto. As paisagens sonoras 
criadas com exclusividade pelo músico, produtor e artista 
visual Brian Eno, dão as boas-vindas aos hóspedes em 
seus quartos. Em parceria com a Comcast Corporation, 
todos os quartos e suítes oferecem a X1 Video Experience, 
incluindo cerca de 300 opções de canais e mais de 50 mil 
filmes e programas on demand. 
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Grupo Natos dobra capacidade de hospedagem do
Enjoy Olímpia Park Resort

Com a entrega das torres C e D, empreendimento com 912 apartamentos em estância turística no 
interior paulista se torna o maior do Brasil no segmento de multipropriedade

A estância turística de Olímpia, no interior 
de São Paulo, acaba de ganhar mais 456 
apartamentos hoteleiros com a entrada em 
operação das torres C e D do Enjoy Olímpia 
Park Resort. Com isso, o empreendimento que 
é administrado pela Enjoy Hotéis e Resorts, 
empresa associada ao Grupo Natos, passa 
a operar com 912 apartamentos. Eles estão 
distribuídos entre quatro edifícios de 17 andares, 
tornando-se o maior empreendimento do 
Brasil no segmento de multipropriedade. Mas 
em breve perderá esse posto, pois o Grupo 
Natos deverá entregar o Solar das Águas Park 
Resort, com mais 1000 apartamentos, em 2021, 
também em Olímpia (SP). “O Enjoy Olímpia 
Park Resort, agora com suas quatro torres, é 
uma realidade que vai além do progresso 
e do turismo. É um compromisso íntegro de 

cumprimento de prazos e de lealdade com 
nossos clientes”, diz Rafael Almeida, CEO do 
Grupo Natos, responsável pela incorporação, 
comercialização e gerenciamento de 
empreendimentos imobiliários de hotelaria e 
lazer em Olímpia.

Alexandre Zubaran, CEO da Enjoy Hotéis 
& Resorts destaca que o Olímpia Park Resort 
foi o primeiro empreendimento que a Enjoy 
implantou e colocou no mercado e que ele 
possui um grande valor simbólico e um marco 
para Olímpia. “O empreendimento significou 
um novo modelo de negócio, com proposta 
diferenciada e vocacionada exclusivamente 
para o lazer e para a família. E esse é um marco 
muito representativo, pois em pouco mais de 
um ano de operação, esse empreendimento 
atingiu números superlativos de produtividade, 

As quatro torres são modernas e contam com 912 apartamentos
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e virou referência para outras operações e empresas 
que desejam atuar neste mercado. Talvez esse seja 
o principal case de sucesso da Multipropriedade 
no Brasil, que agora atinge a maioridade com a 
operação de seus 912 apartamentos”, enfatizou 
Zubaran.

Segundo ele, o plano de divulgação desse 
empreendimento não altera, pois ele atinge um 
patamar superior e nível de maior intensidade. 
“Focamos mais energia nas ações voltadas para o 
fortalecimento de Olímpia como o principal destino 
de lazer e entretenimento e polo turístico do interior 
de São Paulo. Adotamos um estilo de gestão voltado 
para o lazer e uma política de comercialização 
inteligente, que representasse um custo benefício 
reconhecido pelos nossos clientes, e os nossos 
concorrentes ganharam muito com isso. Nossas 
diárias são a partir de R$ 557,00 e agregamos valor a 
esta diária com serviços e ingressos inclusos para os 
parques da cidade. Na diária estão inclusos ingressos 
para o parque aquático Thermas dos Laranjais, 3º 
parque aquático mais visitado do mundo e o 1º da 
América Latina, e agora adicionamos ingressos para 
o parque Vale dos Dinossauros, a grande novidade 
da cidade”, revela Zubaran.

Investimento de R$ 400 milhões
Esse foi o montante exigido para a construção e 

implantação desse empreendimento, sendo grande 

O lobby é bem amplo e já se nota o padrão de conforto do empreendimento
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parte captados no mercado de investidores. 
O empreendimento está gerando mais 
de dois mil empregos entre a obra e a 
operação e foi planejado para oferecer 
entretenimento, lazer e conforto para 
toda a família. Sua estrutura traz piscinas 
aquecidas, brinquedoteca, restaurantes, 
bares, salas de cinema, entre outras 
facilidades. O spa conta com massagens, 
tratamentos, banhos e muito relaxamento. 
Está equipado com uma piscina grande, 
duas banheiras de hidromassagem com 
aquecimento por trocador de calor e sauna 
para até 15 pessoas. Também disponibilizará 
serviço de massagem em cabanas na 
área externa local, que possui arquitetura 
contemporânea em seus 255 m².

As modernas edificações contam com 
912 apartamentos de um e dois dormitórios, 
mobiliados e equipados com geladeira 
da marca Electrolux, micro-ondas, ar 
condicionado nos quartos e na sala, Smart TV 
com acesso à internet, economizadores de 
energia da marca Onity. As toalhas, lençóis, 
travesseiros, colcha piquet e protetores das 
camas box da marca Americanflex foram 
fornecidas pela Teka. Os colchões fornecidos 
pela Americanflex da linha Revitale Hotel 

Os apartamentos são bem amplos e possuem uma boa infraestrutura
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contam com molejo TriPower produzido com 
uma quantidade maior de molas, aço com 

alto teor de carbono, reforços e borda com 
aço que reduzem a deformação e aumentam 

O spa está equipado com uma piscina grande, duas banheiras de hidromassagem com aquecimento por 
trocador de calor e sauna para até 15 pessoas
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Mall integrado
Um dos diferenciais do empreendimento 

para atrair o público passante e convertê-lo em 
futuros hóspedes é o Villa Mall Olímpia Park. Esse 
é um mall integrado ao resort, que possui cerca 
de 3.000 m² e está aberto todos os dias, das 
10h00 à meia-noite. É opção para os visitantes, 
moradores locais e das cidades vizinhas que 
querem aproveitar da variedade gastronômica 
e prorrogar sua diversão com a oferta de 
entretenimento. O espaço conta com um palco 
voltado para apresentações musicais e artísticas 

A Panasonic teve uma importante participação 
nesse empreendimento ao fornecer soluções 
completas no modelo Turn Key. Isso incluiu 
instalação e fornecimento dos equipamentos 
para os apartamentos e áreas sociais, 
envolvendo: a configuração das 450 câmeras de 
segurança com sala de monitoramento, cerca de 

a estabilidade e o suporte. Sua camada de 
conforto possui espuma AG, muito resistente 
e confortável, e com tecido maquinetado de 
alta resistência e beleza. Esses colchões são 
diferenciados para quem busca perfeitas noites 
de descanso durante a hospedagem. Coube à 
empresa A Janela Cortinas o fornecimento de 
cortinas em voil, blackouts, saias de cama e 
persianas rolos para os apartamentos. A Acend  
foi quem forneceu diversos equipamentos de 
iluminação em alumínio, como arandelas de 
dois fachos, embutido de teto e plafon redondo 
com led integrado. 

2000 aparelhos de ar condicionado split inverter, 
mais de 1.000 TV’s Smart e micro-ondas, sistema 
de PABX, sistema digital signage com telas e 
totens pelo empreendimento. Na sala de vendas 
foram fornecidos videowalls, televisores, uma 
sala de imersão com projeção mapeada, além de 
duas salas de cinema equipadas com projetores, 
telões e sistema de som de última geração.

O restaurante é aconchegante e tem design moderno
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e outros projetos artísticos. Com isto, o local deve 
se consolidar rapidamente como um polo de 
lazer e entretenimento na região. Esse mall que 

é integrado à área de lazer do empreendimento 
conta com várias lojas, ancorado pelas lojas do 
Burger King e, em breve, do Rock & Ribs.

O Villa Mall é um espaço integrado ao resort com cerca de 3.000 m²
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La Torre Resort (BA) participa 
do 4º Festival da Lagosta da 
Costa do Descobrimento

O restaurante Gino Gastronomia Praia do 
Mutá, do La Torre Resort, de Porto Seguro (BA), 
participa do 4º Festival da Lagosta da Costa do 
Descobrimento, que acontece entre os dias 11 e 20 
de outubro de 2019. 

