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Preparamos mais 
uma edição com 
muito carinho para 
você que necessita 
acompanhar um 
setor tão dinâmico 
como o hoteleiro 
e se manter bem 
atualizado dos 
últimos fatos e 
acontecimentos do 
setor. Tudo isso com 
nosso inconfundível 
padrão de qualidade 
e credibilidade 
editorial. Comece 

lendo a entrevista com Rafael Almeida, CEO do Grupo 
Natos que está com muitos investimentos hoteleiros em 
curso em Olímpia (SP).

A mais ampla cobertura da feira Equipotel pode 
ser acompanhada nessa edição, assim como uma 
matéria especial sobre a entrada em operação do 
Fairmont Copacabana Rio de Janeiro. Esse é o primeiro 
empreendimento com essa bandeira de luxo da Accor na 
América do Sul.

Muitas outras informações podem ser vistas nessa 
edição que com certeza começará a ler e só vai parar 
quando chegar ao final. A todos uma ótima leitura e até 
nosso encontro no mês de novembro.   
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Profissionalismo na hotelaria

“Num segmento tão importante para a economia como o turismo, contarmos com 
o profissionalismo da Revista Hotéis em nosso dia a dia é reconfortante. Sempre 
nos auxiliando com informações, novidades do mercado e matérias relevantes, 

contribuindo para o crescimento da hotelaria brasileira”.

Presidente da HCC – Hotel Curitiba Capital

Elias Rodrigues
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Rafael Almeida, o empresário 
que está consolidando Olímpia 

(SP) na Orlando brasileira
O Grupo Natos foi criado em 2012 com o 

objetivo de desenvolver empreendimentos 
ligados ao turismo na cidade de Olímpia, 
no interior de São Paulo. Atualmente já 
comercializou mais de 30 mil cotas e 
investiu mais de R$ 1 bilhão em dois resorts 
na cidade, o Enjoy Olímpia Park Resort, maior 
empreendimento de multipropriedade em 
operação no Brasil, e o Solar das Águas 
Park Resort, que será inaugurado em 2021.

Como Olímpia está recebendo muitos 
investimentos em novos hotéis, a previsão 
é que em até 2021 a cidade tenha 35 mil 
leitos. E não pode contar somente com o 
atrativo da água quente que atrai cerca de 
2 milhões de turistas por ano. O Grupo Natos 
está fazendo parcerias para aumentar os 
atrativos turísticos da cidade do interior 
paulista de 50 mil habitantes. Já viabilizou 
a inauguração recente da atração Vale dos 
Dinossauros e está empenhando esforços 
para levar a Olímpia o Museu de Cera, o 
Bar de Gelo, o Centro de Convenções e o 
Museu dos Bombeiros. Confira esses e mais 
detalhes nessa entrevista exclusiva com 
Rafael Almeida, o CEO do Grupo Natos que 
trabalha para consolidar Olímpia como a 
Orlando Brasileira. 

Revista Hotéis — Como e quando surgiu o 
Grupo Natos? Ele foi criado com quais objetivos?

Rafael Almeida — O Grupo Natos foi criado 
em 2012 com o objetivo de desenvolver 
empreendimentos ligados ao turismo na cidade 
de Olímpia, no interior de São Paulo. O grupo é 
resultado de uma parceria entre a W Palmerston 
Holding, a Griffe Investimentos e a ABL Prime, três 

empresas com décadas de experiência na área de 
incorporação, comercialização e gerenciamento 
de empreendimentos de hotelaria e lazer. Nosso 
foco está na incorporação e gestão de resorts na 
modalidade de uso compartilhado. Foi a partir 
dessa visão que também criamos, dentro do 
guarda-chuva do Grupo Natos, a Enjoy, empresa 
100% especializada em administração de resorts 
de multipropriedade, algo novo no mercado. A 
Enjoy é a maior administradora deste segmento 
atualmente do mercado, e agora decidimos 
abrir a nossa experiência para parcerias com 
outros empreendimentos e não apenas com 
aqueles em que somos os incorporadores. 

 
R.H — Qual é a visão de negócios de vocês e 

como estão posicionados no mercado?
R. A — O objetivo do Grupo Natos e da 

Enjoy é proporcionar uma experiência única 
de viagem para todas as pessoas que se 
hospedam em nossos empreendimentos. As 
empresas que compõem o grupo são líderes 
no mercado de multipropriedade. Ocupamos 
hoje posição de referência.  Em sete anos em 
Olímpia, comercializamos mais de 30 mil cotas 
e investimos mais de R$ 1 bilhão em nossos dois 
resorts na cidade, o Enjoy Olímpia Park Resort, 
maior empreendimento de multipropriedade 
em operação no Brasil, e o Solar das Águas 
Park Resort, que vamos inaugurar em 2021. No 
ranking dos dez maiores empreendimentos do 
setor no Brasil, os dois maiores são nossos, o 
Solar e o Enjoy. 

 
R.H — Quais os motivos que levaram vocês 

a investir na cidade de Olímpia (SP) na 
incorporação e construção de hotéis? 

R. A — Alguns anos atrás, o empresário Benito 
Benatti, de Olímpia, fundador e presidente do 
Thermas dos Laranjais, um dos homens mais 
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visionários que eu já tive o privilégio de conhecer, 
veio a Goiânia, onde fica a nossa sede, convidar 
o Waldo Palmerston e minha família para 
empreender em Olímpia. Desde aquela época, 
seu Benito já identificava que a cidade precisava 
ampliar sua rede hoteleira e ter mais opções 
de entretenimento para atender a demanda 
crescente de turistas. Compartilhamos essa 
visão do seu Benito, enxergamos o potencial de 
Olímpia e fomos pra lá com a missão de ajudar 
a construir esse desenvolvimento. Os números 
provam que não estávamos enganados. Hoje, 
Olímpia se tornou um dos principais destinos 
de turismo do Brasil. É considerada a “Orlando 
brasileira”. A cidade recebe mais de 2 milhões 
de turistas por ano. Com pouco mais de 50 mil 
habitantes, Olímpia representa sozinha mais 
de 10% de todo mundo que viaja a passeio 
pelo estado de São Paulo. E a tendência é 
continuar crescendo. A rede hoteleira da cidade 
fechou 2018 com 23 mil leitos, e a estimativa 
da prefeitura, considerando projetos que estão 
em construção, inclusive o nosso, o Solar das 
Águas, é de chegar a 35 mil leitos até 2021, com 
capacidade para receber 6 milhões de turistas 
até 2024.

 
R.H — O que mudou em Olímpia após a 

chegada do Grupo Natos e quais os outros 
investimentos que fizeram na cidade?

R. A — Não fomos os únicos responsáveis 
por tudo que está acontecendo na cidade 
hoje, obviamente, mas certamente temos 
contribuído para essa história de sucesso. 
Posso dizer que Olímpia nos encontrou e nós 
encontramos Olímpia no momento certo. Uma 
mudança importante é que conseguimos 
formar um grupo, envolvendo o poder público 
e a iniciativa privada, que trabalha unida pelo 
destino Olímpia, e não só pelos seus próprios 
negócios. São pessoas que estão dispostas 
a atuar com parcerias. Isso tem gerado mais 
confiança no mercado e ajudado a atrair cada 
vez mais investimentos. A própria chegada do 

Grupo Dreams, por exemplo, é reflexo disso.
 
R.H — Como você enxerga os atrativos de 

Olímpia nos próximos anos e no que pretendem 
investir mais? 

R. A — Olímpia ficou conhecida no Brasil 
como destino de águas termais, por conta de 
seus parques aquáticos, e agora começa a 
entrar em uma nova fase, com outras opções 
para atrair e segurar o turista por mais tempo 
(consolidando aquele sonho lá atrás do seu 
Benito). Depois da era dos parques molhados, 
que ainda são e continuarão sendo um grande 
chamariz de turistas, Olímpia entra agora na 
era dos “parques secos”, ampliando seu leque 
de atrativos para as famílias. Em meio a esse 
cenário, eu, Rafael, junto com outros empresários 
da cidade, Ronald Remondy Junior e Carlos 
Eduardo Savian, criamos uma joint-venture 
com o Grupo Dreams para trazer para Olímpia 
atrações que já são sucesso em destinos como 
Gramado e Canela, na Serra Gaúcha. Assim, 
inauguramos este ano o Vale dos Dinossauros, e 
em 2020 entregaremos o Museu de Cera e o Bar 
de Gelo, fruto dessa parceria. Também temos 
trabalhado junto com o deputado Geninho 
Zuliani, prefeitura e empresários para trazer um 
Centro de Convenções para Olímpia. Há outros 
projetos ainda em andamento. Tudo isso sou eu, 
Rafael, que estou envolvido diretamente, como 
pessoa física (risos). Agora, falando como CEO 
do Grupo Natos, além do Enjoy e do Solar das 
Águas, devemos lançar ainda este ano nosso 
terceiro em Olímpia, o Solar das Brisas.

 

R.H — Quais os gargalos que Olímpia 
apresenta no mercado em que atuam? A mão-
de-obra especializada é um deles? 

R. A — Hoje os principais gargalos para 
resolver e acelerar ainda mais o turismo giram 
em torno do transporte e de investimentos em 
capacitação de mão-de-obra especializada em 
toda a cadeia que envolve o turismo. Em relação 
ao transporte, além de melhorias nas estradas 
que levam à cidade, as discussões sobre a 

Hoje, Olímpia se tornou um dos 
principais destinos de turismo do 
Brasil. É considerada a “Orlando 
brasileira”.

... além do Enjoy e do Solar das 
Águas, devemos lançar ainda este 
ano nosso terceiro em Olímpia, o 
Solar das Brisas
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construção de um aeroporto precisam avançar 
com o governo do Estado. Isso colocaria Olímpia 
em outro patamar. 

 
R.H — Quais os outros investimentos que estão 

em curso em outras cidades do Brasil e como o 
Grupo Natos está captando recursos?

R. A — Além do Solar das Brisas, que vamos 
lançar esse ano, do Museu de Cera, do Bar 
de Gelo e do Centro de Convenções, estamos 
viabilizando novos atrativos, como o Museu 
dos Bombeiros. Isso tudo em Olímpia. No Brasil, 
abrimos nossa estrutura de gestão do Grupo 
Natos e da Enjoy para novos negócios. Estamos 
em conversa com alguns incorporadores para 
novos negócios em 2020, aproveitando com 
isso a abertura que o mercado de capitais está 
dando para o nosso setor depois aprovação da 
Lei de Multipropriedades. Queremos, com isso, 
que nossa experiência em gestão agregue novas 
tecnologias nesse mercado, mudando um pouco 
as formas de comercialização e gestão atuais.

 

R.H — Na sua opinião, o que muda no cenário 
de investimentos hoteleiros no Brasil com a 
regulamentação da multipropriedade que aconteceu 
no final do ano passado. Essa será a grande alavanca 
de novos empreendimentos nos próximos anos?

R. A — Penso que a regulamentação da Lei 
de Multipropriedades, sancionada pelo governo 
no fim do ano passado e conquistada após 
muita luta em Brasília desse grupo de trabalho 
formado pelas mais importantes entidades que 
representam o setor, como ADIT Brasil, FOHB, 
ABR, SECOVI, e do qual também fizemos parte, 
traz mais segurança jurídica para todos os 
envolvidos, especialmente para o comprador 
final, definindo com clareza as garantidas e 
responsabilidades de todos. Sem dúvida é 
um passo fundamental ao desenvolvimento 
sustentável da multipropriedade no País. O 
brasileiro tem recebido muito bem o turismo 
compartilhado, que oferece um modelo mais 

inteligente para quem quer ser proprietário de 
um imóvel em um destino de férias, rateando 
custos fixos e tendo a possibilidade de trocar 
suas semanas com outros destinos. Tanto 
que hoje esse tipo de empreendimento já 
está presente em mais de 45 cidades, em 16 
Estados, e deve continuar crescendo para 
alavancar ainda mais o mercado turístico. A 
multipropriedade é o core business do Grupo 
Natos, somos especialistas nisso, e estamos 
muito otimistas com o futuro. Como eu disse, 
a lei tem aberto muitas portas no mercado de 
capitais e feito as taxas caírem muito.

 
R.H — Acaba de ser lançado no mercado o 

Manual de Melhores Práticas de Multipropriedade 
Turísticas. O que ele pode agregar ao mercado?

R. A — O manual, que também contou com 
nossa participação ativa e do mesmo grupo de 
trabalho responsável por elaborar a lei, é um 
instrumento que ajudará a nortear os futuros 
projetos, apresentando as diretrizes para o 
crescimento sustentável e equilibrado deste 
tipo de empreendimento, desde a concepção 
até a operação. Com todo o crescimento do 
setor nos últimos anos no Brasil, além de uma 
lei que regulamentasse a atuação de todos 
os agentes envolvidos, precisávamos de um 
manual que trouxesse orientações precisas a 
todos os atuais e futuros empreendedores, de 
forma a minimizar eventuais riscos e, como eu 
disse, promover o desenvolvimento sustentável 
da multipropriedade para os próximos anos.

R.H — Na sua opinião quais são os entraves 
para se investir no segmento turístico no Brasil 
e como enxerga esse setor nos próximos anos?  

R. A — Falta de incentivo por parte de governos 
anteriores. Precisamos de incentivos fiscais tais 
como as Zonas de Desenvolvimento Turísticos, 
criadas em vários países. Incentivos para 
turistas estrangeiros, aproveitando a diferença 
cambial atual. Incentivo para a criação de novos 
voos e liberação de vistos para os países mais 
desenvolvidos. Precisamos da reformulação 
da Lei Geral do Turismo e mais programas 
de fomento para a criação de equipamentos 
turísticos que sejam capazes de movimentar a 
economia voltada para o turismo o ano inteiro, 
e não somente nas altas temporadas.

 Além do Solar das Brisas, que vamos 
lançar esse ano, do Museu de Cera, do 
Bar de Gelo e do Centro de Convenções, 
estamos viabilizando novos atrativos, 
como o Museu dos Bombeiros
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Transamérica Chácara Santo 
Antônio (SP) realizou campanha 
de doação de sangue

O empreendimento localizado na zona Sul 
paulistana promove todos os anos uma campanha 

Hotel InterContinental São 
Paulo promoveu Pedal 
Voluntário à fantasia

Ação beneficente tradicional promovida 
pelo hotel InterContinental São Paulo, o Pedal 
Voluntário chegou a sua 4ª edição no dia 13 de 
outubro. Conhecida por sempre realizar uma 
ampla angariação de recursos para entidades de 
responsabilidade social, desta vez a escolhida foi 
a Associação de Apoio à Infância e Adolescência 
‘Nossa Turma’. Atualmente, 150 crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade são 
atendidas pela entidade.

A concentração dos ciclistas aconteceu no hotel 
InterContinental São Paulo. Além das bicicletas, 
os atletas levaram doações de alimentos não 
perecíveis e itens de higiene, como fraldas e 
lenços umedecidos. Muito embora a ação seja 
séria e de responsabilidade social, a descontração 
foi permitida: por conta de outubro ser o ‘mês 
das crianças’, os ciclistas puderam comparecer 
fantasiados para a pedalada rumo à instituição. 

de incentivo à doação de sangue para seus 
hóspedes, colaboradores, vizinhos e parceiros, 
sempre no mês de setembro. Neste ano, a ação 
aconteceu no dia 12. Durante a manhã o hotel 
recebeu em sua área de eventos a infraestrutura 
necessária para a doação, cedida pelo Hospital 
Oswaldo Cruz. Como em todas as campanhas 
apoiadas pelo Ministério da Saúde, a doação foi 
100% voluntária. 

Concentração dos ciclistas em frente ao hotel

Fachada do hotel
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Realizada desde 2010, a iniciativa do 
Transamérica Chácara Santo Antônio surgiu com a 
intenção de motivar pessoas neste período do ano 
em que os bancos de sangue estão mais carentes. 
Segundo o Gerente geral do hotel, Heder Rossini, 
“ações como essa ressaltam a importância do 
altruísmo e demonstram a preocupação da rede 
Transamérica com o bem-estar coletivo”, destacou. 

Hotel Unique foi premiado por 
projeto de sustentabilidade

Com o projeto de substituição do sistema de ar-
condicionado, que tem como meta a economia de 35% 
no consumo de energia elétrica por ano, o Hotel Unique, 
de São Paulo (SP), foi o vencedor na categoria ‘retrofit’ 
do ‘Prêmio Destaque do ano 2018’ promovido pela 
SMACNA Brasil, associação americana voltada para o 
desenvolvimento de sistemas de ar-condicionado. 

O equipamento, dotado de gás R134A, que não 
agride a Camada de Ozônio, foi instalado em uma 
obra que obedeceu aos preceitos da sustentabilidade 

com destinação correta de todos os resíduos. “Este 
reconhecimento é muito importante para o Unique, pois 
além de trazer economia e confiabilidade ao sistema, o 
empreendimento utiliza tecnologias atuais do mercado 
mundial”, destacou o Gerente de manutenção do hotel, 
Giovani Nicotra. Em sua 26ª edição, a SMACNA Brasil visa 
promover o reconhecimento dos melhores trabalhos 
executados em obras de Engenharia Termoambiental. 

Paulo Afonso Júlia, da EPT Engenharia; Edson Alves, da 
Starcenter e Giovani Nicotra, do Hotel Unique 
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Accor anunciou investimentos 
de R$ 640 milhões em hotéis no 
Rio Grande do Sul

Lideranças da Accor, incluindo o CEO da 
companhia francesa na América do Sul, Patrick 
Mendes, estiveram reunidos no dia 4 de setembro 
com o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, ocasião na qual a companhia manifestou 
a intenção de captar e investir R$ 640 milhões 
no estado até o ano de 2024, duplicando a oferta 
de apartamentos que alcançará o total de cinco 
mil UH´s.

Mendes detalhou o movimento da Accor no 
estado, que conta com 17 hotéis da rede em 
plena operação e oito em fase de construção. 
A Accor chegou à cidade de Pelotas em junho 
deste ano e possui operações em Farroupilha, 
Gramado, Porto Alegre, Ijuí, Santo Ângelo, Santa 
Maria e Santa Cruz do Sul. Além disso, cinco 
hotéis encontram-se em fase de negociação 
e sete em prospecção. Além de aumentar o 
número de apartamentos ofertados, os novos 
hotéis também deverão gerar mais de mil 
oportunidades de emprego em diversos setores.

A capital gaúcha também está nos planos de 
crescimento da Accor que assinou um contrato 
de parceria com a Atrio Hotel Management, que 
irá investir R$ 40 milhões no ibis Styles Porto 
Alegre Moinhos. A unidade deverá ser erguida 
no bairro Moinhos de Vento com previsão de 

entrada em operação em 2020.  O hotel será 
implantado em um dos melhores locais de Porto 
Alegre, na esquina da Rua 24 de outubro com 
Maryland, ao lado de complexos comerciais 
e inúmeros restaurantes. A unidade contará 
com 130 apartamentos, academia com vista 
panorâmica, ambiente de coworking, além de 
dois restaurantes. O design ficará a cargo de 
Darley Voltolini, da EA+ Arquitetos Associados, 
de Florianópolis (SC).

