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A WAM Brasil que 
é uma das maiores 
comercializadora 
de contratos de 
multipropriedades do 
mundo e a 3ª maior 
incorporadora em 
VGV comercializado 
do Brasil, pretende 
ser até 2021, uma 
das cinco maiores 
administradoras de 
hotéis. E nesse sentido, 
dá um grande passo 
com a administração 
do hotel Nacional, um 

ícone da hotelaria brasileira, localizado em São Conrado 
(RJ) que é nossa matéria principal.

Duas matérias especiais são leituras obrigatórias: 
Como e quando usar a terceirização na hotelaria e 
as controvérsias e planos de ação da AIRBNB. Confira 
também uma entrevista exclusiva com Gustavo Jarussi, 
Diretor de Operações do Grupo Pestana na América Latina 
que espera continuar crescendo no Brasil.

Muitas outras informações de altíssimo conceito e 
credibilidade editorial, que são nossas marcas registradas, 
são apresentadas nessa edição. O objetivo é deixar você 
muito bem atualizado dos últimos acontecimentos de 
um setor tão dinâmico como a hotelaria. A todos uma 
ótima leitura e se prepare para comemorar conosco em 
dezembro nossa edição de número 200. Boa leitura.
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Informação imparcial e de qualidade

“Desde que cheguei ao Brasil acompanho a Revista Hotéis, tanto no seu formato 
impresso como eletrônico. Além de ser uma referência para quem trabalha no 
setor hoteleiro, é através da revista que vou conhecendo o que de mais relevante 

acontece no mercado, como feiras, grandes eventos, lançamento de novos conceitos e as 
personalidades do setor. A qualidade da informação e a forma imparcial e justa como as notícias 
são transmitidas, são uma mais valia para o leitor, que quer acompanhar e que acredita nesta 
indústria tão importante para economia brasileira.”

Diretor Geral do Tivoli Mofarrej São Paulo

João Corte-Real
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Pestana Hotel Group comemora 
20 anos de Brasil e seu 100º hotel 

no mundo
O Pestana Hotel Group é o maior grupo 

multinacional de origem portuguesa com 99 
hotéis em 15 países do mundo. Atua também em 
outros segmentos como imobiliário, timeshare, 
campos de golfe, cassinos e até uma empresa 
de cervejas. Está comemorando 20 anos de 
atuação no Brasil que foi o principal marco 
de partida à internacionalização, visto que o 
primeiro país foi Moçambique. Nessa entrevista 
exclusiva Gustavo Jarussi, Diretor Geral de 
Operações da América Latina do Pestana Hotel 
Group detalha os planos para o Brasil. 

Ele analisa também o atual momento do 
turismo e da hotelaria tanto no Brasil quanto 
no exterior, além de contar as expectativas 
do Pestana Hotel Group com o novo hotel que 
será inaugurado em Nova York, um importante 
marco da empresa por se tratar do seu 100º 
empreendimento. Confira.

Revista Hotéis - Como e quando o Pestana Hotel 
Group iniciou as atividades e como está posicionando 
hoje no mercado mundial? 

Gustavo Jarussi - O Grupo Pestana começou em 
1972 através do Comendador Manuel Pestana, que 
é o pai do atual Presidente Dionísio Pestana, em que 
ele tinha um hotel administrado por uma cadeia 
internacional, o atual Pestana Carlton na Ilha da 
Madeira, e numa época muito difícil, pós a revolução do 
25 de Abril no país, o hotel sofreu bastante. Isso obrigou 
com que Dionísio, até então estudante na África do Sul, 
fosse a Portugal e ajudasse nas questões familiares. 
Esse era o primeiro e único hotel da família, e a partir 
de então, teve que começar a lidar com sindicatos, 
banca e situações delicadas como a crise que se 
instalava no país. Ele pôde passar por esses desafios 
e ano a ano começou a projetar o aumento do Grupo 
em Portugal e o que se seguiu é história. Somos o maior 
grupo multinacional de origem portuguesa, com 99 

hotéis em 15 países, mas o Grupo não está somente 
na hotelaria. Possuímos várias empresas, desde 
Imobiliária, timeshare, seis campos de golfe, cassinos, 
cervejarias, enfim, temos uma ampla variedade de 
empresas dentro do Grupo, que está atualmente entre 
os 100 maiores do mundo hoteleiro, que é o nosso core-
Business. Neste momento temos no nosso pipeline 
mais de 15 hotéis - entre os quais, dois hotéis em Nova 
Iorque, um no Uruguai, dois hotéis em Marraquexe que 
é um novo destino para o grupo, o reforço da aposta 
em Madrid com um novo hotel Pestana CR7, e reforço 
em Portugal principalmente com novos hotéis no Porto 
e em Lisboa - que somarão 15000 quartos, perfazendo 
cerca de 116 hotéis, nos próximos anos, numa trajetória 
que no próximo mês completará 47 anos de história de 
um grupo com origem na Ilha da Madeira.

R.H - O Pestana Hotel Group está celebrando 20 
anos de presença no Brasil. Qual a importância do 
Brasil para a rede? 

G.J - O Brasil tem uma grande importância para 
o Pestana Hotel Group, pois foi aqui que se começou 
a desenvolver um projeto de internacionalização 
ambicioso. A razão dessa escolha foi baseada nos 
costumes, lingua e cultura Brasileira que estão próximas 
as raizes Portuguesas e certamente foi escolhido Rio de 
Janeiro pela projeção internacional que tem. Isso abriu 
portas para outros mercados como, Argentina, Portugal 
e  Estados Unidos onde o Brasil tem um grande peso.

R.H - Quais ações que estão preparando para essa 
comemoração do Brasil?

G.J - Realizamos recentemente nossa reunião 
executiva e uma festa no Rio de Janeiro, por ter 
sido nosso primeiro hotel no Brasil. Ao longo desse 
ano teremos varias comemorações junto a nossos 
clientes, colaboradores e fornecedores em cada 
uma das localidades. Para esta ocasião em especial, 
desenhámos em parceria com a Cervejaria Antuérpia 
uma cerveja artesanal tipo Red-Ale que pode ser 
degustada em qualquer um dos nossos hotéis no Brasil 
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e além disso temos uma imagem e conceito que é 
replicada em todas as redes-sociais, nos uniformes 
dos colaboradores e até um site institucional: https://
thetimeofyourlife.pestana.com/br/20-anos-brasil/

R.H - Quantos colaboradores o Pestana Hotel Group 
tem no Brasil e como é o conceito de trabalho?

G.J - Nós somos mais de 350 colaboradores nos 
hotéis do Brasil e a fórmula que todos nós temos na 
cabeça é: Clima organizacional + Satisfação do cliente 
= GOP.  Temos que trabalhar, principalmente no nível de 
diretoria e gerência para os nossos colaboradores para 
que esses possam trabalhar para nossos hóspedes. 
Essas duas percepções de valor de clima organizacional 
mais a satisfação do cliente, é o resultado operacional da 
empresa. Isso podemos ver não só aqui no Brasil como em 
qualquer empresa, se esses dois indicadores estiverem 
bem alinhados, a probabilidade de ter um resultado 
operacional positivo nas mesmas proporções é elevado. 
Hoje temos uma equipe sólida tanto a nível gerencial 
como operacional que nos permite ter um conjunto de 
ações focadas no engajamento do colaborador com 
a organização. Foi um projeto que iniciamos em 2018 
conduzido pela área de Recursos-Humanos e Marketing 
e que teve muito sucesso junto ao colaborador e até 
de suas famílias. Paralelamente a isso, o grupo lançou 
também programas internos chamados Globetrotters 
e Time To Explore que permitem o intercâmbio entre os 
colaboradores para os outros países. Neste primeiro ano, 
enviamos colaboradores brasileiros para a Argentina, 
Inglaterra e Portugal o que mostra a oportunidade de 
desenvolvimento dentro do grupo.

R.H - Como e quando você entrou no Grupo Pestana?
G.J - Eu entrei no ano de 2008 em Caracas, na 

Venezuela. Posteriormente, fui responsável pela abertura 
da unidade de Bogotá, na Colômbia e um ano mais 
tarde pela abertura do resort em Cayo Coco - Cuba. 
Em outubro do ano de 2017, eu já estava responsável 
pela unidade de Bueno Aires, na Argentina. No ano 
passado eu tive a oportunidade de regressar ao meu 
País, e a maior bagagem que se traz dessa vivencia 
é que toda situação tem solução e é com a união 

e comprometimento das equipes que se consegue 
alcançar o sucesso, tirando o melhor de cada um.

R.H - Nos últimos anos o Pestana Hotel Group fechou 
algumas operações no Brasil. Isso foi uma decisão 
estratégica? Alguma das operações, como a de 
Salvador, Rio Vermelho, pode voltar a operar?

G.J - O Grupo por ser patrimonialista e ter um único 
proprietário é bastante conservador na expansão da 
própria rede e nós investimos onde o retorno está sendo 
mais eficiente. Ao longo do tempo nós tivemos que 
fazer alguns acertos em algumas unidades no Brasil, 
principalmente para quitar dívidas que nós tínhamos 
e por questões de oportunidade financeira. De todas 
nossas localidades, o Brasil é o único pais sem dívidas. 
No caso da unidade do Rio Vermelho em Salvador, nós 
estamos olhando com bastante carinho e fazendo 
projetos para poder apresentar em breve para o 
soteropolitano um novo conceito. 

R.H - Como o Pestana Hotel Group está analisando 
as oportunidades de crescimento no Brasil nos próximos 
anos? Pretende trazer outras marcas para o nosso 
mercado?

G.J - Nós temos quatro marcas: Pestana Hotels & 
Resorts, Pousadas de Portugal, Pestana Collection e 
a Pestana CR7, sendo essa última um êxito que conta 
atualmente com apenas duas unidades no mundo e 
onde iremos abrir em Nova York, Madri, Marraquexe e em 
Paris. Neste momento é prematuro dizermos que vamos 
lançar determinada marca, pois não existem conversas, 
nem está no nosso horizonte essa perspectiva. O que é 
certo, é que no Brasil queremos retomar os resultados 
que tivemos no passado e solidificar a nossa presença 
nos destinos que estamos presentes: Curitiba, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo, tornando os hotéis mais 
modernos e diferenciados.

R.H - Franquia ou mesmo arrendamento de hotéis 
estão nos planos de crescimento do Pestana no Brasil? 

G.J - A franquia e arrendamento não são 
características do Pestana Hotel Group, como nós 
comentamos, 98% das nossas unidades são próprias. É 
esse o nosso modelo de negócio e para nós avançarmos 
com qualquer investimento, há um grande trabalho de 
casa para que o risco seja o menor possível tendo em 
conta um conjunto de variáveis e onde esses tipos de 
modelo não encaixa nos nossos planos. 

R.H - E como estão os preparativos para a 100ª unidade 

Hoje temos uma equipe sólida tanto 
a nível gerencial como operacional 
que nos permite ter um conjunto de 
ações focadas no engajamento do 
colaborador com a organização. 
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e por que da escolha de Nova York para receber?
G.J - O 100º hotel em Nova York é uma coincidência, 

mesmo por que no ano seguinte abriremos a segunda 
unidade na mesma rua, dessa forma teremos 
primeiramente o Pestana Park Avenue com 95 quartos 
e o Pestana CR7 Times Square com 177 quartos. Nova 
York tem uma ocupação média acima de 85% e 
no mês passado chegou a quase 90%, sendo uma 
excelente oportunidade. Os Estados Unidos sempre foi 
um desejo do nosso presidente, mas entramos primeiro 
por Miami e agora é a vez de Nova York com este hotel 
que inicia as operações logo no início de 2020. E agora 
temos a oportunidade de ter duas unidades nossas no 
mercado mais competitivo do mundo, tanto emissivo 
quanto receptivo para o turismo. Estaremos com hotéis 
bastantes práticos e funcionais para o turista que vai 
visitar Nova York, seja a lazer ou a negócios.

R.H - Como serão esses dois hotéis em Nova York?  
G.J - O primeiro que será da marca Pestana Hotels 

& Resorts terá um conceito que englobará a “alma 
Portuguesa” e a “arte de bem receber”, características 
essas que são as raízes do grupo. Será criado um mural 
pelo artista Manuel Cargaleiro e está previsto receber 
outras obras e artistas Portuguesas, tendo desta 
forma uma dinâmica e interesse ao longo do tempo. O 
outro que será Pestana CR7 já é um hotel mais ligado 
ao lifestyle e para o tipo de turista que quer novas 
experiências, que quer sentir o fervor da cidade e que 
quer estar sempre conectado.

R.H - O que difere o Pestana Hotel Group de outras 
redes estrangeiras que operam no Brasil? 

G.J - Nós somos 100% uma cadeia própria, na qual 
temos capacidade de mudar e entender rapidamente o 
que precisa ser feito no mercado, e ter a facilidade para 
uma mudança imediata quando essa se faz necessária. 
Outra facilidade que temos é que por sermos um grupo 
internacional, faz com que tenhamos uma mobilidade 
dos nossos colaboradores para outros países. Se 
anteriormente e para implementarmos a cultura 
Pestana nas nossas operações do Brasil tínhamos muitos 
Portugueses a trabalharem, hoje temos um leque variado 
de Brasileiros altamente qualificados a trabalharem nas 
nossas operações na Europa e Estados Unidos. 

R.H - Na sua opinião, quais são as principais 
dificuldades para se desenvolver hotéis no Brasil? 

G.J - A burocracia no licenciamento ambiental, alta 
carga tributária e falta de mão de obra qualificada, 

falta de investimentos públicos são gargalos para 
hotelaria no Brasil, mas eu vejo o Brasil como uma 
incógnita. É um País muito grande e com um enorme 
potencial turístico, mas que nunca se concretizou como 
tal e que não consegue romper a cifra de 7 milhões de 
turistas estrangeiros ao ano. E isso se reflete também na 
América Latina, exceto o México que é um dos países 
mais visitados no mundo com cerca de 35 milhões de 
turistas ao ano. O Brasil possui mais de 8 mil km2 de área 
territorial de diversos biomas e um litoral com mais de 7 
mil quilômetros de extensão e recebemos bem menos 
turistas que recebe unicamente a Torre Eiffel. É evidente 
que a estratégia precisa ser melhorada. 

R.H - Então você acha que trabalhar o destino Brasil 
seria algo que digamos emergencial para alavancar o 
turismo e principalmente hotelaria?

G.J - O turismo é a cereja do bolo e somente progride 
quando pilares fundamentais das iniciativas públicas 
e privadas se mantém em pé. O Brasil é bastante 
conhecido por ser o País do futuro e de enorme potencial, 
porém temos que fazer em algum momento que esse 
futuro se torne presente.

Estive 10 anos fora do Brasil, e retorno com a impressão 
de que muito pouco se fez desde que a anos atrás se 
criou a marca Brasil e se tinha um projeto espetacular e 
bem estruturado para nosso pais. 

Portugal é um pais menor que o Estado de São Paulo 
e recebe quatro vezes mais turistas que todo nosso 
território nacional.

R.H - Como você analisa a hotelaria brasileira nos 
próximos anos e qual será o papel do Pestana Hotel 
Group?

G.J - Temos que dar condições para que tenhamos 
crescimento do turismo no Brasil, e essas passam por 
segurança, malha aérea, infraestrutura, etc. Enquanto 
esses itens não acontecerem e as politicas de turismo 
sejam integradas e de longa duração estamos fadados 
a continuar tendo os números que temos atualmente. 
Faço votos que São Paulo continue tendo o crescimento 
que vem sustentando nos ultimos anos e que localidades 
como Salvador e Rio de Janeiro voltem a estar entre as 
primeiras captações de eventos da América Latina.

Nós somos 100% uma cadeia 
própria, na qual temos capacidade 
de mudar e entender rapidamente 
o que precisa ser feito no mercado
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Mercure estreia em Itajaí, litoral de Santa Catarina
O empreendimento é notável por sua estética diferenciada, integrando de forma harmoniosa o 

conjunto do Skyline da cidade

O empreendimento que entrou em operação 
no início do mês de outubro, faz parte de 
um complexo de uso misto, batizado de 
Absolute Business & Hotel, desenvolvido pela 
Incorporadora e Construtora Procave, que 
possuem forte atuação mercado na região. O 
hotel, que terá a Atrio como administradora 
hoteleira, ocupa uma de suas duas torres 
e a outra será corporativa, com escritórios, 
coworking, entre outros serviços. O Mercure 
Itajaí Navegantes oferece 176 apartamentos 
divididos nas categorias superior, executiva, 

privilege e suite master. Casais com uma 
criança de no máximo 16 anos podem se 
acomodar na categoria superior ou nas suítes 
conjugadas.  O enxoval de cama e banho é da 
marca Teka e inclui: toalhas de banho Golden 
500grm2, toalhas de piscina Ibiza, travesseiros, 
edredons, protetores, lençol 200 fios misto e 
fronha 200 fios misto. O colchão é da marca 
castor, a marcenaria foi fabricada pela SCA, 
as tv´s de última geração é da marca LG que 
proporcionam uma variedade de canais a cabo. 
Várias peças do mobiliário forma assinadas 

No lobby já se nota a preocupação com o padrão de conforto aos hóspedes
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por designers renomados locais como Jader 
Almeida e Bruno Faucz. Houve uma linha de 
mobiliário desenhado exclusivamente para o 
hotel e foram valorizados em todas as escolhas 
o design e materiais nobres de acabamento. 

O projeto de interiores valorizou o 
artesanato e artistas locais e muitos produtos 
foram desenvolvidos por pessoas de Itajaí 
e regiões próximas. Todas as fotos do hotel 
foram feitas por um fotógrafo autodidata 
de Itajaí que se chama Alfabile – suas fotos 
já foram publicadas em revistas renomadas 
e expostas em diversos lugares do mundo – 
suas principais fotos retratam Itajaí com uma 
visão mais artística. Toda a brinquedoteca foi 
ambientada por produtos feitos de crochê por 
uma artesã de Itajaí – Guimmi Atelier. A obra 

principal do hall principal é do artista plástico 
catarinense Guido Heuer.

Moderna infraestrutura
O hotel ainda conta com uma bela estrutura 

de lazer em um deck com vista para o Porto 
de Itajai e Praia de Navegantes, com piscina 
aquecida adulto e infantil, bar, spa (com 
serviços de estética e massagem), sauna seca 
e fitness center. Além disso, o hotel é equipado 
com moderno centro de eventos e salas para 
reuniões, com capacidade para até 500 pessoas. 
Um dos diferenciais do empreendimento é o 
Restaurante KaisO (Kais Zero), com o conceito 
Surf&Turf, aberto aos hóspedes e moradores 
locais, que privilegia pratos que misturam 

Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura para maximizar o conforto
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elementos de terra e mar em sua composição. 
Os equipamentos de cozinha desse restaurante 
levam a marca da Cozil. O hotel conta ainda com 
um lobby bar no térreo, que oferece um cardápio 
de tapas e drinks. “Itajaí é um importante polo de 
negócios para a região e ocupa o terceiro lugar 
no ranking dos maiores PIB per capita em Santa 
Catarina. Além disso, a cidade é um importante 
destino para o turismo de lazer, com suas praias 
e atrações como Balneário Camboriú e o parque 
Beto Carrero World”, afirma Olivier Hick, COO 
Midscale and Economy Brands Accor Brasil.

Sua localização é privilegiada, pois fica na 
região central da cidade, próximo ao shopping 
Itajaí, ao porto e aos principais endereços de 
negócios e turismo da cidade, como: o Mercado 

Público, avenida gastronômica e Igreja Matriz 
e com fácil acesso às praias locais Cabeçudas 
e Brava. Balneário Camboriú está a apenas 16 
quilômetros, o Aeroporto de Navegantes a 5 
quilômetros e o parque Beto Carrero World a 
25 quilômetros. “Para a Atrio, é um privilégio 
participar como administradora hoteleira deste 
projeto, que sem dúvida será um diferencial 
na revitalização do centro histórico e resgate 
das origens da cidade de Itajaí”, destaca Paulo 
Roberto Caputo, Presidente da Atrio.

Ícone arquitetônico
Para erguer esse complexo foi necessário 

um investimento de cerca de R$ 100 milhões 

Um dos diferenciais do empreendimento é o Restaurante KaisO (Kais Zero), com o conceito Surf&Turf
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O hotel conta com uma piscina aquecida 
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captados no mercado de investidores. 
As duas torres foram erguidas com uma 
estética arrojada e contemporânea 
em linhas ortogonais e prismáticas.  
A união de diferentes usos, comércio, 
serviços e hotelaria, em um único 
local foi um desafio vencido pelos 
escritórios de arquitetura Realiza 
Arquitetura e Módulo 2.  Uma forma 
única e harmoniosa entre os conjuntos 
foi planejada para permitir ampla 
visibilidade de dentro para fora em 
todos os ambientes. A área de Porte 
Cochére (parada rápida) permite o 
fácil acesso para todos os serviços 
do complexo, as circulações verticais 
foram projetadas de forma a garantir 
segurança para todos os usuários, 
com separação de fluxos e controle 
de acesso.