O prato escolhido para o evento foi a Lagosta 
à Bottarga Sarda, assinado por Luigi Rotunno, 
Diretor geral do Grupo La Torre, que resolveu inovar 
reinterpretando a tradição italiana associando 
a Lagosta do Oceano Atlântico à Bottarga di 
Muggine da Sardenha, duas especialidades que, 
normalmente, são servidas separadamente, como o 
Spaghetti a La Bottarga ou a Lagosta a La Catalana. 

Bottarga de Muggine é a ova da Tainha, extraída 
inteira, limpa e salgada, antes de ser levemente 
comprimida, lavada e seca. “Compartilhar 
tradições culinárias italianas com a beleza das 
praias brasileiras é uma experiência inesquecível”, 
destaca Luigi. 

Grand Hotel Rayon (PR) 
promoveu noites de culinárias 
mexicana e italiana

Pratos clássicos das cozinhas mexicana 
e italiana fizeram parte da programação 
gastronômica de agosto do Garbo, restaurante 
do Grand Hotel Rayon, de Curitiba (PR), 
especializado em cozinha internacional 
contemporânea e comandado pelo Chef Thyago 
Rocha. No dia 8 de agosto, o Garbo apresentou 
a noite mexicana, oferecendo a hóspedes e 
público em geral pratos como Taquitos, Chilli e 
Nachos, composto por entrada, prato principal e 
sobremesa, além de um welcome drink. 

No dia 15 de agosto, o Garbo lançou a Pizza 
Night, apresentando um buffet de antepastos, 
uma pizza individual salgada, uma minipizza 
doce e uma taça de vinho. Fechando a 
programação, o Chef Thyago Rocha promoveu 
uma aula show, no dia 29 de agosto. Durante 
a experiência, o público aprendeu a fazer 
duas massas frescas e dois molhos, além de 

Lagosta à Bottarga Sarda
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degustar antepastos, vinho tinto e branco e 
uma sobremesa. O evento garantiu apostila e 
certificado para os participantes. 

Noite mexicana contou com pratos como Taquitos, 
Chilli e Nachos

Hilton São Paulo Morumbi 
apresenta culinária ítalo-
brasileira em novo menu

O cardápio do Canvas Bar & Restaurante, 
situado no Hilton São Paulo Morumbi, passou por 
uma renovação, idealizada pelo Chef executivo do 

Hilton, Rodrigo Mezadri, que apresentou diferentes 
receitas da culinária ítalo-brasileira. 

Elaborado com foco em cada região do 
norte da Itália, o novo menu demandou extensa 
pesquisa de preparo, ingredientes e costumes. “As 
releituras dos pratos remetem a minha infância. 
Minha família é italiana e as receitas trazem uma 
pitada dessa memória afetiva”, destaca Mezadri.

Dentre as novidades, opções como o Osso 
bucco, carne de Wagyu cozida em baixa 
temperatura com alecrim e sálvia, tutano assado, 
Riso alla Milanese e baby legumes; Tagliolini Vale 
D’Aosta, flambado com grappa e que leva fondutta 
de fontina e requeijão do Norte, endívia braseada, 
prosciutto crudo e pinolis tostados; Risotto Alla 
Zucca, composto por arroz carnaroli com lagostins, 
bottarga de tainha brasileira e citronela; Ravioli di 
Manzo, massa recheada com rabada ao molho 
demiglace, polenta cremosa e banana grelhada 
e baby agrião; Tortelloni de Funghi Trifolati com 
aspargos grelhados, espuma de caccio e pepe, 
bottarga e brotos; e Bacalá, Bacalhau confit 
em azeite LAAC com ervas, camarão pistola 
grelhado, tomate colorido marinado no balsâmico 
envelhecido e purê de mandioquinha. 

Outros pratos trazem ingredientes típicos 
brasileiros, como o Veneto, feito com polvo e 
tentáculos de lula salteados na manteiga de 
garrafa e purê de mandioquinha; e o Surubim 
grelhado com caldeirada de tucupi, um caldo 
da mandioca típico da região Norte do Brasil, 
acompanhado de talharim de pupunha. Além 
disso, o cardápio oferece receitas com ingredientes 
tradicionais, como o Risotto de caju com camarão 
pistola grelhado e o Riso Porcini, arroz carnaroli 
com camomila e lâminas de cogumelo cru. 

Complementando, o menu de sobremesas 
destaca a Lombardia – Tarta Sabbiosa, sorvete 
caseiro de mascarpone com calda de morango 
baby e raspas de chocolate Amma amargo; o 
Piemonte Bonet, um pudim de chocolate cremoso 
com migalhas de biscotti de amaretto e espuma 
de avelãs; o Puglia – Pasticciotto Leccese, torta 
amanteigada com creme de baunilha quente, 
sorvete de chocolate Ruby com iogurte e 
framboesa, ganache cremosa de chocolate Ruby 
e rosas frescas; e a Venezza – Zabaio, composta 
por um zabaione com marsala doc, frutti di bosco 
e figo bruciato, pralinée de castanha do Brasil e 
sorbet de limão cravo artesanal. Risotto de caju confit com camarão pistola grelhado
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Palácio Tangará apresentou 
novos pratos do restaurante 
Tangará Jean-Georges

O Chef Felipe Rodrigues foi o responsável pela 
reformulação do cardápio do Tangará Jean-
Georges, restaurante do Palácio Tangará, primeiro 
hotel masterpiece da grife Oetker Collection na 
América do Sul. Periodicamente, são incluídos 
novos pratos no menu do Tangará Jean-Georges 
que, neste ano, assegurou sua estrela Michelin na 
premiação do Guia. 

Algumas das opções principais do Tangará 
Jean-Georges foram mantidas, como o Robalo 
em crosta de especiarias e o Tartar de atum. Já 
os pratos com peixes e frutos do mar seguem 
agora a linha asiática, trazendo curry vermelho e 
composições agridoces naturais. 

Para as entradas, opções como Mix de folhas 
com molho ranch, avocado, ervas frescas e 
crocante de batatas; Infusão de cogumelos com 
queijo parmesão, cogumelos salteados, tomilho 

e limão siciliano; Vieiras grelhadas servidas 
com aspargos, palmito pupunha, emulsão de 
gergelim, amêndoas tostadas e gengibre; Foie 
Gras grelhado servido com brioche, compota de 
morangos e redução de vinho tinto; e Sashimi de 
bijupirá com avocado, vinagrete de shoyo, noz 
pecan e brotos. 

No quesito peixes e frutos do mar, pratos 
como Camarão com curry vermelho servido com 
brócolis, hortelã e arroz jasmim; e o Salmão em 
crosta de quinoa servido com cenouras orgânicas 
glaceadas, molho agridoce de cenouras, coco e 
manjericão. Já o Ravioli de mozzarella de búfala e 
molho de trufas negras foi a escolha do Chef para 
compor a novidade na seção de massas. 

Grand Mercure Ibirapuera (SP) 
apresenta 3ª edição do Festival 
Mil Folhas

A Boulangerie do Grand Mercure Ibirapuera, 
hotel da Accor localizado na capital paulista, 

Camarão com curry vermelho servido com brócolis, 
hortelã e arroz jasmim
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Mil Folhas de café com caramelo e flor de sal com 
calda de café
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promove até o dia 13 de outubro a 3ª edição do 
Festival Mil Folhas, doce tradicional feito com 
camadas crocantes de massa folhada fina e 
recheio de creme de baunilha. 

A casa oferece o Mil Folhas em cinco 
sabores que, durante o evento, ganham 
acompanhamento de caldas produzidas com 
ingredientes tipicamente brasileiros, como 
calda de jabuticaba ou de frutas vermelhas, 
além de outras versões, como café com 
caramelo e flor de sal com calda de café, 
maçã com canela e calda de baunilha, coco 
queimado com calda de baunilha, gianduia 
com calda de chocolate e chocolate intenso 
com calda de chocolate.

O Mil Folhas produzido e vendido na 
Boulangerie do hotel Grand Mercure São 
Paulo Ibirapuera foi criado em 1997 pelos 
Chefs Fabrice Lenud (Pâtissier) e Patrick Ferry 
(Cozinha). 

Desde então, a Boulangerie segue a mesma 

receita, hoje sob o comando da Chef Paula 
Gulli com supervisão do atual Chef Executivo 
Maurício Xavier. O doce rendeu ao hotel um 
reconhecimento do The New York Times como 
o melhor Mil Folhas da América Latina. 