Teresópolis (RJ) ganhará 
luxuosa pousada em 2020

O arquiteto Anibal Vidal Junior, Diretor da 
empresa Kiaroa Arquitetos, está desenvolvendo 
junto com sua equipe um projeto para uma 
pousada de alto padrão em Teresópolis (RJ). Ela 
deverá entrar em operação no final de dezembro 
do próximo ano e se chamará Pousada Itália. 
Segundo o arquiteto Anibal, o desenvolvimento 
desse projeto levou em consideração tirar partido 
de uma região de serra e reproduzir a ambientação 
da região da Toscana (Itália), numa leitura atual, 
com a utilização de fibras naturais como a taboa, 
madeira de demolição, os ladrilhos hidráulicos, 
tecidos de fibras recicláveis e o couro ecológico. 
“Tivemos que alinhar isso de forma cuidadosa 
à sustentabilidade do empreendimento como 
um todo que conceitualmente previa sistema 
de aquecimento solar, tratamento de esgoto, 
reaproveitamento de água servida e sistema 
de iluminação em LED, agregado à um sistema 
operacional integrado”, destacou.

Patrick Mendes enxerga boas oportunidades de crescimento 
da Accor no Rio Grande do Sul nos próximos anos

Protótipo de como serão os apartamento da Pousada Itália
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Grand Mercure Vila Olímpia (SP) 
apresenta quartos remodelados 
pela Designer Jóia Bergamo

A brasilidade, principal conceito da marca, 
define o projeto de dois quartos do hotel Grand 
Mercure Vila Olímpia, da capital paulista, 
reformulados pela Designer de Interiores Jóia 
Bergamo. A especialista procurou torná-los ainda 

mais aconchegantes e alinhados a características 
brasileiras, contemplando peças e fotos do País. As 
cores escolhidas foram neutras e atemporais, para 
realçar os itens instalados.

Entre os elementos da decoração estão barro 
e argila, texturas que remetem ao folclore, além 
de madeiras brasileiras. “Procurei utilizar itens que 
trouxessem sutileza e não confrontassem com a 
linha contemporânea dos móveis. Como o hotel 

Entre os elementos da decoração estão madeiras brasileiras, barro e argila
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Blue Tree Premium Londrina 
(PR) anuncia modernização 
de apartamentos

O empreendimento que é considerado um cartão 
postal da cidade paranaense de Londrina, em razão 
de sua arrojada arquitetura, concluirá até o final do 
ano, os apartamentos, lobby, deck e área de eventos, 
além de louças e enxoval. As mudanças incluem 
modernização de 45 apartamentos, repaginação 
do lobby e deck externo, além de equipamentos 
para salas de eventos. O hotel ainda contará com a 
renovação de louças e enxovais de A&B. A ação está 
prevista para o início de outubro com conclusão em 
dezembro de 2019. 

O empreendimento possui 132 apartamentos, que 
variam entre 28 e 53 m2, divididos nas categorias 
Standard, Superior, Luxo e Luxo Premier, além 
das Suítes Junior e Executiva. Todos os quartos 
são equipados com ar-condicionado, TV a cabo, 
frigobar, serviço de conexão à internet e estação 
de trabalho. O hotel é o único da região que oferece 
uma piscina coberta e aquecida, além disso, o 

A nova decoração, que agora apresenta uma 
temática mais moderna, também visa o conforto 
para hóspedes com famílias mais numerosas. 
As unidades da categoria Cabana Premium, 
situadas próximas ao Rio Meirim e da Praia de 
Pratagy, hospedam até quatro pessoas e já estão 
disponíveis para reservas no complexo.

Pratagy Beach All Inclusive Resort 
(AL) conclui retrofit de 16 unidades

Depois de anunciar a conclusão do retrofit 
de 195 apartamentos em abril deste ano, o 
Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham 
de Maceió (AL), anuncia agora a entrega das 
Cabanas Premium no início deste mês. Eles foram 
totalmente reformulados e apresentam melhorias 
estruturais, além da troca completa de mobiliários. 

está em uma metrópole, o ideal é que o projeto seja 
moderno e funcional”, comenta Jóia. Ele já havia 
trabalhado com o Grand Mercure Vila Olímpia em 
outro projeto: os quartos temáticos da Copa do 
Mundo, em 2018. 

Grand Mercure é a marca da Accor mais enraizada 
nas tradições e histórias das localidades onde se 
encontra. Para trazer ainda mais personalidade, 
a Accor escolheu um embaixador que capta a 
essência da cultura brasileira: Ronaldo Fraga, 
estilista mineiro e poeta, conhecido por privilegiar 
em seu trabalho histórias ligadas com a identidade 
cultural. Além disso, a marca conta com um Ritual 
do Café Orfeu, por meio do qual, em determinadas 
horas do dia, uma anfitriã oferece uma xícara de 
café coado para receber os hóspedes. O objetivo 
é demonstrar a hospitalidade originalmente 
brasileira, fazendo com que os convidados se 
sintam acolhidos, assim como quando chegam na 
casa de um amigo ou familiar. 

As unidades da categoria Cabana ficaram ainda mais aconchegantes após a modernização
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Salão Paço dos Nobres, no Royal 
Palm Plaza (SP), conclui retrofit

O Royal Palm Plaza, resort do Grupo Royal Palm, 
em Campinas (SP), concluiu o retrofit de um de seus 
espaços de eventos, o salão Paço dos Nobres, instalado 
no edifício Orquídea. As mudanças incluem melhoria 
na infraestrutura, decoração mais atraente e moderna 
e adequações nos banheiros para melhor receber 
pessoas com deficiência No foyer, foram colocados sofás 
para descanso e espera que harmonizam com um mini 
jardim. O projeto de arquitetura e decoração, assinado 
pelo Grupo Hamam, também inclui uma estrutura 

diferenciada com pedras e madeiras. Na parte interna, 
os visitantes encontrarão novos revestimentos nas 
divisórias, substituição do carpete, adequação do forro 
para melhora da acústica do ambiente e novos pontos 
de elétrica e internet, uma demanda dos clientes que 
o resort atendeu Com 720m², o Paço dos Nobres é um 
salão modulável em seis salas, com duas de apoio. “O 
processo todo de revitalização levou dois meses e custou 
cerca de R$ 1,5 milhão. Acreditamos que conseguimos 
atender às necessidades do nosso público, ofertando um 
espaço mais clean e leve, em um salão de eventos que 
já é considerado sinônimo de luxo e nobreza na região”, 
observou Alessandra Gaudio, Diretora geral do Grupo 
Royal Palm Hotels & Resorts.

edifício também proporciona sauna, academia de 
ginástica, brinquedoteca e um restaurante com uma 
gastronomia refinada.

Fachada da edificação que é cartão postal de Londrina

Interior do Salão Paço dos Nobres, no Royal Palm Plaza
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Samba Hotéis faturou R$ 15 
milhões no 1º semestre e anunciou 
unidade em Macaé (RJ)

A rede hoteleira mineira Samba Hotéis 
divulgou dados referentes ao primeiro semestre 
de 2019. Segundo o CEO Guilherme Castro, 
apesar da lenta recuperação da economia, o 
grupo faturou R$ 15 milhões no período, teve 34% 
de alta na diária média e de 25,6% na ocupação 
dos empreendimentos em comparação com o 
ano passado. 

No início de agosto deste ano, a rede inaugurou 
uma unidade em Cabo Frio (RJ) e anunciou um 
novo contrato no Rio de Janeiro, desta vez em 
Macaé. “A cidade é uma das mais importantes 
do País na produção de petróleo e sentiu muito 
a queda na arrecadação de royalties e com 
a redução das atividades da Petrobrás. Mas o 
mercado começou a sinalizar uma retomada e 
acredito que esta é a hora certa de assumirmos 
essa propriedade que já estava fechada há 
algum tempo”, assegura Guilherme.

Antes operado pela rede Accor sob a 
bandeira Mercure, o empreendimento dará 

lugar ao Samba Macaé, um hotel com 100 
quartos totalmente equipados localizado na 
praia de Cavaleiros, em frente ao mar, distante 
15 km do aeroporto e de estações termoelétricas 
e de exploração petrolíferas. 

A unidade tem instalações para hóspedes 
corporativos e de lazer, como salas de 
reuniões, piscina, academia, restaurante 
e estacionamento. “Estamos investindo 
na conversão de bandeiras. Por conta de 
nossa operação ser mais dinâmica, menos 
burocrática, com uma equipe comercial 
proativa e controle permanente para redução 
de custos com compras centralizadas, entre 
outros benefícios, temos obtido êxito nessa 
modalidade de negócio. Os nossos hotéis de 
Itaboraí (RJ) e Lagoa Santa (MG) eram ibis e 
Bristol, respectivamente. Sob nossa gestão, 
estão operando com ótima ocupação”, enfatiza 
ele. 

Para a abertura, prevista para novembro 
de 2019, o Samba Macaé está passando por 
uma revitalização geral das áreas comuns, 
equipamentos, enxoval, sinalização, entre outros, 
demandando um investimento de R$ 150 mil. 

Um dos 100 quartos do Samba Macaé, que está passando por retrofit antes de sua inauguração
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Louvre Hotels Group registra 
crescimento no Brasil em 2019

Os hotéis brasileiros da rede Louvre Hotels 
Group fecharam o primeiro semestre de 2019 
com resultados positivos em comparação com o 

mesmo período no ano passado. Foi registrado um 
crescimento de 13% no número de quartos ocupados 
e 17% no aumento da receita de hospedagem. Além 
disso, nove hotéis administrados pela rede Louvre 
Hotels Group no Brazil receberam o Certificado 

Lobby do Golden Tulip São José dos Campos (SP)
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de Excelência concedido pelo TripAdvisor. Quatro 
unidades também conquistaram o selo Hall da 
Fama por terem ganhado o certificado por cinco 
anos consecutivos.

Seguindo seu plano de expansão de administrar 
30 empreendimentos no País em até cinco 
anos, a rede concluiu em setembro a virada de 
bandeira de uma nova unidade em Macaé (RJ), 
o Hotel Golden Tulip Macaé. Os hotéis da Golden 
Tulip estão em processo de reposicionamento 
estratégico, com renovação completa de sua 
identidade visual. Todos os colaboradores estão 
passando pelo treinamento de cultura ‘The Golden 
Tulip Experience’. No primeiro trimestre de 2019, os 
Gerentes gerais das unidades receberam o primeiro 
treinamento ministrado pela equipe da França da 
Louvre Hotels Group, na capital fluminense. 

Com bom desempenho no 1º 
semestre, O Grupo Nossos Hotéis 
anuncia novos investimentos

Bons números, bons retornos e uma boa 
expectativa de crescimento é o que anima o grupo 
Nossos Hotéis, à frente da gestão comercial do 

Actuall Convention Hotel e do BHB Hotel. No primeiro 
semestre deste ano, o Actuall teve um crescimento 
de 17,4% no faturamento de eventos em relação ao 
ano passado e o BHB mostrou um crescimento de 
30%, com base nas expectativas iniciais.

Sobre os investimentos da Nossos Hotéis para 
este ano, os planos já estão traçados. “No BHB 
iremos investir mais de R$ 250 mil em uma nova 
sala de eventos, que terá capacidade para até 350 
pessoas em auditório e 500 em coquetel, permitindo 
que o hotel duplique a sua capacidade de eventos. 
Já o Actuall receberá um investimento de mais de 
R$ 150 mil em ar-condicionado no Salão Actuall, 
para atender ainda melhor a sua capacidade de 
eventos. Isso implica em um investimento total 
de R$ 400 mil que a Nossos Hotéis fará para que 
os clientes de eventos tenham uma excelente 
experiência em nossos espaços”, declarou Jair 
Aguiar, proprietário do Actuall e Diretor comercial 
da Nossos Hotéis. 

Em um comparativo de 2018 com 2019, o 
Actuall teve um crescimento de 6% em receita de 
hospedagem e 10,76% de crescimento em RevPar 
(receita por quarto disponível). E o BHB teve 23,11% 
de crescimento em receita de hospedagem e 
18,70% de RevPar. 

Fachada do BHB Hotel
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H2 Administradora converte 
hotel em Belo Horizonte (MG)

O Hotel BH Platinum administrado pela rede 
hoteleira Promenade no bairro de Lourdes da capital 
mineira, será convertido pela administradora H2. 
A partir do próximo dia 1º de novembro passa a 
se chamar Hotel H2 Platinum. A localização é um 
dos diferenciais desse empreendimento que está 
bem próximo do Shopping Diamond Mall e de 

sofisticadas lojas, boutiques e diversos bares e 
restaurantes da capital mineira. 

A edificação conta com 105 unidades 
habitacionais no pool, divididas em três 
categorias: suítes, conjugados e cobertura. A 
infraestrutura oferecida compreende piscina, 
sauna, jacuzzi, academia, e espaço para eventos 
com capacidade para 200 pessoas. O local conta 
com uma boa infraestrutura para receber eventos 
corporativos de pequeno e médio porte.   

A H2 já administra desde maio do ano passado 
um hotel de 165 apartamentos na cidade de 
Congonhas (MG) adotando conceitos inovadores 
de sustentabilidade, conforto e praticidade. 
O empreendimento é vizinho ao Conjunto 
Arquitetônico com obras de Aleijadinho - 
Patrimônio Mundial da Unesco).  Além desta nova 
operação em Belo Horizonte, a H2 tem aberturas 
previstas para as cidades mineiras de Ouro Preto, 
Tiradentes e Monte Verde.

Fachada do hotel BH Platinum
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BHG assina compromisso de 
compra e venda para adquirir 
76% do Novotel SP Berrini

A BHG - Brazil Hospitality Group assinou 
no dia 10 de setembro com a Atenas SP02 
Empreendimentos Imobiliários um termo de 
compromisso de compra e venda para aquisição 
de 76% do Novotel São Paulo Berrini. O negócio 
que foi intermediado pela BSH International faz 
parte da estratégia da companhia em focar no 
crescimento e valorização do seu portfólio de 
ativos imobiliários hoteleiros.

Com localização privilegiada na capital 
paulista, o Novotel São Paulo Berrini foi 
inaugurado em agosto de 2018 e oferece 209 
apartamentos de design de última geração da 
marca Novotel, além de serviços de restaurante, 
salas de reunião de 320m², estacionamento 
e o Gourmet Bar. A negociação, que foi feita 
em parceria com a BlueMacaw, gestora de 
recursos, deve ser concretizada até o final de 
outubro. Com essa aquisição, a BHG reafirma 

sua liderança como a maior proprietária 
de ativos hoteleiros do país valorizando 
suas participações a partir da atuação 
de suas equipes, especializadas em asset 
management, engenharia e investimento.

Grupo Tauá tem crescimento 
de 25% no 1º semestre em 
relação a 2018

O Grupo Tauá de Hotéis registrou 
crescimento de 25% no primeiro semestre de 
2019 em relação ao mesmo período de 2018. 
Este indicador, unido à temporada de férias 
de julho, considerada histórica nos três resorts 
em 33 anos de trajetória da holding, indicam 
que o ano será muito positivo. A temporada 
de férias escolares (julho) iniciou o segundo 
semestre com o pé direito. O Alegro Hotel, 
empreendimento corporativo em sociedade 
com o Brazilian Business Park, fechou julho 

Interior de um dos apartamentos do Novotel São Paulo Berrini
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com faturamento 13% maior do que julho do 
ano passado. 

Daniel Chequer Ribeiro, Presidente do Grupo 
Tauá, comentou: “Fechamos um primeiro 
semestre Espetacular, mas acho que o melhor 
ainda está por vir. A reforma da previdência 
está caminhando muito bem, a taxa de juros 
reduziu novamente e promete reduzir ainda 
mais. Temos muito para vender, muito para 
crescer, e as oportunidades estão aí. O que 
nós prevíamos está acontecendo e o País irá 
nos ajudar a bater nossa meta de crescimento, 
que é de 12% em relação a 2018”.

Daniel Chequer: “Estamos otimistas em relação as 
reformas que estão acontecendo no Brasil para 

continuarmos crescendo”

Slaviero Hotéis programa estreia 
na Bahia com duas unidades

A Slaviero Hotéis foi escolhida pela Prima 
Empreendimentos como a responsável pela 
operação da atual Pousada Aldeola e do Hotel 
Boutique - ainda em construção - no destino 
Baixio, na região de Esplanada na Bahia. Os 

empreendimentos ainda passarão por estudos 
e adaptações para definição de seus novos 
nomes, já sob a chancela Slaviero Hotéis.

A Pousada Aldeola possui 23 quartos com 
vista para o mar e passará por um retrofit 
dividido em duas fases para sua adequação 
ao padrão Slaviero Hotéis. A primeira fase será 
concluída até dezembro de 2019 e envolve o 
restaurante e o bar. A segunda acontecerá 
após a temporada de verão, e compreenderá a 
área da piscina (com seus quiosques e o bar). 

Já o Hotel Boutique, que faz parte do projeto 
do empreendimento Ponta de Inhambupe 
da Prima, conta com 29 quartos, além de 
infraestrutura completa de lazer, centro 
comercial com restaurantes, lojas, quiosques 
e Clube Privativo. A conclusão das obras está 
prevista para o 1º semestre de 2020.

Eraldo Santanna, Diretor de operações da Slaviero Hotéis
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57ª Equipotel se reiventou e recebeu 24.686 
visitantes qualificados

O evento contabilizou 242 expositores, dos quais 97 estreantes, nacionais e estrangeiros, em 
25 mil m² de exposição

A 57ª edição da Equipotel – evento 
consolidado como o mais completo em 
apresentação de tendências, propagação de 
conteúdos e fechamento de novos negócios 
no segmento da hospitalidade em toda a 
América Latina – foi novamente um êxito em 
todos os setores. O evento organizado pela 
Reed Exhibitions Alcantara Machado e que 
aconteceu de 10 a 13 de setembro no São 
Paulo Expo, ultrapassou seus objetivos em 

número de expositores, visitantes e negócios 
fechados. Com o tema “Onde a hospitalidade 
se reinventa”, a Equipotel trouxe para o público 
três vezes mais conteúdo que a edição anterior. 
Segundo dados da Equipotel a satisfação dos 
expositores atingiu o nível de 39 pontos, em 
comparação com 35 registrados na edição de 
2018. Os principais motivos para o aumento se 
devem à boa qualificação dos visitantes e às 
boas oportunidades de negócios e prospecção 

A entrada da Equipotel proporcionava diferentes experiências sensoriais, com o objetivo de oferecer ao visitante uma 
sensação única de hospitalidade
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de novos clientes. Por parte dos visitantes, o 
índice de satisfação chegou a 54 pontos contra 
40 da edição anterior, sendo o principal motivo 
apontado as excelentes oportunidades para se 
atualizar e acompanhar as novidades do setor.

O evento reuniu, em seus quatro dias, 
24.686 visitantes qualificados, dos quais 
65% com poder de decisão e verbas para os 
investimentos. No total contabilizou-se 242 
expositores, dos quais 97 estreantes, nacionais 
e estrangeiros, em 25 mil m² de exposição. A 
retenção representa 67% em comparação 
com o ano anterior.  O evento mais uma vez 
reinventou-se como o espaço mais propício 
para empreendedores do setor encontrarem 
as inovações em produtos e serviços para 
hotéis, pousadas, resorts, motéis, hostels e 
outros negócios que de uma forma ou outra, 
complementam o exercício da hospitalidade.

O conteúdo qualificado foi outro destaque 
da Equipotel 2019. Durante todo o evento, 

visitantes puderam aproveitar mais de 200 
horas de palestras, debates e workshops com 
os profissionais mais prestigiados do mercado 
em 8 espaços distribuídos pelo evento: 
quatro arenas do Café do Saber, Auditório 
Hospitalidade, Equipotel Kitchen by Engefood, 
Hostel Hour e Guia de Motéis Talks. A edição de 
2018 contou com 49 horas de conteúdo.