O projeto foi orientado pela busca 
das melhores vistas para o mar. 
Além da orientação das fachadas 
principais para o Norte, em conjunto 
com as margens do Rio Itajaí-açu, o 
empreendimento é notável por sua 
estética diferenciada, integrando 
de forma harmoniosa o conjunto 
do Skyline da cidade. As fachadas 
envidraçadas permitem que o usuário 
aprecie de modo privilegiado a vista 
panorâmica com elevado conforto 
térmico e acústico. Com o objetivo 
de garantir a flexibilidade das salas 
comerciais, foram previstos nas lajes 
corporativas a instalação de piso 
elevado, que facilita as instalações 
de TI, elétrica e hidráulica. Todas as 
áreas de uso comum são finalizadas 
com materiais de altíssimo padrão. 
Todas as unidades comerciais e do 
hotel possuem vista externa com 
iluminação e ventilação natural, 
contribuindo com os itens sustentáveis 
e operacionais do condomínio. Já o 
rooftop é um espaço que proporciona 
muita comodidade e conforto para 
os usuários, pois conta com espaço 
gourmet, lounge bar e dois auditórios 
com capacidade para 160 pessoas.
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Nobile Hotéis inaugura duas 
unidades no mês de outubro

O Nobile Inn London entrou em operação em 
Anápolis (GO) e o Nobile Inn Meridional está 
localizado em Cariacica (ES)

Fachada do Nobile Inn London Hotel
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Dando continuidade ao plano de expansão 
que prevê 100 hotéis no portfólio até 2022, a 
Nobile Hotéis colocou em operação duas 
unidades nesse mês de outubro. Trata-se 
do Nobile Inn London Hotel, localizado na 
região central de Anápolis (GO) e o Nobile Inn 
Meridional, em Cariacica, uma das cidades 
com maior expressão econômica do estado do 
Espírito Santo. O Nobile Inn London Hotel recebeu 
um aporte de R$ 35 milhões, sendo o primeiro 
hotel de categoria econômica da cidade que é 
polo de desenvolvimento econômico na região 
e possui uma diversificada indústria.

Para Roberto Bertino, Fundador e Presidente 
da Nobile Hotéis, a companhia está seguindo 
a sua marcha das 20 milhas ao dia. “Estamos 
extremamente lisonjeados pela oportunidade 
de agregar ao nosso portfólio mais um 
empreendimento que levará a marca Nobile. 
Em nossa companhia pensamos com cabeça 

de dono e buscamos sempre fazer mais com 
menos. Nossos colaboradores estão no centro 
da estratégia da companhia e almejamos ter 
as pessoas certas, colocando-as nos lugares 
certos”, declara Bertino.

O Nobile Inn London Hotel está a 55 minutos 
do Aeroporto de Goiânia, a 2km da Rodoviária de 
Anápolis, próximo a shopping centers, ao Fórum 
e a Prefeitura da Cidade, com fácil acesso aos 
principais pontos turísticos da região, como o 
bairro de Jundiaí que concentra um dos maiores 
polos gastronômicos do destino e também dos 
principais parque como o Ipiranga, Liberdade e 
o Museu de Artes Plásticas.

Localização previlegiada
Já o Nobile Inn Meridional demandou 

investimentos na ordem de R$ 30 milhões do 

Recepção do Nobile Inn London Hotel
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Grupo Proeng e contempla um mix de offices, 
mall e hotel que serão administrados pelo 
Grupo Nobile. Essa é a primeira rede hoteleira 
a se instalar na cidade que também é polo 
de desenvolvimento econômico na região. O 
empreendimento dispõe de 128 apartamentos, 
divididos nas categorias standard e superior. 
Todos eles contam com equipamentos de 
última geração, wi-fi cortesia, bancada de 

trabalho, TV Smart 32” com canais a cabo, ar 
condicionado, frigobar completo, cofre digital e 
outros serviços e comodidades característicos 
dos hotéis da Nobile. Com infraestrutura 
para o segmento de eventos corporativos e 
sociais, o empreendimento possui ainda áreas 
de convivência como lobby, fitness center e 
restaurante com serviço a la carte e variado 
bufê de café da manhã cortesia.

A imponente fachada do Nobile Inn Meridional é uma referência urbana
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Situado a poucos metros do Hospital Meridional, 
em frente à Prefeitura Municipal e ao Ministério 
Público, o hotel está próximo a shoppings centers, 

faculdades, casas de shows e empresas. Além 
disso, a região é privilegiada por estar entre o litoral 
e a região serrana do estado, com fácil acesso às 

Os apartamentos do Nobile Inn Meridional oferecem uma boa infraestrutura
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rodovias BR 101 e BR 262. “Esse empreendimento faz 
parte da estratégia do Grupo Nobile de aumentar 
a presença na região Sudeste. Estamos muito 

satisfeitos com este hotel, que oferece excelente 
infraestrutura, serviços ágeis e ótima relação 
custo-benefício”, concluiu Bertino.
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Hotel Fairmont Copacabana exigiu muitos desafios na implantação
O empreendimento hoteleiro que foi matéria 

principal e capa de nossa edição de outubro foi 
marcado por grandes desafios na implantação, 
tendo em vista que a edificação onde fica o 
Sofitel Copacabana foi amplamente reformada. 
Rogério Penido, Diretor da DCI - Design-Contrução-
Inovação da AccorInvest para a América Latina, foi 
o Coordenador da implantação do hotel Fairmont 
Copacabana. “Meu primeiro contato com o projeto, 
foi em fevereiro de 2016. Elaboramos um programa 
onde descrevemos detalhadamente todo o projeto: 
número de quartos, especificações técnicas para 
ar condicionado, sistemas elétricos, entre outros, 
acompanhando o programa. Propusemos um 
orçamento detalhado e um cronograma (estudos 
e execução da obra). A proposta foi validada pela 
direção internacional na França. Iniciamos então os 
estudos para o primeiro Fairmont da América do Sul. A 
colaboração com a arquiteta Patricia Anastassiadis 
e com os projetistas foi uma experiência muito rica. 
Desenvolvemos juntos os conceitos apresentados 
no programa. Com os dossiês executivos prontos, 
partimos para a concorrência”, destacou Penido.

Segundo ele, em novembro de 2017 foi dado início 
às obras e uma equipe AccorInvest foi contratada 
especialmente para seguir o projeto no Rio de Janeiro. 
“O passo seguinte foi contratar três profissionais 

com vasta experiência na implantação de FF&E e 
OS&E. Talita Naomi, Gerente de Projetos HES – Hotel 
Equipments & Services, liderou a equipe, que além de 
todas as compras, auxiliou também na certificação 
do FF&E e OS&E, desenvolveu novos fornecedores e 
coordenou a montagem de showroom para auxiliar a 
direção da empresa na escolha dos materiais, móveis 
e utensílios. Coube também à equipe desenvolver 
a metodologia e a logística de entrega. Ao mesmo 
tempo, o time teve que propor variantes em relação 
ao projeto inicial, sem comprometer o cronograma, a 
qualidade e alma do produto final.  O maior desafio, 
porém, foi fazer respeitar o budget definido para o 
projeto. Foram investidos R$ 50 milhões somente em 
FF&E e OS&E no projeto do Fairmont Copacabana”, 
revelou Penido. 

E o resultado foi um empreendimento que seguiu 
todos os padrões e normas da bandeira Fairmont. 
“A AccorInvest dá uma importância fundamental 
à metodologia de trabalho e à coerência na 
execução de cada fase de trabalho. O Fairmont 
Rio de Janeiro Copacabana representa nossa 
confiança no turismo, não só no Rio de Janeiro, mas 
na América Latina.  Estamos felizes com o resultado 
final do projeto e prontos para os novos desafios 
e investimentos de nossa empresa na região”, 
concluiu Penido.

Equipe de FF&E e OS&E que participaram dessa implantação. Cintia Koziol, 
Wilson Suzarte, Talita Naomi e Rogerio Penido
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Rede de Hotéis Maestro inaugura unidade em Francisco Beltrão (PR)

A Rede de Hotéis Maestro colocou em 
operação no último dia 7 de outubro uma unidade 
em Francisco Beltrão, cidade posicionada no 
Sudoeste do estado do Paraná. Sua indústria 
se destaca pela produção agroindustrial, têxtil 
e moveleira. Possui crescimento sustentável 
e está em constante desenvolvimento, sendo 
uma cidade polo e de entroncamento entre o 
estado do Paraná e Santa Catarina. Com esse 

O empreendimento está localizado na região central da cidade e conta com 87 apartamentos

novo empreendimento, a Maestro passa a ter 
cinco hotéis em seu portfólio, tendo em vista 
que já possui três unidades em operação na 
cidade de Toledo e uma em Cascavel, também 
no Paraná. E no próximo ano deverá colocar 
uma unidade em Pato Branco (PR).

O Maestro Express Hotel Francisco Beltrão está 
localizado na região central da cidade, ao lado 

A moderna edificação possui quatro andares
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da prefeitura municipal e do fórum. Conta com 
uma moderna infraestrutura que compreende 
87 apartamentos na categoria executiva, todos 
equipados com ar-condicionado da marca Gree, 
possuem janelas em PVC da marca Tigre com 
tratamento acústico, TV a cabo com uma variada 
opção de canais, frigobar com porta de vidro, serviço 
de conexão à internet, telefone com discagem 
direta, estação de trabalho e secador de cabelos 
da Panther. Os colchões são da marca Sonomag 
e o enxoval é da Teka e compreende a linha de 
cama Madri misto 180 fios com lençóis, fronhas, 
edredons e travesseiros. A Teka também forneceu 
as toalhas Monterrey 440 grm2. Fechaduras 
eletrônicas, frigobares e economizadores de 
energia foram fornecidos pela Adel Brasil. A Rod Car 
foi quem forneceu os carrinhos para camareiras, 

carros para transporte de roupas, carrinhos para 
recepção e cabides. Coube a Marel, através de sua 
divisão corporativa o desenvolvimento dos móveis, 
totalmente personalizados para o empreendimento. 
Isso foi possível em função da flexibilidade produtiva 
e tecnologia europeia empregada no parque fabril. 
Os padrões escolhidos foram o Milka e o Quenia, 
amadeirados e perfeitos para garantir leveza 
e sobriedade aos ambientes. O padrões foram 
utilizados para confecção de roupeiros, cabideiros, 
bancadas de trabalho e cabeceiras.

Outros elementos também chamam atenção 
no projeto, como a utilização da cola PUR para 
colagem das bordas. Esse material permite que a 
borda se funda ao substrato, garantindo uma maior 
resistência a água e proporcionando durabilidade 
e beleza no acabamento final. A fixação das 

Os apartamentos possuem uma boa infraestrutura e são bem confortáveis
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partes do mobiliário, foi toda feita com sistema 
autotravante (Minifix), garantindo agilidade na 
montagem, segurança estrutural e beleza, uma vez 
que o sistema fica oculto aos olhos. Além disso, Para 
garantir segurança aos hóspedes os móveis foram 
fabricados com cantos redondos.

Assim como é característico da Rede 
Maestro, esse empreendimento oferece o café 
da manhã colonial como cortesia, assim como 
o estacionamento. Conta com duas salas para 
reunião e uma academia para quem deseja 
manter a forma física.

O restaurante é bem montado para receber confortavelmente os hóspedes

A recepção é espaçosa e acolhedora
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Altenburg busca consagração com Troféu Fornecedor
A marca está sempre entre as mais lembradas em travesseiros e enxovais

A melhor em travesseiros

Um mix completo

Reconhecimento

Votar é fácil e rápido

Com seis prêmios na estante, a Altenburg é a 
maior vencedora da história do Troféu Fornecedor 
Destaque da Hotelaria na categoria Travesseiros. 
Por quatro vezes consecutivas, de 2015 até este 
ano, a marca foi a mais lembrada na categoria 
pela enquete realizada por esta revista. Venceu 
também nos anos 2012 e 2013. “O mercado se torna 
mais exigente a cada ano que passa e nosso mix 
evolui junto: um exemplo é a linha Altenburg Tech 
de travesseiros funcionais, e o reconhecimento dos 
clientes se materializa em cada troféu conquistado”, 
avalia Rose Molon, Gerente de vendas institucionais 
da Altenburg.

Na categoria enxoval de cama, mesa e banho 
é cinco vezes campeã, vencendo entre os anos 
2012 a 2015 e 2017. Este é um segmento bastante 
competitivo, onde a Altenburg segue sendo bem 
lembrada por um mix de jogos de cama, fronhas, 
colchas, edredons e toalhas.

Duas importantes atuações profissionais são 
celebradas neste mês de novembro: o Hoteleiro (dia 
9) e a Governanta (dia 17). A Altenburg homenageia 
esses profissionais que se dedicam a fazer da 
hotelaria uma atividade engrandecedora.

Você pode votar na Altenburg em três categorias: 
Travesseiros, Enxoval de Cama e Marca Mais 
Lembrada. A votação é feita exclusivamente no site 
www.trofeufornecedor.com.br ou em banners de 
sites de entidades ou mídias parceiras que apoiam 
o Troféu, até o dia 31 de janeiro de 2020. A entrega 
dessa que é a maior homenagem dos hoteleiros aos 
fornecedores do setor acontece numa grande festa   

no dia 17 de fevereiro de 2020 no hotel Pullman Vila 
Olimpia, na capital paulista.
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RCI Brasil renova contrato com 
GJP Hotels & Resorts até 2035

A RCI Brasil renovou o contrato de afiliação 
de hotéis da marca GJP Hotels & Resorts para 
os próximos 16 anos. Através dessa parceria, 
deverá haver um aumento em 500% número de 
sócios afiliados à RCI pela GJP. Através desse 
novo acordo firmado, cinco empreendimentos 
da GJP terão operação de timeshare: Wish 
Hotel da Bahia, em Salvador (BA); Wish Serrano, 
em Gramado (RS); Wish Foz do Iguaçu, em Foz 
do Iguaçu (PR); Wish Natal, em Natal (RN) e o 
Marupiara by GJP, em Porto de Galinhas (PE).

Para Fabiana Leite, líder de operações da 
RCI Brasil, a continuidade da parceria entre 
as empresas é um sinal claro da expansão 
do mercado. “Nos últimos anos, tanto a 
procura de usuários interessados nesse 
modelo de negócio, quanto a aderência de 
empreendimentos ao formato de operação 
tem crescido muito. A RCI como líder e pioneira 
global deste mercado se cerca de parceiros 
referência, e a renovação do contrato com 
a GJP até 2035 reforça nosso compromisso 

de manter um alto padrão de qualidade aos 
sócios da empresa. Estamos muito confiantes 
que essa parceria continuará gerando bons 
frutos e auxiliando no desenvolvimento 
turístico do Brasil”, ressalta.

Com a renovação do contrato, a GJP 
estima que nos próximos três anos a base de 
clientes saltará dos atuais 2.000 sócios para 
10.000 novos sócios. “Acreditamos muito no 
potencial deste produto e na tradição da RCI, 
o maior clube de férias do mundo. Essa nossa 
ampliação no portfólio de produtos contribui 
de forma direta para o desenvolvimento de 
destinos, gera emprego e renda em regiões 
turísticas e permite construir um fluxo 
constante de viajantes, seja na alta ou na 
baixa temporada”, explica Rafael Albuquerque, 
Diretor do Vacation Ownership da GJP Hotels & 
Resorts, do time liderado pelo Vice-presidente 
da GJP, Fabio Godinho.

GR Group anuncia R$ 120 
milhões de investimentos 
turísticos em Trindade (GO)

O GR Group, com forte atuação 
empresarial do ramo imobiliário, turístico e 
de entretenimento do País, está de olho nas 
oportunidades geradas pelo turismo de fé na 
cidade de Trindade (GO). Com isso, acaba 
de lançar em parceria com a Planalto Invest 
um plano de investimentos de R$ 120 milhões 
na expansão do complexo turístico e de lazer 
Terra Santa, no destino conhecido como a 
capital da fé. Gustavo Rezende, CEO do GR 
Group, crê que esse aporte de recursos se 
dará nos próximos três anos e contemplará a 
inauguração de mais dez atrações no parque 
aquático temático Arca Parque até o final de 
2019, além da construção de uma praia de 
piscina com ondas, um resort de luxo e um 
novo condomínio de chácaras.

Apenas no Terra Santa Resorts, previsto 
para inaugurar em 2023, serão investidos 
R$80 milhões. O empreendimento contará 
com 250 apartamentos e fluxo previsto de 170 
mil pessoas por ano. “O potencial turístico da 
região é enorme. Trindade recebe mais de três 
milhões de visitantes em busca do turismo 

Fabiana Leite: “Estamos muito confiantes que essa parceria 
com a GJP Hotels & Resorts continuará gerando bons frutos”

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



Vacation

31

religioso e grande parte deles vai e volta no 
mesmo dia porque ainda não é um destino 
consolidado” afirma Rezende.  

Além do complexo Terra Santa, Trindade 
deve receber a maior basílica e o maior sino 
do mundo. “A ideia é estabelecer uma espécie 
de circuito religioso com Aparecida, em São 
Paulo e Jerusalém, em Israel” avalia Rodolfo 
Rezende, Diretor de operações do GR Group. José 
Roberto Nunes, CEO da Planalto Invest, empresa 
sócia do GR Group no projeto, destaca a visão 
empreendedora dos parceiros. “Eles enxergaram 
o potencial de Caldas Novas (GO), Olímpia (SP), 
Gramado (RS) e agora em Trindade (GO). É uma 
grande satisfação estar nesse projeto com a 
família Rezende”, afirma Nunes. 

Vários hotéis no segmento de 
multipropriedade concorrem 
ao GRI Awards 2019

Terminou no último dia 16 de outubro 
as indicações dos concorrentes para o GRI 

Awards 2019, premiação criada pelo GRI Club. 
O objetivo é reconhecer os melhores projetos, 
as empresas e a personalidade que foram 
destaque neste ano por meio de um processo 
democrático, de escolha pelo próprio setor. 
O GRI Awards 2019 está estruturado em 12 
categorias: Melhor Gestora de Fundo de 
Investimento Imobiliário, Melhor Projeto de 
Ação Social, Melhor Projeto Residencial, Melhor 
Projeto Corporativo, Melhor Projeto Hoteleiro, 
Melhor Projeto Industrial & Logístico, Melhor 
Projeto de Shopping Center, Melhor Projeto de 
Loteamento, Melhor Projeto de Retrofit, Melhor 
Campanha Publicitária, Personalidade do Ano e 
Empresa Inovadora. Concluída as indicações a 
Comissão Organizadora do GRI Awards avaliou 
os projetos e entre eles estão várias empresas 
atuantes no segmento de multipropriedade. 
Na categoria Projeto Hoteleiro, os resorts de 
multipropriedade Wyndham Gramado Termas 
Resort & Spa, do GR Group e Gramado Parks, 
e o Enjoy Olímpia Park Resort, concorrem com 
o Fairmont Copacabana, da Accor Hotels e o 
Selina Vila Madalena, do Grupo Selina.

Perspectiva do Arca Parque que receberá várias atrações



Vacation

32

Hard Rock Hotel Fortaleza tem 
inauguração prevista para 
dezembro de 2020

A VCI S.A, empresa responsável pela 
incorporação de três hotéis da marca Hard 
Rock no País, e mais dois projetos da marca 
em desenvolvimento, além do Hard Rock Café 
no RioMar Shopping de Fortaleza, comemora o 
sucesso de vendas do Residence Club at the 
Hard Rock Hotel Fortaleza. O empreendimento 
tem inauguração prevista para dezembro de 
2020, na praia de Lagoinha. 