Rede Beach Hotéis lançou nova 
carta de drinques

A rede Beach Hotéis lançou uma nova carta 
de drinques. Um dos destaques, criado pelo 
barman Rafael Santos Oliveira, é o Pôr do Sol, 
que leva xarope de gengibre caseiro, suco de 
maracujá natural, gin e hortelã. 

Outras sugestões são o Tanqueray & Tonic, 
feito com gin, tônica, rodelas de limão e alecrim; 
o Tanqueray Triple, preparado com gin, tônica, 
mel e tangerina e o Tanqueray Red Fruit, com 
gin, tônica e frutas vermelhas. Para quem não 
gosta de gin, uma sugestão é experimentar o 
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Highball, feito com uísque Black Label, água de 
coco, tônica e uma rodela de laranja. 

Além dos drinques autorais, os bares e 
restaurantes dos hotéis da Rede Beach Hotéis 
preparam clássicos, como caipirinhas, mojitos 
e outros; e servem cervejas, sucos e diversos 
petiscos para acompanhar. 

Fundada há mais de 20 anos, a rede Beach 
Hotéis conta com cinco hotéis no Litoral Norte 
de São Paulo, todos pé na areia e situados nas 

Hotel TRYP Higienópolis 
reformulou cardápio e incluiu 
happy hour na programação

O restaurante Giallo, do TRYP São Paulo 
Higienópolis (SP), hotel administrado pela 
Meliá Hotels International e localizado próximo 
ao Shopping Pátio Higienópolis e Avenida 
Angélica, lançou um novo menu e acrescentou 
em sua programação um happy hour, que 
acontece todas as quartas-feiras. 

No cardápio, as alterações foram nas 
‘sugestões do chef’, que incluem couvert, 
entradas e pratos principais. Para o couvert, 
Trio de antepastos com torrada de alho. Nas 
entradas, as opções são Salada de folhas 
verdes incrementada com maçã, manga, 
palmito, tomate frito e parmesão ao molho 
pesto de rúcula; o Tartelete de tomate 
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Pôr do Sol, drinque que leva xarope de gengibre caseiro, 
suco de maracujá natural, gin e hortelã

Frango à passarinho com molho de laranja, três molhos (patês de atum e azeitona e guacamole), cannoli de queijo 
branco com doce de leite, pizza marguerita e creme de espinafre

praias de Cambury, Juquehy e Maresias, e o 
mais novo na praia da Jureia, todos em São 
Sebastião. E mais um no interior de São Paulo, 
o Portal das Águas, em Águas de São Pedro.
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confitado e gratinado; e Minestrone 
(sopa com legumes, macarrão, carne 
e feijão branco). Entre os principais, 
destaque para o Bife de chorizo ao molho 
gorgonzola e Filé de linguado ao molho de 
laranja com castanha.

Além das ‘sugestões do chef’, o menu 
segue com diversas opções de saladas, 
sopas e cremes, massas, risotos e pratos 
com peixes, aves e carnes e sobremesas, 
como Mousse de chocolate com chantilly, 
Pudim de leite, Petit gateau, Cheesecake 
de goiaba e Creme de papaia com licor 
de cassis.

A outra novidade que o Giallo passou a 
oferecer é o happy hour, todas as quartas-
feiras das 19h30 às 22h00, acompanhado 
de música ao vivo e uma tábua de petiscos, 
que variam a cada semana e tem preço 
fixo por pessoa. Dentre as opções, Mini pizza 
de atum com molho pesto, Polenta mole à 
bolonhesa, Pastéis de sabores variados, Isca 
de carne, Azeitonas e Trio de antepastos 
(como coalhada, azeitona preta moída com 
mostarda e picles de pepino).

Feijoadíssima do Maksoud 
Plaza (SP) ganha versão light 
às quartas-feiras

O restaurante 150 Maksoud, do hotel 
Maksoud Plaza, lançou a sua tradicional 
Feijoadíssima também às quartas-feiras, 
com uma versão light. A feijoada é servida 
em buffet, com ingredientes selecionados 
como feijão preto, paio, calabresa 
defumada, carne seca, costelinha de 
porco e bisteca, acompanhados por arroz 
branco, farofa da casa, couve na manteiga, 
mandioca assada, banana panko, legumes 
no vapor e caldinho de feijão.

Aos sábados a Feijoadíssima é 
completa, com feijão preto, carne seca, 
costelinha, paio, linguiça e diversas 
opções de guarnições: arroz branco e 
de carreteiro, farofa, couve, bistequinha, 
linguiça, mandioca frita, torresmo e 
banana à milanesa. Para brindar, dois 
sabores de batidas.

O buffet ainda inclui, nos dois dias, oito tipos 
de salada, frios e pães. A finalização fica por 
conta de uma seleção de doces caseiros, como 
pudim, manjar, cocada branca e queimada, 
compotas de frutas, quindim e frutas da estação.

A tradicional Feijoadíssima do Maksoud Plaza agora também 
é servida às quartas-feiras
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Wish Hotel da Bahia foi o 
empreendimento oficial do 
festival Tempero Bahia 2019

Pelo terceiro ano consecutivo, o Wish Hotel 
da Bahia foi o hotel oficial do Tempero Bahia 
– Festival de Cultura e Gastronomia, evento 
que reuniu 33 renomados Chefs de cozinha de 
Salvador e de todo o Brasil entre os dias 15 e 25 
de agosto.

Nesse período, 27 restaurantes de Salvador 
incluíram no cardápio pratos criados 
especialmente para o festival. Os autores 
foram profissionais de vários estados do país, 
como a anfitriã e curadora do festival, Tereza 
Paim (BA), da Casa de Tereza, além de Edinho 
Engel (restaurante Amado), Eduardo Prado 
(Lafayette), Gil Oliveira (Soho), Gualter Freire 
(Casa Lisboa), José Morchon (La Taperia), 
Lucius Gaudenzi (Du Chef), Preta (restaurante 

Xinxim de galinha com vatapá de inhame, arroz de coco cremoso e camarão na tapioca

Preta), na Ilha dos Frades, entre outros. 
O prato do Genaro de Carvalho, restaurante 

localizado no Wish Hotel da Bahia, foi feito pelo 
Chef residente Newton Nonato, que recriou o 
Xinxim de Galinha, de origem africana e típico 
no estado da Bahia. Para acompanhar, Vatapá 
de inhame, Arroz de coco cremoso e Camarão 
na tapioca. O prato fez parte do menu do 
restaurante durante todo o Festival Tempero 
Bahia 2019, tanto no almoço como no jantar.

Para 2019, o tema escolhido para o evento 
fez uma homenagem às origens culinárias 
e culturais desde o descobrimento do Brasil: 
“Bahia, África, Portugal: uma mistura de 
sabores”. 

O festival foi uma realização do Ministério 
da Cidadania através da Secretaria Especial 
da Cultura, patrocínio do Wish Hotel da Bahia, 
Cielo, Lei de Incentivo à Cultura e Governo do 
Estado da Bahia.
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Hotel Mercure São Paulo 
Jardins apresenta cardápio 
inspirado na sustentabilidade

Cada vez mais engajado em ações de 
sustentabilidade oferecidas pela Accor, o 
Augusta Coffee Food Hub, restaurante localizado 
no Mercure São Paulo Jardins (SP), lançou um 
menu de gastronomia contemporânea voltado 
para os sabores afetivos, com alimentos frescos 
e inspiração brasileira.

Todo o cardápio foi elaborado com base 
nos pilares de sustentabilidade de Alimentos 
& Bebidas do programa Planet 21, entre eles 
a redução de desperdício de alimentos e a 
valorização dos ingredientes regionais, como 
a seleção de queijos paulistas com variações 
entre Mantiqueira, Mogiana, Terreiro e Tulha da 
Fazenda Atalaia (Amparo - SP), participante do 
projeto Caminho do Queijo Artesanal Paulista.

A escolha das louças também foi pensada 
para reforçar a regionalidade. As peças 
foram desenvolvidas pela ceramista Bia 
Minozzi, do Quintal das Artes. Outra novidade 
do restaurante Augusta foi a renovação dos 
uniformes, fabricados em tecidos brasileiros 
da região Sul do país.