Para Thaís Faccin, Gerente da Equipotel, os 
resultados do evento neste ano apontam os 
caminhos para o evento nos próximos anos. 
“Reunimos, durante quatro dias, as principais 
marcas de hospitalidade e tivemos as visitas 
dos principais players da indústria. Durante a 
Equipotel renovamos parcerias e contratos com 
as empresas que já garantiram participação na 
próxima edição. As devolutivas dos membros 
de nossos Conselhos Consultivos, de Visitantes 
e Expositores, foram fundamentais para 
construirmos o evento, resultando em índices 
de satisfação extremamente positivos. Estamos 
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III Fórum Brasileiro de Hotéis 
Independentes

Café do Saber

Hostel Hour

Motel Design

Ainda no auditório hospitalidade foi 
realizado no segundo dia do evento, o III 
Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes, uma 
iniciativa da Nobile Hotéis, onde renomados 
profissionais da hotelaria debateram os temas: 
Como fazer o adequado plano de marketing e 
vendas do seu hotel e garantir quartos cheios 
o ano todo; Cinco passos para criar vantagens 
competitivas para o seu hotel; Categorização 
com baixo investimento – uma forma 
inteligente ao incremento na lucratividade do 
seu hotel; e Gestão sustentável na hotelaria.

O último dia de programação do espaço 
contou com o Workshop de Governança Hoteleira 
ministrado por Maria José Dantas, Presidente da 
ABG – Associação Brasileira de Governantas e 

muito felizes com os resultados e já estamos 
trabalhando para garantir que as edições de 
2020 sejam ainda melhores”, afirma Thais.

Nesta edição, a Equipotel voltou a apostar 
na setorização da feira com o intuito de facilitar 
a jornada do visitante, fazendo com que este 
tivesse uma experiência mais leve e intuitiva ao 
caminhar pelos corredores do São Paulo Expo. 
Foram criados então, seis espaços: Arquitetura 
& Decoração; Cozinhar & Servir; Lavanderia 
& Limpeza; Relax & Bem-Estar; Serviços & 
Manutenção; e Tecnologia & Segurança.

Profissionais da Hotelaria. Nele foram abordados 
os temas: Princípios da hospitalidade para um 
atendimento de excelência; Profissionalização 
da Governança Hoteleira; Padronização de 
serviços, entre outros.

Neste ano o Café do Saber – espaços 
para a realização de palestras e workshops 
espalhados pela área da feira – contou com 
quatro arenas com temas de grande relevância 
os profissionais do setor. Divididas em quatro 
pilares – Gestão, Implantação, Pessoas 
e Tecnologia, o Café do Saber teve como 
destaques as palestras de Jeferson Munhoz, da 
Hotel Care; Ricardo Pompeu, da Nobile Hotéis; 
Jessé Resende, da Saga Systems; Andre Noer, 
da Vega I.T.; Nilson Bernal, do Jurema Águas 
Quentes; Marcelo Salomão, da Accor, entre 
outros importantes nomes da hotelaria e do 
universo de fornecedores deste mercado.

O espaço também foi palco de importantes 
eventos como o Hostel Hour, cuja curadoria 
foi assinada por Marina Moretti, da Ô de Casa 
Hostel, e que contou com a presença de 
representantes da Hostel World, pela primeira 
vez em visita ao Brasil. Nesse evento foram 
divulgados dados da hostelaria na América 
Latina, além de outros debates sobre o 
segmento e apresentação de cases.

No espaço Motel Design, elaborado pela 
sétima vez por meio de uma parceria entre a 
Equipotel e a ABMotéis – Associação Brasileira 
de Motéis, os visitantes e empreendedores do 
setor puderam conferir iniciativas voltadas 
para a motelaria, além de contato direto com 
fornecedores parceiros e oportunidade de 
networking corporativo. Dentro do espaço foi 
exibida uma suíte conceito em uma área de 
275m², projetada pelo escritório Idea Prima 
Arquitetura que inspirou-se no centenário da 
Escola de Arte Bauhaus, na Alemanha. 

Manoel Cardoso Linhares, Presidente da ABIH Nacional abriu o III 
Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes com um bom público
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Além disso, foi realizado o Guia Motéis 
Talk, um circuito de palestras dentro do 
espaço com a participação de nomes como 
Guilherme Sebastiany, Sócio-fundador da 
Sebastiany Branding; Maria José Dantas, da 
ABG – Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria; Débora Ambrosio 
e Patrícia Fochi, da Idea Prima Arquitetura; 
Anderson Scriboni, da Architettura/Scriboni; 
Julio Cosentino, Diretor da RenTV; Leonardo 
Dib, Diretor do Motel Lush e Presidente da 
ABMotéis; Andre Noer e Carla Carboni, da Vega 
I.T.; e Felipe Bogea, da Agência Face 2 Face.

Equipotel Kitchen by Engefood

Hostel Experience

Suíte Conceito
Iniciativa inédita no evento, a Equipotel 

Kitchen by Engefood teve como objetivo 
principal trazer aos profissionais da 
gastronomia as principais tendências do setor 

O Hostel Experience antecipou as tendências 
mundiais desse meio de hospedagem e 
trouxe, além de outros conteúdos, o Hostel 
Talks, que serviu como ponto de encontro 
entre profissionais de hostels e fornecedores. 
As palestras desse espaço foram ministradas 
por importantes nomes do segmento no Brasil, 
na América Latina e Europa com curadoria de 
Marina Moretti, do Ô de Casa Hostel.

Assinada pela arquiteta Bibiana Menegaz 
do escritório Arquitetura de Atmosfera, a Suíte 

em aulas-show com Chefs de renomados 
hotéis do País nos quatro dias de evento.

O Motel Design foi uma das grandes atrações da Equipotel 2019
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Conceito da 57ª Equipotel mostrou tendências 
emergentes em sustentabilidade, luxo, 
tecnologia e inovação que estão influenciando 
a direção futura da indústria da hospitalidade. 

Fitness Center by RenTV Spa Sensorial

Business Center
Lobby Equipotel

Pelo segundo ano consecutivo, a RenTV 
apresenta a proposta do espaço Fitness 
Center, com exposição das últimas tendências 
em equipamentos para academias e aulas 
com profissionais do setor.

O Spa Sensorial reuniu ideias inspiradoras 
para a renovação dos spas dentro dos meios de 
hospedagem. Este espaço foi desenhado pela 
arquiteta Marisa Costa.

Com o dobro de dias da edição anterior, o 
Business Center, em quatro dias de evento, reuniu 
diversos nomes da hotelaria em rodadas de 
negócios que, somente em 2018, gerou R$ 189 
milhões. Compradores de redes como Accor, 
Atlantica, GJP, Hotelaria Brasil, Estamplaza, Atrio, 

O Lobby Equipotel foi um espaço de 
recepção diferenciado, com todos os itens que 
formam a recepção de um hotel. Projetado 
pela arquiteta Ingrid Zarza, o espaço teve como 

intuito, proporcionar diferentes experiências 
sensoriais a fim de oferecer uma sensação 
única de hospitalidade.

Apartamento da Suite Conceito
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Travel Inn, Golden Tulip, Slaviero Transamerica, 
Intercity e Deville Hotéis estiveram frente a frente 
com fornecedores de marcas como BRF, Itambé, 
Versado, Rodic, Realgems, Glasart, Camesa, 
Piemme/Paini, Universo Móveis e Wier.

Hosted Buyers
Outra iniciativa inédita, o programa Hosted 

Buyers foi composto por 50 profissionais 
selecionados criteriosamente por serem 
importantes decisores finais nas empresas em 
que atuam. Esse grupo circulou pela feira com 
uma credencial de cor diferenciada, analisando as 
inovações trazidas pelas empresas expositoras e 
fechando grandes negócios.

Selo Hospitalidade by 
Revista Hotéis

Uma vez mais, a Revista Hotéis chancelou as 
empresas que trouxeram novidades disruptivas, 
diferentes de tudo que já se viu no mercado de 

Arquitetura & decoração
Camesa (Travesseiro Neo Prime - Hotel Selection), 

Colchões Castor (Conjunto Green Pocket), Augusta 
Móveis (Banqueta Ale, Poltrona Boss e Poltrona 
Moi), Espaço e Cia (H-Kap Plus e Piso Conectado), 
Fio a Fio (Peseira de Tricot Personalizada), Keter 
(Espreguiçadeira Atlantic), Crismoe (Barras de 
Apoio Removíveis Snapself), Móveis Delucci (Mesa 

hospitalidade. Nesta edição foram inscritos mais 
de 100 produtos de 50 marcas, número superior 
ao ano anterior. Do total, 56 lançamentos de 38 
empresas foram agraciados. Foram escolhidos os 
produtos que apresentaram inovações em termos 
de redução de custo operacional e maximização 
de serviço prestado, ou inovação no design, quanto 
ao uso e aplicação ou inovação sustentável. Os 
produtos inscritos passaram por votação do 
Conselho Consultivo da Equipotel, formado por 
executivos dos principais meios de hospedagem 
do Brasil e as mais relevantes associações do setor. 
Os produtos premiados foram divididos em cinco 
categorias. Confira:

A Schipper apresentou dois produtos premiados com o Selo Hospitalidade, a Linha Bonna e Linha Costa Nova
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Cozinhar & servir

Serviços & manutenção

Tecnologia & segurança

Relax & bem-estar

Alfatec: Linha América (Char Broiler CP-CB36-M), 
Cozil (Linha Cocção 700 – Compact Line), Freecook 
(Polidor de Talheres SAM3001 e Processadora de 
Alimentos CA 301), Glasart (Pista Quente/Fria Dupla, 
Protetor Salivar Sigma Luxo e Linha Display Wood), 
Prática (Copa Express), Scheer (Parrilla Profissional 
675/670), Schipper (Linha Bonna e Linha Costa 
Nova), Venâncio (Linha Genesis) e Winterhalter 
(Linha UC Series).

PMS Solutions (D’Água), Rodic (Luminária 
Autônoma Rodic Modelo Smart, Rodic Luminária 
Autônoma Rodic Modelo Space, Luminária 
Autônoma Rodic Modelo Spy e Luminária Autônoma 
Rodic Modelo Thor).

ABB (ABB Room Master Smart Kit), UnykTV(Unyk.
TV Channel), Asksuite (E-mail Inteligente), Bitz 
Software (Meu Hotel - Webcheck-in WhatsApp), 
Nonius (Nonius Brand App powered by GuestU), 
Super Safe (Bloqueador de Energia Proximity), 
Thermomaticn (Desumidificador de ar New Plus 
1000), Totvs (Thex Pos - Software de Ponto de Venda 
para Hotéis) e Vega I.T (Vega Hotel Experience).

Aqualax (Hidro Spa Azaleia), La Bonni Velas 
Decorativas (Aromatizador Automático BA 007), 

Bamboo), Roca (Tecnologia Cold Start, Roca Box 
e Smart Clean - Harpic Celite), Trousseau (Pillow 
Protetor de colchão All Comfort), Versado (Aparador 
Diamante),  Versado (Cabeceira de Cama Trio, 
Criado-mudo Smart, Mesa Ampulheta, Painel 
Ripado Vértigo). 

Morane (Linha Protepraia), Morane (Sintepalha e 
Sound & Light), Play Table (Playtable), Realgem’s: 
Luxury Orgânics Amenities, Royal Saunas (Cabine de 
Sauna Infravermelho Detox). 
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Revista Hotéis fez a melhor cobertura da feira Equipotel 2019
A Revista Hotéis que é a Mídia Oficial da 

Equipotel e por isso, fez a melhor cobertura 
do evento. E os números abaixo comprovam. 
Basta fazer uma visita ao Google e colocar a 
palavra Equipotel que de cada 10 resultados 
que aparecer de notícias postadas nas mídias, 
sete foram da Revista Hotéis, o que demonstra 
a liderança inquestionável no setor.

Na Equipotel do ano passado fizemos 83 
entrevistas postadas no site e 41 entrevistas do 
Estúdio de TV. Superamos a meta de postagem 
no site nesse ano graças a estrutura que a 
Equipotel nos apresentou e agradecemos pelo 
voto de confiança e esse é o resultado que 
entregamos nessa edição. 

— Uma news letter impressa de 48 páginas 
falando de tudo que iria acontecer na 
Equipotel 2019, assim como várias novidades 
apresentadas pelos expositores;

— Cobertura em nossas mídias sociais 

Twitter, Facebook e Instagram;
— 20 entrevistas no Estúdio da Equipotel 

para a TV Hotéis com renomados profissionais 
que atuam no setor que estão sendo postadas 
nas redes sociais;

— Cobertura em tempo real em nosso 
site no total de 112 entrevistas falando das 
palestras, eventos paralelos e das novidades 
apresentadas pelos expositores;

— E agora, essa ampla divulgação da 
Equipotel 2019 na edição impressa de outubro 
da Revista Hotéis

Para fazer esta ampla cobertura, 12 
profissionais estiveram envolvidos e motivados 
em fazer a divulgação com a excelência do 
padrão de qualidade e credibilidade da Revista 
Hotéis. Continuamos trabalhando ainda mais 
motivados, apoiando de forma incondicional 
a Equipotel e com certeza em 2020 vamos 
superar essa meta de divulgação. 

Alguns dos profissionais da Revista Hotéis que estiveram cobrindo a feira Equipotel 2019
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Confira a seguir a 
participação de alguns 
expositores da Equipotel 2019
Saga Systems

A empresa apresentou como novidade a nova 
linha de fechaduras eletrônicas, composta por três 
modelos: Estilo, Elegante e Prime, bipartida, somente 
com módulo de leitura. Uma fechadura que chamou 
bastante á atenção foi a que possui um alarme que 
é acionado automaticamente quando a porta não 
está fechada e apenas encostada. Outros detalhes 
do novo produto é o sistema antipânico, a pequena 
chave de emergência que permite ao hoteleiro abrir 
um pequeno recipiente para promover a abertura 
da porta. O layout também é altamente moderno. 
Além disso, a empresa divulgou na feira os novos 
economizadores de energia que dispensam a 
necessidade de cartão e são ativados pela presença 
do hóspede.

Totvs

Vega I.T.

No estande da empresa foram apresentados duas 
novas soluções para a indústria da hospitalidade: o 
PMS Cloud ‘THEx’ e o Cardápio Digital para o Food 

Service. O primeiro possibilita que o estabelecimento 
organize seus hóspedes de acordo com a tarifa 
paga, tornando a visão financeira mais estratégica e 
de fácil gestão. O segundo é um cardápio digital que 
permite ao hóspede realizar pedidos de alimentos 
ou bebidas de qualquer lugar do hotel por meio de 
tablete ou smartphone.

Dois novos produtos para a hotelaria foram 
apresentados no estande da Vega I.T: a TV Vega, 
totalmente interativa, e o Digital Signage. A TV 
Vega oferece, além da programação, permite 
que o hóspede consulte sua conta, faça pedidos 
ao restaurante e obtenha informações relevantes 
sobre o destino, como dicas culturais. O Digital 
Signage por sua vez, permite ao hóspede ter uma 
sinalização digitalizada que facilita a sua orientação 
dentro dos empreendimentos.

Rentv
A empresa pioneira na locação de equipamentos 

eletroeletrônicos na hotelaria nacional 
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apresentou produtos inovadores na 57ª edição 
da feira Equipotel como TV´s  e equipamentos de 
ar condicionado, mas o destaque ficou por conta 
da linha de equipamentos para academias. Com 
o uso das novas tecnologias, a empresa decidiu 
investir em ferramentas funcionais como o 
aplicativo Fit Any Where, que permite ao hóspede 
ter um programa de treinamento pessoal durante 
sua estada no hotel. Este aplicativo permite ao 
hóspede se informar desde os seus dados físicos, 
como peso, altura e outros itens para que seja 
montado um programa personalizado.

Harus

Husqvarna

Aluminas

A Harus, uma das mais atuantes empresas 
do segmento de soluções de higiene e amenities 
para hotéis do Brasil, apresentou os novos 
dispensers em comodato. O material é resistente 
e prático, além de econômico, pois dispensa 
apenas 1ml de produto a cada ‘push’ da válvula. 
Além disso, a Harus levou para seu estande 
outras marcas parceiras da empresa como a Sex 
Free, O Boticário, Básico Aroma, Ciça Enxovais, 
Amenix e Probel.

Tendo como principais características o 
conforto e a praticidade, a Aluminas, fabricante 
de móveis que possui forte atuação no segmento 
de hospitalidade apresentou como novidade o 
novo modelo de cadeira de balanço em alumínio. 
Também mostrou a nova concepção da linha de 
espreguiçadeiras, desenvolvida para suportar a 
exposição em áreas externas em função da pintura 
eletrostática, imune a maresia.

A empresa sueca fabricante de 
equipamentos para manutenção de áreas 
verdes, participou pela 2ª vez consecutiva 
da Equipotel, onde trouxe apostas como 
o Automower. Esse é um robô cortador de 
grama capaz de trabalhar 24 horas por dia em 
diferentes tipos de gramados e terrenos e sob 
qualquer clima, inclusive dias chuvosos. Outros 
produtos expostos no estande da empresa 
foram motosserras, roçadeiras, sopradores, 
aparadores de cerca viva e podadores.



Aconteceu

39

Nonius

A empresa portuguesa com forte atuação 
no segmento de tecnologia para a indústria 
da hospitalidade apresentou como novidade o 
GuestU. “É uma solução nova no mercado que 
permite ao hóspede, durante a sua estadia, dispor 
de um smartphone por onde possa fazer pedidos, 
solicitar serviços, produtos e até mesmo efetuar 

ligações internacionais”, explicou Mauricio Reis, 
owner product da Nonius.

Castor

A tradicional fabricação de colchões para 
o segmento hoteleiro lançou na 57ª Equipotel, 
o Box Supreme, com tecido de linho nas cores 
cinza e marrom. O produto tem o pé mais 
alto, facilitando a limpeza e o box também é 
mais caprichado em seu acabamento. Outros 
modelos de colchões utilizados em renomados 
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Nobile Hotéis

A terceira maior administradora hoteleira no 
Brasil teve grande protagonismo nessa edição 
da Equipotel. Além da participação em palestras, 
anúncios de parcerias e outras ações, a Nobile, 
por meio da Ameris, sua representação de hotéis 
independentes, mostrou a suíte conceito para a 
hotelaria independente. A suíte tem diferenciais 
como ar condicionado acima da porta de entrada 
para uma melhor refrigeração do ambiente, 
amenities, banheiro sem juntas, armário que 
dispensa a utilização de gavetas, estação de 

Roddex

Especializada na fabricação de peças e 
acessórios para banheiros, como torneiras, 
registros, entre outros, a Roddex marcou presença 
pela segunda vez na Equipotel, para onde levou a 
Black Industrial, linha de peças em tons escuros; 
e a Gold Rosé, também com diferencial de cor. 
Outros acessórios e metais sanitários de altíssimo 
padrão de qualidade também estavam expostos 
no estande da empresa.

Americanflex

A fabricante de colchões com forte atuação no 
segmento hoteleiro trouxe para a 57ª Equipotel, a 
tela Mesh, que deve ser utilizada no revestimento 
da base de colchões. Ela é confeccionada com fios 

Realgem´s

hotéis brasileiros também estavam presentes 
no estande da empresa.