Dos quatro tipos de imóveis do 
empreendimento já foram vendidas 100% das 
cotas dos apartamentos de 42m² e 85% dos 
apartamentos de 61m². Os compradores são 
47% cearenses, 20% paulistas e 9% europeus, o 
restante se divide em compradores de outros 
estados e países. Com obras em andamento já 

Já na categoria Empresa Mais Inovadora, a 
VCI – Ventura Capital Investimentos, responsável 
pelo lançamento no Brasil da marca Hard Rock 
Hotel, também no sistema de multipropriedade, 
concorre com grandes incorporadoras 
imobiliárias nacionais, como MRV, Cyrella, e 
Vitacon. Até o dia 18 de novembro o público em 
geral poderá votar, bastando acessar a página 
do prêmio na internet https://www.griclub.
org/event/real-estate/gri-awards-2019_1525.
html. Os três mais votados em cada categoria 
serão considerados finalistas e divulgados na 
página do evento e nos canais de comunicação 
do GRI Club, em 25 de novembro. Como cada 
trio finalista será elencado em um ranking, 
automaticamente será conhecido o ganhador 
de cada categoria com todo o processo sendo 
auditado e a premiação acontecendo numa 
grande festa no próximo dia 3 de dezembro.

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa concorre na categoria projeto hoteleiro
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estão concluídos 86% das fundações, 82% da 
estrutura e 62% da alvenaria. No total, 90% das 
unidades no bloco hoteleiro foram vendidas e 
60% das unidades de todo o complexo já foram 
comercializadas, entre casas e apartamentos. 

A VCI foi uma das primeiras no Brasil em 
trazer o conceito de multipropriedade para 

empreendimentos de alto padrão com uma 
marca premium global e investimento de 
fundos estrangeiros, colocando pela primeira 
vez visibilidade internacional a este segmento 
no Brasil. “A fração imobiliária é o modelo 
imobiliário que mais cresce no mundo, e os 
projetos da VCI estão configurados dentro da 
nova Lei de Multipropriedade, além de serem 

O Enjoy Olímpia Park Resort é outro empreendimento que tem boas chances dessa conquista

Perspectiva artística da fachada do Hard Rock Fortaleza
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ModeVie Boutique Hotel é o 
novo empreendimento afiliado 
à RCI Brasil

O empreendimento localizado na cidade 
gaúcha de Gramado é reconhecido como um 
dos hotéis mais românticos da América do 
Sul, assim como referência em excelência em 
serviços. O empreendimento está localizado a 
300 metros de importantes pontos turísticos 
da cidade, como Palácio dos Festivais, Rua 
Coberta, Largo das Borges e Desfiles de Natal.

Para Júlio Chaulet, Diretor do 
empreendimento, a afiliação do ModeVie à RCI 
Brasil é uma oportunidade de ampliar o canal 
com o turista. “A parceria com a RCI Brasil nos 
coloca em contato com um universo de turistas 
nacionais e internacionais e nos permite 
expandir e apresentar nosso empreendimento 
em nível global’, avalia Chaulet.

Turismo compartilhado já 
movimenta mais de R$ 700 
milhões no Ceará

Realidade já em diversos países do mundo, o 
timeshare ou turismo compartilhado é um modelo 
de negócio que permite a compra fracionada de 
imóveis a adesão a clubes de hospedagem. No 
Ceará, aparecendo como uma opção para quem 
deseja partilhar desse modelo, já existem mais de 
cinco empresas que levam essa novidade para 
realidade para os cearenses e para os turistas. De 
acordo com o CEO da MVC (empresa de turismo 
compartilhado), Sérgio Falquer, o novo modelo 
de negócio já movimenta mais de R$ 700 milhões 
para o estado do Ceará.

Para Falquer, o turismo compartilhado que 
vem facilitando a vida das pessoas que querem 
a compra antecipada de diárias de resort com 
direito a alguns benefícios, “É um conjunto de 
benefícios onde é pago um valor mensal em troca 
de algumas diárias em hotéis credenciados. A 
escolha da data e do local são inteiramente do 
sócio do apartamento ou credenciado. É o plano 
ideal para adquirir uma estadia em um ambiente 
praiano para os momentos de lazer em família. 

Outro ponto que vale destacar é que acreditamos 
que o Ceará atraia muitos turistas e ideal para 
explorar esse novo modelo de negócio”, detalha. 

A expectativa é de que até o final do ano o 
mercado movimente cerca de R$ 800 milhões em 
vendas com esse modelo de negócio, segundo o 
CEO da MVC. “São imóveis voltados a compradores 
de alto padrão que gostariam de ter uma casa 
de praia, mas sabendo que não vão usá-la nos 12 
meses do ano. Essa modalidade dá a oportunidade 
de aproveitar a propriedade duas vezes por ano, 
no tempo que durar o contrato, por isso está 
ganhando espaço no Ceará e no Brasil”, disse.  

referência no mercado”, destaca Samuel 
Sicchierolli, Presidente da VCI.

A empresa informa que irá ampliar seu 
portfólio trazendo outras marcas globais de 
alto padrão, tornando-se assim especializada 
em marcas premium internacionais. O anúncio 
ocorrerá em breve.

Sérgio Falquer: “A expectativa é de que até o final do 
ano o mercado movimente cerca de R$ 800 milhões 

em vendas no Ceará com esse modelo de negócio”
Fachada do ModeVie que possui uma localização privilegiada 

em Gramado (RS)
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Entenda o impacto da terceirização de serviços na hotelaria

Muitos hoteleiros estão adotando essa solução para reduzir custos operacionais, mas nem todos os 
departamentos de um hotel podem ser terceirizados sob risco de se perder em qualidade e reputação

A limpeza é uma das áreas que os hotéis mais terceirizam

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o

No dia 7 de abril de 2015, o PL 4330/2004 
– projeto de lei que trata das regras para a 
terceirização de trabalhadores – foi aprovado 
na Câmara dos Deputados. Objeto de muita 
discussão e polêmica, o projeto possui pontos 
que parecem essenciais para a prática da 
hospitalidade, mas que de modo efetivo podem 
surtir efeitos contrários aos almejados e, no 
revés de uma oportunidade de economia, custar 
mais caro ainda para o hoteleiro. O primeiro 
ponto é de que, com a reforma trabalhista 
e consequente mudança na legislação dos 

serviços terceirizados, as empresas passaram 
a poder optar também pela terceirização 
das atividades fim (principal atividade da 
empresa e razão de sua existência), sendo 
que anteriormente a lei previa a terceirização 
somente das atividades meio (assim chamados 
os serviços necessários, mas que não fazem 
parte da atividade principal da empresa). 

A terceirização foi muito celebrada pela 
hotelaria, segmento onde cabe a questão: os 
hotéis de fato sabem quais serviços terceirizar 
e quais manter sob sua própria operação? 
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Sendo a missão do hotel proporcionar uma 
experiência única ao seu hóspede deixando boas 
lembranças que garantirão o seu retorno, deve 
o empreendimento confiar serviços essenciais 
como alimentos e bebidas e governança na 
mão de outras empresas que podem ser, na pior 
das hipóteses, responsáveis pela construção de 
uma imagem que não condiz com os padrões 
de qualidade da marca perante o seu hóspede? 
Somos sabedores de que a reputação de um 
empreendimento em tempos de fóruns on-line 
e sites de busca como TripAdvisor e Booking.
com têm peso relevante na tomada de decisão 
do viajante na hora de planejar suas férias ou 
viagens de negócios.

Principais vantagens da terceirização de 
serviços nos hotéis

O Consultor de Hotelaria e autor de diversos 
livros sobre o tema, Mario Cezar Nogales, enumera 
algumas vantagens da modalidade.

• Substituir os métodos empíricos e 
improvisados (rule-of-thumb method) por 
métodos científicos e testados (planejamento)

• Selecionar os trabalhadores para suas 
melhores aptidões e treiná-los para cada cargo 
(seleção ou preparo)

• Supervisionar se o trabalho está sendo 
executado como foi estabelecido (controle)

• Disciplinar o trabalho (execução)
• Ter o trabalhador fazendo somente uma 

etapa do processo de montagem do produto 
(singularização das funções)

Sobre essas características da terceirização, 
Nogales comenta: “Considerando este princípio 
temos que pensar no seguinte: Para que sua 
empresa nasceu? E isto devemos considerar 
como fundamental na terceirização - o que 
minha empresa nasceu para fazer serão meus 
funcionários que o realizarão para garantir a 
qualidade e o rendimento de meus produtos, já 
aquilo pelo qual minha empresa não foi feita, 
para isto, melhor é contratar especialistas 
na função. Em suma, no meio hoteleiro, a 
hospitalidade que engloba hospedagem e 

alimentos & bebidas não devem ser terceirizados 
pois há o enorme risco de os parâmetros de 
qualidade de sua empresa não sejam seguidos 
já que hotéis devem ser especialistas no quesito 
hospitalidade. Já todo o demais, que não faz 
parte da razão deste empreendimento existir 
o hotel pode e deve terceirizar (manutenção, 
segurança, estacionamento, etc)”.

Risco de se perder em qualidade e reputação
O consultor reiterou que nem todos os 

departamentos de um hotel devem ser 
terceirizados sob risco de se perder em 
qualidade e reputação: “Terceirizar não reduz 
custo operacional direto e sim indireto já que 
a mão de obra a ser utilizada será treinada 
por empresa especialista no setor terceirizado, 
terceirizar garante que o serviço a ser realizado 
seja feito por especialistas no assunto”. No 
caso da hotelaria, o especialista recomenda 

Mario Cezar Nogalez: “Hospedagem, alimentos & bebidas, área 
comercial e de administração não devem ser terceirizados num hotel”
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cautela na escolha dos setores a serem 
terceirizados. Para ele o ideal é “terceirizar 
apenas os serviços pelo qual o hotel não 
foi criado, eventos por exemplo podem ser 
amplamente terceirizados bastando seguir os 
parâmetros de supervisão pelo próprio hotel, 
já no caso de A&B e Hospedagem não há como 
garantir a qualidade nem sequer o sigilo que o 
hotel deve honrar caso terceirize. Assim sendo, 
podem e devem ser terceirizados: Manutenção, 
Segurança, Guarda de Veículos, Organização 
de Eventos, Academia, Lazer, Shows e 
espetáculos, Traslados, contabilidade, jurídico, 
treinamentos. Os que devem ser mantidos: 
Hospedagem, alimentos & bebidas, área 
comercial e de administração”. Para o consultor, 
o cenário econômico não influencia na decisão 
pela modalidade. “O que é determinante para 
a terceirização é a especialização necessária 
para realizar o serviço. Os administradores 
brasileiros vivem de moda, já houve um tempo 

Cuidados na terceirização de serviços
Uma má experiência ou conflito vivido pelo 

hóspede dentro de um hotel pode acontecer 
de diversas maneiras, do mal-estar provocado 
pela comida servida pelo restaurante, a uma 
discussão mais acalorada entre hóspede e um 
profissional da segurança que acaba em vias 
de fato, ou o furto de algum bem ocorrido nas 

em que o A&B era quase que 100% terceirizado 
pelos “especialistas”  que acabaram perdendo 
mercado para os que se mantiveram 
tradicionalistas pois fundamentalmente hotéis 
vendem: uma excelente noite de sono; uma 
higienização agradável e uma alimentação 
excelente e isto faz parte da especialização 
que o hotel deve ser ‘senhor’, logo, tudo aquilo 
que não é fundamental para o hóspede 
deve ser realizado por terceiros que sejam 
especialistas no assunto”, finaliza.

O hoteleiro deve fazer a conta para ver se está reduzindo custos com a  terceirização e avaliar os riscos
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dependências do empreendimento. Nesses 
casos, quem deve responder? O hotel ou a 
empresa que presta o serviço? 

De acordo com João Bueno, advogado, sócio 
na Bueno Neto Kundrát e Mora Advogados e 
ex-Diretor executivo da Resorts Brasil, “Na 
hipótese de algum incidente envolvendo 
hóspedes, e a participação ou ação de equipes 
que trabalham sob a égide da terceirização, 
com certeza, será o hotel chamado a integrar 
a Lide, como parte na eventual medida judicial 
decorrente deste incidente. É importante 
destacar que para o hóspede e frequentadores 
do determinado hotel, não existe a distinção 
entre funcionários registrados via CLT e 
funcionários terceirizados, uma vez que todos 
estão orbitando dentro do universo daquele 
hotel, realizando suas atividades e atendendo 
os hóspedes sobre uma única bandeira, 
que é a marca do hotel. Pode até ser que, 
informalmente, saibam por exemplo que um 

dos restaurantes do hotel é terceirizado, ou 
que a equipe de entretenimento da área da 
piscina é terceirizada, mas isso não exime o 
hotel de sua parcela de responsabilidade na 
ocorrência de algum sinistro. Como forma 
de minimizar riscos, aos empreendimentos 
hoteleiros, as cautelas vão desde a escolha 
de empresas idôneas e com larga experiência 
nesta área, além de robustez financeira, 
também, a fiscalização ativa dos contratos em 
vigor, mensalmente, com verificação de todos 
os encargos e impostos devidos, e também, 
não menos importante, que estes funcionários 
terceiros sejam treinados e conheçam a fundo 
as atividades que irão desempenhar nos 
hotéis. E, que existam contratos bem redigidos 
e com todas as previsões legais aplicáveis”.

Bueno, que é bastante familiarizado com 
o tema, observa: “Ao falarmos do tema – 
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eventos passíveis de processos. “É muito 
importante que os estabelecimentos hoteleiros 
exerçam uma fiscalização constante durante 
o período de duração de seus contratos, vez 
que a responsabilidade por todos os encargos 
devidos pelo trabalhador é da empresa 
contratada, e, da mesma maneira que em 
outras situações, a responsabilidade também 
é do contratante/hoteleiro, subsidiariamente, 
no caso de existir alguma demanda judicial 
movida por empregado terceirizado, pela 
falta de cumprimento de obrigações da 
empresa terceira para com este funcionário. 
Não poderia deixar de citar também que, uma 
vez que as reformas ainda são recentes, os 
Tribunais ainda não possuem um entendimento 
manso e pacífico sobre as novidades relativas 
à terceirização, e existem algumas ações 
questionando a constitucionalidade dessas 
medidas trazidas pela reforma”.

Assim como Mario Cezar Nogales, João 
também compartilha a ideia de que setores 
essenciais a operação de um empreendimento 
não devem ser confiados a terceiros. E vai além: 
“Apesar da legislação permitir, como já citado, 
que praticamente todas as atividades sejam 
objeto da terceirização, estas contratações, 
a meu ver, devem suprir as necessidades nos 
setores que mais necessitam de flexibilidade 
no aumento e diminuição da equipe, ou seja, 
os trabalhadores que são necessários em 
função da sazonalidade, como as camareiras, 
garçons, equipes da recepção, equipes de 
entretenimento, área de eventos. As áreas vitais 
para a operação devem ser mantidas sob gestão 
própria, e as demais, desde que obedecendo 
o equilíbrio podem ser terceirizadas. Essa 
análise depende muito das características de 
cada empreendimento hoteleiro, sua vocação, 
tamanho, por exemplo”, explica.

Bueno não enxerga o cenário econômico 
como um dos fatores determinantes para a 
decisão de um hotel pela terceirização. Para 
ele, a economia tem peso na decisão, mas a 
sazonalidade é o que move as empresas nessa 
direção. “Creio que a sazonalidade presente 
na atividade é o principal motivo para a opção 
pela terceirização, seguido claro pelo cenário 
econômico. Além da sazonalidade, podemos 
incluir também a cobertura de funcionários 

Fiscalização constante
João Bueno adverte ainda sobre os cuidados 

a serem observados pelos contratantes, 
devendo sempre estar atentos ao desempenho 
e a eficiência do serviço entregue e antecipando 

terceirização – imediatamente lembramos 
do setor hoteleiro, principalmente em função 
da sazonalidade, característica inerente 
à atividade, trazendo períodos em que os 
estabelecimentos necessitam reforçar seus 
quadros, principalmente aqueles associados 
à linha de frente nos serviços prestados. A 
Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, alterou 
dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário 
nas empresas urbanas e dá outras providências, 
bem como dispõe sobre as relações de 
trabalho na empresa de prestação de serviços 
a terceiros. 

Até a reforma de 2017, não existia a 
possibilidade da terceirização abranger a 
atividade principal da empresa Contratante, a 
chamada atividade fim, necessária a execução 
de seu objetivo social, sendo facultado a 
partir de então a contratação de terceiros 
para o desenvolvimento de atividades-meio 
e atividades-fim. Vale dizer que todas as 
atividades exercidas dentro de uma companhia 
podem ser terceirizadas.

As novas possibilidades, trazidas pela 
reforma, vem de encontro às necessidades 
dos hoteleiros, diante das características 
específicas do setor, como a sazonalidade já 
citada acima, permitindo que as equipes de 
áreas mais sensíveis a estes eventos sejam 
movimentadas periodicamente, dentro dos 
ditames legais aplicáveis.

Dentro do que trouxe a reforma, é importante 
destacar que os contratos de trabalho não 
pode exceder o prazo de 180 dias, consecutivos 
ou não, podendo ainda ser ampliado por 
mais 90 dias, com a extensão dos direitos dos 
funcionários CLT a este trabalhador temporário. 
Assim, a hotelaria ganhou uma alternativa eficaz 
para suprir suas necessidades de pessoal para 
determinados períodos, sem incorrer em riscos 
de contratações informais e ainda, onerar em 
demasia sua folha de pagamento”.
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Tendência irreversível
No outro lado dessa discussão, as empresas 

que atuam com terceirização de serviços 
seguem colhendo frutos dos novos ventos 
que sopram na legislação sobre o assunto. É 
o caso da Limpidus, empresa especializada 
na terceirização de serviços de limpeza com 

40 anos de atuação dentro e fora do Brasil. 
Atualmente, a Limpidus já atende mais de 
quatro mil empresas dos mais diferentes 
segmentos e áreas de atividades de hotéis e 
escritórios, cadeias de lojas, indústrias, clubes, 
academias, restaurantes, terminais logísticos, 
entre outros, conforme explica Fernando Sodré, 
CEO da companhia. 

Para Sodré, “A terceirização é uma 
tendência irreversível em todas as atividades 
no mundo e não será diferente no Brasil, na 
parte de hotelaria. Podemos citar muitos 
diferencias competitivos, que vão desde 
sua atuação nacional e internacional que 
favorece empresas com unidades espalhadas 
pelo País, utilização de tecnologia de ponta, 
uso de APPs próprios, etc. Mas o que mais 
diferencia a Limpidus das empresas de limpeza 
convencionais de mercado, é o seu modelo de 
negócios baseado em franquias, no conceito 
de supervisor -proprietário, onde o dono 
do negócio é quem cuida da operação na 

em férias, bem como os afastados por licenças 
também. O cenário econômico vem na cola, 
pois nos últimos anos foi um dos pontos 
que balizaram todas as decisões a serem 
tomadas pelos empreendimentos hoteleiros, 
impactando crescimento, expansão, e 
aumento nas equipes. Diante das incertezas 
que norteiam nossa economia, é muito 
arriscado comprometer-se com uma elevada 
folha de pagamento, em caráter fixo, sendo 
a terceirização uma boa opção para suprir 
as necessidades sem a elevação da folha de 
pagamento efetiva”, conclui.

Fernando Sodré: “Temos o comprometimento para entregar ao cliente o melhor serviço e o melhor atendimento”



Especial

42

ponta. Como dono do negócio, o franqueado 
Limpidus possui a formação, a atitude, o 
capital e o comprometimento para entregar 
ao cliente o melhor serviço e atendimento, 
pois ele vive da satisfação do cliente no dia a 
dia. Por isso dizemos que na Limpidus, devido 
a essa presença e maior atenção do dono, o 
atendimento é superior, incomparável frente a 
outras empresas do setor. Isso explica também 
o fato da Limpidus atender a empresas de 
elevado grau de exigência como Ambev, 
Embraer, Visa, Zara, UBS, Votorantim, dentre 
milhares de outras”.

Sobre procedimentos, Sodré explica que 
a Limpidus possui “seus próprios métodos e 
técnicas profissionais para a execução dos 
serviços. Por exemplo, na forma como se limpa 
um banheiro, ou como se encera um piso. Mas 

Do ponto de vista de prestador de serviços, 
Sodré detalha os benefícios da terceirização 
dos serviços na hotelaria: “A partir de agora os 
hotéis poderão usufruir dos mesmos benefícios 
que os hotéis no exterior já dispõem há 
décadas em razão da recente mudança local 
na legislação. A terceirização dos serviços de 

também se adapta a diferentes situações. No 
caso dos amenities, cada hotel tem a sua linha 
diferente e a também uma maneira diferente 
de arrumar os amenities no banheiro, uma 
forma de apresentar as toalhas, dobrar os 
lençóis, cobertores, etc. A Limpidus providencia 
para cada hotel a elaboração de um manual 
para as camareiras, onde constam todos os 
detalhes que devem ser seguidos conforme a 
orientação do hotel”.