Além da iniciativa de elaborar um cardápio 
adaptado aos pilares de sustentabilidade 
da Accor, o Augusta já é comprometido com 
a diminuição do consumo de plástico, que 
faz parte do programa 100% Plastic Free do 
Planet 21. Hoje, o restaurante retira 100% das 
garrafas plásticas de água de sua operação. 
O Augusta Coffee Food Hub também implantou 
um sistema fino de filtragem de água com 
gaseificação imediata, o que possibilitou a 
redução de mais de 25 mil garrafas plásticas de 
300ml nos primeiros seis meses de operação.

Todo o menu foi elaborado com base nos pilares de sustentabilidade de Alimentos & Bebidas do programa Planet 21
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Hotel Soft Inn Maceió Ponta 
Verde (AL) lançou menu com 
ingredientes típicos do Nordeste 

O novo cardápio do Hibiscus, restaurante 
do Soft inn Maceió Ponta Verde, na capital 
alagoana, hotel administrado pela rede Louvre 
Hotel Group Brazil, reúne carne de sol, banana-
da-terra, melaço e sorvete de tapioca, 
ingredientes tradicionais da região Nordeste. 

Como entrada, opções como Salada 
coração de palmito, com mix de folhas, 
castanha de caju, lascas de parmesão e molho 
especial de mostarda; e Sopa de legumes e 
carne, preparada com cenoura, abobrinha, 
batata inglesa, chuchu, brócolis, salsinha e 
caldo de legumes.

Nos pratos principais, dois se destacam: 
o Filé do Sertão, que consiste na tradicional 
carne de sol na manteiga de garrafa, queijo 
coalho e baião-de-dois; e o Frango com 
tomate e muçarela. 

Para quem prefere refeições mais rápidas, é 
possível escolher entre os sanduíches Arretado, 
feito com blend bovino, pão de brioche, queijo 
coalho, charque desfiado e crispy de couve; 
o Oxente, com blend bovino, pão australiano, 
cheddar, cebola caramelizada e farofa de 
bacon; ou o Chapéu de Couro, com filé mignon, 
pão sírio, alface, tomate, presunto, queijo prato 
e ovo. De sobremesa, a sugestão é a dupla 
Lampião e Maria Bonita, junção de banana-da-
terra, queijo coalho, melaço e sorvete de tapioca.

Filé do Sertão: tradicional carne de sol na manteiga de garrafa, queijo coalho e baião-de-dois
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Intercity Hotels cresce 18% 
no faturamento no primeiro 
semestre de 2019

Mantendo o ritmo de crescimento do ano 
passado, a Intercity Hotels apresentou no 
primeiro semestre de 2019 um aumento de 18% na 
receita comparado ao mesmo período em 2018. 
Ao equiparar Same Store Sale (SSS) - análise 
que considera o mesmo número de hotéis do 
período no ano passado - os números de REVPAR 
- receita produzida por quarto apresentam uma 
evolução de 12% com relação aos seis primeiros 
meses do ano anterior, enquanto a Diária Média 
teve incremento de 8%. 

O balanço positivo está apoiado no 
crescimento sustentável da rede e nos 
diferenciais competitivos como a plataforma 
ICDS - estratégia de alinhar e conectar 100% 
as áreas de Vendas, Marketing, Distribuição 
e RM. A Intercity também tem trabalhado 
na remodelação dos seus produtos para se 
adequar ao mercado. Entre os exemplos estão 
as unidades Intercity Ibirapuera, Intercity 
Nações Unidas e Address Faria Lima, em 
São Paulo, e Intercity Porto Alegre e Intercity 
Aeroporto Porto Alegre, na capital gaúcha. 
Os próximos hotéis a serem reformados são 
Intercity Caxias do Sul e Intercity Florianópolis. 
“Entendemos que é necessário investir 
constantemente em nossos ativos para deixar 

nossos produtos competitivos”, complementa 
Marcelo Marinho, um dos diretores executivos 
da empresa.

No primeiro semestre de 2019, a Intercity 
inaugurou três unidades nas cidades de Itupeva 
(SP), São Leopoldo (RS) e Campina Grande (PB). 
O plano de expansão prevê a inauguração de 
mais três unidades no segundo semestre desse 
ano, localizadas em Florianópolis (SC), São 
Paulo (SP) e Curitiba (PR).  

InterContinental Hotels Group (IHG) 
divulgou resultados do 1º semestre

O InterContinental Hotels Group – IHG – 
divulgou em agosto resultados do 1º semestre 
de 2019. Os números refletem o melhor 
desempenho para o primeiro semestre da 
empresa em aberturas e contratações em 
mais de uma década, com um aumento de 
5,7% no crescimento do tamanho do portfólio, 
levando-o a mais de 5.700 hotéis em todo o 
mundo (856.000 apartamentos).  

Segundo o CEO Global do IHG, Keith Barr, há 
dezoito meses o grupo estabeleceu uma série 
de iniciativas estratégicas para impulsionar a 
aceleração do crescimento. 

A abordagem foi desenvolvida com base no 
fortalecimento das marcas já estabelecidas, 
além da adição de novas marcas nos 
segmentos de alta oportunidade, otimizando 
a proposta para nossos proprietários. “Em um 
ambiente de crescimento de RevPAR mais lento, 
fizemos um progresso significativo, abrindo um 
número recorde de apartamentos no primeiro 
semestre, o que gerou um aumento de 5,7% no 
crescimento. É o nosso melhor desempenho 
em mais de uma década, com crescimento 
futuro sustentado pelo nosso maior nível de 
contratos no mesmo período”, explica. 

No primeiro semestre, o IHG lançou 
protótipos de design de transformações para 
o Staybridge Suites e o Candlewood Suites 
e desenvolveu protótipos de marca para o 
Holiday Inn e o Holiday Inn Express. Também 
desenvolveu seis propriedades próprias para 
o Crowne Plaza nos EUA, Europa e China. 
“Continuamos a levar as marcas Indigo e 
o Kimpton Hotels & Restaurants a novos 

Marcelo Marinho: “É necessário investir constantemente 
em nossos ativos para deixar nossos produtos 

competitivos”
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mercados. Nossas novas marcas avid e voco 
estão tendo um bom desempenho. Já tivemos 
mais de 50 manifestações de interesse para 
a nossa mais nova marca Atwell Suites e 
estamos bem posicionados para capitalizar 
o forte crescimento no segmento de luxo com 
nossos recém-adquiridos Six Senses Hotels 
Resorts Spas e Regent”, finalizou o executivo. 

CDesign Hotel (RJ) se posiciona 
como hotel independente

Antigo hotel Blue Tree, o CDesign, localizado 
na capital fluminense, agora se posiciona 
como um empreendimento independente, 
apresentando nova identidade. “Colocamos o 
CDesign dentro de um perfil contemporâneo e 
jovem, convidando os hóspedes a experiências 
de lazer e de aventura com todo o conforto e 
a sofisticação que nossa estrutura oferece”, 
comenta o Diretor Marcello Iablonsky. Segundo 
ele, os diferenciais da nova administração 
podem ser sentidos no serviço e no 
atendimento exclusivos, típicos de um hotel 
independente. O “C”, do novo nome CDesign, 
remete à exclusividade de um “club”.

Entre as novidades para o segundo semestre 
está o lançamento de um spa, em fase final de 
instalação, com cromoterapia e uma série de 
tratamentos opcionais de beleza e bem-estar.       

Grupo estabeleceu uma série de iniciativas estratégicas 
para impulsionar a aceleração do crescimento
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Grupo diRoma encerrou 1º 
semestre com aumento de 
19,06% em ocupações

O Grupo diRoma conquistou neste primeiro 
semestre de 2019 um incremento de 19,06% 
nas ocupações em seus empreendimentos 
em comparação com o ano passado. E um 
dos motivos foram os investimentos na 
modernização das unidades da rede goiana. 
O Grupo diRoma optou por um plano de 
modernizações por etapas, iniciado em 2017, 

com fases prioritárias em 2018 e conclusão 
prevista para o final deste ano. O hotel Império 
Romano recebeu revitalização na fachada 
e áreas internas. O Villas diRoma ganhou 
uma nova recepção. O Fiori apresentou sua 
modernizada área de lazer e teve o setor de 
Alimentos e Bebidas ampliado. Além disso, 
a conclusão da ampliação do Acqua Park 
Splash, em que o grupo injetou R$ 12 milhões, 
está prevista para o mês de outubro. Para os 
visitantes, as novidades serão brinquedos mais 
radicais e uma área dedicada às crianças 
menores. O Grupo diRoma soma, ainda, ações 
em atrações turísticas de Caldas Novas, como 
o Jardim Japonês e o Monumento das Águas.