A empresa paranaense mostrou na Equipotel 
2019, a parceria com a marca italiana Bvlgari, que 
contempla as linhas The Vert e The Bleu e abrangem, 
além do Brasil, distribuição no Peru, Bolívia, Chile, 
Paraguai, Argentina e Uruguai. Outros destaques 
da empresa especializada em amenities foram a 
linha Capim Limão, não testada em animais, e o 
anúncio da parceria com a Phytoervas e Giovanna 
Baby, cujos produtos estarão disponíveis em 
novembro de 2019.

trabalho e mesa de refeições separadas, pontos 
de energia em locais estratégicos e luzes em LED 
pensadas para suprir o suficiente em termos de 
iluminação, deixando o ambiente mais funcional 
e aconchegante.
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Desbravador

Com mais de 20 participações na Equipotel, a 
Desbravador levou para a 57ª edição do evento, 
o Desbravador 4.5 – software remodelado para 
atender os padrões de gestão das redes hoteleiras, 
sendo um sistema multi-empresa e multilíngue. A 

empresa também promoveu o já consolidado Light 
Web, voltado para hotéis de pequeno porte, hostels 
e pousadas.

ESolutions

A ESolutions levou para a 57ª Equipotel as 
soluções: terminal de autoatendimento para 
check-in e acompanhamento de extrato; e o 

de aço e trama sintética em poliéster, resistente ao 
fogo, acnes e fungos. A empresa também celebrou 
o início do atendimento no exterior, nos mercados 
do Paraguai e Uruguai.
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Onity
Um dos maiores fabricantes mundiais de 

fechaduras eletrônicas, cofres, economizadores 
de energia e frigobares, a Onity apresentou na 
57ª Equipotel, vários modelos desses produtos 

Idral

O tratamento e reuso da água tem sido uma 
preocupação cada vez maior na hotelaria bem como 
para outros segmentos do mercado. De olho nesta 
questão, a empresa Idral, especializada em soluções 
profissionais, inovou ao trazer para a Equipotel um novo 
sistema que garante maior pureza, sustentabilidade e 
eficiência.  “Este ano decidimos investir num sistema 
de tratamento de água que tem como diferencial o 
uso do Zeolita, um mineral, sustentável que garante 
ao usuário maior eficiência já que a durabilidade varia 
entre 3 e 5 anos”, destacou Bruno Corcioli, Gerente 
Comercial da Idral. Outro destaque no estande da Idral 
foi o neutralizador de odores, que permite uma ação 
eficiente após 20 segundos de uso com aromatização 
de acordo com o perfil do cliente que pode utilizar a 
fragrância de sua marca.

frigobar inteligente, que reconhece os produtos 
automaticamente e os lança no sistema, 
auxiliando o hotel no controle de estoque e 
reposição. “Trouxemos também um terminal de 
autoatendimento pra check-in e acompanhamento 
de extrato”, complementou Lincon Cléver, Diretor 
executivo da companhia.

Speed Kids

Especializada em produtos direcionados ao lazer, 
a Speed Kids apresentou na Equipotel 2019 o novo 
equipamento aquático Acqua Boom, com oito metros 
de altura, toboáguas e um balde com capacidade 
para derramar mil litros de água. O equipamento 
atende as normas da ASTM, que garante segurança 
ao usuário e o formato do brinquedo permite a sua 
utilização em piscinas menores.

presentes em renomados hotéis. Como novidade,  
o frigobar na cor preta e capacidade para 45 
litros da marca Midea. A empresa é distribuidora 
exclusiva do modelo, que é compacto e conta com 
classificação A na tabela do Inmetro de consumo/
eficiência energética.
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Soft Works

A empresa sediada na cidade de Franca, no 
interior paulista, também mostrou suas soluções 
na 57ª Equipotel. A linha de calçados com solado 
antiderrapante SRC (o mais alto nível no quesito 
de testes de escorregamento) é indicada 
para a indústria alimentícia e ambientes 
escorregadios, como chão de cozinha ou 
superfícies nas quais esteja acontecendo algum 

Girbau

A multinacional, um dos maiores fabricantes 
mundiais em equipamentos de lavanderia, levou 
à 57ª Equipotel seus produtos e serviços, que 
vão desde o projeto à execução, com lavadora, 
secadora e calandra (máquina que passa a peça). 
Uma das apostas da empresa na feira foi o modelo 
que realiza a lavagem especial (wet cleaning) 

tipo de limpeza. Hotéis, restaurantes, padarias, 
hospitais, frigoríficos, entre outros, já fazem uso 
dos calçados da companhia.
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Panther

A empresa conta com uma ampla gama de 
produtos que atendem o setor hoteleiro, como 
secadores de cabelo, espelhos de aumento, porta 

VAG Confecções

Parceira de longa data da Equipotel, a VAG 
levou para o evento as cortinas coloridas e com 
desenhos digitais, que foram as novidades da 
empresa. Visitantes também puderam conferir a 
linha personalizada para a hotelaria, composta 
por almofadas, pezeiras e outros modelos 
de cortinas presentes em diversos meios de 
hospedagem no Brasil.

Altenburg

Com mais de 30 anos de participação na 
Equipotel, a Altenburg destacou na feira, a linha 
de toalhas felpudas com textura mais macia e 

Crismoe/Metalworks

A grande novidade apresentada foi a nova 
linha de suportes para banheiros e quartos 
removíveis, denominada Snapself. “Têm quartos 
para hóspedes com necessidades especiais onde 
muitos clientes preferem não ficar. Com esses 
suportes removíveis você pode transformar um 
quarto destes num cômodo normal sem que o 
cliente perceba”, explica Sérgio Moelin, Diretor 
industrial da Crismoe/Metalworks. Outra novidade 
da empresa são as saboneteiras em aço inoxidável, 
30% mais baratas que as convencionais e com 
maior tempo de durabilidade.

toalhas, secadores de mãos, aromatizadores em 
aerossol, dispensers de papel, cabides antifurto, 
entre outros. Como novidade, lançou na Equipotel 
2019 a mesa dobrável de polietileno, com 180x74cm 
e tecido lycra, disponível nas cores preta e azul, e 
concebida para eventos. “Mesmo com a crise pela 
qual o Brasil passa, contamos com a presença de 
gestores interessados durante a feira”, comentou 
Sandra Yamamoto, Gerente da Panther.

desenvolvido pela Seitz – especializada na 
fabricação de itens de lavanderia. O diferencial da 
novidade é que não produz poluição, otimizando a 
sustentabilidade no processo.
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Bitz Softwares

Completando três anos de participação na Equipotel 
a empresa apresentou como destaque o Web Check-in 
e Web Check-out via WhatsApp e o Portal do Hóspede. 
Depois de receber a mensagem via WhatsApp, o hóspede 
finaliza seu check-in via smartphone ou tablete e em 
seguida recebe o link para o Portal do Hóspede onde pode 
obter informações relevantes sobre o empreendimento. 
“Somos a primeira empresa a integrar os meios de 
pagamento com o PMS”, afirmou o CEO da companhia, 
Thiago Santin.

Schipper

Essa que é uma das mais atuantes empresa de 
consultoria e fornecimento de utensílios para a área de 
alimentos e bebidas da hotelaria nacional, mostrou como 
novidade na 57ª Equipotel, a linha de porcelanas Bonna, 
que não por acaso conquistou o Selo Hospitalidade by 
Revista Hotéis. Com bordas diferenciadas e garantia 

maior capacidade de absorção. Também foram destaques 
as colchas, acessórios para a cama e a linha de roupões com 
tecido piquet.
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Limpidus

Presente em nove países, a Limpidus já desenvolve 
100% das atividades terceirizadas em hotéis e espera 
ganhar ainda mais espaço para o oferecimento de 
seus serviços e soluções. Na 57ª Equipotel, a empresa 

Thermomatic

Para essa edição da Equipotel a empresa 
levou os novos modelos de desumidificadores 
Plus 300 e Max 500. Ambos são digitais com 
controle de sistema automático que menciona e 
define o percentual de umidade, além de desligar 
automaticamente ao atingir a necessidade de 
ar ideal. Além dos desumidificadores, a empresa 
também fabrica e comercializa máquinas de gelo 
e purificadores de ar.

Hathas 

A empresa participou pela primeira vez na 
Equipotel para lançar ao mercado sua linha 
profissional de aromatizadores de ambiente. Os 
aparelhos possuem design moderno e de fácil 
instalação, ideais para hotéis, lojas, shoppings 
centers, clínicas, spas, dentre outros tipos de 

Tomberlin

A empresa paranaense é muito atuante no 
segmento e seus produtos estão presentes em 
diversos meios de hospedagens no Brasil. Como 
novidade apresentou em seu estande a mesa 
escamoteada. O móvel conta com entradas 
USB e possui versatilidade de adequação a 
ambientes, podendo ser utilizada para diferentes 
fins na hotelaria. Além disso, uma variedade de 
mesas e cadeiras estavam expostas, assim como 
equipamentos para eventos.

vitalícia contra lascas, o produto foi destaque 
de exibição no estande. Outro produto que 
chamou a atenção dos visitantes foi o conjunto 
Stone Ware, importado de Portugal e que é 
produzido artesanalmente com tinta reativa.

apresentou o sistema de limpeza e arrumação de 
quarto com pagamento de acordo com a utilização 
por hóspedes, uma novidade dentro do segmento de 
terceirização. A empresa possui escritórios regionais 
nas principais capitais e uma rede composta por 
mais de 170 franquias.
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Faitec Tecnologia
Na sua 4ª participação na Equipotel, a Faitec 

Tecnologia, empresa que já atua há 18 anos no 
mercado de tecnologia, mostrou aos visitantes 
o You Check-in, um totem de autoatendimento 
com reconhecimento facial, cujo principal intuito 
é acabar com as filas nos hotéis no momento do 
check-in e check-out. Em apenas dois dias de evento, 
a empresa contabilizou cinquenta encomendas da 

Foco Tecnologia e Marketing
Com mais de 1.200 clientes no Brasil, a Foco 

Tecnologia e Marketing estreou na Equipotel com o 
Combo Tech, que conta com soluções integradas 
de reservas diretas e distribuição, como site, motor 

solução, o que atesta a inovação e a tendência da 
automatização na operação hoteleira.

estabelecimentos. Com dez anos no mercado, a 
empresa já conta com uma linha de aromatizadores 
para uso doméstico.  Além de diversos tipos de 
aromas, como chocolate, maçã, talco, aloe vera, 
coco, morango, entre outros, a empresa oferece 
soluções eficazes para controle de insetos e roedores, 
e maus odores, causados por pets, gordura, lixo, suor 
e tabaco. A Hathas também oferece ao mercado 
projetos de marketing olfativo, que tem como 
objetivo associar um certo aroma aos valores que 
a empresa ou produto deseja transmitir.
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PMS Solutions

Sealy 

Atenta ao fato de que a eliminação de garrafas 
plásticas da operação hoteleira é uma estratégia 
que consta na agenda da maioria dos gestores, a 

Um das maiores fabricantes de colchões do 
mundo no segmento hoteleiro e representada no 
Brasil pela Plumatex, a Sealy apresentou como 
destaque em seu estande o colchão Executive 
Superlastic. Ele possui molas entrelaçadas que 
oferecem mais suporte graças ao número de molas: 
233 por m². Outro produto em destaque no estande foi 
o Majestic Correct Comfort. Ele é fabricado com molas 
de aço bi-temperado, ensacadas individualmente e 
costuradas eletronicamente. São 208 molas por m² 
com 15 cm de altura e 27% de carbono a mais na 
composição de aço de sua fabricação.

Prática

de reservas, landing pages, cupons, gatilhos rápidos, 
recuperação de carrinho, fidelidade e promoções, 
tudo com o intuito de aumentar a ocupação de 
hotéis e pousadas.

Veterana em participações na Equipotel, a Prática 
levou para a 57ª edição do evento uma nova linha 
de ultracongeladores, além das já consolidadas 
máquinas de panificação, câmeras de fermentação 
e vitrines. Fornos combinados presentes em vários 
meios de hospedagens no Brasil também estavam 
presentes no estande da empresa mineira. “Fizemos 
bons contatos para vendas futuras, com pessoas 
da rede hoteleira e de restaurantes, além da 
prospecção de novos clientes”, declarou Alexandre 
Rubio, Gerente comercial da empresa.

PMS Solutions apresentou na 57ª edição da Equipotel 
o conceito intitulado ‘D’água’, um equipamento 
italiano que purifica a água em versões natural e 
com gás, que posteriormente é servida em garrafas 
de vidro personalizadas e com tampas de acrílico. 

O equipamento funciona no esquema de locação 
e, ao contratar, o cliente ganha da PMS Solutions 48 
garrafas personalizadas com sua logomarca e três 
trocas de filtro por ano.
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Frutmel

Entre os estandes de produtos alimentícios na 
57ª Equipotel, o da empresa Frutmel foi um dos 
destaques. As balas da Frutmel vêm em embalagens 
personalizadas com a marca dos hotéis, motéis e 
empresas de outros segmentos, funcionando como 
ferramenta de marketing e divulgação.

In Garden

Especializada na fabricação de móveis para 
ambientes externos e com forte presença na 
hotelaria, a In Garden apresentou novos modelos 
de ombrelones da linha premium, feitos de alumínio 
e com opção de movimentos verticais, horizontais e 
giro em 360 graus.
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APP Sistemas
Veterana em participação na Equipotel, 

a empresa destacou em seu estande o HITS 
– Hospitality Integrated Technology Solution. 
Esse é um programa facilitador para hoteleiros 
que reúne em uma única ferramenta, dados e 
informações do estabelecimento, entre outras 
comodidades. Outra novidade é o BI – Business 
Inteligence, que permite ao empresário ter 

Green House

A empresa atuante no mercado de móveis 
externos há 20 anos – participou da 57ª Equipotel, 
onde mostrou o seu catálogo de produtos com 
as linhas: Texas, Copacabana, Soho, La Vida 
Corda, Nevada, Solaro, Toronto e Spade Corda, 
além de diversificados acessórios, ombrelones e 
modelos de poltronas.

Leucotron

A empresa mineira com forte atuação do 
segmento de tecnologia para a indústria da 

Assa Abloy

Uma das principais empresas do mundo 
em soluções de segurança para a hotelaria, 
apresentou em seu estande produtos inovadores 
presentes em vários hotéis do Brasil e do mundo, 
como fechaduras eletrônicas, cofres eletrônicos, 
economizadores de energia e minibars. Entretanto, 
as duas principais novidades da Assa Abloy 
Global Solutions são o Vostio Access Management 
e o Staff Safety (Crachá Antipânico). Se trata de 
um botão rastreado por GPS instalado no crachá 
dos colaboradores do hotel. Em caso de algum 
tipo de emergência, basta que o funcionário 
aperte o botão para que seu chamado chegue 
automaticamente à segurança, que encontrará o 
colaborador rapidamente devido ao rastreamento 
por GPS. Já o Vostio Access Management é um 
software para que o gestor tenha controle total 
das fechaduras Assa Abloy instaladas no hotel.

hospitalidade apresentou como desatque 
na 57ª Equipotel, o chatbot de inteligência 
artificial. Através desse produto o hóspede pode 
interagir, por meio de um software, com o hotel, 
fazendo solicitações e gerando demandas por 
meio de seu dispositivo móvel. Roberto Souza 
Junior, Gerente de negócios, conta como é a 
transformação nesse processo de comunicação, 
“anteriormente, ao vendermos uma solução 
de comunicação para o hotel, precisávamos 
fornecer um hardware para ser instalado no 
local, agora, com um software instalado no 
servidor do cliente ou em uma data center, 
conseguimos prover toda a comunicação com 
o hóspede”.
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Colortel
A empresa com forte atuação no segmento 

de terceirização de sistemas de refrigeração e 
equipamentos eletrônicos para a hotelaria, a 
Colortel apresentou como novidade o Colortel 
Touch. Houve no estande um círculo de sete 

Glasart
Fabricante de uma linha completa para buffets 

e self services, a Glasart aproveitou a 57ª Equipotel 
para lançar três novidades para o segmento 

palestras com objetivo de levar aos hoteleiros um 
conteúdo relevante e pertinente às suas atividades. 
Entre os principais produtos locados pela empresa 
e que foram apresentados no estande estavam: 
ar condicionado split, televisores, cofres, fornos 
micro-ondas e aparelhos de academia.

um sistema integrado a empresas parceiras e 
dados armazenados em nuvem.
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Office Collection

Com 15 anos de participação na Equipotel, a 
Office Collection inovou mais uma vez e trouxe para 
a edição 2019 do evento a coleção Small Hotels, 
formada por quatro tipos de estampas voltadas 
para a moda praia, cidade e campo, com pronta 
entrega para pequenos meios de hospedagem.

New Hotel

Uma das empresas veteranas em participação 
na Equipotel, a empresa apresentou como novidade 
sua solução Alpha. Esse é um sistema que auxilia o 
trabalho do gestor do hotel desde o início, passando 
pela parte burocrática, evitando erros no sistema, 
emitindo notas e permitindo a gestão geral por 
meio de nuvem, com mais segurança.

ATM24h 
A empresa voltou para feira após cinco 

anos para apresentar seus serviços. Visando 

hoteleiro: o balcão com pista dupla, que pode 
condicionar bebidas e alimentos quentes e frios 
numa mesma estação; a Linha Display Coleção 
Wood, com peças modulares montadas de acordo 
com a necessidade do cliente e que se assemelham 
a madeira; e o Protetor Salivar com Display Frontal, 
ideal para restaurantes que trabalham com o 
conceito cozinha show, no qual o alimento é 
preparado na hora e em frente ao cliente.

segurança para os clientes, a empresa oferece 
caixas eletrônicos para que os estrangeiros no 
Brasil possam sacar dinheiro e consultar saldo. 
Alessandra Ottolini, Gerente comercial, explica 
sobre o serviço prestado: “Nós atendemos 
o público estrangeiro pela bandeira Visa e 
Mastercard, somos a única empresa homologada 
pelas bandeiras para prestar o serviço. São 
200 equipamentos distribuídos pelo Brasil, 
estrategicamente em pontos turísticos e agora 
estamos expandindo para começar atender o 
público nacional.”, comentou.
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Elvi Cozinhas Profissionais

Levou para a 57ª Equipotel as linhas de cocção, 
refrigeração, vitrine e marcenaria da empresa. No 
entanto, o destaque ficou por conta da máquina 
de reciclagem de alimentos, que tem como 
vantagem a redução de até 90% do volume e 
peso do lixo produzido no empreendimento.

Gazin

Para a 57ª Equipotel, a Gazin – atacadista 
de eletrodomésticos – trouxe como novidade o 
colchão Dream, que se adapta à temperatura 
do corpo, esfriando quando está muito quente 
e esquentando quando o clima é frio. Outro 
destaque bastante festejado foi a volta do 
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Macam Brasil

Na sua primeira participação na Equipotel, 
a Macam Brasil trouxe duas novidades para 
o público da feira: o armário plástico que não 
enferruja, indicado para hotéis, resorts e pousadas 
praianas, cujos equipamentos sofrem com a 
ação da umidade e da maresia, e o carrinho cuba 
ergonômico para lavanderia.

Supergasbras

Apresentou como novidade o novo sistema 
de telemetria na medição de tanques no qual se 
acompanha de forma mais assertiva o consumo 
dos clientes. Também foi destaque no estande 
da companhia, a presença do Makro Atacadista, 
empresa do mesmo grupo que fez relacionamento 
com clientes em potencial e hoteleiros interessados 
nos insumos e produtos comercializados pela rede.