Sede da Haganá, uma das mais atuantes empresas de terceirização de segurança e prestação de serviços no País



Especial

43

limpeza e arrumação de quartos permite ao 
gestor hoteleiro uma melhor concentração 
no seu core business e nas demais áreas 
sensíveis do hotel. A terceirização permite 
um aumento na eficiência o que se traduz 
em maior produtividade e menores custos 
por m2 ou apartamento limpo. O gestor não 
precisa se preocupar com todo o processo de 
recrutamento, seleção, treinamento, reciclagem 
da equipe, nem reposição de pessoal, o que é 
crítico na hotelaria, principalmente nas férias 
dos colaboradores e nos momentos de alta 
ocupação, quando o quadro fixo do hotel 
não está dimensionado para atender essa 
demanda extra. Da mesma forma, não precisa 
se preocupar com compras de produtos, 
uniformes, equipamentos e acessórios de 
limpeza pois a empresa especializada cuida de 
tudo isso”, finaliza o CEO.

Outra empresa bastante familiarizada com o 
atendimento na indústria hoteleira é a Haganá, 

que fornece soluções de sistemas de controle 
de acesso de veículos e pessoas tais como: 
catracas, sistemas de cadastros, entre outros 
equipamentos, além de segurança e limpeza. 
A Haganá, segundo sua própria definição, 
“constrói relacionamentos duradouros”, 
fato atestado pela Rede Estanplaza, que 
recentemente terceirizou a área de segurança 
e há mais de dez anos utiliza os serviços da 
companhia. “O cartão de visita da hotelaria é 
a segurança, afinal é a primeira pessoa que o 
hóspede vê”, explica Fábio Denzin, Gerente de 
segurança corporativo da Rede Estanplaza. 
“Por isso, a procura da empresa correta de 
segurança e prestação de serviço é uma 
das coisas mais importantes, pois temos a 
comodidade de contar com a qualidade, 
processos e apoio especializado. Terceirizar 
a segurança para uma empresa que tenha 
conhecimento técnico, responsabilidade e 
parceria é fundamental”, conclui o Gerente.
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Após consolidação no aluguel de residências, 
Airbnb mira a hotelaria tradicional

Consolidado no País como meio de hospedagem, o Airbnb ainda divide opiniões

O Airbnb é popular no Brasil. A plataforma de 
aluguel de residências cresceu na preferência 
dos brasileiros que enxergam nela – a exemplo 
do Uber – uma oportunidade de complementar 
a renda e, para quem utiliza, uma alternativa 
para fugir do “lugar comum”. Em tempo, para 
quem ainda não é familiarizado com o Airbnb 
ou não ouviu falar, trata-se de um serviço on-
line comunitário para as pessoas anunciarem, 
descobrirem e reservarem acomodações e 
meios de hospedagem, fundado em 2008 por 
Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Biecharczyk. 
O segredo do sucesso no Brasil, na definição 
da própria plataforma é claro: “O que faz uma 
viagem especial não é apenas o lugar onde 
você dorme, mas a experiência de se viver 

como um local. O brasileiro é um povo inovador, 
hospitaleiro, e abraçou o Airbnb de portas 
abertas, o que transformou o País em um dos 
principais mercados da empresa no mundo. 
Nosso projeto é democratizar e descentralizar o 
turismo no Brasil, oferecendo a cada brasileiro o 
tipo de turismo que ele procura nos mais diversos 
destinos, tendo sempre em mente a valorização 
da nossa comunidade e a ideia de que as 
pessoas podem pertencer a qualquer lugar em 
que elas desejem estar”.

Hoje já são cerca de cinco milhões 
propriedades listadas pela plataforma em todo 
o mundo, entre quartos, apartamentos, casas 
e até mesmo lugares exóticos, disponibilizados 
pela empresa por tempo limitado em ações 

Atualmente, viajantes têm nas mãos milhares de opções de hospedagem listadas na plataforma
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específicas, como o ônibus utilizado pelo grupo 
musical britânico Spice Girls, ou o castelo do 
conde que inspirou o personagem Drácula, de 
Bram Stocker, na Transilvânia, e ainda – oferta 
mais recente – a Casa da Barbie, em Malibu, 
Los Angeles (Estados Unidos).  Os fãs da boneca 
celebraram os 60 anos de sua criação no dia 
23 de outubro, quando, a partir das 15h00, foi 
oferecida a locação do imóvel pela plataforma 
Airbnb. A estadia para quatro pessoas por duas 
noites incluiu experiências como o encontro com 
a cabeleireira Jen Atkin, com transformação de 
visual com os cabeleireiros do Mane Addicts 
Creator Collective; aula individual de esgrima 
com a medalhista olímpica Ibitihaj Muhammad; 
aula de culinária com Gina Clarke-Helm, do 
Malibu Seaside Chef; entre outras.

O crescimento do Airbnb no Brasil chamou a 
atenção dos players da hotelaria, que alegam 
concorrência desleal. É fato que o advento 
do Airbnb no País motivou muitos viajantes a 
pesquisarem hospedagens pela plataforma. A 
consequência disso foi sentida na ocupação 
hoteleira – mais evidente durante eventos de 
grande porte como os Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro em 2016, a Copa do Mundo em 2018, 
realizada no Brasil, e os períodos de Carnaval. 
Somente este ano, com base nas reservas 
efetuadas até o dia 25 de fevereiro, foram mais de 
228 mil chegadas de hóspedes ao País, entre voos 
domésticos e internacionais. 

O modelo disruptivo do Airbnb está alinhado 
a uma tendência mundial que soma serviço, 
economia compartilhada e sustentabilidade, 
assim como ocorre com o Uber e o IFood. O 
ineditismo da companhia foi de encontro ao gosto 
dos novos viajantes, interessados nas experiências 
e no sentimento de pertencimento ao destino e 
sua cultura. O sucesso da iniciativa foi tamanho 
que, poucos anos depois de sua fundação, em 
maio de 2019, o Airbnb chegou a marca de 500 
milhões de hóspedes, sendo destes, quase 34 
milhões apenas na América Latina.

Este desempenho motivou críticas das 
entidades que representam a cadeia produtiva 
da hotelaria, todas quase sempre baseadas na 
obrigatoriedade do pagamento pela plataforma 
dos mesmos encargos e tributos arcados pelos 
hotéis convencionais, que cumprem com normas 
de segurança e outras exigências previstas em 
lei, além da prestação de serviços adicionais que 
o Airbnb não oferece (ou não oferecia). No caso 
do aluguel de uma residência pela plataforma, 
por exemplo, o inquilino tem de se certificar 
antecipadamente com o anfitrião acerca de 
itens que nos hotéis convencionais já fazem parte 
da diária ou são cortesia. Em contrapartida, a 
plataforma começou a oferecer, além das casas, 
experiências como as mencionadas no aluguel da 
Casa da Barbie.

Por outro lado, viajantes que optam pelo Airbnb 
para escolher a sua hospedagem no destino onde 
passarão suas férias, têm a sua disposição um 
leque maior de possibilidades quando a prioridade 
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A Casa da Barbie é uma das hospedagens “exóticas” listadas pela plataforma
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análise dos serviços prestados pela plataforma. Se 
o Airbnb pode divulgar apartamentos ou quartos 
em condomínios é uma delas. 

Condomínios residenciais são regidos por 
regras e toda e qualquer modificação nas suas 
normas internas devem passar por assembleia de 
moradores para serem aprovadas ou não. Serão 
eles elegíveis – no sentido jurídico – para terem 
seus apartamentos ou quartos alugados por 
temporadas? Quem reflete a respeito desse tema 
é um grande especialista jurídico no assunto, 
trata-se de  Kênio de Souza Pereira, Advogado e 
membro da Comissão de Direiro Imobiliário da 
OAB-MG; Diretor da Caixa Imobiliária Netimóveis; 
Conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário 
de Minas Gerais e do SECOVI-MG; Diretor-adjunto 
do IBRADIM-MG – Instituto Brasileiro de Direito 
Imobiliário; e Colunista de Direito imobiliário 
da Rádio Justiça do STF. Segundo ele, não se 
pode confundir um cadastro de imobiliária com 

Condomínios versus Airbnb
A hotelaria brasileira é firme no que diz respeito 

à regulamentação do Airbnb, colocando-o no 
mesmo nível, pelo menos em termos de tributos, 
da hospitalidade convencional. No entanto, 
outras questões vem ganhando espaço dentro da 

é espaço e – não menos importante – o preparo 
da sua própria refeição, já que muitas casas 
oferecem cozinhas equipadas. Outra motivação é a 
potencialização da sensação de privacidade, longe 
do incômodo dos ruídos de crianças, colaboradores 
e outros hóspedes mais festeiros. Não à toa o 
isolamento acústico tornou-se um dos itens mais 
relevantes no planejamento ou no momento de 
reforma e retrofit dos hotéis. Além da insatisfação 
manifestada por diversos hoteleiros que ainda 
pleiteiam a regulamentação da atividade, outros 
problemas surgiram no encalço da novidade.

O julgamento do STJ não tem data marcada para sua retomada
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fiadores para uma locação de 30 meses com 
algumas simples perguntas do proprietário pelo 
telefone para uma ocupação de três dias, que às 
vezes, não se preocupa em ter uma boa relação 
com os vizinhos, diante do curto espaço de tempo. 
Portanto, o ponto básico é a forma de ocupação 
que logicamente não se equipara a residencial 
prevista nas convenções, pois se os condôminos 
desejassem morar num local de alta rotatividade 
de pessoas, teriam comprado um apart-hotel e 
deixado de morar em um edifício residencial.

Pereira ressalta ainda que: “Considerando 
que a locação mediante pagamento de diária 
configura-se como serviço de hotelaria, sua 
prática fere a convenção quando esta especifica 
a destinação residencial do edifício. Diante disso, 
defende-se que o condomínio pode impedir 
esse tipo de negócio e multar o proprietário 
que o praticar, sob o fundamento do aumento 
da insegurança diante da multiplicidade de 
ocupantes temporários, não tendo o condomínio 
como controlar o referido fluxo de pessoas, já que 
não possui estrutura de um hotel”.

No dia 10 de outubro de 2019, a Quarta Turma 
do STJ - Superior Tribunal de Justiça, analisou o 
primeiro caso dessa natureza a ir para uma corte 
superior. Uma mãe e seu filho foram processados 
pela administração do edifício (localizado em 
Porto Alegre – RS) por sublocarem seu imóvel para 
temporadas pela plataforma Airbnb. A gestão do 
edifício observou que a destinação residencial do 
imóvel impede a atividade comercial perpetrada 
pela família. Após o julgamento nas instâncias 
inferiores, quando a Justiça deu razão ao 
condomínio, o caso foi levado ao STJ pelos réus, 
que alegaram: “a ocupação do imóvel por pessoas 
distintas em curtos espaços de tempo não tira a 
característica residencial do condomínio”.

Na mesma data, o Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça. Luís Felipe Salomão, votou pela queda 
da proibição de locações e sublocações por 
meio da plataforma. Até o fechamento desta, 
o julgamento não teve data divulgada para 
a sua retomada, uma vez que o Ministro Raul 
Araújo pediu mais tempo para a análise do caso 
específico de Porto Alegre.

O Ministro Salomão entendeu que a locação 
não prejudica a segurança dos outros moradores 

– argumento aceito nas primeiras instâncias - já 
que a mesma não ficou comprovada. “Tampouco 
há qualquer prova ou elemento indiciário de 
quebra ou vulneração de segurança quanto ao 
convívio no Condomínio. Com efeito, há mesmo, 
ao revés, uma ideia de que a locação realizada 
por tais métodos (plataforma virtual) são até 
mais seguros – tanto para o locador como para a 
coletividade que com o locatário convive”, disse.

Sobre o tema, o Dr. Kênio observa detalhes 
sobre a legislação vigente para esse tipo de 
caso: “Conforme a Lei 11.771/08, que dispõe 
da Política Nacional de Turismo, esse tipo de 
oferta configura hospedagem, por se tratar 
de serviços de alojamento temporário pagos 
por diária. Portanto, jamais o proprietário de 
um apartamento se enquadraria nessa norma 
legal, que exige cadastro e a observância de leis 
próprias, nos termos do art. 23, que estabelece:

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

4o Entende-se por diária o preço de 
hospedagem correspondente à utilização da 
unidade habitacional e dos serviços incluídos, 
no período de 24h00, compreendido nos horários 
fixados para entrada e saída de hóspedes.

Considerando que a locação mediante 
pagamento de diária configura-se como serviço 
de hotelaria, sua prática fere a convenção 
quando esta especifica a destinação residencial 
do edifício. Diante disso, defende-se que o 
condomínio pode impedir esse tipo de negócio 
e multar o proprietário que o praticar, sob o 
fundamento do aumento da insegurança diante 
da multiplicidade de ocupantes temporários, não 
tendo o condomínio como controlar o referido 
fluxo de pessoas, já que não possui estrutura de 
um hotel.

Ao observarmos o Código Civil, que estipula 
que a convenção pode limitar o direito de 
propriedade, o artigo 1.335, II, que determina 
ser direito dos condôminos utilizar a edificação 
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Mas o mesmo se aplica à possuidores de 
apartamentos em hotéis, investimento muito 
comum em diversas unidades no Brasil e no 
mundo? Segundo Pereira, “Caso o edifício seja 
um apart-hotel, no qual a regra contida na 
convenção é que o adquirente compra realmente 
o apartamento e o registra em seu nome, tendo 
assim plena propriedade, ele pode ocupá-lo ou 
locá-lo para quem bem entender. Não há como 
o condomínio futuramente mudar a convenção 
de maneira a proibir que o proprietário faça a 
locação diária por conta própria ou por meio do 
pool. É importante entender que a convenção de 
um apart-hotel deixa a critério do proprietário a 
opção dele morar, locar diretamente, emprestar 
ou ceder a terceiros, podendo ele aceitar que sua 
unidade venha a fazer parte integrante do pool, 
devendo apenas pagar a quota de condomínio 
caso não aceite tal situação. Somente se houvesse 
a aprovação unânime, de todos os proprietários 
presentes e ausentes na assembleia, poderá ser 
alterada a destinação do edifício a ponto de vir 
a ser proibida a locação diária, nos termos do 
art. 1.351 do Código Civil. Caso se trate de um 
condo-hotel, a situação é bem diferente, pois 
muitas pessoas foram enganadas ao pensar que 
compraram um imóvel, ou seja, uma propriedade. 
Na verdade, a convenção, os contratos de 
compra e venda e outros instrumentos que o 
adquirente assinou sem ler, constam claramente 
que o investidor não pode nem morar na unidade 
hoteleira. Conforme o Código Civil, é inerente a 
quem é proprietário poder utilizar pessoalmente 
do imóvel, bem como locar a quem desejar e exigir 
a saída de quem ele não deseje manter na posse 
direta, como podemos verificar no Código Civil: 
art 1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. Dessa forma, segundo o esclarecimento 
da CMV (Comissão de Valores Imobiliários) em 
2013, esse tipo de transação com os condo-hotéis 
configura investimento coletivo e não compra de 
imóvel, já que o empreendedor/gestor do hotel 
tem a prerrogativa de exigir que a unidade seja 
mantida no pool, obrigatoriamente, mesmo que 
o investidor não deseje. Dessa maneira, se ele 
não pode morar, não existe como o proprietário 
promover a locação diária direta por meio de 
plataformas ou sites na internet”.

conforme a sua destinação (que é residencial 
e não de hospedagem/apart-hotel), É fato 
incontroverso que a alta rotatividade de pessoas 
diferentes, por curto espaço de tempo, gera 
transtornos aos demais condôminos, infringindo 
assim o artigo 1.336, IV, ficando claro o desvio da 
finalidade do edifício que foi projetado para ser 
restritamente residencial.

Somente se a unanimidade dos condôminos 
viesse a aprovar a alteração da convenção, 
passando a autorizar hospedagem diária, poderia 
vir a ser permitida essa modalidade de ocupação, 
nos termos do artigo 1.351 do Código Civil. Nesse 
caso, o condomínio deixaria de ser residencial/
familiar para se tornar um empreendimento 
comercial, como um apart-hotel ou hotel.

Após a aprovação unânime, o proprietário que 
desejasse locar seu apartamento neste modelo 
deveria ainda se adequar às exigências para 
prestação de serviços de hospedagem, que estão 
previstas na Lei 11.771/08 (art. 23, parágrafo 1º, 
cadastro do Ministério do Turismo) e no Decreto 
7.381/10. Além disso, teria que realizar o registro 
na Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), nos 
termos do artigo 3º, do Decreto 84.910 de 1980”.

O advogado Kênio de Souza Pereira
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A Hotelaria reage

Caminho inverso
Apesar da notoriedade obtida e pelo barulho 

que causou, o Airbnb não se deu por satisfeito e 
voltou o seu olhar para a hotelaria tradicional. 
No dia 7 de março de 2019, anunciou a compra 
da plataforma HotelTonight, especializada em 
reservas de última hora ou “last minute” em 
hotéis independentes. O valor da compra não 
foi divulgado mas a empresa estava orçada em 
US$ 460 milhões em 2017. As plataformas devem 
operar separadamente por enquanto.

O Airbnb já havia demonstrado indícios desse 
flerte com a indústria hoteleira quando, no 
início de 2019, revelou que dentro de sua lista de 
propriedades divulgadas, houve um aumento de 
152% nos últimos doze meses até aquele momento, 
no número de apartamentos em pousadas, hotéis, 
hostels e resorts, resultado de um convite aberto 
pela plataforma em 2017. 

Segundo posicionamento da companhia, 
“A missão do Airbnb é contribuir para que as 

A hotelaria convencional também fez uso 
destes e outros argumentos para provar a 
“concorrência desleal” que a plataforma 
estaria promovendo. Em nível mundial, grandes 
players perceberam as mudanças de hábito 
dos viajantes e a crescente demanda pelo 
aluguel de casas e elas próprias começaram 
a desenhar a sua própria estratégia para 
fazer frente ao Airbnb. O Hyatt esboçou uma 
parceria com a Oasis Collection, especializada 
no aluguel de casas com serviços de hotelaria, 
encerrada pouco tempo depois sem alarde. A 
Marriott iniciou o Home & Villas by Marriott, uma 
coleção de residências com forte apelo de luxo 
e sofisticação.

A iniciativa da Marriott foi um projeto piloto 
encerrado recentemente em parceria com a 
Hostmaker, empresa que conecta viajantes a 
anfitriões que desejam locar seus imóveis ou 
quartos a curto ou longo prazo, com sede no 
Reino Unido. Além de Londres, foram oferecidos 
imóveis em Paris, Roma e Lisboa. O projeto 
piloto limitou-se à Europa, mas inicialmente, 
a ideia é que o serviço funcione apenas nos 
Estados Unidos, segundo informações do The 
Wall Street Journal.

pessoas possam pertencer a qualquer lugar, e 
nosso foco é criar uma plataforma que atenda às 
mais diversas necessidades de viagem. Hotéis-
butique, pousadas e condo-hotéis são oferecidos 
na plataforma há anos, e a intenção é facilitar 
o processo, uma vez que existe uma demanda 
latente por acomodações nesse perfil. Neste ano, 
o Airbnb investiu mais de U$ 400 milhões em um 
novo departamento nesse ramo, que inclui desde 
o desenvolvimento de tecnologias à contratação 
de pessoal especializado. A comunidade do 
Airbnb é leal e cresce cada vez mais, e estamos 
investindo pesado para sermos os melhores 
parceiros para esse segmento de hotéis, gerando 
mais opções para os hóspedes e receita para os 
nossos parceiros. Essas alternativas se somam 
a outras opções, como casas inteiras, quartos 
inteiros e quartos compartilhados em residências”.

Sobre os movimentos recentes de redes 
como Marriott e Accor no segmento de aluguel 
de residências, a plataforma é clara: “O 
comportamento do consumidor é dinâmico, e 
faz parte de qualquer negócio bem-sucedido se 
adaptar às novas realidades e se estruturar para 
suprir as demandas que surgem. O próprio Airbnb 
se modificou desde a sua fundação, há 11 anos, 
diversificando sua oferta de acomodações e 
produtos para atender às diversas necessidades 
dos viajantes. O trabalho do Airbnb visa fomentar 
e expandir o mercado do turismo no Brasil e somos 
apoiadores de todos os participantes desse 
segmento para que sejam abertas cada vez mais 
oportunidades para o consumidor. Não aceitamos 
a alegação de concorrência desleal, uma vez que 
os modelos de negócio da hotelaria e do Airbnb 
são bem diferentes. O aluguel por temporada não 
é algo novo no País. É expressamente autorizado 
pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) e não 
configura atividade comercial hoteleira, que é 
regulamentada pela Lei Geral do Turismo (art. 23) 
e envolve essencialmente a prestação de serviços 
e outras atividades”.