A expectativa do diRoma para esse segundo 
semestre é bem mais otimista em razão 
da recente entrada em operação do Piazza 
diRoma, em Caldas Novas (GO), representando 
o 13º hotel da rede. O empreendimengto exigiu 
um aporte de investimento de R$ 35 milhões, 
sendo uma aposta em um estilo mais luxuoso 
de hotelaria. A proposta visa atrair também 

Para famílias, os gestores destacam 
amenidades temáticas, pacotes de festas 
infantis e camas super king, para maior 
comodidade dos clientes. Empreendimento 
Midscale premium na orla do Recreio, o 
CDesign Hotel conta com Rooftop com piscina 
climatizada de borda infinita, sauna, fitness 
center, restaurante de cozinha contemporânea 
e 278 apartamentos. 

Um dos 278 apartamentos do CDesign
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mais eventos e grupos do mundo corporativo 
que desejem encontrar infraestrutura, 

hospitalidade e lazer para a família em um só 
empreendimento.

O Piazza diRoma entrou em operação recentemente e é uma das apostas do diRoma para manter seu crescimento
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O Hotel e Restaurante Ca’d’Oro, localizado na Rua Augusta, na capital 
paulista, apresenta seu novo Chef de cozinha: o paulistano Henrique 
Michalany, que comandará junto com Fabrizio Guzzoni, Gerente geral do 
Ca’d’Oro, a área de Alimentos e Bebidas do empreendimento. 

Ao longo de 20 anos de carreira, Michalany passou por lugares como 
o Hotel InterContinental e Le Bristol (3 estrelas Michelin), em Paris e, mais 
recentemente, trabalhou como Head chef em três restaurantes de São 
Paulo e em hotéis de alto padrão, como o Renaissance, o Club Med e o Hotel 
Unique, onde chegou a comandar uma equipe de 80 profissionais. O Chef 
também ministra aulas na Faculdade SENAC. 

Ao lado de Fabrizio Guzzoni, Michalany pretende intensificar as atividades do restaurante Ca’d’Oro. Estão programados 
festivais, atualizações das louças, novo visual para o café da manhã e criação de novos pratos.

O quadro de Gerentes gerais da Intercity 
Hotels recebe quatro novos profissionais em 
unidades nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Norte. 

Bruno Pfefer da Veiga assume o Intercity 
Vinhedo (SP), Rômulo Mendes atuará no 
Intercity Natal (RN) e Bianca Chaves no Intercity 
Porto Maravilha (RJ). Edmilson Pereira, que já 
exerceu a função em outra unidade da rede, 
ocupará o cargo no Intercity Pátio Pinda, na 
cidade de Pindamonhangaba.

Bruno Pfefer da Veiga iniciou sua carreira aos 15 anos como recreador em hotéis e resorts no interior e litoral 
de São Paulo. Atuou em hotéis de bandeiras econômicas a upscale e de pequeno porte a resorts. 

Há 16 anos na hotelaria, Rômulo Mendes iniciou sua jornada no ramo em operações na região do Geres, 
em Portugal, de 2003 a 2009. Em 2009, passou pela implantação de um resort no Nordeste como Assistente de 
gerência. Também atuou como Gerente geral durante seis anos em hotéis midscale e upscale. 

Bianca Chaves está há dez anos no mercado hoteleiro. Também já trabalhou como responsável de filiais de 
coworking. Sua última experiência foi a implantação de um hotel de uma marca recém-chegada ao Brasil.

Há 31 anos no mercado de hospitalidade, Edmilson Pereira tem ampla vivência em implantação e abertura de 
unidades de negócios em empreendimentos das categorias midscale, upper midscale e upscale, no segmento 
business e resort (lazer e convenções).

Transamerica Hospitality Group apresenta novo Diretor de vendas 
e marketing

Hotel e Restaurante Ca’d’Oro (SP) contrata novo Chef de cozinha

Silvio Araújo passou a responder como Diretor executivo de vendas e marketing 
da Transamerica Hospitality Group. Na liderança do time corporativo e das unidades 
hoteleiras próprias da Transamerica Hospitality Group, Araújo se reporta ao conselho 
administrativo e é responsável por áreas estratégicas como comercial, revenue 
management, distribuição e marketing.

O executivo tem aproximadamente 25 anos de atuação no mercado hoteleiro 
e ampla experiência em gestão nas áreas de marketing e vendas. Esteve à frente do 
Palácio Tangará desde janeiro de 2018, e possui passagens de sucesso em redes como 
Grand Hyatt, Marriott Brasil e Atlântica Hotels. 

Intercity Hotels anuncia novos Gerentes gerais

Silvio Araújo

Bianca Chaves Edmilson PereiraBruno Pfefer da Veiga
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Rede Bourbon tem novo Diretor de operações e desenvolvimento
Em 19 de agosto, Igor Camaratta assumiu a diretoria de operações e 

desenvolvimento da Rede Bourbon. Gaúcho, com formação e pós-graduação 
na área de Administração de Empresas, Camaratta tem quase 20 anos de 
experiência no mercado hoteleiro brasileiro nas áreas de operações, finanças 
e controladoria. 

A diretoria de operações e desenvolvimento é responsável pelo 
relacionamento com investidores, pela avaliação permanente da performance 
dos hotéis e acompanhamento de seus resultados, com a manutenção da 
qualidade em serviços da marca Bourbon e a criação de novos produtos 
adequados aos perfis dos hóspedes. 

Rede de resorts Club Med anuncia mudanças em sua equipe comercial
Depois de um primeiro semestre com 

resultados animadores, e visando manter o 
padrão de desempenho, a rede de resorts Club 
Med comunica alterações em sua estrutura 
comercial voltada para o segmento de lazer. 

Na capital paulista, Fernanda Dominicis 
assume a gerência do departamento de 
promoção lazer Brasil. Na empresa há mais de 
um ano, a executiva foi contratada, inicialmente, 

como Executiva de contas e, na sequência, exerceu a função de Coordenadora de lazer, que ocupava até então. Na 
nova posição, Fernanda vai gerenciar a equipe de Executivos de contas focados na promoção das viagens de férias e 
feriados, tanto para destinos do Brasil quanto do exterior.

O time de executivos de São Paulo, sob a gerência de Fernanda, conta também com Rudi Carmello como Executivo 
de contas responsável pelo atendimento de parte da capital e região metropolitana. Com dez anos de experiência na 
área comercial, Rudi já passou por empresas como Bourboun Hotéis e Resorts, Howard Johnson Hoteis, MMT Gap Net, 
Fly Tour e Europlus. 

A equipe comercial do Rio de Janeiro (RJ), por sua vez, ganha o reforço de Thais Feier. Desde 2014 no Club Med 
atuando como Gerente do Club Med Store na cidade, Thais assume a posição de Executiva de contas, passando a ser 
responsável pelas carteiras do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Antonietta Varlese assume a área de Relações Institucionais da Accor
A Vice-presidente de comunicação e responsabilidade social Accor América do Sul, 

Antonietta Varlese, assumiu no início de agosto a área de Relações Institucionais do grupo 
hoteleiro no continente Sul-americano. Neste novo desafio, Antonietta fica responsável 
por engajar diferentes públicos como entidades, governo, instituições setoriais, órgãos 
reguladores, entre outros. A executiva se reportará diretamente a Patrick Mendes, CEO da 
Accor América do Sul. 

Com mais de 20 anos de experiência em public affairs, a profissional trabalha na Accor 
desde 2013, atuando anteriormente na sede da British American Tobacco, em Londres, 
como Head Global de Estratégia e Planejamento. Recentemente, foi premiada como uma 
das 10 Melhores Profissionais de Comunicação no Brasil pela Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial. 