Trousseau

Cama, mesa e banho é o que compõe a oferta da 
Trousseau na 57ª Equipotel após cinco anos de ausência 
da feira. A linha Hotel & Spa trazida pela companhia 
apresenta roupa de cama, cobertores, mantas, 
protetores de colchão, toalhas, pantufas, roupões 
adulto e infantil, amenities, entre outros itens. Para 
Rodolfo Trussardi, Diretor da marca, a feira já foi positiva 
nos primeiros três dias. “Estamos muito satisfeitos com 
os resultados, o estande esteve movimentado o tempo 
inteiro”, conta. Segundo ele, a maior procura é no 
setor de banho, com toalhas e roupões sendo os mais 
procurados, além dos amenities.

HSystem

A empresa levou para a 57ª Equipotel uma 
nova solução, capaz de atualizar o hoteleiro sobre 
o cenário econômico de seu empreendimento a 
partir de relatórios de ocupação e desempenho 
apurados pelos números do hotel. A partir daí, serão 
ofertadas sugestões de como utilizar melhor as 
receitas financeiras, deixando o hoteleiro a par de 
toda a variação de mercado em tempo real.

colchão Quality, campeão de vendas da 
companhia há 15 anos no mercado.
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Teka

Uma das marcas mais conhecidas no Brasil no 
segmento de cama, mesa, banho e decoração e 
com forte atuação na hotelaria, a Teka apresentou a 
nova linha Eternity de roupa de cama. O diferencial do 
produto é o uso de novas tecnologias como fibras mais 
resistentes e produtos químicos na lavagem, o que 
garante maior durabilidade no produto, principalmente 
na linha de lençóis. Já o segmento luxo ganhou uma 
linha mais completa para cama, mesa e banho, a 
Profline Luxury. “Decidimos investir neste segmento por 
acreditar que este mercado precisava de um produto 
que atendesse suas expectativas e a Teka tem uma 
marca que já está associada a qualidade”, disse o 
Diretor comercial, Márcio Hoffmann.

Scheer

A fabricante de churrasqueiras industriais e 
equipamentos de cozinha, levou para a 57ª Equipotel, 
dois novos modelos de parrilla, desenvolvidos para 
assar carne no estilo argentino e uruguaio. Os 
modelos 675/670 variam entre dois e quatro metros, 
com acionamento de grelha frontal que sobe e 
desce e regula a altura do grelhado de acordo com 
a intensidade do fogo.

Lufamar

Na sua primeira participação ‘solo’ (no ano 
passado a empresa dividiu o estande com 
outra marca), a Lufamar Tecidos, empresa da 
área têxtil, levou as coleções de toalhas Suite 
Collection e Arte & Drama, ambas bem recebidas 
pelo público da feira.

Sankonfort

Presente pela primeira vez na Equipotel, 
a Sankonfort Colchões, traz uma linha 
completamente nova para atender o mercado 
de hospitalidade. A empresa tem toda sua 
linha de espuma produzida na Sanko Espumas, 
distribuidora de espuma flexível de poliuretano 
para toda América do Sul. A nova linha, 
segundo Odinalva Zanutto, responsável pelo 
departamento comercial, vem com a mesma 
qualidade de todos os materiais produzidos pela 
empresa. “Seguimos sempre buscando o melhor 
produto, o melhor tecido e toda linha hoteleira 
está em tecidos antichamas com dois tipos de 
molejos”, declarou.
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Regula Forensics investe em leitores de documentos para check-in 
de hotéis

Depois da presença em aeroportos, órgãos de governo e postos de controle de fronteiras, grupo 
Regula investe em segurança documental de hóspedes da rede hoteleira

Há 27 anos no mercado de segurança documental 
eletrônica, com forte atuação em aeroportos, e 
controles de fronteiras, o grupo Regula Forensics, com 
dez escritórios próprios, três fábricas, presente em 
mais de 170 países e com mais de 75 distribuidores pelo 
mundo,  dá mais um passo no mercado, que promete 
render frutos: leitores eletrônicos para segurança 
documental de hóspedes da rede hoteleira do Brasil. 

Por meio da Regula Latam, braço para América 
Latina, a ideia é levar a mesma segurança e confiança 
já estabelecida no controle de passaportes, para 
os hotéis, de forma a agilizar e melhorar o cadastro 
de hóspedes, além de alertar sobre falsificações. 
“Temos os mais rápidos e mais eficientes leitores de 
passaportes do mundo. Com a chegada na rede 
hoteleira, oferecemos a possibilidade de  checagem 
da veracidade dos documentos dos hóspedes, 
evitando fraudes ou clientes suspeitos, além de 
armazenamento correto e automático dos dados do 
cliente no sistema, dispensando o tempo gasto com 
digitação no check-in e situações desconfortáveis, 
como escrever o nome do cliente errado, por exemplo”,  
destaca  Alexandre Marinho, fundador e Presidente da 
Regula Latam desde 2006. 

A novidade chega para os empresários da rede 
hoteleira trazendo uma bagagem que remete à 
confiança e qualidade dos equipamentos, já que, 
entre os principais clientes da Regula está a própria 
Polícia Federal. “Temos uma forte presença junto a 
organizações importantes no Brasil e no mundo. Além 
disso, nossos números transparecem a robustez do 
trabalho desenvolvido. De 2010 até este ano, a empresa 
triplicou de tamanho e, a partir de 2015, vem registrando 
um crescimento de 20% ao ano. Fabricamos em torno 
de 40 modelos de equipamentos, com cerca de 100 
modificações”, pontua o empresário. 

Com o novo negócio, a Regula estima um 
incremento de crescimento da empresa em 25%. 
No Brasil, através de parceria estratégicas com as 
maiores empresas no setor, os leitores da Regula 
estarão integrados aos sistemas PMS. 

Quanto ao futuro, o presidente Alexandre Marinho é 
enfático: “Vamos continuar nosso projeto de expandir 
a atuação do grupo, levando o que há de melhor 
aos nossos clientes, no que se refere à segurança 
documental eletrônica. Em Portugal e nos Estados 
Unidos já estamos na fase de business development 
e posicionamento de marca”, finaliza.

Alexandre Marinho, fundador e Presidente da Regula Latam desde 2006
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Fairmont Rio de Janeiro Copacabana entrou em operação

A edificação onde se encontrava o Sofitel Copacabana sofreu um grande retrofit que durou cerca 
de dois anos e exigiu um investimento de R$ 250 milhões para receber a primeira bandeira Fairmont 

na América do Sul

Entrou em operação no último dia 5 de 
agosto, a primeira unidade da bandeira de luxo 
Fairmont na América do Sul. A cidade escolhida 
foi o Rio de Janeiro, principal porta de entrada de 
turistas estrangeiros no Brasil. E a localização do 
empreendimento não poderia ser melhor. Está 
no final da praia de Copacabana, bem próximo 
ao forte e com fácil acesso aos principais 
pontos turísticos da capital fluminense. Ocupa 
a edificação do antigo Sofitel Copacabana 
que passou por uma ampla modernização 
para se enquadrar dentro dos conceitos da 
marca Fairmont que surgiu em 1907 e hoje 

conta com 75 hotéis em grandes metrópoles 
mundiais. Com design inspirado no glamour 
do Rio de Janeiro nos anos 50, uma proposta 
gastronômica apurada e experiências de viagem 
personalizadas, o hotel de propriedade da 
AccorInvest e administrado pela Fairmont tem 
a proposta de oferecer uma genuína conexão 
carioca e transformar momentos em memórias. 
“Estamos muito empolgados com a entrada 
em operação desse empreendimento que é 
assinado pela arquiteta Patricia Anastassiadis. 
Ele foi inspirado no glamour dos anos 50, e 
nossas equipes desenharam uma programação 
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A imponente fachada com vista para o mar e a praia de Copacabana
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de experiências exclusivas que levarão nossos 
hóspedes a descobrir o Rio de Janeiro com 
um novo olhar. O hotel será uma propriedade 
extraordinária, que oferece aos hóspedes um 
incomparável senso de conforto e qualidade. 
O hotel também dará ainda mais visibilidade 
ao bairro de Copacabana, o que certamente 
atrairá hóspedes de todo o mundo”, disse Patrick 
Mendes, CEO da AccorHotels South America.

Foram cerca de dois anos de obras para que 
o projeto ganhasse vida e isso exigiu um aporte 
de recursos de R$ 250 milhões da Accor Invest. 
O projeto de design de interiores é assinado 
pela Anastassiadis Arquitetos, escritório 
capitaneado pela arquiteta e designer de 
produtos Patricia Anastassiadis. O retrofit foi 
desenvolvido com o intuito revelar o frescor 
e a atmosfera vibrante do Rio de Janeiro 

aos hóspedes por meio de ambientes que 
proporcionam o bem-estar e o conforto, além 
de refletir a exclusividade da marca Fairmont. 
“O trabalho de restauração e modernização 
é sutil e envolve a experiência dos materiais, 
invocando os sentidos, as memórias e a 
história pessoal dos convidados à medida que 
eles interagem com o design e a decoração e 
remete a lembranças e histórias”, comenta a 
arquiteta destacando que: A arquitetura desse 
projeto combina elementos contemporâneos 
com a essência carioca, reaviva matérias-
primas características da cidade, como pedras 
e madeiras, com elegância e tratamento 
delicado nos ambientes do hotel. “O Fairmont 
Rio de Janeiro Copacabana é uma celebração 
do Rio e sua rica história. Utilizamos materiais 
únicos, os conceitos artísticos e os elementos 
que estão na raiz da cultura brasileira, 
buscando fazer conexões significativas com 
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Patrick Mendes: “Estamos muito empolgados com a entrada em operação desse empreendimento”
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Atmosfera vibrante

os hóspedes, que estão no coração de todas 
as experiências Fairmont”, afirma o COO da 
AccorInvest South America, Didier Bosc.

Segundo a Arquiteta Patrícia, a ideia de 
expressar o melhor do Rio de Janeiro no Hotel 
pode ser conferida no acesso principal que é 
integrado à calçada e oferece a sensação de 
estar em uma extensão da praia, permitindo 
que a luz exterior e a brisa do mar passeiem 
pelos ambientes.  A praia de Copacabana, 
inclusive, pode ser vista de todas as áreas do 
hotel, exceto nos quartos do fundo. Os visitantes 
também podem admirar o panorama da 
cidade enquanto passam pelo terraço e por 

outras áreas comuns abertas ao público geral, 
como o spa. 

Uma das marcas do projeto é justamente a 
composição de peças de artistas e designers 
do País. Móveis projetados por Sérgio Rodrigues 
e Jorge Zalszupin são vistos em muitos espaços 
do edifício, como as suítes, foyer, loja H. 
Stern, lobby, restaurante, bar, café e áreas de 
reuniões de negócios. A cuidadosa curadoria 
de obras para o projeto - uma das marcas 
registradas do trabalho de Anastassiadis - 
reúne grandes nomes do panorama artístico 
nacional, com peças de Artur Lesher, Hugo 
França, Marlon Vital, Hilal Sami Hilal, Estúdio 
Araquém Alcântara, Alessandro Gruetzmacher, 
Cacá Mousinho, Cláudio Edinger e Atelier 
Adriana Carlota.
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No lobby já se nota o padrão de conforto desse luxuoso empreendimento
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Moderna infraestrutura
Os hóspedes que buscam um nível adicional 

de atenção apreciarão o Fairmont Gold, um 
conceito de hospedagem altamente exclusivo, 
com serviços personalizados, como área de 
check in e check out reservada, serviço de 
mordomia 24 horas e café da manhã, chá 
da tarde e happy hour inclusos. Do piso de 
taco em desenho “espinha de peixe” feito em 
madeira cumaru às obras de arte e móveis 
originais assinados por designers brasileiros, a 
decoração dos 375 quartos são divididos em 
cinco categorias do Fairmont Copacabana. 
As metragens variam de 35 m2 do modelo 
standard até o Fairmont Gold Signature 
Ocean Front View que conta com 189 m2. Os 
apartamentos foram pensados para inspirar 
visitantes a conhecerem o melhor do Brasil e 
a viverem o Rio de maneira única. Algumas 
peças foram desenvolvidas com exclusividade 

para o projeto, como as camas e cabeceiras 
estofadas assinadas por Anastassiadis e 
produzidas pela Artefacto, e o sofá com pés de 
madeira maciça e acabamento em Jequitibá 
encontrado nos quartos padrão standard.

As suítes categoria One Bedroom Suite 
possuem 70 m2 e antessala. O living room 
conta com mesa de trabalho, poltronas, sofá, 
mini bar, cafeteira Nespresso, chaleira elétrica, 
ar condicionado individual e uma HDTV LCD 
de última geração com uma variada opção 
de canais a cabo. Os apartamentos contam 
ainda com IHome, wifi e filmes, closet com cofre, 
fechadura eletrônica e ar condicional individual.

A empresa Cortinas A Janela foi quem forneceu 
as cortinas modelo wave em tecido antichama e 
forro black out para os apartamentos. Nas áreas 
sociais foram implantados rolos motorizados. 
As camas king size box da marca Serta são do 
modelo my bed e conta com 34cm de altura, 
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Os apartamentos possuem um conceito de hospedagem altamente exclusivo, com serviços personalizados
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dupla face em tecido jacquard branco dupla 
visco. A Trousseau foi a responsável em fornecer 
todo o enxoval de cama e banho das suítes e Spa 
sendo: lençóis de 300 fios, com acabamentos 
New Filetto e Classic (se puder ilustrar com 
fotos, ótimo) com complementos como manta 
em tricot, colcha em piquet; cobertor softycozy, 
travesseiros e rolinhos. Lençóis de 300 fios com 
acabamento festonê, foi produzido para as 
suítes especiais, assim como a saia para cama 
foi feita em tecido especial. Todos os travesseiros 
e recheios de duvet utilizados nos apartamentos 
são itens de Plumas. No segmento de banho, 
foram fornecidas toalhas 100% algodão e roupões 
em piquet – tudo produzido especialmente para 
o Hotel, com detalhe do acabamento em cinza e 
logo Fairmont).

Espaços de descanso e imersão
A área de lazer inclui duas piscinas servidas 

por um bar e um restaurante, sendo dividida 
por um lounge com piso de madeira e um 
marcante teto, também de madeira. Este 
espaço proporciona uma imersão perfeita no 
design nacional, apresentando peças icônicas 
de renomados designers brasileiros. Conta 

com uma piscina com borda infinita que fica 
na parte da frente do hotel, com vista para o 
mar, orla de Copa e ao Morro do Pão de Açúcar. 
A outra piscina aquecida não possui essa vista 
do mar. Nesses locais podem ser encontrados 
diversos produtos Tidelli, como as linhas Fusion 
- sofás, Marina - poltronas, Spool – mesas 
e bancos, e acessórios como lanternas e 
luminárias de piso. Tons neutros como o cinza 
e o bege, além da madeira na cor natural, 
compuseram as cores dos revestimentos nos 
produtos Tidelli, valorizando ainda mais os 
ambientes escolhidos para lazer e descanso 
dos hóspedes. Já o Spa Willow Stream conta 
com diversas salas de massagem e uma área 
de relaxamento onde o cliente toma um chá, 
come frutas ou doces após o tratamento. O 
Spa também conta com uma sala dupla para 
casais e as terapias são baseadas nos cinco 
elementos: terra, ar, água, fogo e madeira. 
Já o fitness center conta com modernos 
equipamentos da marca Technogym.  

Na área de eventos o hotel conta com 
um Centro de Convenções e Eventos Sociais 
com 13 salas de reuniões que dão nome a 
pontos turísticos famosos do Rio de Janeiro 
como Corcovado, Flamengo, Arpoador, 
Lapa, Botafogo, entre outros. As salas estão 
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Os apartamentos na categoria One Bedroom são muito espaçosos e com vista para o mar



Implantação

64

distribuídas em 1.500 m2 e contam com uma 
moderna infraestrutura para eventos sociais 
ou de negócios, como oficinas, convenções, 
coquetéis, formaturas ou casamentos, com 
capacidade para até 900 pessoas em auditório. 
A proposta é oferecer ao cliente, além do 
savoir faire da marca Fairmont, personalização 
em todos os detalhes do evento - desde a 
concepção da ideia e brainstorming, até o 
desenvolvimento e execução. 

A Lady foi a empresa responsável pelo 
fornecimento e instalação dos painéis 
acústicos Inovawall em todas as áreas de 
eventos do Hotel. O sistema tem alto índice 
de absorção acústica proporcionando maior 
conforto e privacidade para os mais variados 
tipos de ambientes. A instalação é simples e de 
fácil manutenção, não requerendo nenhuma 

mão de obra específica ou então isolamento da 
área para troca do tecido caso o mesmo seja 
danificado, sem contar que não gera resíduos, 
visto que a estrutura interna é mantida. Os 
painéis instalados nesse empreendimento 
foram acabados com tecido de linho, trazendo 
um ar sofisticado e aconchegante ao ambiente. 
Uma elegante concept store instalada no hall 
de entrada tem curadoria da H.Stern e oferece 
aos hóspedes uma rica opção de artigos de 
decoração e design brasileiro.

Gastronomia valoriza ingredientes locais
O colorido, o frescor e a afetividade 

tipicamente cariocas também encontram 
o luxo emocional e acolhedor da marca 
Fairmont no Marine Restô. Mais descontraído 
do que o antigo Le Pré Catelan, o Marine Restô 
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Uma piscina com borda infinita está localizada na frente do hotel, com vista para o mar
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tem como chef executivo o francês Jerôme 
Dardillac e valoriza produtos nacionais em 
pratos preparados por Carlos Cordeiro (ex-
Insólito, em Búzios) no forno a carvão vegetal. 
O Spirit Copa Bar é um lugar para celebrar e 
beber os melhores espíritos locais e globais, 
com pequenas e polidas porções de crudos, 
tiraditos, pinchos e tapas. O local oferece 
experiências marcantes em mixologia e as 
bebidas clássicas são revisitadas e adaptadas 
ao seu gosto do cliente. Já o Coa&Co Café é 
um lugar para conhecer e consumir um bom 
café, com diferentes tipos de grãos, moídos por 
encomenda e confeccionados por um barista 
experiente com a técnica escolhida pelo 
cliente. A descontraída elegância da cidade 

está presente tanto nos ambientes quanto nos 
cardápios dos espaços de alimentação, que 
priorizam ingredientes locais e a qualidade e o 
frescor dos produtos.

A Schipper teve uma importante participação 
ao fornecer diversos itens para a área de 
Alimentos e Bebidas. Foram selecionados 
utensílios muito especiais para colocar no 
patamar mais elevado de apresentação o 
novo e rico cardápio. Os talheres, rechauds, 
copos coloridos, suqueiras e térmicas são da 
WMF, a renomada fábrica Alemã, líder mundial 
no segmento. As Porcelanas são da também 
Alemã Schönwald. Foram ainda selecionados 
na Schipper os itens especiais de Buffet da 
Frilich e Kochstar. Já os utensílios de produção 
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Nesse bar é um bom local para um drink ou um bate papo
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da cozinha e confeitaria são da francesa 
Matfer. A Pinheirense forneceu também vários 
itens de A&B e os equipamentos de cozinha 
são da marca Macom.

Consciência ambiental
O hotel mantém o compromisso global da 

Accor com a adoção de medidas redutoras 
dos impactos ambientais. Com essas ações 
o empreendimento está a uma etapa de 
conseguir a certificação internacional 
ACQUA-HQEtm de alta qualidade ambiental. 
A instalação de dispositivos economizadores 
nas torneiras, chuveiros e bacias sanitárias, 
uma das ações sustentáveis adotadas pelo 
hotel, assegura uma economia de cerca de 23% 
no consumo de água em relação ao padrão 
(estipulado pela HQEtm) O uso de lâmpadas 
de LED também garantem redução de 33% nos 
gastos com iluminação, enquanto o isolamento 
térmico de envoltória e os equipamentos de ar 

condicionado eficientes com reaproveitamento 
de calor possibilitarão mais 34% de economia 
energética. Um sistema de automação permite 
que os consumos de água e energia sejam 
monitorados em tempo real.