Pontos de vista
Tendo posto os dois pontos de vista (do 

especialista em lei e da plataforma), o Doutor 
Kênio aponta algumas recomendações em suas 
considerações finais: O site que intermedia este 
tipo de transação, antes de publicar a oferta, 
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deve conferir se a convenção de condomínio 
prevê expressamente a destinação comercial 
do edifício, caso contrário oferecerá para os 
candidatos à hospedagem um serviço defeituoso. 
Nesse sentido, conforme matéria de 10/02/19 da 
Folha de São Paulo, como título “A Prefeitura de 
Paris entrou na Justiça contra o Airbnb”, pelo 
fato dessa plataforma estar divulgando ofertas 
contra as limitações impostas pela lei parisiense. 
Assim, foi aplicada uma multa de 12,5 milhões 
de euros contra o site de hospedagens por 
supostos anúncios ilegais para turistas, pois os 
proprietários na capital da França podem alugar 
imóveis apenas 120 noites por ano.

Levando em consideração que no Brasil a 
Lei 4.591/64 e o Código Civil autorizam 2/3 dos 
condôminos a limitar o direito de propriedade na 
convenção, estando convencionado que o edifício 
estritamente residencial, não se prestando a 
ocupação diária, o consumidor estará sujeito 
a ter sua entrada barrada pelo síndico e suas 

férias frustradas, gerando constrangimento e 
sofrimento passíveis de indenização. Caso isto 
ocorra, o site, bem como o locador, podem ser 
responsabilizados por danos morais e materiais 
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, tendo em vista o oferecimento de 
uma locação irregular:

Art. 14 . O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos.

Dessa forma, diante da análise das diversas 
leis que são aplicáveis a essa situação, deve o 
proprietário do apartamento, caso deseje locá-
lo, promover esse negócio nos termos da Lei 
do Inquilinato, a qual não se destina ocupação 
diária, pois condomínio não se confunde com 
hotel e nem apart-hotel.

O crescimento do Airbnb chegou aos condomínos, gerando controvérsias
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Empresa
Destaque

Onity mira a liderança como fornecedor de soluções para a hotelaria

A Onity - fabricante de fechaduras eletrônicas, 
economizadores de energia e cofres -  e parte do 
conglomerado United Technologies, está com novas 
estratégias para a indústria da hospitalidade.

Quem explica os novos movimentos da companhia 
é Rita Albuquerque Pinhata, Gerente de Vendas da Onity 
para o Brasil e América do Sul. “A Onity faz parte da United 
Technologies - UTC, que está em fase de transição para 
se tornar Carrier, em um movimento para focar e agrupar 
as soluções do grupo em tecnologia para a otimização e 
gestão de edifícios. A companhia está em um escritório 
na Vila Olímpia em São Paulo, sede para a Onity e outras 
marcas do grupo nas linhas de Fire & Security, como Lenel, 
Interlogix, Automated Logic, e Kidde.

A empresa focada em soluções para Hospitality, tem 
sua estrutura preparada para atendimento dos hotéis de 
rede, assim como hotéis independentes e pousadas. “Nós 
temos uma pessoa focada no atendimento aos hotéis de 
rede, não apenas em São Paulo e sim no Brasil todo. Já os 
representantes têm presença bastante constante dentro 
dos hotéis, o que garante que as informações sobre novos 
produtos e promoções cheguem ao hotel com mais 
qualidade e velocidade”, afirma Rita. “Também temos uma 
pessoa que coordena esses representantes, mantendo-
os treinados e atualizados com novos lançamentos e 
novas tecnologias que a empresa traz para o mercado de 
Hospitality. Há também um departamento de pós-vendas 
para atendimento de reposições. Isso garante a agilidade 
do processo e preserva o investimento feito por nossos 
clientes em nossas soluções”, completa.

A companhia também possui presença internacional, 
com um time responsável pelo desenvolvimento do 

Integração

Plano de remodelação

Além da tecnologia, a Onity está cada vez mais 
integrada às soluções de hotelaria no Brasil, sempre com 
foco na experiência do hóspede e segurança do hotel. 
“Sabemos que cada vez mais, as plataformas de PMS, 
que antes eram softwares utilizados para administração 
dos hotéis, também estão partindo para uma gestão 
mais ampla, com o desenvolvimento de aplicativos onde 
o hóspede pode fazer solicitações e interagir com as 
diversas áreas do estabelecimento. A Onity quer garantir 
que a chave eletrônica possa ser fornecida como uma 
das facilidades neste processo, revela a executiva.

A Onity está trabalhando com uma nova abordagem, 
seguindo uma tendência mundial no mercado. Um novo 
time tem como missão transformar a empresa em um 
provedor de soluções para hotelaria, agregando no 
médio prazo outras soluções do portfólio da companhia 
na vertical hotelaria. Hoje estamos mais confortáveis em 
nos posicionarmos lado a lado com o cliente, entendendo 
suas demandas e oferecendo soluções diferenciadas e 
com alto valor percebido pelos hóspedes”, detalha Rita.

O Suporte Técnico ao Cliente é formado por uma 
equipe de suporte interno, além dos técnicos de campo 
com presença em todas as regiões do País.“Nossos 
técnicos são treinados constantemente”, enfatiza.

Toda a estratégia detalhada pela executiva mira o 
crescimento da marca e a consolidação na posição de 
liderança no fornecimento de soluções para a hotelaria. 
“Hoje nossa estratégia já é percebida por nossos clientes, 
refletindo um crescimento consolidado. Em 2018 fechamos 
com crescimento por volta de 20% em relação ao ano 
anterior e este ano a iremos manter este ritmo”, finaliza Rita. 

mercado na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, 
conduzido a partir do Brasil. ”Costumo dizer que não 
vendemos produtos e sim soluções para a hotelaria e 
principalmente, soluções que cada vez mais convergem 
para a área de Tecnologia da Informação. Temos uma 
preocupação genuína com a segurança do software 
e aplicação da Cibersegurança. Tudo para oferecer a 
melhor experiência para o hóspede. A fechadura com 
tecnologia DirectKey (abertura via Bluetooth) é outro 
conceito, pois por meio dela, é possível que a “chave” seja 
enviada para o celular antes mesmo do hóspede chegar 
ao hotel”, destaca Rita.

Gustavo Alves, Rita Albuquerque, Ricardo Galvão e Nilson Chamorro
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B&B reforma e reinaugura Hotel 
Presidente, em Uberlândia (MG)

Com um investimento de R$ 3,5 milhões 
que incluiu numa ampla reforma no antigo 
hotel Presidente, a rede hoteleira francesa B&B 
colocou sua bandeira na cidade mineira de 
Uberlândia. A edificação de 128 apartamentos 
foi por muitos anos sinônimo de luxo e riqueza 
dos visitantes da cidade e fica bem no centro da 
cidade. “Para atender aos padrões da B&B, foi 
necessário um investimento de R$ 3,5 milhões 
numa ampla reforma que contemplou todo 
o FF&E e isso incluiu: Pisos dos apartamentos 
(vinilico da São Carlos), restaurantes e áreas 
comuns, mobiliário na recepção (MW Móveis), 
colchão (Americanflex), enxoval de cama e 

banho (Teka), Tv´s (Panasonic) e cortinas (da 
empresa Cortinas A Janela). Os lustres são da 
Luminance, as cadeiras dos apartamentos da 
Rivatti e os banheiros teve piso cerâmico da 
Eliane, chuveiro da Hansgroe e acessórios da 
Metalworks/Crismoe. Coube aos investidores 
da Tubal Vilela aporte de recursos na troca de 
caixilhos e janelas acústicas, entre outros itens 
de conforto e segurança aos hóspedes. Tivemos 
cinco meses de obra com o hotel operando, 
sendo esse o grande desafio”, destacou a 
Diretora operacional Mônika Borges. 

Quem assinou o projeto de interiores foi o 
escritório do Arquiteto Thomas Michaelis. “Esse 
empreendimento demonstra a flexibilidade que 
a B&B tem de fazer conversões e entende que 
o importante é a proposta de custo benefício 

A edificação fica na Praça Tubal Vilela, região central de Uberlândia (MG)
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que entrega e não fica engessado num formato 
único”, destacou Michael Schnürle, Diretor de 
Desenvolvimento da B&B no Brasil. 

Laura Martins é quem está gerenciando 
esse empreendimento que na visão de Rodrigo 
Tort, Gerente de Trade & Marketing, terá uma 
boa performance lembrando que, em cinco 
dias do último mês de setembro, mesmo com 
o hotel finalizando as obras, já alcançou 100% 
de ocupação. “Estamos trabalhando com 
diária média em torno de R$ 145,00 sem café 
da manhã e devemos chegar no início de 2020 
com diária de R$ 155,00 e taxa de ocupação 
em torno de 65%. Para isso, contamos com 
a relação preço e qualidade, que são dois 
fatores importantes para poder se posicionar 
de forma bem competitiva e trabalhando forte 
o público corporativo. Já temos contas como 
Algar e Martins e certamente outras grandes 
contas corporativas virão”, garante Tort. 

Hotéis da Atlantica em 
Alphaville investem R$1,8 
milhão em reformas

Os hotéis Quality Suites Alphaville e 
Radisson Alphaville, administrados no Brasil 
pela Atlantica Hotels, maior administradora 
de hotéis de capital privado da América do 
Sul, darão início no começo de dezembro a 
uma série de reformas em seus apartamentos 

e adequações em sua estrutura física para 
melhorar o acesso de colaboradores e 
hóspedes com necessidades especiais.

No Quality Suites Alphaville, até março 
de 2020, 23 apartamentos superiores serão 
totalmente reformados. As mudanças incluem 
atualização elétrica nas unidades, troca de 
carpete por piso vinílico, substituição de 
pastilhas por porcelanato nos banheiros, além 
de pintura geral, troca das camas e atualização 
de toda a marcenaria.

Fernanda Pini, Gerente de vendas dos hotéis 
Quality, Comfort e Radisson, de Alphaville, 
explica: “Serão investidos aproximadamente 
R$300 mil com essa reformulação e para que 
nossos hóspedes não sintam o impacto dessas 
obras, elas serão feitas por etapas, bloqueando 
andares inteiros e evitando assim, incômodos”.

Já no Radisson Alphaville, o investimento 
será de aproximadamente R$1,5 milhão para 
que todos os 61 apartamentos da categoria 
superior tenham o padrão de design dos 
quartos dos hotéis da bandeira Radisson 
encontrados em qualquer local do mundo: 
decoração escandinava com um conceito 
minimalista caracterizado por linhas retas, 
paredes e móveis claros, com cores neutras e 
luz natural.

Outra novidade que inclui também o Comfort 
Suites Alphaville, localizado no mesmo prédio 
do Radisson Alphaville, será a adequação das 
áreas comuns e apartamentos (total de 10% 
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em cada hotel) à lei de acessibilidade, onde 
todos os ambientes estarão preparados para 
atender hóspedes e clientes que apresentem 
qualquer necessidade especial. 

Maior centro integrado de 
eventos do Rio de Janeiro inova 
identidade visual

O Centro de Convenções & Hotéis Windsor 
(CCEHW), na Barra da Tijuca, está com uma 

Intercity Aeroporto Porto 
Alegre traz conceito hygge 
para novos quartos

Buscando atender hóspedes que procuram 
ambientes customizados e criativos, o Hotel 
Intercity Aeroporto Porto Alegre apresenta 
novos apartamentos com design inspirado 
no conceito dinamarquês hygge, que cria 

proximidade, aconchego e bem-estar de 
forma simples. Funcionais, contemporâneos e 
confortáveis, os quartos expressam sensações 
únicas proporcionando uma experiência 
memorável para quem visita a capital gaúcha, 
seja por lazer ou trabalho.

Assinado pelo escritório Melina Romano 
Interiores, o novo conceito, que é acolhedor, 
sensorial e visualmente agradável, está 
sendo implantado nos hotéis da rede Intercity 
Hotels de Norte a Sul do País. Com decoração 
moderna e acabamentos inovadores, o projeto 
apresenta materiais como madeira, para 
aquecer, e estrutura metálica, para um toque 
industrial. Também utiliza cores neutras na 
pintura e no mobiliário e explora tons quentes 
e amadeirados nos objetos decorativos, 
garantindo uma sensação agradável ao 
ambiente. Entre os destaques estão os armários 
abertos, sem portas e com suportes, e o uso de 
arandelas ao lado da cama, que deixa espaço 
livre nas pequenas mesas de cabeceira.

Fachada dos hotéis Comfort e Radisson Alphaville

Novo design do quarto
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nova identidade visual. Com uma comunicação 
simples e moderna, o logotipo reforça a 
possibilidade de contratação de serviços de 
forma integrada, destacando que no mesmo 
espaço, os clientes tem a alternativa de 
realizar eventos e desfrutar dos mais variados 
serviços, como hospedagem e alimentação. 

A construção da nova identidade visual 
incluiu a reformulação do logotipo, das peças 
de sinalização interna, de assinaturas de 

e-mail e cartões de visitas. Ao comunicar a 
mudança, a Rede priorizou a comunicação 
para o público interno, fazendo com que os 
colaboradores se transformassem em agentes 
multiplicadores da informação. A ação foi 
possível com a realização de palestras e 
apresentações, material que, posteriormente, 
foi adaptado para o público externo. 

Para chegar à identidade final, a equipe 
de designers da Rede Windsor pesquisou 
tendências e referências no mercado nacional 
e internacional, contando com o apoio das 
áreas Comercial e operacional. Segundo a 
Gerente corporativa de Eventos, Kátia Araújo, 
mesmo com a modernização da marca, foram 
mantidos os padrões estéticos usados na 
comunicação tradicional da rede. 

A nova versão do logotipo passou a adotar 
letras pretas ao lado de quatro formas 
geométricas na cor azul, que representam todo 
o conglomerado do Centro de Convenções e 
Hotéis Windsor: o Centro de Convenções e os 

O interior do espaço, preparado para uma convenção
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três hotéis – Windsor Barra, Windsor Oceanico 
e Windsor Tower.

O espaço possui 100 espaços multiuso, 
grande parte deles modulável, o que permite 
a melhor adequação dos mais variados 
eventos.  A maior plenária comporta 2.500 
pessoas, além de um público flutuante de até 
sete mil pessoas. Com uma área de 24 mil m², 
o ambiente ainda engloba os hotéis Windsor 
Barra, Windsor Oceanico e num futuro próximo 
o Windsor Tower. 

Sheraton São Paulo WTC Hotel 
traz proposta única para 
eventos com L’Atelier

Pensando em oferecer um ambiente para 
criação de eventos, o Sheraton São Paulo WTC Hotel 
Colocou em operação recentemente o L’Atelier, um 
espaço destinado a eventos de todos os tipos. Alguns 
exemplos são encontros corporativos, lançamentos 
de carros, motos, feiras ou ainda jantares, festas e 
Casamentos. O Diretor-geral do Sheraton São Paulo 
WTC, Fernando Guinato, comentou sobre o espaço: 
“Realmente é uma área privilegiada. Fizemos uma 
pesquisa de mercado e constatamos que não havia 
nenhum espaço ao ar livre nessa configuração na 
região da Berrini. Além disso, temos à disposição 
toda a infraestrutura que o Complexo WTC oferece, 
com 297 quartos no hotel, mais de 1,7 mil vagas de 
estacionamento, segurança, entre outros serviços 
para atender as necessidades dos nossos clientes. 
Toda uma estrutura que agrega e muito”, afirma.

Ele é dividido em dois ambientes, o Salão (área 
interna) e o Deck, integrado à piscina. A área interna 
tem 500m² e tem capacidade para até 800 pessoas. 
Cada detalhe foi pensado, do teto equipado com 
placas acústicas, passando pelas canaletas ao redor 
de todo salão para conexão com equipamentos de 
som e vídeo, até os painéis retráteis compostos por 
vidros acústicos que dão acesso à área externa. “O 
ar condicionado é setorizado e não central. Com isso 
conseguimos climatizar de forma individual cada 
espaço. A iluminação é dimerizada e oferecemos 
toda a estrutura para receber os mais modernos 
sistemas de equipamentos de luz e som”, explica 
Gustavo Torres, CEO da SIG Gastronomia.

Grupo Tauá inaugurou o 1º 
Parque Aquático Indoor do Brasil

Com o intuito de ampliar sua opção de lazer 
e fazer a diversão durar em todas as épocas do 
ano, o Grupo Tauá de Hotéis inaugurou, no dia 11 
de outubro, o primeiro Parque Aquático Indoor 
do Brasil, no Tauá Resort & Convention Atibaia. 
O complexo possui 5.000 m² e capacidade de 
atender 1.500 pessoas durante todo o dia.  O 
projeto inovador na América Latina, tem como 
fabricante a Polin Waterparks, da Turquia, uma 
gigante no assunto de parque aquático com mais 
de 3.000 projetos concluídos pelo mundo. O Tauá 
Aquapark Indoor é o primeiro projeto executado 
pela empresa no Brasil. 

O Tauá Aquapark Indoor tem ambiente 
climatizado e 16 atrações que levarão a diversão 
para todas as idades. A atração “Aquapark do Torí” 
é toda tematizada com a Turma do Torí e possui 
sete toboáguas e um balde giratório; as atrações 
“Tauá Tubo” e “Rodopiou”, podem ser vistas da 
rodovia Dom Pedro I, com 15 metros de altura, o 
equivalente a um prédio de cinco andares. O 
“Tauá Rio Lento”, dá volta por todo o complexo 
de uma forma tranquila; o “Aqua Spa” tem água 
aquecida a 29°; para os amantes de esportes, a 

atração “Arremesse” tem redes de basquete na 
piscina e a atração “Aqua Biri” possui uma rede 
de biribol para partidas entre amigos.

O complexo ainda conta com bar molhado, 
temakeria, lanchonetes, sorveteria e seis bangalôs 
que dão ao hóspede uma área privativa e 
exclusiva para aproveitar o Aquapark. O acesso ao 
Parque Aquático Indoor é restrito aos hóspedes do 
Tauá Resort & Convention Atibaia, para excursões 
escolares com datas previamente agendadas e 
para eventos fechados. O Tauá Aquapark Indoor 
funcionará as quintas-feiras das 10h às 18h, sextas 
aos sábados das 10h00 às 20h00 e aos domingos 
das 10h00 às 18h00.

Perspectiva do Parque Aquático
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Um detalhe que chama a atenção é a Sala 
da Noiva, espaço que ganhou um projeto de luz 
próprio. “Consultamos assessores especializados 
em casamentos e organizadores desses eventos 

e chegamos a uma iluminação ideal para as 
melhores fotos das noivas neste dia tão especial. De 
qualquer lugar da Sala da Noiva, a luz será aliada 
dos fotógrafos e cinegrafistas”, diz Torres.

O L’Atelier é  um espaço destinado a eventos de todos os tipos
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WAM Brasil passou a administrar hotel Nacional

O empreendimento construído em 1972 no bairro de São Conrado (RJ) é um ícone da hotelaria no 
Brasil e ajuda a consolidar a empresa no segmento hoteleiro

A imponente edificação é um marco e referência urbana no bairro de São Conrado
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Após o Grupo se consolidar como uma das 
maiores comercializadora de contratos de 
multipropriedades do mundo e como a 3ª maior 
incorporadora em VGV comercializado do 
Brasil e com um representativo clube de férias 
e vantagens do País, a WAM foi às compras. 
O objetivo é se consolidar também como 
uma das cinco maiores administradoras de 
hotéis até 2021, e da um grande passo com 
a administração do hotel Nacional, um ícone 
da hotelaria brasileira, localizado em São 
Conrado (RJ). Esse setor faz parte do desenho 
de verticalização da empresa adotado em 
2014, como premissa de sustentabilidade 
do negócio: comercialização, incorporação, 
estruturação jurídica, clube de férias e 
vantagens e hotelaria. Como diz o sócio 
Waldo Palmerston, “O nosso negócio tem 
começo, meio e fim”.

Para isso investiu nos últimos três meses, R$ 
1,3 bilhão na compra de 100% do Hotel Nacional 
do Rio de Janeiro, ícone histórico da hotelaria 
Brasileira e na compra de 67% do Grupo Prive, 

que tem como história mais de 50 anos de 
pioneirismo na hotelaria, incorporação e 
entretenimento na região da Águas Quentes de 
Goiás, com seus 8 hotéis, 3 parques aquáticos, 
incorporadora e construtora, loteadora e 
mineradora de água quente.