Igor Camaratta 

Antonietta Varlese 

Rudi Carmello Fernanda DominicisThais Feier
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Hotel Meliá Ibirapuera (SP) apresenta nova Gerente geral
A Meliá Hotels International anuncia que Lina Giosa assumiu a 

gerência geral do Meliá Ibirapuera, hotel da rede localizado na Avenida 
Ibirapuera, na capital paulista. A executiva atua na rede há 17 anos.  

Lina iniciou sua trajetória profissional na Meliá nos cargos de 
Recepcionista, Supervisora de recepção, Coordenadora de serviços e, 
então, como Gerente geral. Desde novembro de 2008, esteve à frente 
do TRYP São Paulo Berrini (atual Park Inn by Radisson Berrini) no cargo 
de gerência. 

Marriott São Paulo Airport apresenta Nilton Cambé como novo 
Gerente geral

Nilton Cambé assumiu em agosto a gerência do hotel Marriott São 
Paulo Airport, em Guarulhos (SP). O profissional já ocupou cargos de 
gerência geral e diretoria em hotéis e complexos hoteleiros em seis 
capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

O executivo tem experiência em empreendimentos de categoria 
econômica, superior, luxo e de grande porte de redes como Radisson, 
Royal Tulip e Meliá. Cambé também conta com know-how no segmento 
de lazer e esteve à frente da área de hotelaria do Complexo Beach Park. 
Fora da hotelaria, Nilton foi responsável por toda a área de acomodações 
do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
tendo sob sua gestão um inventário de aproximadamente 42 mil 
quartos, incluindo as operações de quatro Vilas de Acomodações de 
Mídia, com cerca de seis mil quartos e um navio de cruzeiro com duas 
mil cabines, que ficou ancorado no período dos Jogos funcionando 
como um hotel flutuante. 

Oetker Collection promove Ernesto Draque como Vice-presidente 
de vendas & marketing

A Oetker Collection anuncia o novo cargo do executivo Ernesto Draque, 
que atua no grupo alemão desde 2016. O executivo assume o cargo de 
Vice-presidente de vendas & marketing para a América Latina. 

O profissional atuou como Head de vendas para a América Latina, em 
seguida foi nomeado Senior head de vendas & marketing. Como Vice-
presidente, Ernesto Draque terá como estratégia manter e estreitar ainda 
mais o relacionamento com agentes de viagens, parceiros e clientes. Com 
o portfólio da Oetker Collection em expansão, Ernesto também terá como 
objetivo apoiar os novos desenvolvimentos do grupo.

O executivo está baseado em Buenos Aires, na Argentina, cidade em 
que a Oetker Collection tem um escritório para atender toda a região 
latino-americana.

Lina Giosa 

Nilton Cambé

Ernesto Draque
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IHG anuncia substituição de 
mini frascos de plástico por 
tamanhos maiores

O IHG - InterContinental Hotels Group 
– comunica que todos os seus hotéis, que 
equivalem a quase 843.000 apartamentos, 
substituirão, até 2021, os mini frascos feitos de 
plásticos dos produtos de higiene pessoal por 
unidades em tamanho maior. Os esforços para 
reduzir o desperdício de plástico são parte de 
um programa de sustentabilidade do grupo. 
Atualmente o IHG utiliza, em média, por ano, 
200 milhões de miniaturas de amenities em 
todas as propriedades. 

O CEO do IHG, Keith Barr, destacou a 
importância de as companhias criarem novas 
formas de operar de maneira responsável 
com o meio ambiente. “Sabemos que isto é 
o que nossos clientes, proprietários, colegas, 
investidores e fornecedores esperam. A 
substituição para amenidades de tamanho 
maior, em mais de 5.600 hotéis em todo o 
mundo, nos permitirá reduzir significativamente 
resíduos e impacto ambiental”. 

Várias marcas do IHG já estão conseguindo 
realizar ações sustentáveis em seus hotéis, 
recebendo comentários positivos dos 
hóspedes sobre a qualidade do produto e o 
maior volume oferecido:

• O Six Senses Hotels Resorts Spas oferece 
produtos de higiene pessoal em dispensadores 
de cerâmica recarregáveis em todas as suas 
propriedades de luxo, enquanto o Kimpton 
Hotels & Restaurants já começou a usar 
amenidades em tamanho maior.

• As marcas de hotéis voco, EVEN e avid 
oferecem amenidades em tamanho grande 
desde a inauguração. 

• Mais de 1.000 hotéis Holiday Inn Express 
nas Américas já estão implementando a 
mudança junto com diversas propriedades 
Staybridge Suites e Candlewood Suites na 
região. 

• Em outubro de 2018, o IHG anunciou 
a remoção de canudos de plástico de seus 
hotéis até o final de 2019. O novo padrão da 
marca representa uma média de 50 milhões de 
canudos retirados dos empreendimentos IHG 
por ano. 

• Criada com a premissa da 
sustentabilidade, a marca voco Hotels trabalha 
com fornecedores que produzem edredons e 
travesseiros preenchidos com materiais 100% 
reciclados. 

Campanha LEVO arrecada óleo 
vegetal usado no Hotel Deville 
Prime Cuiabá

Desde o mês de julho, o Hotel Deville Prime 
Cuiabá é um ponto de coleta da Campanha LEVO, 
que arrecada óleo vegetal usado. A iniciativa é 
do Grupo Teoria Verde, que também promove 
outras ações em Cuiabá e Mato Grosso. “Tivemos 
o primeiro contato em uma das palestras que a 
Teoria Verde fez aos hotéis e restaurantes da cidade 
na semana do Meio Ambiente. Assistindo a palestra, 

Holiday Inn Express & Suites

O Gerente geral do Deville Cuiabá com o 
representante da empresa Biomavi
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pensei imediatamente que tinha tudo a ver com a 
Deville. Nosso hotel já fazia a destinação correta do 
óleo, o que nos gerava inclusive recuperação de 
custos, porém, como a LEVO repercute na educação 
ambiental, agora estamos destinando nosso 
óleo para eles”, comenta Gerson Honório da Silva, 
Gerente geral. 

Além disso, a população também pode descartar 
o óleo no ponto de coleta do Deville Prime Cuiabá, 
que fica bem na entrada do hotel. A revenda do 
material é feita para a empresa Biomavi, com 
valores arrecadados destinados para custeio de 
palestras sobre educação ambiental em escolas 
públicas e privadas de Cuiabá.

Resort Cana Brava estimula 
hóspedes a realizarem doações 
para instituições de Ilhéus

Em parceria com a APAE de Ilhéus e com o Abrigo 
São Vicente, o Cana Brava All Inclusive Resort, de 
Ilhéus (BA), realiza uma ação que permite que seus 

hóspedes façam doações de qualquer valor para 
as instituições.

Na recepção do empreendimento há uma 
placa indicando a iniciativa e a equipe do hotel 

Ação contribui com APAE e abrigo 
São Vicente
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Grand Hyatt Rio de Janeiro 
realizou jantar beneficente com 
a ONG Gastromotiva

O hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro (RJ) promoveu, 
no dia 18 de agosto, um jantar beneficente realizado em 
parceria com a ONG Gastromotiva. 

O evento ofereceu um coquetel ao pôr do sol, um 
concerto do festival Rio Cello e um jantar, sendo todo o 
lucro revertido para Gastromotiva, ONG que atua há 13 
anos na promoção e inclusão por meio da educação e 
da gastronomia social. 

Pratos como Galeto assado ao molho de ervas, 
Picanha braseada com molho vinagrete, Dourado 
confitado com molho de maracujá, Risoto de carne 
seca e Ravióli caprese com molho pomodoro e basílico 
fizeram parte do menu. Para sobremesa, opções como 
Cocada de maracujá, Cuscuz de coco, Arroz doce, 
Pudim de leite e Brigadeiro de chocolate. 

Durante o evento, o festival Rio Cello, representado 
pelo trio David Chew, Colin Foster e Clovis Pereira, fez 

permanece à disposição para esclarecimentos. 
As contribuições são creditadas diretamente nas 
contas bancárias das instituições. “É importante 
retribuir e ajudar a comunidade e o Cana Brava 
possui uma boa estrutura e movimentação para 
isso. Procuramos por instituições que inspirassem 
confiança, e enxergamos na APAE e no Abrigo 
São Vicente, conhecidas e tradicionais em Ilhéus, 
os locais ideais”, explica Maite Teixeira, Gerente 
comercial do resort. A APAE assiste mais de 270 
pessoas com deficiência e o abrigo São Vicente, com 
mais de 100 de atividades, é focado no atendimento 
a idosos carentes. 