Nos quartos do Fairmont Copacabana, 
janelas com vidros insulados e projeto 
acústico proporcionam maior conforto térmico 
e sonoro aos hóspedes e também permitem 
o uso mais consciente de climatizadores. Os 
materiais utilizados nas obras e decoração 
também foram selecionados com foco na 
sustentabilidade, das tintas à base de água – 
menos agressivas à saúde e ao meio ambiente 
– às madeiras certificadas FSC – selo de 
reconhecimento de boas práticas de manejo 
florestal. Mais de 90% dos resíduos gerados 
pela obra foram beneficiados por meio de 
reciclagem ou reaproveitamento. Além disso, 
o projeto paisagístico foi criado visando a 
redução do consumo de água, com a escolha 
de vegetação com baixa necessidade de rega.
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Vista da sacada de um dos apartamentos
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Atlantica Hotels estreia em Serra (ES) com unidade Go Inn

A Atlantica Hotels anunciou sua chegada a 
Serra, município do Espírito Santo, localizado na 
região metropolitana de Vitória. A unidade, cuja 
inauguração aconteceu em 6 de agosto, leva a 
marca da categoria budget da companhia, a Go Inn 
by Atlantica Hotels.

De acordo com Fernando Chab, Diretor de 
operações da Atlantica Hotels, “em Serra, há 
predominância absoluta de atividades industriais, 
de comércio e serviços, beneficiadas pela pujança 
da metrópole, pela ampla movimentação do Porto 
de Tubarão e pela variedade de usinas e empresas 
de diversos ramos, o que gera grande circulação de 
viajantes a negócio na cidade”. 

Com a nova abertura, a marca Go Inn chega a 
12 unidades em todo o País – São Paulo, Taguatinga, 
Aracaju, Belém, Manaus, Curitiba, Belo Horizonte, 
Santo André, Campinas, Vitória e Serra – em uma 
oferta que alcança 2,2 mil apartamentos.

Localizado no bairro do Jardim Limoeiro, o 
Go Inn by Atlantica Hotels Serra conta com 110 
apartamentos com metragens de 15m², equipados 
com ar condicionado, secador de cabelos, 
amenities, televisor de tela plana, mesa de trabalho, 

sinal Wi-Fi, fechadura eletrônica e cofre.
O empreendimento conta com 11 apartamentos 

adaptados para PNE, com espaço de circulação 
para cadeirantes e equipamentos para auxiliar 
pessoas com dificuldade de locomoção e visão. 
A unidade é a única da região a ter duas salas 
de eventos que comportam até 40 pessoas em 
auditório, com equipamentos de última geração e 
menu exclusivo para o momento de coffee break.

O lobby do hotel oferece uma loja de conveniência 
e o ambiente é adequado para a degustação de 
bebidas, sanduíches e outros pratos rápidos. No 
restaurante Eat´s, marca própria da Atlantica, o 
almoço é no sistema à la carte, com pratos da 
cozinha internacional. No espaço também é servido 
o café da manhã cortesia com buffet completo, 
composto por uma variedade de pães e bolos, além 
de frutas, frios, iogurtes, sucos e café. Nos finais de 
semana, o horário do desjejum é estendido, entre 
6h30 e 12h00. 

Completam a lista de comodidades um fitness 
center, um estacionamento com 41 vagas cobertas 
e o serviço Pet Friendly, voltado para receber animais 
de estimação de pequeno porte.

Interior de um dos apartamentos do empreendimento
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Louvre Hotels Group inaugurou empreendimento em Macaé (RJ)
O Louvre Hotels Group Brazil inaugurou 

no dia 12 de setembro o hotel Golden Tulip 
Macaé, na Praia de Imbetiba. O evento reuniu 
representantes do poder público municipal e do 
trade de turismo, como o Secretário municipal 
adjunto de Turismo, Leonardo Anderson da 
Silva, e o Presidente do Macaé Convention & 
Visitors Bureau, Guilherme Braga de Abreu.

Seguindo o seu plano de expansão de 
administrar 30 hotéis no País em cinco anos, 
a rede escolheu a capital nacional do petróleo 
em resposta a retomada do crescimento 
econômico da região e a proximidade com 
grandes empresas do setor de óleo e gás. 

O novo hotel já é um dos principais 
empreendimentos da região e conta com 78 suítes 
distribuídas em 13 andares. Todos os apartamentos 
possuem varanda com vista para o mar e são 
equipados com tv a cabo, ar-condicionado, 
frigobar, cofre e internet Wi-Fi gratuita.

O empreendimento também rooftop, 
piscina, sauna, fitness center, estacionamento, 
room service, além de duas salas disponíveis 
para eventos. O café da manhã, servido no 
restaurante, faz parte da diária. No térreo, o 
restaurante Tulipe oferece almoço e jantar 
com os melhores pratos da culinária regional, 
nacional e internacional no serviço à la carte.

A fachada do novo empreendimento da Louvre Hotels Group
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Hotel Slaviero Essential Curitiba iniciou operações

A Slaviero Hotéis, que opera 26 hotéis pelo 
Brasil e tem mais de 35 anos de atuação na 
hotelaria nacional, inaugurou oficialmente no 
dia 16 de setembro um novo empreendimento na 
capital paranaense, o Slaviero Essential Curitiba. 
Localizado próximo ao Aeroporto Afonso Pena e 
do Parque Industrial de São José dos Pinhais, o 
hotel entrega novas 165 UHs para a região. 

Aberto depois de quatro anos de obras, o 
Slaviero Essential Curitiba tem expectativas de 
70% de ocupação após sua consolidação, que 

deve levar cerca de seis meses. Com investimento 
de R$ 33 milhões, a localização promete ser um 
dos maiores diferenciais da unidade.

Para os apartamentos de 22m² a estimativa 
da diária média é de R$ 210,00, tarifa 
similar ao parque hoteleiro da região. Os 
hóspedes também podem contar com Wi-
Fi, estacionamento, restaurante, entre outras 
comodidades. Para eventos, a estrutura 
acomoda cerca de 100 pessoas em quatro 
salas no total. 

Interior do apartamento Luxo Twin
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Hotelaria Brasil apresenta primeiro Hampton by Hilton do País

Ele é uma conversão do Matiz Guarulhos Aeroporto Hotel e exigiu um aporte de R$ 8 milhões para 
se enquadrar nos padrões da nova bandeira

A cidade de Guarulhos foi a escolhida para 
receber a primeira marca Hampton by Hilton no País. 
Ele é uma conversão do Matiz Guarulhos Aeroporto 
Hotel que fica cerca de quatro quilômetros do 
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). A 
inauguração marca o começo da parceria entre a 
empresa brasileira com o grupo Hilton na estratégia 
de desenvolvimento da marca Hampton by Hilton, 
em localidades que ainda estão sendo definidas. 
Diferentemente do Hampton by Hilton Guarulhos 
Airport, os demais serão levantados do zero.

A edificação que passou a se chamar 
Hampton by Hilton Guarulhos Airport teve uma 
readequação e modernização que durou um ano 

em 160 apartamentos e as áreas comuns com um 
investimento de R$ 8 milhões. A ampla reforma 
possibilitou melhorar a qualidade das instalações 
internas dos apartamentos. Entre os atrativos, os 
hóspedes agora encontram camas com qualidade 
Hampton Bed, TV HD, canais de filmes gratuitos e 
cafeteira. Do lado de fora dos quartos, academia 
com modernos aparelhos de ginástica e dois 
buffets integram a infraestrutura. Caso necessite, 
o cliente terá uma moderna e ampla sala de 
reuniões com 300 m2. “Procuramos oferecer ao 
mercado algo novo. Após uma grande pesquisa, 
constatamos que o Hampton by Hilton atendia 
a esses critérios, por integrar um dos grupos 

A marca Hampton se destaca na fachada
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do setor da hospitalidade mais importantes do 
mundo nesse segmento”, explica o Diretor geral da 
Hotelaria Brasil, Márcio Lacerda.

Um dos critérios que chamou a atenção do executivo 
foi o programa de fidelidade da Hilton, com mais de 
89 milhões de membros, sua estrutura comercial e de 
distribuição ao redor do mundo e o alto rigor com a 
segurança e padrões das instalações estabelecidas, 
superiores aos exigidos atualmente no país. “Os padrões 
de segurança internacionais serão seguidos em todos 
os projetos, e não só os nacionais, que já prevemos em 
nossos empreendimentos. Esse item é fundamental e dá 
tranquilidade para todos, do hóspede, passando pelos 
funcionários e até os gestores envolvidos no negócio”, 
diz Lacerda.

Quanto ao fato e optar pela bandeira Hampton 
by Hilton, Lacerda diz que a Hotelaria Brasil procurava 
oferecer algo novo ao mercado e que fosse uma 
marca forte. “Após uma grande pesquisa, constatamos 
que a Hampton by Hilton atendia a esses critérios, por 
integrar um dos grupos do setor da hospitalidade mais 
importantes do mundo nesse segmento. Após três anos 
de negociações, chegamos a um acordo satisfatório 
para todos e estamos muito felizes”, afirma Lacerda.

Segundo ele, o objetivo da Hotelaria Brasil é aportar R$ 
500 milhões em novos hotéis da marca até 2025. O foco 
é principalmente em turismo de negócios e eventos, já 
que o Hampton by Hilton é especialista no segmento de 
focused services. 

Leonardo Lido, Diretor de desenvolvimento da Hilton 
no Brasil e América do Sul destaca a importância dessa 
operação no Brasil. “A Hilton é uma rede pioneira em 
desenvolver hotéis em aeroportos e entramos no Brasil 
ao lado do principal aeroporto da América do Sul num 
momento especial. A Hilton está completando 100 anos 
de atividades e estreamos no Brasil a bandeira com o 
maior número de hotéis de nosso portfólio. Atualmente 
temos 2500 hotéis Hampton by Hilton em operação em 
27 países e além do Brasil, estamos chegando também 
na Argentina, Chile e Peru. Estamos com uma expectativa 
bem otimista em relação a performance Hampton by 
Hilton Guarulhos Airport e com certeza ele será o precursor 
de muitos que ainda virão”, concluiu Lido.

No lobby já se percebe o padrão de conforto da bandeira Hampton by Hilton

Márcio Lacerda: “Estamos com uma boa expectativa de 
desenvolver a bandeira Hampton by Hilton no Brasil”
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Pontos turísticos do Paraná guardam história da 
imigração holandesa

No início do século XX, famílias de pecuaristas 
e agricultores holandeses se estabeleceram no 
sul do Brasil, na região dos Campos Gerais (PR). 
A cultura da pecuária leiteira veio na bagagem, 
e assim se formou a comunidade de Carambeí, 
atraindo outros grupos holandeses para a 
região após a II Guerra Mundial, formando 
as colônias de Castrolanda e Arapoti. As três 
colônias holandesas cresceram na produção 
agropecuária em forma de cooperativas, 
denominadas atualmente Frísia, Castrolanda e 
Capal. Da união destas grandes cooperativas, 
nasce a holding Unium.

Hoje, os lugares que serviram de moradia 
e trabalho para esses imigrantes são pontos 
de turismo histórico no Paraná. Para Koob 
Petter, presidente da Associação Cultural 
Brasil - Holanda (ACBH), uma organização 
formada por holandeses e descendentes que 
vieram para o Brasil, esses pontos turísticos 

Parque Histórico de Carambeí
Parque Histórico de Carambeí é um 

complexo museal de caráter sociocultural 
e educativo que visa resgatar, preservar e 
difundir a história e memória de Carambeí, as 
experiências que moldaram a cidade e sua 
gente. É o maior espaço museal histórico a 
céu aberto do Brasil em um terreno de 100 mil 
metros quadrados, utilizado como referência 
em produção cultural.

são culturalmente ricos. “Não se apaga a 
memória, mas é preciso preservá-la para 
que seja passada de geração para geração. 
Manter uma estrutura original e promover 
visitações é uma forma de enaltecer nossa 
cultura”, comenta. Confira alguns desses 
pontos conhecidos na região:



Destino

74

Centro Cultural Castrolanda

Museu do Imigrante Holandês

O Centro Cultural Castrolanda reúne os 
espaços de cultura e memória da comunidade, 
como o Memorial da Imigração Holandesa 
inaugurado em 2001 e o Museu Histórico de 
Castrolanda inaugurado em 2016.

Localizado dentro do Memorial de Imigração 
Holandesa, o Moinho de Vento “De Immigrant” 
(ou O Imigrante, em português) é uma réplica 
em tamanho original do moinho Woldzigt, 
localizado no norte da Holanda. A atração tem 
37 metros de altura e asas com envergadura 
de 26 metros - de uma ponta a outra. O moinho 

É responsável por promover o estilo de vida 
holandês com o compromisso da preservação 
da memória do imigrante que se estabeleceu 
na antiga colônia. Preza pelas manifestações 
históricas e culturais representadas em 
seu patrimônio material e imaterial, ambos 
presentes em espaços com reproduções 
arquitetônicas da vida do colono no início do 
século XX. 

Já o Museu Histórico de Castrolanda, 
construído para representar as casas de 
fazenda típicas do norte holandês, em que 
a residência é unida ao estábulo, conta com 
um acervo de móveis e objetos que foram 
doados pelas famílias dos pioneiros. O espaço 
do estábulo que originalmente era usado 
para animais, depósito e maquinários, hoje 
é utilizado para exposições que contam a 
história da imigração.

Localizada em Arapoti (PR), a estrutura onde 
hoje fica o Museu do Imigrante Holandês foi 
inaugurada em 1963 pela Cooperativa Central 
de Laticínios, e funcionou como estação de 
recebimento de leite e produção de manteiga 
até 1979. Em 2005, a sede foi comprada pela 
comunidade Colônia Holandesa e transformada 
em museu. O ambiente é decorado com móveis 
como os trazidos pelos holandeses na época, 
reproduzindo o estilo de vida. Além disso, 
conta também com maquinário, utensílios e 
ferramentas agrícolas originais. 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 4050 (Carambeí)

Endereço: Rua do Moinho, 244 (Castrolanda)

Endereço: Rua Geert Leffers, S/N (Arapoti)

é considerado um dos maiores do mundo e foi 
projetado e construído pelo arquiteto holandês 
Jan Heijdra, especialista em moinhos de vento. 
Além disso, toda a estrutura de madeira foi 
feita sem o uso de pregos. 
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Hotel e Restaurante Ca’d’Oro 
apresenta novos pratos do 
menu executivo

O menu executivo do Hotel e Restaurante 
Ca’d’Oro, localizado na  capital paulista, conta 
com quatro novas opções de entradas, outras 
quatro de pratos principais, além da sobremesa 
do dia ou fruta da estação. 

Para a entrada, o cliente pode escolher entre 
Salada de folhas verdes, Carpaccio ao molho 
Dijon, Salada de gorgonzola com peras e nozes 
ou Escondidinho de cogumelos selvagens em 
polenta. As opções de pratos principais incluem 
Spaghetti ao pesto, Risotto de funghi Porcini ao 
toque de mascarpone, Salmão gratinado com 
legumes ou Escalope de mignon ao poivre-vert 
com batatas ao alecrim.

Há duas opções de menu executivo, servidos 
exclusivamente no almoço e em dias úteis: o 
Mezzogiorno a Tavola, composto por entrada, 
prato principal e sobremesa; e o Mezzogiorno Light 
a Tavola, que inclui prato principal e sobremesa.

Golden Tulip Porto Vitória 
participou do Restaurante 
Week Espírito Santo

O Golden Tulip Porto Vitória, administrado 
pela rede Louvre Hotel Group Brazil, preparou um 
cardápio especial para o festival gastronômico 
Restaurante Week, que aconteceu de 13 de 
setembro a 6 de outubro, na capital capixaba. 
Para o menu do jantar, o Chef Renan Guerra 
seguiu o tema da edição: ‘do campo à mesa’. A 
proposta foi fazer uma composição com foco em 
ingredientes silvestres, típicos e da estação, com 
inspiração na culinária tradicional, composta por 
receitas caipiras, rústicas e de família.

A experiência começou com duas opções de 
entrada: Tomate recheado com carne moída, mix 
de folhas do campo com azeite de manjericão ou 
Creme de abóbora com carne-seca. Como prato 
principal, foi possível escolher entre ‘Carne na 
lata’, composto por carne bovina, farofa amarela, 
cebolas caramelizadas, ovo e arroz de tomate, 
ou Papelote de galinha caipira, uma galinha 

Risotto de funghi Porcini ao toque de mascarpone
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cozida envolta em couve, servida com polenta 
cremosa de milho e quiabo bêbado (flambado na 
cachaça). Por fim, a sobremesa Romeu e Julieta 
desconstruído: doce de goiaba, mousse de queijo 
e farofa de castanha de caju; ou o Doce rústico de 
abóbora, servido com coco e sorvete de creme.

Grand Hyatt São Paulo lança 
feijoada com caipirinha e 
música ao vivo

A tradicional Feijoada volta às mesas do Grand 
Hyatt São Paulo em programação semanal e com 
opções de acompanhamentos para agradar aos 
diferentes paladares. O programa ainda inclui open 
bar de caipirinhas e música ao vivo, com samba 

e chorinho. A Feijuca do Hyatt, assinada pela Chef 
Renata Franco, acontece todos os sábados, no 
restaurante C-Cultura Caseira, das 13h00 às 16h00. 

Carne na lata: carne bovina, farofa amarela, cebolas caramelizadas, 
ovo e arroz de tomate

A feijoada do Grand Hyatt é servida todos os sábados, das 
13h00 às 16h00
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A feijoada segue a receita tradicional 
e é oferecida em formato buffet, com 
inúmeras opções de complementos servidos 
separadamente. Os acompanhamentos 
incluem torresmo, farofa, couve, banana 
empanada, bolinho de feijoada, coxinha, 
mandioca e polenta frita. 

Para quem busca opções mais leves, a 
estação de saladas conta com diversidade 
de folhas, conservas feitas no hotel, legumes 
grelhados, terrines, queijos e frios. Para os 
apreciadores dos doces, há uma completa 
mesa de sobremesas brasileiras como quindim, 
brigadeiro e cocada. Na Feijuca do Hyatt 
não poderia faltar a tradicional caipirinha de 
cachaça artesanal, disponível nos sabores das 
frutas da estação. O cliente pode retirar a sua 
caipirinha diretamente no bar e à vontade. As 
demais bebidas serão cobradas por consumo.

Ponta dos Ganchos 
Exclusive Resort elabora 
cardápio de ostras

O chef executivo do Ponta dos Ganchos 
Exclusive Resort, José Nero, elabora um 
cardápio especial em celebração a época 
oficial de cultivo do molusco. Reconhecido 
por valorizar a culinária regional, o resort 
surpreende o paladar de seus hóspedes: ao 
todo, quatro sugestões de entradas, quatro 
pratos principais e duas sobremesas. Entre 
as opções estão: Ceviche de ostras baby 
com tucupi, cebola roxa, coentro, pimenta-
dedo-de-moça, manga e chips de batata 
doce. Para o prato principal, o chef promove 
uma perfeita combinação de sabores: uma 
das opções são Ostras Nativas assadas a 
provençal com risoto de limão siciliano e 
gruyère de Ribeirão da Ilha, molho beaujolaise; 
e para sobremesa: Sorbet de ostras com 
sabayon de cachaça, manga confit, granité 
de ostra e limão.