No Rio de Janeiro, a WAM se une a 
empresários cariocas para trazer um 
conceito inédito e repleto de vantagens ao 
Hotel Nacional. “Queríamos apostar em algo 
diferenciado, como o que o Hotel Nacional tem 
a oferecer. Passamos algum tempo estudando 
o movimento hoteleiro e para o nosso portfólio 
é mais um passo importante em direção à 
consolidação do grupo como um dos mais 
importantes fomentadores do mercado 
turístico”, afirma Marcos Freitas, sócio da WAM. 

Ícone da hotelaria brasileira
Construído em 1972 no bairro de São Conrado, 

no Rio de Janeiro, a arrojada edificação de 
33 andares de forma cilíndrica e de vidros na 

Da esquerda à direita da foto, Marcos Freitas, Waldo Palmerston e André Ladeira, os sócios diretores da WAM Brasil
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fachada saiu da prancheta de Oscar Niemeyer. 
A edificação passou recentemente por uma 
ampla modernização para se enquadrar numa 
atmosfera contemporânea, mas manteve os 
jardins concebidos por Roberto Burle Marx e 
as obras de arte como: a escultura Sereia que 
fica ao lado da piscina e leva a assinatura 
de Alfredo Ceschiatti, o candelabro de Pedro 
Corrêa de Araújo e um painel de Carybé 
composto por 300 peças de concreto. Os 
arquitetos que participaram desse retrofit 
foram Eduardo Manzano e Marcos Leite Bastos. 

Após um longo período fechado, o hotel foi 
amplamente modernizado e funcionou até 
2018 com o nome Gran Meliá Nacional. Agora o 

O empreendimento de 413 apartamentos, 
com suítes de 33 m a 99 m², com vista para o 
mar e montanhas, se reposiciona no mercado 
com um conceito voltado para o turismo de 
lazer em família. As acomodações contam uma 
boa infraestrutura para maximizar conforto 
e sofisticação dos hóspedes e isto inclui 
equipamentos de última tecnologia como: 

desafio do grupo goiano WAM Brasil é resgatar 
o glamour desse empreendimento que reabriu 
no último dia 25 de setembro para aproveitar 
a demanda do Rock in Rio e conseguiu taxa de 
100% de ocupação no período desse evento. 

No lobby já se nota o alto padrão de conforto e sofisticação do empreendimento
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Foco nas famílias e no lazer
Marcos Freitas enfatiza que a reinauguração 

do hotel Nacional representa dois marcos 
significativos: “É nossa porta de entrada 
no principal destino do turismo do Brasil e 
vem consolidar ainda mais nossa presença 
no Brasil com nove hotéis. Vamos manter o 
nome Nacional que é muito forte e conhecido, 
mas mudaremos o foco para hotel de lazer e 
família, mesmo tendo um grande centro de 
eventos que iniciará uma grande reforma em 

breve e devemos também trabalhar o público 
corporativo.  Estamos trabalhando com diárias 
variando entre R$ 400,00 a R$ 800,00 e com uma 
boa expectativa em relação a performance 
desse hotel que continua sendo um hotel de 
luxo por toda estrutura e os equipamentos que 
temos dentro dele, mas nossa intenção é sair 
da faixa de preço dos outros ali da região e 
focar a família e ao lazer”, assegura Freitas.

Waldo Palmerston destaca que colocar a 
bandeira da WAM Brasil é um sonho, e num 
hotel ícone como o Nacional, aumenta ainda 
mais a presença e visibilidade da marca. 
“Trouxemos nosso know how e expertise dos 
empreendimentos que administramos em 
cidades como Caldas Novas (GO) e Olímpia 
(SP) para esse hotel que é uma marca muito 
conhecida internacionalmente. As negociações 
duraram 14 meses com os investidores, mas 

fechadura eletrônica, mesa de trabalho, wi-fi 
cortesia, TV´s de led com uma variada opção de 
canais a cabo, frigobar com porta de vidro, cofre 
digital de segurança para laptop, iluminação 
de LED regulável, dockstation, ar condicionado 
digital e secador de cabelo nos banheiros.

Os apartamentos possuem muito conforto
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estamos muito felizes e orgulhosos com essa 
conquista de devolver essa glamour hoteleiro 
a cidade do Rio de Janeiro. Agradeço aos 
nossos parceiros que estão acreditando em 
nós e não vamos esmorecer para os resultados 
acontecerem”, destacou Waldo.

Resgate do glamour
Na área de lazer, os hóspedes contam com 

uma estrutura preparada visando o máximo 
conforto, relaxamento e diversão, como 
piscinas para adultos e crianças na área 
externa e um terraço com um belíssimo jardim 

e 12 confortáveis camas balinesas para tomar 
sol, relaxar e apreciar a vista. Quem deseja 
relaxar num spa, existem quatro salas de 
massagem com profissionais especializados, 
duas jacuzzis, sauna seca e uma sala de 
descanso. Os hóspedes têm também serviço 
de praia completo, assim como está a sua 
disposição uma academia completamente 
equipada, para que a saúde e bem-estar do 
cliente não fiquem de lado durante sua estada.

Na área gastronômica, o hotel conta uma 
seleção de bares e restaurantes, que oferece 

A piscina é uma das opções de lazer do empreendimento
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aos seus hóspedes um serviço de padrão 
internacional. Os dois restaurantes garantem 

uma variedade de opções com cardápios 
exclusivos para quem deseja apreciar o melhor 
da culinária em sua experiência na capital 
fluminense. O restaurante principal chamado 
Sereia (em homenagem ao artista Ceschiatti) 
possui capacidade para até 200 pessoas e está 
localizado no térreo. Nesta área, o hóspede 
também pode usufruir de um bar completo, 
ideal para happy hours, drinques e reuniões 
informais. No lobby se encontra o restaurante 
Amaro. Outro espaço exclusivo oferecido ao 
hóspede para relaxar e degustar drinques 
está no Lounge, especialmente criado para 
atender de forma especializada os hóspedes 
que optam por esse serviço.

O restaurante Sereia possui capacidade para receber confortavelmente até 200 pessoas

A escultura sereia do artista Ceschiatti é uma das 
obras de arte do hotel
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Reinauguração em grande estilo

A festa de reinauguração do hotel Nacional 
aconteceu no dia 24 de outubro e reuniu vários 
representantes de entidades, como Alexandre 
Sampaio, Presidente da FBHA – Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação e 
Aldo Artur Sivieri, Presidente do SINDETUR/RJ 
-Sindicato das Empresas de Turismo no Estado 
do Rio de Janeiro. Otávio Leite, Secretário 
de Turismo do Rio de Janeiro e o Prefeito 
de Olímpia (SP), Fernando Cunha eram os 
representantes públicos presentes ao evento 
que também contou com o juiz federal Marcelo 
Bretas, representando o poder judiciário. 
Várias artistas também estiveram presentes 
para e curtiram o som ficou do grupo Afrojazz 
e do músico Evandro Mesquita que interpretou 
vários sucessos inesquecíveis. 

O espírito e cultura carioca estavam bem 
representados nessa festa através de produtos 
ícones como: biscoito globo, chá mate gelado, 
água de côco e outras atrações foram servidas 
aos cerca de 300 presentes como: brownie, 
pipoca, cachorro quente, chopp e cerveja 
artesanal, vários tipos de batidas e muitos 
petiscos. Um grande painel de led ao lado do 
palco e na frente da piscina, mostrava um 
pouco da história ícone desse empreendimento 
e alguns de seus hóspedes ilustres como: B.B. 
King, Jacksons Five, Lisa Minelli, Cazuza, Chico 
Buarque, entre vários outros. 

Confira alguns flashes do evento de 
reinauguração do Hotel Nacional.

George Israel, Evandro Mesquita e Marcello Novaes

Marcos Freitas, Marcelo Limírio, Waldo Palmerston, José Carlos 
Vieira, José João Stival, Wilder Morais e o juiz Marcelo Bretas

Maria Fernanda Aragão, Erika Mader, Patricia Mader, Malu 
Mader, Dudu Azevedo e Fernanda Mader

Carol Roering, Luana Piovani, Feli Mussel e Rebeca Rulli
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Martinhal, hospedagem de luxo para famílias em quatro destinos de Portugal

Se você pensa em viajar para Portugal e não abre 
mão de muito conforto e serviços especializados 
para a família, com ênfase nas crianças, a Martinhal 
é uma excelente opção de hospedagem. A rede 
que pertence ao Elegante Group é comandada 
pelo casal Romam e Chitra Stern. Possui unidades 
em Sagres (na praia do Martinhal que deu origem 
e nome a rede), Quinta do Lago (Lago do Algarve, 
com uma seleção de moradias familiares de luxo), 
no nostálgico bairro do Chiado em Lisboa e em 
Cascais, região nobre próximo a capital portuguesa. 
E agora, a rede lançou um novo empreendimento 
residencial no Parque das Nações, em Lisboa, 
oferecendo várias opções atrativas desenhadas 
para uma vivência multigeracional e familiar com 
data prevista de entrada em operação em 2022.

O início da Rede
Quem visita Sagres faz uma verdadeira imersão 

na história nessa vila de cerca de 2 mil habitantes, 
famosa pela Escola de Sagres, fundada pelo Infante 
D. Henrique que teria se instalado no século XV, 

onde é atualmente a Fortaleza de Sagres. Muitos 
historiadores afirmam que o local deu as diretrizes e 
o conhecimento para os portugueses se lançarem 
ao mar em busca de novas terras. A vila conta 
ainda com o Cabo de São Vicente, que é o cabo 
mais sudoeste do continente europeu, onde o Mar 
Mediterrâneo se encontra com o oceano Atlântico. 
Falésias com mais de 50 metros de altura e praias 
de águas cristalinas, bom para mergulho e surfe, 
são ainda atrativos dessa lugar que é considerado 
sagrado, por isso o nome Sagres.

E para desfrutar dessas atrações, o Martinhal Sagres 
Beach Family Resort é referência de hospedagem no 
local, contando com 38 quartos e aproximadamente 
150 Village Houses e Vilas contemplados pela vista 
do Atlântico. Ele foi implantado em 2010 e conta com 
uma infraestrutura muito aconchegante padrão 
luxo e uma preocupação muito grande em receber 
bem as famílias e para isso, apresenta inúmeras 
atividades para as crianças como: Creche, que requer 
reserva prévia, atende a bebês de 6 a 23 meses; o 
Raposinhos Kids Club destinado a crianças de 2 a 5 

Fachada do Martinhal Sagres onde o Elegant Group iniciou às atividades
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anos de idade; o Fox Club para crianças de 6 a 9 anos; 
e o Blue Room, uma sala de jogos e entretenimento 
para adolescentes. O destaque está na programação 
destinada para interação entre pais e filhos, além 
do Baby Concierge, serviço que permite a reserva 
antecipada de itens para os bebês como carrinhos, 
banheiras, berços, entre outros artigos essenciais. 
Existe ainda um menu desenvolvido especialmente 
para as crianças com várias opções. 

Enquanto as crianças se divertem, os pais podem 
aproveitar para praticar esporte nas quadras de 
tênis, nos campos de golfe, esportes aquáticos 
como bodyboard, surf e mergulho, ao mesmo 
relaxar no Finisterra Spa ou até mesmo desfrutando 
da alta gastronomia em um jantar romântico nos 
restaurantes O Terraço ou As Dunas. Eles possuem 
as vistas mais invejáveis do resort e contam com um 
menu com uma grande variedade de peixes frescos.

Lisboa e seus encantos
Para quem deseja ficar em Lisboa e aproveitar 

para conhecer um pouco da história dessa cidade, 
que segundo historiadores foi fundada pelo herói 
mítico Ulisses, opções de lazer não faltam. A 
começar pelo Castelo de São Jorge que fica no 
ponto mais alto e dá uma vista muita ampla da 
cidade que ainda tem atrativos como: Mosteiro 
Jerónimos, a Torre de Belém, o monumento 
aos descobridores, o Oceanário que é um dos 
maiores da Europa, no Parque das Nações, onde se 
encontra também um teleférico que margeia o Rio 
Tejo e vários restaurantes de alta gastronomia. No 
Parque das Nações é onde está sendo construído 
o Martinhal Residence que terá 14 andares e 
tem previsão de entrega em 2022. Alia o luxo à 
funcionalidade e oferece todo o serviço de alto 
padrão da marca Martinhal. 

É no Chiado, um bairro histórico e um dos mais 
prestigiados de Lisboa, que está o Martinhal Lisbon 
Chiado Family Suítes. O empreendimento ocupa 
um casario histórico que foi moradia de nobres 
portugueses e o primeiro hotel urbano de alto 
padrão idealizado para famílias do Elegant Group. 
No total são 37 apartamentos com decoração 
contemporânea e acomodações equipadas com 
toda infraestrutura de alto padrão e isso inclui: fogão, 
máquina de lavar roupas, louças e diversos utensílios 
domésticos fazendo com que os hóspedes e sua 
família sintam-se em casa. Esse empreendimento 
também possui atendimento especializado às 
crianças e aos bebês, com uma equipe atenciosa 
e treinada que cuida das crianças enquanto 
os pais desfrutam de passeios e programas da 

Os restaurantes do Martinhal Sagres possuem vistas mais invejáveis e 
contam com um menu com uma grande variedade de peixes frescos

Os apartamentos do Martinhal Chiado são muito amplos e 
possuem uma boa infraestrutura Existem vários espaços dedicados as crianças no Martinhal Chiado 
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cidade de Lisboa, incluindo a noite agitada. Com 
serviço de Baby Concierge, por exemplo, o hotel 
organiza e deixa à disposição dos hóspedes, antes 
mesmo de sua chegada, pequenos detalhes como 
termômetros, mamadeiras, esterilizadores, entre 
outros itens de necessidades básicas para as 
crianças. Há ainda o serviço Pyjama Club, no qual as 
crianças, participam de atividades monitoradas na 
“festa do pijama” até às 22h00. Existe também um 
menu com várias opções de pratos para crianças 
de várias idades.

Martinhal Cascais Family Hotel

Martinhal Quinta Family Golf Resort

O empreendimento está apenas 30 minutos 
de Lisboa no antigo vilarejo de pesca que era um 
elegante retiro de verão da monarquia portuguesa 
durante o século XIX. Serviu também de refúgio 
para as famílias nobres da Europa durante a 
segunda guerra mundial. A Cidade preserva muitos 
monumentos históricos como: o Palácio da Cidadela 
de Cascais, antigo palácio de verão de Dom Luís I e 
que servia de fortificação para a cidade se defender 
de ataques inimigos, Farol de Santa Marta que era 
um forte que controlava a entrada de navios do mar 
para o Rio Tejo, Museu Condes de Castro Guimarães, 
que fica em uma mansão do século 19 com claustros 
árabes e torres de castelo, entre outras atrações 
históricas. Algumas ruas estreitas levam a sensação 
de um mergulho no túnel do tempo, com muitas 
construções históricas muito bem preservadas 
autênticas calcadas de pedras portuguesas. São 
muitas lojas de souvenirs e restaurantes e próximo 
a Cascais está Estoril, a cidade conhecida pelo seu 
cassino que foi o primeiro da Europa.

Inaugurado em 2015, o Vila Resort está localizado 
na Quinta da Lagoa, região famosa pelos campos 
de golfe, restaurantes Michelin, além de belas 
praias. Com moradias de dois a cinco quartos, o 
empreendimentotraz uma seleção de vilas padrão 
quatro estrelas, todas com jardins e piscinas privativas. 
No local é possível várias atividades aquáticas como 
Windsurf, stand up paddle, jet ski, mergulho, passeios 
de barco, pesca, entre outros estão disponíveis no 
resort que ainda conta com o Zoomarine. Esse é um 
local destinado para a observação de golfinhos, focas, 
aves tropicais e tubarões. Como em outras unidades 
Martinhal, o Quinta Family Golf Resort disponibiliza 
o serviço de babá e monitores bem treinados para 
divertir e cuidar bem das crianças.

E para receber com todo conforto as famílias 
que visitam Cascais, o empreendimento da rede 
Martinhal conta com elegantes suítes de luxo com 
60m² e 80 m2 com completa infraestrutura, incluindo 
banheira no banheiro. Existe ainda a opção de ficar 
em confortáveis casas de vilas contemporâneas 
e elegantes de dois quartos para toda a família. 
Enquanto as crianças estão muito bem cuidadas com 
monitores especializados e um menu apropriado e 
os mesmos padrões e serviços das outras unidades 
da Rede, os pais possuem opção de jogar golfe no 
campo ao lado ou mesmo praticar outros esportes, 
aproveitar as piscinas e massagens exclusivas. 
Na gastronomia existem várias opções de pratos 
apresentados no restaurante O Terraço e no M Bar 
Café, ideal para toda família, oferecendo refeições 
rápidas, cafés e bebidas durante o dia.

A unidade do Martinhal fica numa área nobre de Cascais O Quinta da Lagoa oferece moradia de luxo com dois a cinco quartos
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Seminário de LGPD na Hotelaria do Hôtelier News reuniu 100 
pessoas em São Paulo

Iniciativa do site Hôtelier News, o Seminário de Lei 
Geral de Proteção de Dados na Hotelaria, foi pensado 
para trazer aos profissionais da hotelaria, debates e 
painéis esclarecedores sobre a nova lei, que entra em 
vigor no dia 20 de agosto de 2020. O evento, realizado 
no dia 24 de outubro na Sala Itaim do hotel Staybridge 
Suites São Paulo, na Zona Sul da capital, reuniu cerca 
de 100 pessoas que acompanharam durante todo o 
dia a programação, cuja curadoria foi assinada por 
Vinicius Medeiros, editor do Hôtelier News.

Peter Kutuchian, CEO e Publisher do Hôtelier 
News, abriu os trabalhos dando as boas-vindas 
e agradecendo ao apoio dado ao evento pelos 
parceiros: Grupo R1, TOTVS, Asksuite, Equipotel, 
FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação, FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, ABIH – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, Visite São Paulo e Resorts Brasil.

Após uma breve introdução sobre o tema de 
Medeiros, o evento teve início com Raffaele Cecere, 
Presidente do Grupo R1, que falou sobre prevenção e 
cuidados a serem tomados com a vigência da nova 
lei. Ele foi seguido pelo advogado Marcel Lombardi, 

ex-Diretor de políticas públicas do Google, que 
detalhou características da lei e respondeu 
perguntas da plateia. Lombardi terminou a sua 
apresentação explicando sobre as penalidades e 
desmistificando os boatos que já correm em caso 
de infração. “O hotel deve temer mais a publicização 
da infração do que a multa em si. Nela, o infrator 
tem de divulgar ele próprio o erro que cometeu, 
resultando em mais gastos com propaganda 
(negativa) e perdas em reputação”, finalizou.

A programação contou ainda com os painéis: 
“Hotelaria – Como o setor está se preparando?” 
(com Rafael Galan, do Hotel Unique; Edgar Zattar, 
da Aviva; e Matheus Garcia, GJP); “Cibersegurança: 
Como minimizar riscos?” (com Paulo Alessandro 
Silva, da Tempest; Sebastian Gianni, da Oracle e Ayres 
Mello, da TOTVS); e finalizando o evento, “Gestão de 
crise: Como agir em caso de vazamento?” (com 
Belmiro Ribeiro da Silva Neto, Professor de Marketing 
da Fundação Getúlio Vargas; Carolina Hannud, 
advogada e COO da Legal Creatives; e Otavio 
Novo, especialista em Gestão de Riscos e Crises e 
fundador da Novo8).

Marcel Lombardi comenta nuances da nova lei no evento
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Menu saudável é novidade na 
Slaviero Hotéis

A Slaviero Hotéis anunciou um novo menu 
gastronômico totalmente focado em quem 
procura se manter em alimentação saudável, 
mesmo estando longe de casa. Após o setor 
de A&B identificar uma demanda dos clientes 
(hospedados ou apenas passantes) em busca 
de refeições elaboradas com a utilização de 
ingredientes mais alinhados com essa proposta 
de alimentação, a rede criou um cardápio 
- para almoço e jantar - com valor fixo que 
oferece seis opções diferentes divididas em 
entradas, pratos principais e sobremesas, que 
se encaixam perfeitamente neste perfil.