Beach Park realizou 12ª edição 
da campanha beneficente Dia 
Do Sonho

O Beach Park, de Aquiraz (CE), promoveu no dia 
13 de agosto mais uma edição do ‘Dia do Sonho’, 
campanha beneficente realizada anualmente 
desde 2007. A ação reuniu mais de 400 crianças de 
projetos sociais de Fortaleza, apadrinhadas por 340 
voluntários para um dia de diversão no Aqua Park. 

O evento tem como objetivo oferecer 
gratuitamente as atrações do Beach Park para 
crianças assistidas por instituições filantrópicas, 
contribuindo para a afirmação do direito ao lazer, 
além de fortalecer vínculos de amizade entre eles. 

Cada voluntário foi padrinho de duas crianças 
durante a ação. “Acreditamos que momentos como 
esses são importantes para relembrar que todas as 
crianças têm o direito ao lazer. Sabemos que nosso 
destino é parte essencial do turismo cearense e 
queremos que o maior número de pessoas possível 
tenha acesso a ele”, comentou a Diretora de 
marketing do Beach Park, Clarisse Linhares.

Evento reuniu 740 pessoas, entre crianças e voluntários, que aproveitaram um dia de 
diversão no Aqua Park
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Intercity Hotels realiza circuito 
de palestras com o atleta 
paraolímpico Fernando Fernandes

A Intercity Hotels apresenta uma série de palestras 
com o atleta paraolímpico e embaixador da rede 
hoteleira no Brasil, Fernando Fernandes, que percorrerá 
o Brasil de Norte a Sul. 

Exclusivo para convidados, a estreia do talk show 
‘Motivação e foco para superar limites’ aconteceu no 

dia 6 de agosto, no Intercity Porto Alegre (RS). O 
encontro seguinte foi no Intercity Caxias do Sul no 
dia 8 de agosto. 

Durante as palestras, o esportista fala 
sobre sua experiência de vida e de superação. 
Fernando sempre foi apaixonado por esportes e, 
paralelamente às atividades esportivas, trabalhava 
como modelo. Depois de participar do programa 
global BBB, fechou contratos internacionais e 
vislumbrava uma carreira promissora na Europa. 
Entretanto, seus planos foram interrompidos por 
um acidente de carro que o deixou paraplégico. 

Um ano após a lesão, começou a praticar 
Canoagem, modalidade que, segundo 
ele, proporcionou não só um crescimento 
e engrandecimento físico como também 
mental, tanto que o atleta se consagrou na 
canoagem paraolímpica. Foi tricampeão sul-
americano, tetracampeão mundial, bicampeão 
panamericano, pentacampeão brasileiro e 
campeão da Copa do Mundo. Atualmente, 
apresenta o quadro ‘Sobre Rodas’ no Esporte 
Espetacular (Rede Globo) e o ‘Além dos Limites’ no 
Canal OFF.

O Diretor executivo da Intercity, Marcelo Marinho, 
comenta: “estamos muito felizes em proporcionar 
esse bate-papo inspirador com o Fernando em 
nossos hotéis. Com um DNA inovador, a Intercity 
sempre busca entregar conteúdo e experiência 
para seus clientes de forma customizada. Esse 
projeto chega para fortalecer ainda mais o 
relacionamento com nossos parceiros”. 

um concerto com homenagens aos 200 anos de 
nascimento do compositor alemão Robert Schumann, a 
Heitor Villa-Lobos e aos 50 anos da banda Led Zeppelin. 

Brigadeiros de chocolate fizeram parte do menu de 
sobremesas do evento

Marcelo Marinho, Diretor executivo da 
Intercity, e o atleta Fernando Fernandes
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Hotelaria poderá recuperar 
pagamento de Vale Transporte 
e Vale Refeição fornecido aos 
funcionários
Artigo de Patrícia Coutinho*

Artigo de Mario Cezar Nogales*

O setor hoteleiro tem a oportunidade de 
recuperar valores substanciais na recuperação 
de INSS pagos sobre o Vale Transporte e Vale 
Refeição descontados dos seus colaboradores. 
O Judiciário e os Tribunais Administrativos 
Fiscais vêm reconhecendo a natureza 
indenizatória dos valores descontados à título 
de Vale Transporte e Refeição dos funcionários 
e a consequente não incidência de contribuição 
previdenciária (INSS) sobre tais verbas, o que 
permite a restituição ou compensação dos 
valores pagos indevidamente a este título, nos 
últimos cinco anos.

Referidos descontos não implicam em 
aumento do patrimônio do empregado, tendo 
natureza essencialmente ressarcitória ou 
indenizatória, que por não representarem 
efetiva contraprestação ao trabalho não 
podem ser incluídos na base de cálculo das 
contribuições previdenciárias.

Todavia, as empresas continuam efetuando 
o desconto dos empregados relativo ao custeio 
do Vale Transporte e Vale Refeição, mas sem 
reduzir essa quantia de sua base de cálculo da 
contribuição previdenciária.

Para entender melhor a sistemática, 
exemplifica-se no caso concreto o desconto 
do Vale Transporte:

João recebe R$1.000,00 de salário
É descontado em 6% a título de Vale 

Transporte = R$ 60,00
Logo, sua base de cálculo não seria 

R$1.000,00, mas sim R$940,00, gerando crédito 
de contribuição previdenciário (em torno de 
28,8%) sobre os R$60,00, sendo:

20%     Cota Patronal - R$ 12,00
3%       RAT - R$ 1,80 
5,8%    Terceiros - R$5,80
Crédito: R$ 17,28 = (28,8% de R$60,00).

Por fim, caso o Hotel deseje buscar seus 
direitos, ele deve fazê-lo com orientação de 
um advogado tributarista, a fim de explicar-
lhe os procedimentos legais a serem adotados 
para recuperação dos valores pagos nos 
últimos cinco anos, assim como exoneração 
futura. Esclarece-se que os hotéis que estão no 
Simples Nacional não fazem jus a este direito.

*Patrícia Coutinho é advogada tributarista 
formada pela Milton Campos, Pós Graduada 
em Direito Tributário pela PUC-IEC, com MBA 
em Direito da Economia da Empresa pela 
FGV, proprietária de dois empreendimentos 
hoteleiros em MG e ex-presidente da ABIH 
MINAS (2013-2017), sendo atualmente Diretora 
de Relações Internacionais da ABIH Nacional 
e Diretora de Comunicação da ABIH Minas. 
Possui escritórios físicos de advocacia em Belo 
Horizonte e São Paulo, e parceria estratégica 
em todas as capitais brasileiras. Ela também é 
Cônsul Honorária da Finlândia em Minas Gerais.

Contato:
patricia@azeredocoutinho.com 

Convertendo reservas diretas

Um luxo para uns, uma realidade para 
outros, o fato é que a conversão de reservas 
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diretamente entre hóspedes e hotéis, 
historicamente falando, sempre foi maior que 
as reservas realizadas por distribuidores.

Na atualidade, a facilidade de contratação 
das OTA’s (On Line Travel Agencies) ou mesmo 
a facilitação de contratação de sites e motores 
de reservas transformou as vendas hoteleiras 
a ponto de existirem meios de hospedagem 
que sequer têm algum setor comercial 
colocando 100% de sua disponibilidade nos 
diversos distribuidores. Quando se trata de 
gestão, e é por isso que sempre afirmo que 
não existem hotéis ruins, o que existem são 
hotéis mal administrados; cada centavo 
conta no momento de angariar fundos para 
a distribuição dos resultados para sócios e 
investidores.

Os velhos formatos de redução de custos 
com perda de qualidade já são historicamente 
fracos no quesito de melhoria de desempenho, 
já que hóspedes percebem estas reduções e 

acabam partindo para o concorrente.
Vender a diária mais barata também não 

resolve, já que a fidelização fica a cargo 
do preço e não de seu hotel, e centavos de 
diferença farão com que seu hóspede parta 
para a concorrência.