 Sendo o estado de maior renome no cultivo 
da iguaria, Santa Catarina reúne cerca de 95% 
da produção nacional de moluscos bivalves: 
ostras, mexilhões e vieiras, investindo há anos 
na criação controlada para uma produção 
cada vez mais sustentável. No mês de janeiro 

é iniciado o ciclo do molusco que em apenas oito 
meses está pronto para o consumo. As águas do 
litoral catarinense variam entre 16 e 30 graus e 
a salinidade de 30 a 37%, características estas 
que diminuem riscos de contaminação na carne 
dos moluscos. A baixa profundidade das baías e 
enseadas são também fatores relevantes para o 
cultivo.

Uma das opções são ostras nativas assadas a 
provençal com risoto de limão siciliano e gruyère de 

Ribeirão da Ilha, molho beaujolaise
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Terraço Jardins do Renaissance 
São Paulo Hotel lançou pratos 
com flores comestíveis

Para celebrar a chegada da primavera, 
o restaurante Terraço Jardins, localizado no 
Renaissance São Paulo Hotel, oferece aos 
visitantes duas entradas que levam flores 
comestíveis. A primeira opção recebe o nome do 
restaurante, Terraço Jardins, e é composta por 
terra de azeitona, legumes brasileiros, aioli com 
trufa negra e flores do campo comestíveis. 

A segunda criação é a Salada de PANCs 
- Plantas Alimentícias Não Convencionais - 
feita com flores frescas e vegetais orgânicos. 
“Nossos pratos são elaborados com ingredientes 
orgânicos frescos que recebemos diariamente, 
direto da horta para a nossa cozinha. Respeitamos 
também a sazonalidade de cada ingrediente, 
colhido exatamente no tempo certo e nas 
condições climáticas ideais, o que proporciona 
mais sabor, cor e nutrientes”, explica o Chef Ícaro 
Rizzo, responsável pelo Terraço Jardins.

Hotel Mercure São Paulo Jardins 
apresenta novo cardápio 
inspirado na sustentabilidade

O Augusta Coffee Food Hub, restaurante 
localizado no Mercure São Paulo Jardins (SP), 
lança 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 é a renovação dos 

Entrada Terraço Jardins: terra de azeitona, legumes brasileiros, aioli com trufa negra e flores do campo comestíveis
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uniformes, fabricados em tecidos brasileiros 
da região Sul do País.

Novotel apresenta nova carta de 
drinks em parceria com Casa Flora

Os hotéis da marca Novotel começam a oferecer 
aos seus clientes uma nova carta de drinks em parceria 
com a distribuidora de bebidas Casa Flora. São seis 
novos drinks elaborados com os melhores produtos 
da empresa de bebidas. Entre as opções, estão 

bebidas como: Martin Miller’s Gin, Vermut Fernando de 
Castilha, Evan Willians Bourbon, Limoncello Caravella, 
espumante Villa Fabrizia, Tequila Patrón Silver, Triple 
Sec Marie Brizard, dentre outros.

No Novotel Berrini, por exemplo, localizado na rua 
Henri Dunant, em Santo Amaro, as opções variam 
entre Gin&Tonic – Martin Miller’s (Martin Miller’s 
Gin, tônica, limão siciliano e canela) até Margarita 
Patrón (tequila Patrón Silver, limão e triple SEC Marie 
Brizard. Os valores dos drinks variam de hotel para 
hotel e podem sofrer variações. 

A carta contempla seis novos drinks

Todo o cardápio foi elaborado com base nos pilares de sustentabilidade de Alimentos & 
Bebidas do programa Planet 21
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Pesquisa da JLL aponta 
crescimento na performance 
hoteleira no Brasil

A performance dos hotéis brasileiros no ano de 
2018 apresentou um crescimento do REVPAR de 4,7%, 
após três anos de queda, segundo pesquisa ‘Hotelaria 
em Números 2019’ realizada pela consultoria 
imobiliária JLL. A pequena recuperação da economia 
e o resultado das eleições presidenciais fomentaram 
uma elevação de 4,1% da taxa de ocupação média, 
passando de 56,5% em 2017, para 58,9% no ano 
passado.

Este desempenho impactou positivamente o 
Resultado Operacional - GOP, que subiu de 23,3% 
da Receita Total em 2017 para 26,0% da Receita 
Total em 2018. O segmento de negócios permanece 
sendo impulsionador da demanda de ocupação 
em hotéis, atingindo aproximadamente 75% de 
representatividade.

As diárias médias cresceram 0,8%, sinalizando 
leve recuperação do mercado. Segundo Ricardo 
Mader, Diretor de hotéis e hospitalidade da JLL, essa 
tendência deve se confirmar para os próximos anos. 
“Os hotéis apostaram na queda dos preços das 

diárias para garantir a ocupação em meio à crise. 
Em 2018, tivemos uma recuperação tímida, mas 
importante, que sinaliza que o mercado está com 
demanda aquecida”, pontua.

São Paulo, Fortaleza, Recife, Brasília e Belo Horizonte 
foram as cidades com melhora mais significativa na 
performance, com crescimento variando de 13% a 
16% no REVPAR. O destaque positivo foi a cidade de 
Belo Horizonte, cujo REVPAR cresceu 33%, enquanto o 
Rio de Janeiro teve resultados negativos, com queda 
de 13%.

Para Mader, o mercado pode ficar otimista. “O 
ano de 2019 começou com o mercado de hotéis 
mantendo a tendência de melhora, com boa taxa 
de ocupação e elevação das diárias médias. Até 
2021, o segmento deve permanecer aquecido, com 
recuperação da demanda e aumento significativo 
nas transações”, destaca.

De acordo com a pesquisa da JLL, a queda das 
taxas de juros acompanhada da iminente aprovação 
da Reforma da Previdência e da esperada Reforma 
Tributária deverão criar um ambiente de negócios 
mais positivo, motivando ainda mais os investidores a 
buscarem alternativas de investimento e assumindo 
um risco maior na busca de melhores rendimentos.

O destaque positivo foi a cidade de Belo Horizonte, cujo REVPAR cresceu 33%
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Ouro Minas Palace Hotel (MG) 
fecha parceria com salas VIP 
do Aeroporto de Confins

O Ouro Minas Palace Hotel, de Belo Horizonte, 
(MG), fechou uma parceria com a Ambaar Lounge, 
empresa que administra as duas novas salas VIP 
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em 

Confins, uma para o embarque doméstico e outra 
para o internacional, visando oferecer a melhor 
experiência de viagem aos passageiros/hóspedes 
do hotel cinco estrelas. 

O lounge na sala de embarque internacional 
está localizado depois do controle de passaportes 
e verificação de segurança, ao lado do restaurante 
CoziMinas, próximo ao portão 60. O funcionamento 

Ambaar Lounge Internacional
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do local varia conforme o horário dos voos 
internacionais para Buenos Aires, Orlando, Cidade 
do Panamá e Lisboa.

O local tem uma área de 350 m² e oferece uma 
série de serviços, como área de descanso, ar-
condicionado, baby change, chás, cafés, bar com 
serviço de barman, comida, finger food, shower 
com amenities exclusivos e toalhas, Wi-fi, entre 
outros. Para ter acesso ao ambiente, é necessário 
passaporte válido e passagem.

Já a sala VIP doméstica tem 450 m² e opera 
24 horas. O acesso é realizado pelas escadas 
da sala de embarque, próximas ao portão 15 e 
conta com área de descanso, ar-condicionado, 
bebidas, conteúdo digital, entretenimento, jornais, 
revistas, Wi-fi, entre outros. Para acessar o lounge, 
é necessária uma passagem válida. Os clientes 
do Ouro Minas Palace Hotel encontrarão mais de 
cinco ambientes nos Vip Lounges. As áreas foram 
projetadas pelo arquiteto Índio da Costa, a fim de 
suprir a expectativa de diferentes perfis utilizando 
elementos que valorizam a cultura de Minas 
Gerais, com foco no design contemporâneo.

Bar do Renaissance São Paulo 
Hotel aposta em drinques 
inspirados na primavera

O Living Lounge Bar & Sushi, localizado no 
Renaissance São Paulo Hotel, aproveitou a 
chegada da primavera e lançou dois drinques 
inspirados na temporada. 

Para quem gosta de gin, a dica é o Hendrick’s, 
elaborado com pepino e pétalas de rosas, 
criação exclusiva do Gin Club Brasil. Outra opção 
é o drinque intitulado de Laranja, feito com o mix 
das bebidas Glenfiddich 12, Drambuie, Aperol, 

Grand Marnier, Shrub laranja e Angostura, com 
toque de flores comestíveis.

CEO da Accor, Patrick Mendes, 
é premiado como hoteleiro do 
ano no SAHIC 2019

Durante sua participação no SAHIC South 
America 2019 – Conferência Sul-Americana de 
Investimento e Turismo, que ocorreu nos dias 16 
e 17 de setembro em Quito, no Equador, Patrick 
Mendes, CEO da Accor América do Sul, recebeu 
o prêmio ‘Hoteleiro do Ano’, uma condecoração 
por sua liderança na região e intenso trabalho 
no desenvolvimento da indústria do turismo.

Segundo Patrick, o prêmio reconhece a 
força e o potencial da América do Sul, onde 
a Accor continuará sua contribuição para o 
desenvolvimento do turismo e da indústria 
hoteleira. “Estou na América do Sul há sete 
anos, um local tão rico e diversificado, com 
diferentes cidades e países, que me adotou 
com minha família e onde nos sentimos 
em casa. É uma honra receber este prêmio, 
resultado de um trabalho em equipe que 
continuará a acelerar o desenvolvimento da 
região”, celebrou o executivo.

Durante a 12ª edição do SAHIC, o Equador foi 
pautado como um destino de investimento com 
alto potencial no setor de turismo, por meio 
de atividades de networking com mais de 400 
executivos de 18 países, que aproveitaram a 
oportunidade para fortalecer relações comerciais.

Com 384 hotéis atualmente em operação, a 
Accor mantém a liderança na América do Sul. 

Drinque Hendrick’s, feito com gin, pepino e pétalas de rosas Patrick Mendes recebendo a condecoração de melhor hoteleiro do ano
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Dos 19 mil quartos abertos em 2019 em todo 
o mundo, a região representa 9% do total. O 
objetivo é alcançar 650 hotéis em 2022, o 
equivalente a 100.000 quartos, refletindo a 
importância da América do Sul para o grupo.

Samba Hotéis anuncia 
convênio com institutos 
federais de SP, MG e RJ

A Samba Hotéis o IFSP - Instituto Federal de São 
Paulo, o IF Sudeste/MG - Instituto Federal Sudeste 
de Minas (campus Barbacena; e o CEFET/RJ - 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca), campus Nova Friburgo, 
anunciaram um convênio que beneficiará 
estudantes de diversas áreas e também os hotéis 
da rede localizados em São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Na fase inicial serão selecionados 
alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão 

de Turismo para atuarem nas unidades da rede, 
mas o programa deve ser estendido também para 
outras áreas, como Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Gastronomia e Arquitetura.

Guilherme Castro, CEO da Samba Hotéis, no centro da foto 
comemorando a parceria com os representantes das entidades
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Infinity Blue Resort & Spa (SC) 
aderiu o sistema Dog Friendly

Pensando na comodidade dos hóspedes que 
querem ou precisam viajar com seus cães de 
estimação, o Infinity Blue Resort & Spa, de Balneário 
Camboriú (SC), passou a ser Dog Friendly. 

Para aproveitarem as férias junto de seus donos, 
os cãezinhos devem ser de pequeno porte (peso 

Nobile Resort Thermas de 
Olímpia (SP) apresentou o jogo 
de fuga Escape Bus 60

A atração propõe jogos em salas temáticas 
misteriosas, nas quais os participantes 
precisam resolver enigmas para conseguir 
escapar em um prazo de uma hora. O ônibus 
permaneceu estacionado nas dependências 
do Nobile Resort Thermas de Olímpia, no 
interior de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de 
setembro. O Escape Bus 60 foi aberto a pessoas 
de todas as idades. Segundo o Gerente geral 
do empreendimento, Ivan Diniz: “Tivemos a 
ideia de trazer a Olímpia o Escape Bus 60 
por se tratar de um jogo que agrada todos 
os públicos. Cerca de 20% dos participantes 
conseguem sair no tempo estipulado”. O 
Escape Bus 60 é um jogo de fuga semelhante 
a um filme de mistério, repleto de enigmas 
desenvolvidos especialmente para testar as 
habilidades e a inteligência dos participantes.
de agradar todos os públicos.

Resort Le Canton (RJ) 
promoveu o festival de cerveja 
Beer Fest

Localizado em Teresópolis, região serrana do Rio 
de Janeiro, o resort Le Canton realizou pela primeira 
vez o Beer Fest, festival de cerveja inspirado na 
Oktoberfest. O evento aconteceu nos dias 5 e 12 
de outubro, oferecendo aos hóspedes e visitantes 
música, danças, além de comidas e bebidas típicas 
da tradicional festa alemã. 

As cervejarias Theresópolis (com a Kombi do 
Chopp), Roter, Soul Terê e Mad Brew apresentaram 
25 de seus rótulos. Todos os hóspedes ganharam 
uma caneca especial do evento, que deu direito à 
degustação de um chope (300 ml) em cada um 
dos expositores, participação em competições 
de chope a metro e chopp na bota, a assistir 
apresentações de dança típica germânica, e, ainda, 
degustar comidinhas típicas da Alemanha, como 
salsichas, petiscos e doces.

Guilherme Castro, CEO da Samba Hotéis, 
comemora a parceria e diz que a ideia é unir 
teoria e prática e contribuir para a formação de 
futuros gestores. “Temos apenas cinco anos de 
vida e estamos alcançando ótimos resultados. 
Queremos este alinhamento com a academia. 
Acreditamos nas novas gerações de profissionais 
e pretendemos criar muitas oportunidades de 
aprendizado na prática”, explica.

Todos os hóspedes ganharam uma caneca do evento, que deu direito 
à degustação de um chope (300 ml) em cada um dos expositores

Ônibus permaneceu estacionado nas dependências do hotel
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médio de dez quilos) e estar com a carteira de 
vacinação em dia. Os pets têm entrada restrita em 
alguns lugares do resort, devem estar sempre com 
a coleira e o dono é responsável por levar a ração/
refeição de seu pet. “Entendemos que um grande 
resort deve sempre dar soluções aos hóspedes, seja 
qual for a sua demanda. O fato de conseguirmos 
receber os pets segue essa lógica, de deixar o cliente 
satisfeito e despreocupado, para que ele possa 
ter a melhor estada possível”, destaca a Gerente 
comercial do empreendimento, Juliana Campeoto. 

GJP Hotels & Resorts realizou o 
1º Innovation Day

A GJP Hotels & Resorts promoveu no dia 6 de 
setembro o 1º Innovation Day, reunindo diferentes 
startups no escritório corporativo da rede, 
localizado na Vila Olímpia, zona Sul da capital 
paulista. A ação fez parte da transformação 
tecnológica do grupo, nomeada de GJP LABS, e 
conectou diferentes startups com a empresa para 
o desenvolvimento de soluções inovadoras, a fim 
de melhorar a experiência dos hóspedes em todas 
as unidades da rede. 

Para estrear o projeto, a GJP recebeu a “visita” 
do robô Cruzr, uma espécie de assistente virtual 
desenvolvido pelas startups Cosmobots e Pluginbot, 
que auxilia os clientes no pré e pós check-in. 

A conexão entre startups e o grupo é uma 
iniciativa do Departamento de T.I, liderado pelo CIO 
da GJP, Matheus Garcia, e faz parte do processo 

de transformação digital da companhia. Uma das 
novidades foi instalada recentemente no Prodigy 
Santos Dumont (RJ): o selfie check-in, totem de 
leitura facial para autoatendimento e atendimento 
rápido em unidades de alta demanda. A GJP Hotels 
& Resorts está em fase de testes dessas novas 
tecnologias, mas pretende iniciar o quanto antes 
a implantação nas unidades de maior demanda e, 
posteriormente, em todos os hotéis do Brasil.

O robô Cruzr

Cãezinhos devem ser de pequeno porte (peso médio de dez quilos) e estar com a carteira de 
vacinação em dia
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Parque aquático Hot Beach 
Olímpia (SP) realizou o Holi 
Fest, festival das cores

No dia 21 de setembro o parque aquático Hot 
Beach Olímpia, no interior de São Paulo, realizou 
a primeira edição do Holi Fest, o festival das 
cores. O evento, de origem indiana, envolve o 
uso de tintas em pó coloridas, biodegradáveis 
e antialérgicas, que remetem as flores que 
desabrocham na primavera. 

O parque aquático
O Hot Beach oferece atrações para toda  

família: piscina com ondas, bar molhado, bar 
da praia e extensa faixa de areia com coqueiral. 
A adrenalina fica por conta do Irado, a torre de 
toboáguas com quatro opções de descida; e 

Grand Hyatt Rio de Janeiro 
promoveu 3ª edição do Wine 
Club Degustação de Vinhos

O hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro (RJ) 
realizou no dia 19 de setembro, no restaurante 
Cantô Gastrô & Lounge, a 3ª edição 2019 do 
Wine Club Degustação de Vinhos. A seleção 
especial de rótulos celebrou a produção de 
alguns destinos do Novo Mundo com vinhos 
dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova 
Zelândia, acompanhados de um buffet de 
antepastos com estação de pães, queijos e 
frios, além de música ao vivo.

No palco, um DJ comandou o som e, em 
momentos específicos, convocava os presentes 
para a brincadeira, jogando um pouco do pó de 
tinta para cima e no público presente. 

Tintas em pó são coloridas, biodegradáveis e antialérgicas

A seleção de rótulos celebrou a produção de alguns destinos do Novo Mundo
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o Poty Pipe, atração em formato de pista de 
skate em “U”, em que se desce deslizando em 
boia dupla, num movimento de pêndulo. Para 
quem prefere tranquilidade, a dica é o Ebaaa 
River, atração em que os visitantes sobem em 
uma boia e deixam-se levar pela correnteza 
da água.

Para as crianças, há escorregadores 
infantis, arcos de onde jorram jatos de água, 
ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes 
de água que brotam do chão, piscinas rasas 
e baldes suspensos que, quando cheios, 
derramam água em quem está embaixo. 

Golden Tulip Natal Ponta Negra 
(RN) realizou jantar francês 
com toque potiguar

O restaurante Yuru, localizado no hotel Golden 
Tulip Natal Ponta Negra (RN), administrado pela 
rede Louvre Hotel Group Brazil, promoveu no dia 

13 de setembro um jantar harmonizado de cinco 
etapas apresentando a fusão da gastronomia 
francesa com ingredientes potiguares. Com 
cardápio assinado pelo Chef Arthur Coelho, o 
menu contou com duas entradas, dois pratos 
principais e uma sobremesa. A harmonização 
foi realizada com espumantes e vinho tintos.

A primeira entrada servida foi um Sablée 
de bacon com compotas de tomate, cebola 
defumada e lascas de gravlax de salmão. Em 
seguida, um creme de feijão verde, batatas, 
alho-poró tostado, coentro e crispes de carne de 
sol. Como prato principal, Camarões crocantes, 
coentro fresco em azeite defumado, purê de 
batata-doce, queijo manteiga com especiarias, 
farofa de coentro e crocante de carne de sol. 
E, na sequência, para ressaltar a influência 
potiguar, o prato foi um Filé de carne de sol, rôti 
de aves, cebolinha cristal, rapadura e batatas 
gratinadas com gorgonzola. Finalizando, a 
sobremesa de Ovos nevados, creme inglês de 
mangaba e crocante de castanhas.