Assados para compartilhar 
passam a compor o cardápio 
do Tangará Jean-Georges

O Chef Felipe Rodrigues está trazendo 
inovações para o menu do Tangará Jean-
Georges, o restaurante estrelado do Palácio 
Tangará - o primeiro hotel masterpiece da grife 
Oetker Collection na América do Sul. Desde o 
dia 6 de outubro, está disponível aos domingos 
o menu Sunday Roast, composto  de assados 
especiais servidos em porções que servem duas 
pessoas para se compartilhar com familiares 
ou amigos, opção adicional ao menu fixo, que 
continua sendo servido normalmente.

No Sunday Roast, a mesa escolhe um 
assado principal, que determina o preço do 
menu, dois molhos, quatro acompanhamentos 
e uma sobremesa.

Em agosto, o menu fixo do Tangará 
Jean-Georges também passou por uma 

reformulação, trazendo novas opções de 
Entradas, Peixes e Pastas.

Um dos cortes disponíveis no cardápio do Tangará Jean-Georges
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Com duas alternativas para cada categoria, 
o menu oferece como entradas o “Guacamole 
com galette de batata doce” ou a “Burrata ao 
pomodoro rústico”; já os pratos principais são 
o “Picadinho de filet com farofa de quinoa e 
castanhas, ovo pochê e minissalada de agrião” 
ou um “Grelhado (frango/peixe/carne) com 
gnocchi de mandioquinha e sálvia, espinafre 
sautée e abóbora caramelizada”; e, para 
finalizar, o “Brownie fit com sorvete de creme” 
ou o “Pudim de tapioca com creme de manga 
e calda de açúcar demerara orgânico” como 
sobremesas que completam o cardápio. 

O novo cardápio chega para se unir à 
outra iniciativa gastronômica saudável da 
rede paranaense: o “Espaço Glúten Free”, em 
parceria com a Dr. Schar. Em seu café da 
manhã, os hotéis da rede oferecem dez itens 
- entre bolachas, pães e bolos - da fabricante 
de produtos sem glúten, além de torradeiras e 

Tivoli Mofarrej apresenta conceito 
inovador de restaurante virtual e 
100% delivery

O Savage é o primeiro restaurante virtual 
e 100% delivery operado por uma rede de 
hotéis e esse conceito inédito foi totalmente 
desenvolvido pelo chefpreneur português 
Olivier da Costa. Disponível exclusivamente 
via Rappi, a Tivoli Hotels & Resorts é a 
responsável por trazer essa grande novidade 
para o mercado brasileiro. Com espírito 
jovem, dinâmico e extremamente democrático 
Savage foi o primeiro ghost restaurant de 
chef da Europa, e veio para romper barreiras 
e criar suas próprias regras, com um menu 

utensílios de uso exclusivo para que não haja 
risco de contaminação cruzada.

Picadinho de filet com farofa de quinoa e castanhas, ovo pochê e minissalada de agrião
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Adagio Aparthotel Jundiaí (SP) 
oferece menu sustentável

Inspirado nas diretrizes do Planet 21, 
Programa Sustentável global da Accor, o 

de receitas descontraídas e saborosas que 
incluem opções como burritos, tacos e sushi 
rolls cheios de personalidade.

Muito mais do que um ghost restaurant, 
Savage propõe uma nova experiência. Com 
um menu prático e informal com opções 
desenvolvidas para comer com as mãos e 
compartilhar, onde quiser e como quiser. São 
interpretações da cozinha do mundo inteiro, 
sempre com assinatura de Olivier da Costa 
que valoriza uma gastronomia affordable 
premium. Entre as sugestões, se destacam os 
burritões com 400g, incluindo uma deliciosa 
versão vegetariana. O taco de ceviche assim 
como os sushi rolls trazem twists originais de 
sabores que todo mundo gosta. Para os doces, 
um capítulo à parte com o taco Popcorn & 
Choc Crunchy recheado com creme de Nutella, 
morangos e pipocas, uma verdadeira explosão 
de sabores. 

restaurante DA-GI, do Adagio Aparthotel 
Jundiaí, conta um menu especial com pratos 
elaborados dentro dos conceitos vegetariano, 
sem glúten e low carb, e ainda trabalham com 
certificação animal e horta própria. 

Exemplos dessa iniciativa são as opções 
de omeletes disponíveis no menu, produzidos 
com “ovos da galinha feliz”, com selo do 
Certified Humane Brasil, representante na 
América do Sul da Human Farm Animal Care 
(HFAC), organização internacional sem fins 
lucrativos voltada para a melhoria da vida das 
criações animais na produção de alimentos. O 
restaurante trabalha também com certificados 
emitidos pelo IBD, certificadora brasileira de 
produtos orgânicos, além de parceiros com 
foco em pesca sustentável.

No menu especial do restaurante, o cliente 
pode conferir também diversas opções 
vegetarianas e sem glúten, como falafel 
assado (bolinho à base de grão de bico), 
strogonoff de legumes e tofu, risoto integral de 
espinafre, pizza vegetariana, além de pratos 
low carb, como o filé de salmão.   

As principais iniciativas da Accor na questão 
da sustentabilidade, adotadas também 
pela marca Adagio, vão além de um menu 
saudável. O restaurante também se preocupa 
com a redução de desperdício no preparo 
de alimentos e com a diminuição do uso de 
plásticos descartáveis, além de cultivar uma 
horta própria.

Essas ações estão em linha com uma 
carta lançada recentemente pela Accor, 
com nove compromissos em busca de 
uma alimentação saudável e sustentável. 
Os compromissos são: 1) reduzir resíduos 
alimentares em 30%; 2) privilegiar produtores 
locais e produtos de época; 3) ampliar a 
oferta de produtos biológicos e apoiar a 
agroecologia; 4) privilegiar fornecedores que 
tenham compromissos relacionados com 
o bem-estar animal; 5) banir consumo de 
espécies de peixes ameaçadas e promover 
a pesca responsável; 6) eliminar plásticos 
descartáveis; 7) eliminar aditivos controversos 
e eliminar gorduras e açúcares; 8) propor o 
consumo de café ou chá produzidos de forma 
responsável e; 9) responder às diferentes 
necessidades alimentares. 

O Taco Ceviche é uma das opções do menu

Um dos pratos do novo menu do empreendimento
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Accor assina contrato para 
construção de hotel em Santo 
Ângelo (RS)

A Accor e a WRA Incorporadora e Construtora 
assinaram um acordo para viabilizar a construção 
do ibis Styles Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. O 
investimento será de R$28 milhões. Com previsão 
de entrega para 2022, o empreendimento de 144 
quartos será construído na avenida Ipiranga e 
a previsão de lançamento ficou definida para o 
primeiro semestre de 2022. O projeto é assinado 
pelo escritório Santini & Rocha Arquitetos. 

Santo Ângelo é um dos 26 municípios gaúchos 
que compõem a chamada Região das Missões. 
Essa denominação é oriunda das peregrinações de 

Escritório EMDAStudio projeta 
resort de 240 apartamentos em 
Foz do Iguacú (PR)

O escritório EMDAStudio dirigido pelo arquiteto 
Eduardo Manzano, e sua associada local, a 
CostaFizinus Arquitetura foram contratados para 
o projeto do mais novo empreendimento de lazer 
em Foz do Iguaçu. O resort contará com 240 
unidades habitacionais com área entre 36 m2 e 
54 m2, parque aquático, spa, restaurante, bares 
e demais áreas comuns e operacionais. Contará 
também com todas as suas vagas de automóveis 
em estacionamento coberto, protegendo os 
veículos do forte sol da região. O empreendimento 
está localizado próximo à Avenida das Cataratas 
e ao Shopping Catuaí Palladium, na entrada da 
cidade. “Um diferencial são os blocos de edifícios, 
que têm uma configuração mais horizontal, 
tornando os espaços muito mais aconchegantes, 
como um verdadeiro resort deve ser”, explica 
Eduardo Manzano.

Mesmo os apartamentos, quando se verificam 
as plantas, são mais semelhantes ao estilo 
residencial, com sala e quartos separados, do que 
um hotel convencional. Ter um empreendimento 
“com cara de casa” norteou o projeto desde os 

primeiros estudos e o arquiteto acredita que isto 
poderá fazer a diferença entre escolher um produto 
convencional e um mais exclusivo em uma cidade 
onde surgem empreendimentos novos nesta 
modalidade mensalmente. Por uma questão 
mercadológica, o nome do empreendimento está 
sendo guardado “a sete chaves” e seu lançamento 
no mercado será marcado por um grande evento 
a ser divulgado em breve.

Perspectiva de como será a fachada desse empreendimento
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O ibis Styles Santo Ângelo terá 144 quartos

Aparecida (SP) terá complexo 
hoteleiro em formato de vela

A cidade de Aparecida (SP), conhecida como a 
Capita da Fé no Brasil, ganhará em outubro de 2021 

padres jesuítas da Companhia de Jesus, que tinham 
como missão catequizar os índios brasileiros. 
Nessas localidades, há uma vasta herança cultural 
e histórica que pode ser descoberta pelos visitantes. 
Além do turismo, a base econômica de Santo Ângelo 
é formada pelo comércio, prestação de serviços, 
indústrias e atividade agropastoril. 

um hotel que entrará para o Guinness Book. Trata-
se do complexo “Vela da Fé” que terá 109,7 metros 
de altura e formato de vela. Além do hotel, haverá 
ainda um shopping e um espaço multicultural 
histórico, em um só local. O hotel se divide em 26 
andares, com 140 quartos, centro de convenções, 
restaurante, capela, velário e também grande 
área dedicada às religiões. “O empreendimento 
foi concebido por devoção e agradecimento a 
Nossa Senhora de Aparecida, através do idealizador 
do projeto Sr. Edson Cooper. Por isso, a história 
do cristianismo inspira o formato do prédio, sua 
estrutura e ambientes”, explica Charluan Gamballe, 
CEO da GCS Capital, grupo responsável pela 
estruturação do empreendimento pela Vela da Fé.

Toda essa atmosfera será premiada por uma 
chama de 17 metros de altura, coberta por painéis de 
Led, para simular realidade, enquanto ambienta um 
perfeito mirante panorâmico, de 360 graus, no topo 
do prédio, voltado para o Santuário de Aparecida, 
local frequentado por cerca 13 milhões de fiéis, 
a cada ano. Os projetos, todos diferenciados e 
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Rock in Rio Maraey Resort é 
anunciado para 2023

Uma experiência musical em um paraíso 
sustentável a apenas 45 quilômetros do centro do Rio 
de Janeiro. Esta é a proposta do Rock In Rio Maraey 
Resort, primeiro hotel temático do mundo com a 
marca do festival. O empreendimento foi anunciado 
oficialmente no sábado, dia 28 de setembro, pela 
Vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, e 
por Emilio Izquierdo Merlo, Presidente-executivo da 
IDB Brasil, empresa responsável pelo Maraey. Um 
dos maiores complexos turísticos-residenciais do 
Brasil, o complexo será desenvolvido num terreno 
de 840 hectares, com ocupação predial de apenas 
6,4% da área.

A construção do Rock In Rio Maraey Resort, 
um dos quatro hotéis previstos na região, está 
programada para começar no primeiro semestre 
de 2021, e o início da operação dois anos depois. 
Emilio Izquierdo Merlo comemorou a parceria com 

a maior e melhor marca de festivais de música 
do mundo: “A presença do Maraey, hoje, junto à 
marca Rock In Rio, com a qual estamos alinhados 
nos valores de inovação, sustentabilidade e 
responsabilidade social, é o começo de um sonho 
longamente batalhado. Vamos, com total apoio 
de instituições públicas, acadêmicas e privadas, 
dar a Maricá e ao Estado do Rio o mais inovador 
e sustentável polo de turismo do País”, disse o 
Presidente-executivo da IDB Brasil.

conceituais são assinados pela empresa curitibana 
G2 Implantação & Consultoria, especialista na 
implantação de hotéis, possuindo mais de 30.000 
unidades habitacionais implantadas por todo Brasil.

Perspectiva de como será a fachada desse complexo que terá um hotel em formato de vela

Roberta e Emilio Izquierdo Merlo
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Blue Tree Hotels anuncia 
programa que emprega 
refugiados

A rede Blue Tree Hotels anuncia o lançamento 
do programa para refugiados “Viver sem 
fronteiras, construindo juntos o Bem-Receber”, 
que visa a inclusão social, por meio da 
contratação de pessoas que desembarcaram 
no Brasil em busca de melhores condições de 
vida. Além da recolocação profissional, que 
contempla plano de carreira, a ação oferece 
auxílio alfabetização, fundamental para o 
relacionamento e desenvolvimento das funções.

Em parceria com ONGs engajadas na causa, 
a primeira fase do projeto prevê a contratação 
de colaboradores para a área de Governança, 
na função de arrumadeira/arrumador, em 
hotéis a serem definidos. Para a segunda etapa, 
o objetivo é promover capacitações e ampliar 
a experiência por todas as 22 unidades. Os 
refugiados capacitados estarão aptos para 
atuar na Blue Tree Hotels ou em outra rede 
hoteleira. Para Chieko Aoki, presidente da 
rede Blue Tree Hotels, é preciso que haja uma 

conscientização coletiva de ajuda ao próximo. 
“Acreditamos que, para a construção de uma 
sociedade inclusiva e mais justa, é nosso dever 
contribuir para o desenvolvimento do Brasil e, 
para isso, geramos oportunidades para todas 
as pessoas, sem distinção de origens e crenças”.

Transamerica Faria Lima (SP) 
promoveu campanha para 
doação de sangue

Com o intuito de promover a doação de 
sangue regular, o Transamerica Executive Faria 
Lima, em São Paulo, realizou no último dia 10 de 
outubro uma nova edição de sua campanha de 
incentivo a causa. Durante toda a manhã o hotel 
recebeu em sua área de eventos a infraestrutura 
necessária para a doação, cedida pelo Hospital 
Oswaldo Cruz. A participação na campanha 
foi 100% voluntária e um único doador pode 
beneficiar até quatro pessoas.

A expectativa do Transamerica Executive 
Faria Lima foi de receber cerca de 50 
voluntários, entre colaboradores, pessoas 

Chieko Aoki: “Geramos oportunidades para todas as pessoas, sem distinção de origens e crenças”
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Hplus Hotelaria promoveu 
campanha social em Brasília

Entre os dias 1 e 12 de outubro, a Hplus 
Hotelaria promoveu campanha de arrecadação 
de alimentos e brinquedos em comemoração 
ao mês das crianças. Na recepção de todos os 
14 empreendimentos da rede em Brasília havia 

um local reservado para receber doações 
para instituições carentes. Foram arrecadados 
mais de 100 brinquedos e cerca de 50 quilos 
de alimentos. Os participantes da ação 
receberam um voucher de 20% de desconto 
nos hotéis da rede na cidade.

Uma das instituições beneficiadas foi o 
Larzinho Chico Xavier, localizado no Núcleo 
Bandeirante. O Larzinho, como é popularmente 
conhecido, atua em conjunto com a Vara da 
Infância e da Juventude do Distrito Federal, no 
acolhimento de crianças e adolescentes de até 
18 anos. A Hplus Hotelaria apoia o local desde 
2013. A Casa do Menino Jesus (Gama), Hospital 
da Criança José Alencar (Setor Noroeste), 
Creche da Tia Tatá (Cidade Estrutural) e Bsb 
Invisível (grupo itinerante de apoio a famílias 
carentes) também receberão as doações.

Holiday Inn Parque Anhembi 
promove ações sociais com ONGs

Durante todo o mês de setembro, hotel 
administrado pelo IHG – InterContinental Hotels 
Group promoveu atividades em parceria com 
entidades assistenciais, além de encorajar seus 
colaboradores a aderirem às causas. O Holiday 
Inn Parque Anhembi, hotel localizado na Zona 
Norte de São, encorajou seus colaboradores a 
participarem de diversas atividades de cunho 
social. As ações são parte do Giving for Good, 
campanha global do grupo, e incluem também 

que trabalham nas imediações, vizinhos e 
parceiros. Para maior comodidade de todos, 
foi disponibilizado transfer para a região do 
hotel, entre o horário das 09h às 13h.

Momento da entrega dos brinquedos 
no Larzinho Chico Xavier

Recepção do Transamerica Executive Faria Lima
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um welcome drink para as hóspedes, e o cartão 
que dá direito ao mimo também relembrou o 
passo a passo para o autoexame.

Além de promover ações informativas e 
educativas em suas unidades, a Slaviero Hotéis 
também foi um dos apoiadores do Outubro 
Rosa Rede Massa. O evento, realizado no dia 
6 de outubro na Arena da Baixada (Curitiba – 
PR), contou com shows de grandes nomes da 
música nacional e teve toda a renda revertida 
para o Hospital Erasto Gaertner – instituição 
especializada no tratamento clínico e cirúrgico 
de pacientes com câncer e doenças oncológicas.

Villa Blue Tree (SP) promove 
atividades em prol do 
Outubro Rosa

Segundo estimativas do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), até o fim deste ano, cerca de 
60 mil pessoas devem receber o diagnóstico 
de câncer de mama no Brasil. Pensando neste 
cenário e na campanha do Outubro Rosa, o 

momentos de bem-estar nos hotéis e escritórios 
do IHG. Cumprindo um calendário de ações, 
uma visita foi feita ao Hemocentro do Hospital 
Mandaqui. No total, 10 colaboradores ajudaram 
a salvar vidas ao aderirem ao movimento de 
doação de sangue.

Em um único dia, o Holiday Inn Parque 
Anhembi e a ONG Victorias Pela Vida distribuíram 
500 marmitas para pessoas na região central 
de São Paulo. Os alimentos foram arrecadados 
pelos colaboradores e a comida foi preparada 
pelo Chef Executivo do hotel e seus cozinheiros. 
A montagem das marmitas, também aconteceu 
no hotel com a ajuda dos colaboradores e 
voluntários da ONG.

Slaviero Hotéis promove 
conscientização sobre câncer de 
mama em ações específicas

Durante o mês Outubro a Slaviero Hotéis e sua 
equipe prepararam uma série de ações para 
hóspedes e colaboradores se conscientizarem 
da necessidade da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, razão da 
existência da campanha Outubro Rosa.

Informações sobre a doença e um passo a 
passo para a realização do auto exame foram 
distribuídos nas áreas comuns de cada uma das 
27 unidades – em adesivos fixados nos espelhos 
dos banheiros, displays nos elevadores e halls. 
Ao longo do mês algumas unidades serviram 

Os colaboradores do Holiday Inn Parque Anhembi firam 
encorajados a participarem de diversas atividades de 

cunho social

Welcome Drink servido pelos hotéis
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Mavsa Resort (SP) promoveu 
doação de cabelos em 
celebração ao Outubro Rosa

O Mavsa Resort, na cidade de Cesário Lange, 
interior de São Paulo, preparou uma ação especial 
para celebrar o “Outubro Rosa”, campanha que 
alerta sobre a importância dos exames periódicos 
na prevenção ao câncer de mama. Todos os 
350 colaboradores do resort foram convidados 
a participar do “Corte Solidário”, para arrecadar 
cabelos para pessoas que perderam seus fios em 
decorrência do tratamento contra o câncer. As 
mechas arrecadas foram doadas a uma instituição 
da região.

O “Corte Solidário” foi realizado no salão de 
beleza que funciona dentro do Mavsa Spa, o Studio 
V.Beauty, em parceria com o hair stylist Felipe 
Sablevicius, entre os dias 21 a 31 de outubro. Além 
do corte, outros serviços gratuitos foram oferecidos 
ao doador, como visagismo, análise capilar prévia, 
tratamento de detóx capilar e hidratação, seguidos 
de escovação e finalização. Todos os tipos de cabelo 
foram aceitos, inclusive os quimicamente tratados 
e tingidos. Os hóspedes do Mavsa também foram 
convidados a participar da ação.

Villa Blue Tree promoveu, no início do mês de 
Outubro, um café da manhã especial para seus 
colaboradores com o objetivo de conscientizar 
sobre a prevenção desta doença.

O encontro contou com a participação de 
50 pessoas. Na recepção, os participantes 
foram presenteados com uma camiseta com a 
estampa “A prevenção bate forte no peito”. Ao 
longo da ação, foram abordados uma dinâmica 
de grupo e também foram apresentados vídeos 
institucionais e depoimentos sobre a campanha. 