Automatizar, apesar de ser uma grande 
diferença, tendo em vista que requer um 
investimento maior de implantação com um 
custo fixo bem menor do que mão de obra, 
ainda não foi assimilada corretamente no País 
e a característica do hóspede brasileiro não 
tem tanta confiança em sistemas automáticos, 
assim como a transmissão dos dados via 
internet ainda é muito fraca se comparada 
com países da América do Norte, Ásia ou 
Europa.

Vender para o governo já mostrou que 
tem vida curta e é um grande “tiro no pé”, 
principalmente quando há troca de partidos 
ou mesmo quando o que está lá acaba 
transformando tudo em uma “quizumba” 
incontrolável com alto risco de pagamento de 
taxas maiores que as normais ou retirada de 
todas as reservas para outro concorrente com 
um “acordo melhor”.

Estas e outras nuances fazem com que 
o gestor brasileiro fique encurralado no 
mercado e, muitas vezes, se torne refém dele, 
sem saber para onde ir e deixando a maré 
que o leve, o que coloca, em muitos casos, 
meios de hospedagem em cheque ou que 
pelo marasmo da situação perca de vez a 
qualidade, transformando-o em mais um hotel 
“zumbi” que apenas existe para pagar contas.

Primeiramente, para se manter no mercado 
com a força vital necessária e em pé de 
igualdade com as redes hoteleiras, o que mais 
se torna necessário é a inteligência e saber o 
que se lhe é caro ou o que se lhe é barato, uma 
simples análise pode demonstrar isto, basta 
verificar o que de fato lhe traz resultados.

Partindo para a gestão de receitas, o 
mix entre distribuidores, contratos, reservas 
diretas e seus custos, ter uma equipe de 
vendas parece ter sido esquecido entre os 
administradores hoteleiros atuais, assim como 
o hábito de baixo investimento em táticas 
comerciais deixa com que as grandes marcas 
naveguem de vento em popa em todas as 
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*Mario Cezar Nogales é consultor especializado 
em hotelaria e já conta com sete livros 
especializados no trade.

www.snhotelaria.com.br 

situações, e mudar isto com a tecnologia atual 
é bastante prática e viável. Iniciemos então os 
exemplos da primeira parte:

Análise de contratos

Paridade de preços

Ofertas exclusivas

Descontos especiais

Urgência na efetivação

Análise dos distribuidores

Taxa de conversão

Facilitando a vida do cliente

Quantas vezes você analisou o relatório 
de produção por clientes? Neste relatório é 
possível verificar a produção que cada empresa 
e/ou contrato vem realizando com número de 
diárias, receita e diária média; é através dele 
que você pode conceder maior desconto para 
aqueles que vêm produzindo mais ou reduzir 
descontos daqueles que pouco produzem.

Nada pior do que encontrar uma tarifa 
mais barata no distribuidor que diretamente 
no hotel. Pior ainda quando o hóspede liga no 
hotel e pede desconto para fazer a reserva de 
forma direta e não consegue, o que o acaba 
levando de volta para o distribuidor. O mínimo 
a ser feito aqui é ter tarifas iguais as praticadas 
pela menor tarifa comissionada.

Dê opções para que os hóspedes desejem 
fechar reservas diretamente como as 
possibilidades de cortesias como: early-
check-in ou late-check-out, água mineral no 
frigobar, café da manhã servido na UH etc.

Fazer com que hóspedes sejam membros 
de clube de descontos próprio do hotel é muito 
significante, já que é possível ter maior taxa de 
retorno (pax return) e tarifas mais atrativas do 
que nos distribuidores, por exemplo: se você 
pagar 13% de comissão média, os hóspedes 
que participam do clube de descontos podem 
ter a vantagem de ter 5% sobre a menor tarifa 
praticada.

Criar mensagens de urgência para o 
fechamento da reserva é uma prática bastante 
antiga em vendas: “últimos lugares”, “outros 
estão vendo a sua mesma opção” criam esta 
urgência na efetivação de uma boa proposta. 
Para se ter uma gestão de receitas plausível 
é necessário que a conversão de reservas 
diretas seja realizada de forma eficiente e 
que aumente a sua diária média, e isto só é 
realizado com inteligência e treinamento. 
Consulte sempre um especialista

Com o filtro correto na análise de contratos 
é possível analisar apenas a produção de 
todos os seus distribuidores comissionáveis ou 
NET e realizar a mesma operação, manter ou 
aumentar os preços de quem produz ou não 
produz.

Quantas solicitações de reservas você 
recebe e quantas de fato se transformam 
em hospedagem? Essa é uma pergunta que 
até mesmo grandes redes algumas vezes 
não sabem responder. Mesmo nas visitas que 
acontecem em seu site é possível realizar a 
contagem de quantos visitantes e quantos 
fechamentos ocorreram. É a partir disso que 
você começará a se questionar, por que não 
fecham?

Depois de realizar todas estas análises, 
agora é executar a ação para que as conversões 
sejam mais frequentes de forma direta e reserve 
um espaço para seus distribuidores, afinal de 
contas “uma andorinha só não faz verão”.

Nada pior do que entrar num site de 
reservas e quando for comparar com o site 
do hotel o nome das UH’s são diferentes, daí 
não tem como realizar uma comparação, ou 
seja, o nome do tipo de UH que você vende 
nos distribuidores deve ser igual ao nome que 
você dá em seu site.
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Tomasi lança Churrasqueira a 
Carvão Jumbo Linha Modular

A empresa apresenta ao mercado a Churrasqueira 
a Carvão Jumbo Linha Modular, que conta com sistema 
revolucionário de modulação, para que o usuário possa 
ter o equipamento no tamanho que atenda perfeitamente 

a sua necessidade. Os únicos módulos obrigatórios da Linha Modular são as laterais (1 e 2). Depois, o cliente 
pode montar a churrasqueira como quiser. Dentre as opções, Módulo de Espetos Rotativos (5), Módulo Grelha 
Motorizada (3) e Módulo Braseiro (4). Contato – www.tomasi.com.br

DNI apresenta Detector Eletrônico de Gás 
Natural e GLP

O DNI 6918 Detector Eletrônico de Gás Natural e GLP - Gás Liquefeito de 
Petróleo – é empregado para indicar a concentração de gases no ar e, assim, 
impedir a exposição à substância tóxica e evitar incêndios. 

O equipamento é um eficiente auxiliar para segurança em residências, 
cozinhas industriais, comércios, hotéis, restaurantes e estabelecimentos em 
geral. Possui sirene embutida e Led´s verde e vermelho para aviso visual de 
disparo. O DNI 6918 funciona através de um plugue já acoplado para tomada, 
com tensão 127/220V (bivolt). Contato – www.dni.com.br 

Sinal Link Acessibilidade lança 
solução para hóspede com surdez

Trata-se do Kit SL Basic, formado por relógio 
despertador com alarme vibratório, amplificador móvel 
do volume da chamada telefônica, sensor wireless 
luminoso e sonoro para sinalização da campainha e 
toque do telefone, além da batida de porta adaptada 
para quartos de hotéis. A sugestão é que o kit fique 
no balcão do check-in do hotel e seja colocado no 
apartamento de acordo com a necessidade do hóspede. 
Contato – www.sinallink.com.br

Quaker Decor apresenta tecido antichama FR-ONE
Com exclusividade no Brasil, a empresa integra em seu portfólio a marca belga FR-One. 

Com tecnologia avançada, os tecidos antichamas garantem um produto permanentemente 
à prova de fogo e sem nenhum aditivo químico: suas fibras são aperfeiçoadas em nível 
molecular, assegurando sua neutralidade, longevidade e permanência. 

Os tecidos possuem fibras auto extinguíveis, ou seja, que impedem a propagação de 
chamas. São totalmente laváveis e produzidos para que não haja nenhuma liberação de 
substância durante o processo de higienização e podem ser aplicados com garantia de 
segurança e durabilidade em diferentes ambientes em residências, hotéis, escritórios, pontos 
comerciais, navios de cruzeiro, entre outros. Com inúmeras possibilidades para renovar a 
decoração e disponível em variadas composições e texturas, as coleções revestem cortinas, 
estofados, almofadas, futons e diferentes acessórios. Contato – www.quakerdecor.com.br 