Salão do restaurante Yuru 
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Castelo Saint Andrews (RS) 
realizou jantar com Chefs de 
cozinha chilenos

Blue Tree Towers Caxias do Sul 
(RS) promoveu atrações na 
Semana Farroupilha

O Castelo Saint Andrews, localizado em Gramado 
(RS), recebeu os Chefs Giuliano Olmos e Jorge 
Ruiz, do restaurante Domus Mare, de Viña del Mar, 
no Chile, para um jantar exclusivo no dia 12 de 
setembro. A ação fez parte do 11º Festival de Cultura e 
Gastronomia da cidade, que aconteceu de 5 a 22 de 
setembro e apresentou pratos da culinária chilena. 

O jantar foi harmonizado com rótulos de 
tradicionais vinhos chilenos, como Cava Don Roman 
Semi Sec, Montes Chardonnay Reserva 2017, Montes 
Sauvignon Blanc Reserva 2018, entre outros. No menu, 
opções como Tartar de vieiras e manga com texturas 
de beterraba, Bacalhau no sous vide e glace de 
laranja e vegetais da estação, Esferas de camarão 
e quinoa ao pesto de pimentões, Costela braseada 
ao vinho carménère com batatas confit e cogumelos 
silvestres, além de sobremesas, como o Creme de 
chocolate 60% cacau com ragu e sorvete tropical.

Para comemorar a Semana Farroupilha, 
momento de celebração as tradições gaúchas, o 
Blue Tree Towers Caxias do Sul, em parceria com 
a Simioni Erva-Mate, promoveu entre os dias 16 e 
20 de setembro workshops e exposição sobre os 
costumes regionais. 

O evento contou com a presença do gaúcho 
Aldacir Scariot, representante da marca Simioni, 
que apresentou a história do chimarrão, bebida 
tradicional do estado, com a degustação das 

ervas-mate premium e ervas-mate moída grossa. 
O espaço temático, localizado no lobby do hotel, 
também apresentou manequins vestidos com trajes 
gaúchos, montarias e objetos tradicionais da região.

Manequins vestidos com trajes gaúchos, montarias e 
objetos tradicionais da região

Fachada do hotel
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Giro
pelo mundo

IHG anuncia InterContinental 
Maldives Maamunagau Resort

O IHG (InterContinental Hotels Group), uma das 
empresas hoteleiras de liderança mundial, inaugurou 
o InterContinental Maldives Maamunagau Resort, 

AMResorts anuncia expansão 
de 40% no portfólio da rede

O ALG - Apple Leisure Group, que administra 
a AMResorts, rede de resorts de luxo com foco no 
Caribe, comunica a expansão de 40% no número 
de quartos, resultado do fechamento de seis novos 
contratos de gestão de hotéis assinados, chegando 
a 23 novas propriedades em diferentes fases de 
desenvolvimento e com previsão de abertura para 
os próximos anos. A rede de empreendimentos de 
luxo All-Inclusive já conta com 66 resorts no Caribe. 
No total, são cerca de nove mil novas acomodações 
em construção, o que significa um aumento de 40% 
no número de quartos sob o gerenciamento da 
AMResorts. Os seis novos empreendimentos que o 
grupo assinou contrato neste ano são: Breathless 
Cancun (429 quartos), Now Emerald Cancun (427 
quartos), Sunscape Akumal (360 quartos) e Dreams 
Acapulco (605 quartos), no México; Dreams Macao 
(500 quartos), em Punta Cana; e Dreams Curacao 
(286 quartos). Destes, apenas o Now Emerald já está 
em operação.

Ainda em 2019 estão previstas as aberturas de 
cinco resorts do grupo, sendo quatro no México: 
Sunscape Akumal (outubro), Dreams Acapulco 
(novembro), Dreams Vista e Now Natura Riviera 
Cancun (ambos em dezembro) - e um em Curaçao 
- o Dreams Curaçao (dezembro). O crescimento 

seguirá com ritmo acelerado em 2020, com as 
inaugurações do Secrets St. Martin e do Dreams 
Macao Beach Punta Cana, ambas agendadas para 
o primeiro semestre. 

Vista aérea do resort

O Now Emerald Cancun acrescentou 427 quartos ao portfólio da rede
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o mais recente em uma série de novos resorts de 
luxo inaugurados, incluindo o ANA InterContinental 
Beppu, no Japão, e o InterContinental Hayman 
Island, na Austrália. Conhecido por se instalar nas 
melhores localizações do mundo, o InterContinental 
Hotels & Resorts inaugura sua primeira propriedade 
na região do extremo sul do Atol de Raa, próximo 
ao Atol Baa, uma reserva biosférica protegida pela 
UNESCO e um dos locais mais isolados das Maldivas.

O resort tem, ainda, seis restaurantes e bares: 
o The Retreat, exclusivo para adultos e que conta 
com bar privativo e piscina com borda infinita à 
beira-mar; o Café Umi, um restaurante com design 
japonês que oferece itens inspirados na culinária 
natural, orgânica e sustentável; o Fish Market, um 
conceito gastronômico interativo ‘do mar para a 
mesa’, que mescla sabores da cozinha maldívia e 
do sudeste asiático; o The Lighthouse, que tem vista 
panorâmica de 360 graus para o Oceano Índico; o 
The Collective, com ofertas do tipo ‘para viagem’; e 
o Sunset Bar, com estilo romântico. 

Resort Four Seasons Los Cabos 
at Costa Palmas foi inaugurado

O Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, 
no México, abriu as portas no dia 1º de outubro. Indicado 
para hóspedes de todas as idades que procuram 
lazer junto à natureza e serviço com qualidade, o hotel 
oferece cinco opções de restaurantes, um spa e centro 
de bem-estar com dez salas de tratamento, além de 
quatro piscinas, um campo de golfe de 18 buracos, 
um complexo esportivo com quadras de tênis, vôlei 
e basquete, uma academia fitness e um espaço 
dedicado a crianças e adolescentes.

O resort é também o primeiro Four Seasons a contar 
com uma marina privativa, fazendo com que passeios 
em veleiros ao pôr do sol e expedições de pesca esportiva 
sejam mais acessíveis.O design contemporâneo integra 
os 141 quartos do resort, incluindo 23 suítes especiais, 
todos com vista para o mar e varandas privativas. Os 
banheiros também têm vista para o mar e abrigam 
enormes banheiras de hidromassagem. Os quartos e 
suítes do primeiro andar estão equipados com chuveiros 
ao ar livre e piscinas privativas.

Preferred Hotels & Resorts 
anuncia inclusão de 19 novos 
empreendimentos

A Preferred Hotels & Resorts, grupo de hotéis 
independentes de luxo com mais de 750 hotéis, 
resorts e residências em 85 países, anuncia a 
incorporação de 19 novos membros durante 
o segundo semestre de 2019. Entre os novos 
empreendimentos que entrarão em operação 
estão: Nobu Hotel Barcelona (Barcelona, Espanha); 
L’oscar Hotel London (Londres, Reino Unido); FCC 
Angkor, Siem Reap (Siem Riep, Camboja); The 
Thousand Kyoto (Kyoto, Japão).

Um dos quartos do Nobu Hotel Barcelona

Perspectiva artística de um dos quartos do resort
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Reconhecido por promover o lifestyle 
carioca, o LSH Lifestyle Hotel anunciou 
reforços para o time comercial. 
Junior Oliveira chega para ocupar o 
cargo de Coordenador de Revenue e 
E-commerce, depois de atuar na área 
de revenue por seis anos, passando 
por grupos hoteleiros como BHG e 
Accor. Com sua entrada, o objetivo 
do LSH é aumentar o share direto, 
fortalecer estratégias comerciais, 
trabalhar uma melhor diária e obter 
maior rentabilidade.

A outra contratação do 
empreendimento foi Suellen Bandeira, 
nova Gerente de contas. No turismo 
desde 2002, Suellen atua há dez anos na área comercial de empresas como a Latam e a Avianca, e 
no atendimento de agências.

O Palácio Tangará, primeiro hotel 
masterpiece da Oetker Collection na América 
do Sul, localizado na capital paulista, anuncia 
Ana Luiza Masagão como nova Diretora de 
vendas & marketing. 

Com 22 anos de experiência no setor de 
hospitalidade, a executiva tem passagens por 
redes como Hyatt, Rio Quente (atual Aviva) e 
Marriott, tendo sido responsável, entre outras 
coisas, pela implantação da nova marca 
Renaissance no Brasil. Mais recentemente, 
trabalhou no grupo Royal Palm Hotels & 
Resorts, contribuindo com um crescimento 
de 30% no faturamento no primeiro semestre 
do ano.

No Palácio Tangará, Ana Luiza deve 
ajudar a ampliar a presença online e fortalecer a conexão com consumidores por meio do site de 
experiências. A executiva chega ao hotel como membro do comitê executivo e responsável pela 
construção de estratégias para geração de receitas, distribuição e gestão de canais, abertura de 
novos mercados, marketing digital, CRM, parcerias e posicionamento de marca. 

Palácio Tangará apresenta Ana Luiza Masagão como nova Diretora 
de vendas & marketing

LSH – Lifestyle Hotel (RJ) anuncia novas contratações

Ana Luiza Masagão
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Suellen Bandeira Junior Oliveira
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O argentino Luis Mirabelli é o novo 
Vice-presidente de desenvolvimento 
para países hispânicos da Accor, 
complementando a equipe de Abel 
Castro, Vice-presidente sênior de 
desenvolvimento Accor América do 
Sul. E Matthieu Sarda é o novo Vice-
presidente de controladoria, reporting e 
contabilidade Accor América do Sul. 

Mirabelli tem ampla experiência em 
operações, finanças e desenvolvimento 
de negócios na área hoteleira na América 
Latina. O desenvolvimento de novos 
negócios nos países hispânicos é uma 
das principais prioridades da Accor na América do Sul. Por conta disso, um dos desafios do executivo 
será garantir a liderança da empresa na região por meio do desenvolvimento de suas marcas. 

Já Matthieu Sarda, que se reporta a Mauro Rial, CFO Accor América do Sul, é responsável pela 
administração da sede no Brasil e por coordenar o Business Controlling dos hotéis e sede para a 
Accor América do Sul.

O executivo iniciou sua trajetória na Accor em 2008, integrando a equipe de Controle Financeiro 
na capital francesa por três anos. Em seguida, mudou-se para Dubai e atuou como Gerente de 
finanças para Oriente Médico e Egito, cargo que ocupou por cinco anos. Antes de iniciar sua nova 
função no Brasil, Matthieu ainda foi responsável pelo financeiro da BeNeLux (bloco econômico 
europeu formado por Bélgica, Luxemburgo e Holanda), em Amsterdã. 

Transamerica Hospitality Group apresenta Thais Cardoso como 
nova Gerente de implantação

Accor apresenta dois novos reforços em sua equipe

Para complementar seu plano de expansão, a Transamerica 
Hospitality Group contratou Thais Cardoso como nova Gerente 
de Implantação para seus novos hotéis, recém construídos ou 
conversões, trazidos pela equipe de novos negócios do grupo. Ela 
atuará como facilitadora de processos para as áreas de operações, 
compras, comercial e marketing e será responsável para que o hotel 
funcione de acordo com as diretrizes da Transamerica durante os 
seus seis primeiros meses de operação.

A profissional irá se reportar à direção de operações e atuará na 
coordenação de processos para implantação de novos produtos sob 
a marca Transamerica e suas flagships. Seu primeiro desafio será a 
implantação do Fit Transamerica Recife, com inauguração prevista 
para março de 2020. 

Luis Mirabelli Matthieu Sarda

Thais Cardoso
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Desempenho e investimentos em hotéis crescem no Brasil

Artigo de Pedro Cypriano*

A HotelInvest, com o apoio institucional do FOHB - 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, divulgou a 
segunda versão de 2019 do Panorama da Hotelaria 
Brasileira. No estudo, apresenta-se um amplo 
levantamento dos hotéis urbanos em desenvolvimento 
no País e as perspectivas de ocupação e diária média 
em 11 capitais nacionais. 

No acumulado de 2019, o crescimento real de 
RevPAR supera 10% no País. A ocupação dos hotéis 
continua crescendo rápido (+5,7% no acumulado 
de janeiro a julho de 2019, em comparação com o 
mesmo período de 2018). A novidade está na evolução 
de diária, que após cinco anos em queda, voltou a 
crescer (+4% em valores reais, descontados os efeitos 
da inflação). Os dados representam uma média das 11 
cidades analisadas no Panorama.

Entre os principais destaques em RevPAR estão Belo 
Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, todos com 
crescimento real de dois dígitos. Salvador, Porto Alegre, 

Curitiba e Brasília também crescem, em média 5,4%. 
Somente Goiânia ficou estagnada, em razão do recente 
aumento de oferta, e Fortaleza caiu, devido ao incidente 
de segurança pública no começo do ano e, também, 
ao aumento de preço das passagens aéreas após o 
cancelamento dos voos da Avianca Brasil pelo País.

RevPAR
O crescimento real de RevPAR até o momento é 

2,3 vezes superior ao orçado pelas redes associadas 
ao FOHB. No início do ano, na versão anterior do 
Panorama da Hotelaria Brasileira, já se afirmava que os 
orçamentos eram modestos, e que havia espaço para 
melhores resultados.

Orçamentos de 2020 devem considerar maior 
aumento de diária. As taxas de ocupação já voltaram 
a patamares próximos ao limite sazonal na maioria 
dos mercados. Em nove das 11 cidades, a ocupação 
anual chega a ser superior a 65%. Com melhor 

Essa é a conclusão do estudo da 13ª edição do Panorama da Hotelaria Brasileira que a 
HotelInvest acaba de divulgar. 
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ambiente econômico em 2020 e poucos hotéis em 
desenvolvimento, a pressão de demanda aumentará 
e, por consequência, o processo de recuperação de 
preços tende a se intensificar. Em seis das 11 cidades 
analisadas o crescimento real de diária já começou em 
2019, com destaque para Belo Horizonte (+15,2%), São 
Paulo (+8,4%), Salvador (+6,4%) e Vitória (+5,7%). 

Apesar do aumento de diária em 2019, as tarifas 
continuam deprimidas, entre 20% e 50% abaixo do pico 
histórico, descontada a inflação. O valor atual dos hotéis 
em diversas cidades é abaixo do custo de reposição. 
As tarifas precisam subir próximo a dois dígitos para a 
hotelaria recompor o seu potencial de lucro.

Evolução de oferta ficará abaixo de 1% a.a. em 
média no País

O pipeline de 35 das principais redes hoteleiras 
presentes no Brasil perfaz 177 novos hotéis e 25.984 
apartamentos em desenvolvimento, com abertura 
prevista até 2024. Um total de R$ 6,7 bilhões de 
investimentos, diluídos entre 116 municípios. Em 
comparação com a oferta existente no País, o crescimento 
acumulado será de apenas 5% em seis anos. 

O aumento de oferta já não representa um risco 
para o crescimento do desempenho hoteleiro no Brasil. 
Sem muitos projetos em estruturação, diária, resultado e 
valor dos hotéis crescerão. 

Os principais resultados do levantamento dos hotéis 
em estruturação no Brasil são indicados abaixo, com 
base no total de UHs auferido:

- 75% com abertura prevista entre 2019 e 2021;
- 75% com localização na região sul ou sudeste; 
- 66% está em cidades do interior ou em uma região 

metropolitana;
- 50% situado em municípios com até 300 mil 

habitantes;
- 65% tem de 100 a 199 apartamentos;
- 65% foi viabilizado como condo-hotel;
- 64% refere-se a hotéis econômicos ou 

supereconômicos.

*Pedro Cypriano é sócio-diretor da HotelInvest, 
consultora estratégica do fundo imobiliário mais 
rentável do Brasil nos últimos três anos (FII Maxinvest) 
e de uma carteira de R$ 2,5 bilhões em investimentos 
hoteleiros. Ao longo dos últimos 13 anos, liderou mais de 
350 projetos em consultorias globais, incluindo países 
na América Latina, na Europa, na Ásia e na África. Como 
executivo da HotelInvest, assessorou diversos players 
nacionais e internacionais na estruturação e avaliação 
de hotéis urbanos, resorts e complexos turístico-
imobiliários. É autor do livro “Desenvolvimento Hoteleiro 
no Brasil: panorama de mercado e perspectivas”, 
publicado pela editora Senac. Possui MBA Executivo 
pela escola de negócios INSPER, certificate in Hotel Real 
Estate Investments and Asset Management pela Cornell 
University, mestrado em desenvolvimento hoteleiro pela 
Universidad de Alicante, na Espanha, especialização em 
Finanças pela Saint Paul Business School e graduação 
pela USP.

Belo Horizonte é a capital que apresenta o melhor Revpar das 11 pesquisadas
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Tramontina lança cadeira produzida com plástico 
100% reciclado

Amenix apresenta linhas de quadros e 
bandejas para hotelaria e motelaria 

Uma parceria entre Tramontina e Braskem está colocando no mercado as 
primeiras cadeiras feitas de plástico reciclado. A partir da venda de material 
reciclado pela Braskem, a Tramontina produz a cadeira que também se torna 
reciclada no chamado ciclo consciente. A matéria prima é reprocessada e 
transformada no plástico reciclado da Tramontina.

A estimativa inicial é de uso de cerca de 600 toneladas de PP reciclado por 
ano para produção de três modelos diferentes, nas cores preto e marrom. A 
escolha foi utilizar a matéria prima na fabricação de duas cadeiras bem aceitas 
pelo mercado, Diana e Sissi - essa, nas versões com encosto fechado e vazado. 
Contato:www.tramontinastore.com

A empresa oferece ao mercado em pronta entrega as linhas 
de bandejas e quadros Pop, moderna, tradicional ou clássica, 
além das linhas exclusivas para cada hotel, com tema, imagens 
personalizadas e até mesmo a logomarca do cliente. Tanto os 
quadros quanto as bandejas contam com tamanhos variados, 
acabamento em madeira com diversas opções de cores e 
espessuras. A bandeja oferece protetor de silicone para evitar 
contato com a umidade das pias. Os quadros podem ser com ou 
sem vidro de proteção. Contato – www.amenix.com.br

Thermomatic lança dois novos modelos de 
desumidificadores

Crismoe/Metalworks lança linha de 
suportes removíveis

A OMS - Organização Mundial de Saúde recomenda que nós, seres 
humanos, vivamos em uma umidade equilibrada entre 50% e 60%, pois 
com a umidade elevada são desencadeados tipos de fungos e bactérias, 
além de doenças respiratórias, da mesma forma, com a umidade 
reduzida, outras bactérias, fungos e doenças respiratórias se propagam. 
Esse equilíbrio é o que os produtos da Thermomatic proporcionam.

A marca está lançando exclusivamente os modelos Plus 300 e Max 500, digitais, com controle de sistema 
automático que menciona e define o percentual de umidade, e desliga automaticamente quando a umidade 
ideal do ar é atingida. Contato: www.thermomatic.com.br

Lançamento e sucesso de vendas instantâneo reconhecido com o 
prêmio Sustentabilidade, os suportes para banheiros e quartos removíveis 
Snapself da Crismoe são a novidade da empresa em 2019. A linha foi 
concebida de forma que o hoteleiro possa remover o suporte quando 
precisar, tornando o quarto mais versátil para o atendimento de diferentes 
perfis de hóspedes.

Outra novidade entre os lançamentos são as saboneteiras em aço 
inoxidável que garantem resistência e praticidade e custam 30% menos que as similares. Contato: www.crismoe.com.br