Atividades em prol do Outubro Rosa reuniu vários colaboradores

Foto aérea do Mavsa Resort
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IHG divulga atualização para o 
terceiro trimestre de 2019

O IHG - InterContinental Hotels Group 
apresentou o balanço operacional para o 
terceiro trimestre. O CEO da empresa, Keith 
Barr explicou os planos da empresa para 
que o crescimento continue acelerado e, 
também, porque o RevPAR do Grupo caiu 0,8%. 
Keith comentou sobre as ações estratégicas 

da empresa para chegar aos números do 
trimestre: “Avançamos na execução de nossas 
iniciativas estratégicas, com os primeiros 
pedidos de franquia já recebidos para o Atwell 
Suites, nossa nova marca midscale superior, 
lançada para vendas de franquias no final 
do trimestre. Também fortalecemos nossa 
oferta de fidelidade por meio de uma parceria 
exclusiva com especialistas em clubes de 
viagens e hotéis boutique de renome mundial, 
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Mr & Mrs Smith. Isso mais que dobrará nossa 
oferta de luxo e boutique para os associados 
do IHG Rewards Club em locais novos e 
emblemáticos e aprimorará a proposta de 
valor para os associados de fidelidade”, disse.

Em relação a queda do RevPAR, o CEO 
explicou as razões para tal, mas mostrou 
otimismo para a sequência do trabalho: “Nosso 
foco estratégico contínuo em impulsionar o 
crescimento líquido de apartamentos nos 
permitiu oferecer um aumento de 4,7% no 
tamanho do sistemal. Isso se acelerará no 
próximo trimestre e estamos no caminho para 
realizar o crescimento do sistema líquido líder 
da indústria a médio prazo. O RevPAR do Grupo 
no terceiro trimestre caiu 0,8%, impactado 
pelas condições comerciais mais difíceis nos 
EUA e na China, e pela agitação contínua na 
Região Administrativa Especial de Hong Kong”, 
explica. “Apesar do ambiente RevPAR mais fraco 
e dos desafios que alguns de nossos mercados 
estão enfrentando atualmente, continuamos 
confiantes em nossos resultados financeiros 
para o resto do ano. Nossa ampla distribuição 
geográfica combinada com a resiliência 
de nosso modelo de geração de caixa leve 
e ativo, nossa abordagem disciplinada ao 
gerenciamento de custos e a execução 
contínua de nossas iniciativas estratégicas 
nos posicionam bem para o futuro”, finaliza.

Atlantica Hotels registra 
crescimento em receita no 1º 
semestre de 2019

Com foco no bom atendimento em vendas, 
tecnologia e em partes operacionais, a Atlantica 
Hotels registrou no 1.º semestre deste ano, 
receita de R$ 532,8 milhões, o que representa 
crescimento de 27% sobre o mesmo período de 
2018, quando alcançou R$ 419,3 milhões.

A companhia obteve nos seis primeiros 
meses do ano, crescimento nos três principais 
índices: 13,5% em RevPar; 9% em ocupação 
e 4,2% na diária média. O resultado é fruto 
tanto da eficiência em vendas, que gerou 
crescimento de 13,5% de Revpar, quase 1,0 p.p. 
acima do mercado quanto do aumento da 
oferta de apartamentos disponíveis na rede, 

que cresceu quase 30% em comparação ao 1º 
semestre de 2018.

Eduardo Giestas, Presidente da Atlantica 
Hotels, comentou sobre essa evolução da 
empresa: “Estamos concentrando todos os 
nossos esforços para continuar alcançando 
resultados sólidos, com crescimentos 
contínuos e consistentes”, disse.

O índice alcançado em Revpar foi puxado 
por um crescimento agressivo de ocupação, 
9% superior em relação ao mesmo período de 
2018, quase o dobro do que foi registrado pelo 
mercado. Foram praticamente 2 milhões de 
noites vendidas no período, o que representa 
crescimento de 21% sobre o 1.º semestre de 
2018. No semestre, houve abertura de mais de 
um novo hotel por mês. Foram adicionados 
sete hotéis à rede no período, sendo dois 
deles em São Paulo, nas regiões da Berrini e 
do Itaim Bibi e outros em importantes praças 
como Santos, Cuiabá, Blumenau e João 
Pessoa. Isto representa a oferta de 837 novos 
apartamentos, sem contar os outros três 
empreendimentos recentemente inaugurados, 
que somam 337 acomodações, totalizando a 
adição de 1.174 quartos neste ano. 

Com isto, o desempenho robusto da 
companhia, derivado, por um lado, do aumento 
de receitas e por outro, pela gestão de custos, 
promovida pela nova plataforma de serviços 
da Atlantica, fez com que a companhia 
tivesse um ganho significativo de eficiência 
operacional, chegando ao patamar de quase 
R$ 110 milhões de Lucro Operacional Bruto 
(GOP), o que representa crescimento de 42% 
sobre 2018.

Eduardo Giestas, Presidente da Atlantica Hotels
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Slaviero administrará 
empreendimento hoteleiro 
na Bahia

A Prima Empreendimentos investidora do 
projeto do Hotel Fasano Salvador, na Praça Castro 
Alves, acaba de fechar com a rede paranaense, 
Slaviero Hotéis a operação da atual Pousada 
Aldeola e do Hotel Boutique, ainda em construção, 
no destino Baixio, dando continuidade ao projeto 
de desenvolvimento da região de Esplanada.  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 acontece 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, contempla 29 quartos, 
além de infraestrutura completa de lazer, centro 
comercial com restaurantes, lojas, quiosques 
e Clube Privativo. A previsão de conclusão das 
obras está prevista para o 1º semestre de 2020. 

Segundo Eraldo Santanna, Diretor de Operações, 
a chegada da Slaviero Hotéis na Bahia era um 
caminho natural. “Depois das nossas aberturas 
na Paraíba e Alagoas, com dois hotéis voltados 
para o viajante de lazer, chegar à Bahia é uma 
coroação do sucesso da nossa administração 

Vista da Pousada Aldeola que possui 23 quartos com vista para o mar e passará por um retrofit
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nesse tipo de empreendimento”, comenta o 
executivo. Com a ousadia no DNA, já comprovada 
pela variedade de produtos e inovações além 
da contínua expansão por todo o país, a Slaviero 
Hotéis está sempre atenta à oportunidades de 
negócios, corporativos ou de lazer.

Accor lança a greet, sua 
nova marca socialmente 
responsável

Atenta às novas tendências dos viajantes, a 
Accor está reescrevendo as regras e acaba de 
lançar a marca greet, nova oferta de turismo 
alternativo e sustentável que combina fatores 
ambientais com uma abordagem socialmente 
responsável para viajantes que querem 
autenticidade. Mais recente adição ao segmento 
de hotéis econômicos do Grupo, a greet é uma 
marca não padronizada, responsável e baseada 
na comunidade, totalmente alinhada às 

tendências atuais e que busca atender viajantes 
que querem agregar significado às suas compras 
e têm consciência do seu impacto no Planeta.  

Com nome e identidade únicos, a greet se 
diferencia das outras marcas que fazem parte do 
portfólio do Grupo Accor. Ao celebrar a filosofia 
da “doação e da segunda chance”, os hotéis 
greet convidam os hóspedes a compartilharem 
momentos e experiências. A marca representa 
um retorno a elementos primordiais, à alegria 
de simplesmente ser e se divertir e, ao mesmo 
tempo, se desvencilhar das formalidades.

A greet foi criada em resposta a uma 
constatação específica: hoje, mais do que 
nunca, os viajantes querem uma experiência de 
hospedagem de alta qualidade e custo acessível 
e, ao mesmo tempo, buscam agregar significado 
às suas compras e reduzir o seu impacto no 
Planeta. O conceito greet aborda esses dois 
desafios por meio de um modelo de negócios 
flexível para os parceiros e uma experiência de 
hospedagem totalmente inédita para os clientes.

Os hotéis greet convidam os hóspedes a compartilharem momentos e experiências
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Louvre Hotels Group anuncia 
hotel Royal Tulip em Ribeirão 
Preto (SP)

A partir de dezembro, a rede Louvre Hotels 
Group Brazil terá o seu segundo hotel de luxo 
com a marca Royal Tulip. A empresa assinou 
um contrato com os investidores do Hotel JP 
Resort & Convention, de Ribeirão Preto, em 
São Paulo. O empreendimento na cidade do 
interior paulista será o primeiro hotel da rede 
no mundo a receber a nova identidade visual 
da marca de luxo Royal Tulip, cujo lançamento 
está previsto para breve. A parceria aumentará 
o potencial comercial do grupo e permitirá 
que a Louvre Hotels Group Brazil dê mais um 
passo rumo ao seu plano de expansão, que é 
administrar 30 empreendimentos no País nos 
próximos cinco anos.

Com uma área de 50 mil m², o resort se 
adequará à nova marca de luxo em termos 
de produto e serviços, mas preservando o 
ambiente acolhedor e o atendimento atual 
de excelência.  O hotel conta com 156 suítes e 

apartamentos, 18 salas de eventos, incluindo 
dois salões com capacidade para até 600 
convidados cada, além de uma completa 
estrutura de lazer com quatro piscinas, duas 
saunas, spa, academia, lavanderia, dois 
restaurantes e american bar.

Marise Santos, Diretora do Hotel JP, afirmou: 
“A proposta nos pegou de surpresa, não estava 
em nossos planos a filiação a uma rede, mas a 
confiança que sentimos na Louvre Hotels Group 
Brazil e a solidez e a tradição da Louvre Hotels 
Group nos fizeram acreditar que seria uma 
ótima oportunidade para alavancar as nossas 
vendas. Estamos orgulhosos e felizes em fazer 
parte do grupo”. Paulo Michel, CEO da Louvre 
Hotels Group – Brazil, comentou: “Estamos 
contentes de fixar nossa bandeira na próspera 
cidade de Ribeirão Preto e também confiantes 
de que a marca Royal Tulip alavancará o 
potencial comercial do empreendimento 
nacional e internacionalmente. Além de 
agregar valor e diferenciais ao produto, 
certamente vão agradar aos hóspedes, atuais 
e os novos”.

Imagem aérea do empreendimento em Ribeirão Preto
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Nova gerente no Comfort Suites Oscar Freire
Adrianna Clarim – que exercia a função de Gerente 

geral do Go Inn São Paulo Jaguaré – assumiu a 
gerência geral do hotel Comfort Suites Oscar Freire, 
localizado na rua Oscar Freire, 1948, em Pinheiros, 
zona oeste de São Paulo. A profissional ingressou na 
Atlantica em 2013 no Go Inn São Paulo Jaguaré onde 
permaneceu por quase seis anos. Para sua nova gestão 
no Comfort Suites Oscar Freire, Adrianna enfatizou que 
seu objetivo será melhorar ainda mais a performance 
do empreendimento, reposicionando o produto e 
estruturando a estratégia de vendas.

Royal Palm Hotels & Resorts apresenta nova diretora
Priscila de Souza Domit assumiu o cargo de nova diretora 

Comercial e de Marketing. A executiva chega com o desafio 
de fortalecer o posicionamento do Complexo Royal Palm, 
ampliando o reconhecimento do produto no mercado. O 
empreendimento, finalizado recentemente, é composto 
pelo Hotel Contemporâneo, de categoria econômica, 
pelo hotel quatro estrelas Royal Palm Tower Anhanguera, 
pelo centro de convenções Royal Palm Hall e pelo Royal 
Palm Plaza Resort. Formada em Turismo e Hotelaria pela 
Unopar e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV - 
Fundação Getúlio Vargas, Priscila possui mais de 20 anos 
de experiência no setor hoteleiro. Acumula passagens 
pela rede Atlantica Hotels e pela Blue Tree Hotels, onde 
permaneceu por 14 anos antes de acertar sua ida para o 
grupo Royal Palm Hotels & Resorts.

João Paulo Berger assume gerência geral do Sheraton Santos Hotel
O executivo chega à Baixada Santista depois de 

15 anos à frente do São Paulo Airport Marriott Hotel e 
responderá diretamente a Gil Zanchi, Area General 
Manager do grupo no Brasil. Com ampla experiência 
em processos operacionais e foco na excelência do 
atendimento ao cliente, João Paulo terá como principal 
objetivo manter os bons resultados do primeiro ano 
de operação do empreendimento. Em seus primeiros 
365 dias, o Sheraton Santos Hotel recebeu cerca de 150 
mil pessoas e mais de 150 eventos, fruto da excelente 
estrutura tanto para o público de lazer quanto para a 
demanda corporativa, e à gastronomia requintada do 
restaurante português O Lagar.

Adriana Clarim

Priscila de Souza Domit

João Paulo Berger
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Pullman São Paulo Guarulhos 
Airport lança quarto Le Kids Club

O hotel localizado próximo ao aeroporto 
de Guarulhos acaba de lançar o Disturb 
Room Le Kids Club, um quarto temático para 
associados do programa de fidelidade Le Club 
AccorHotels. O sucesso do quarto temático 
Disturb Room “Jovens Titãs” foi tão grande 
que a marca resolveu transformar um de seus 
quartos em uma experiência inesquecível para 
os pequenos. A decoração do quarto conta 
com os personagens coloridos do Le Kids Club, 
além de desenhos dos pontos turísticos mais 
conhecidos do mundo.

O cuidado com as crianças é parte 
essencial do projeto: brinquedos educativos 
farão parte da experiência durante a estada O 
apartamento na categoria Premium Executive 
é conjugado, trazendo conforto ao hóspede 
e sua família. Apenas os associados podem 
reservar o quarto de número 814 do hotel 
Pullman Guarulhos, que ainda garante o 
desconto de 10% nas demais tarifas da rede e 
estacionamento cortesia.

Suítes grafitadas por Tico 
Canato foram apresentadas na 
Yoo2 Experience

O artista visual Tico Canato, grafiteiro e 
designer, assina o mural dos 11 novos quartos 
do Yoo2 Rio de Janeiro By Intercity na capital 
fluminense, que foram apresentados nos dias 

25 e 26 de outubro, na Yoo2 Experience.  Esse 
evento acontece anualmente, desde 2016, 
apresentando aos hóspedes e convidados 
o verdadeiro sentimento de se hospedar na 
marca de lifestyle. 

A festa contou com shows de Jesuton, 
Priscila Luz, DJ set de Luísa Viscardi e outras 
atrações. O evento, cujo tema é “Be Cariocally, 
Be Yoo2” – também marca o acréscimo de 
embaixadores ao time e a apresentação dos 
novos uniformes, assinados pela Colcci. A 
programação teve como foco gastronomia e 
música, proporcionando aos convidados o que 
a marca entende de alma local, como conta 
em seu DNA. 

Os recém-completados três anos da 
marca no Brasil são motivos para comemorar, 
segundo Marcelo Marinho, um dos diretores 
executivos da ICH, empresa responsável pela 
administração e proprietária do hotel junto com 
o fundo Pylos. “Conquistamos recentemente 
o título de bar com melhor vista da cidade, 
crescemos a taxa de ocupação no primeiro 
semestre (beirando os 70%), além de termos 
aumentado a operação com o acréscimo de 
novos quartos”, disse. A conquista também se 
deve ao fato do hotel ter sido credenciado no 
grupo Preferred Hotels & Resorts – principal 
associação de hotéis, resorts e residências 
de luxo, presente em 85 países, resultando no 
aumento de hóspedes internacionais.

A decoração do quarto conta com os personagens coloridos 
do Le Kids Club

O artista Tico Canato tem sua arte exposta 
em outros hotéis
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Hotel Deville Prime Cuiabá 
promove curso de formação 
profissional para camareiras

O Hotel Deville Prime Cuiabá irá disponibilizar 
entre os dias 18 a 30 de novembro, das 08h00 às 
12h00, um curso de formação profissional para 
camareiras. São 20 vagas com preferência para 
pessoas em busca do 1º emprego e pessoas na 
melhor idade – entre 40 e 50 anos - que estejam 
fora do mercado de trabalho e estrangeiros. O 
material didático e as aulas serão preparados 
por especialistas da Rede Deville. O curso terá 
duração de duas semanas e será 100% subsidiado 
pelo hotel: material didático, transporte, 
alimentação, uniforme e EPIs dos participantes. 

Michele Zarur Varella, Gerente Corporativo de 
Treinamento e Desenvolvimento da Rede Deville, 
explica que o curso é uma forma de resolver uma 
demanda interna para preenchimento das vagas 
de camareira, com mão-de-obra qualificada, 
além de gerar emprego para a hotelaria local. 

Entre os temas que serão abordados estão: história 
da hotelaria, atendimento ao cliente, normas 
de higiene, saúde e segurança, relacionamento 
interpessoal, rotinas diárias de uma camareira e 
as atividades interdepartamentais. 

Hotel Deville Prime Cuiabá oferece 20 vagas para essa 
capacitação profissional
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Roteiros de Charme associa 
cinco novos hotéis para 2020

A Roteiros de Charme firmou acordo com cinco 
novos hotéis para 2020. Foram selecionados para 
fazer parte da Associação no próximo ano: três 
unidades no Nordeste, sendo dois no Ceará (Vila 
Kalango, em Jericoacoara, e Carmel Charme Resort, 
em Aquiraz) e um no Rio Grande do Norte (Pousada 
Mi Secreto, em São Miguel do Gostoso); um no Sul 
(Morada dos Canyons, na Serra do Faxinal, em 
Praia Grande, Santa Catarina) e, outro, no Sudeste 
(Roots Resort, em Monte Verde, Minas Gerais). 
Exceto Monte Verde, os quatro demais destinos 
são inéditos na Roteiros de Charme. Com os novos 
empreendimentos, a Associação passa a contar 

com 73 hotéis, marcando presença em 66 destinos 
e 16 estados brasileiros.

A seleção dos hotéis que integram a Roteiros 
de Charme é feita anualmente por uma comissão 
formada por hoteleiros associados. Dezenas de 
hotéis se candidatam todos os anos. Para ganhar 
o selo, é necessário preencher alguns requisitos: 
conforto, qualidade de serviços, ter no máximo 70 
apartamentos e estar localizado em um destino 
com destacada beleza natural ou de importância 
histórica para o Brasil. Outra característica é o 
envolvimento dos proprietários na administração 
dos empreendimentos.

Um dos critérios da Roteiros é seguir princípios 
sustentáveis. Os hotéis são orientados por um 
código de ética e conduta ambiental desenvolvido 
em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Unep), organismo da ONU 
responsável por Meio Ambiente, com o qual a 
associação possui acordo formal de cooperação 
há 20 anos.

Hotel Quality Porto Alegre 
incorpora apartamentos de 
edifício anexo

O empreendimento localizado no bairro Moinhos 
de Vento, em Porto Alegre (RS), amplia suas 
dependências ao incorporar 40 apartamentos no 
novo edifício anexo. Com estrutura para long stay 

Após o curso, a expectativa é contratar 
imediatamente cinco camareiras e, de acordo 
com a demanda, inclusive ampliar para 
outras áreas do hotel, conforme o perfil das 
alunas. “Gostaríamos muito de dar não só uma 
oportunidade, mas uma profissão para as 
alunas e ajudá-las não só com um curso ou um 
emprego, mas, principalmente, com a retomada 
de sua dignidade e autoestima”, declara Michele. 

A iniciativa de desenvolvimento econômico e 
humano é uma parceria da Rede Deville com a 
ABIH e o Rotary Club de Cuiabá Cidade Verde. 

: Pousada Mi Secreto – São Miguel do Gostoso – RN



Mercado

89

Hot Beach Olímpia chega a um 
milhão de visitantes

O primeiro final de semana de primavera, 
com muito sol e calor em Olímpia, foi de festa no 
Hot Beach Olímpia. No sábado, 28 de setembro, 

o parque aquático atingiu a marca de 1 milhão 
de visitantes. Para celebrar o número, o parque 
aquático preparou uma surpresa: balões coloridos 
e uma chuva de papel picado caíram sobre Renan 
Zanquieta Taveira quando cruzava a catraca, 
revelando que ele era o visitante um milhão. 
Morador de Guarulhos, Taveira estava passando o 
final de semana com a família em Olímpia.

Para comemorar a marca, o Hot Beach 
presenteou Taveira com três brindes: vale de 
R$ 300,00 para consumir no interior do parque 
aquático, passaporte para entrada grátis no 
empreendimento durante um ano e um final de 
semana no Hot Beach Resort, que é um dos três 
resorts do Complexo Turístico Hot Beach, além da 
devolução dos ingressos que ele havia adquirido 
para a família no sábado. 

– voltada a hóspedes com necessidade de maior 
permanência n hotel –, as três novas categorias 
de acomodações estão equipadas com cozinha 
completa, Smart TV e sofá-cama casal. Algumas 
unidades possuem vista frontal para o Parque 
Moinhos de Vento.

De acordo com Gibran D. de Oliveira, Gerente 
geral do Quality Porto Alegre, o segmento long stay 
tem enorme potencial para crescer no Brasil. “A 
partir de cinco dias, a estada do hóspede já pode ser 
considerada long stay. Por isso, nossa ideia é fazer 
com que o hóspede sinta-se em casa, mas desfrute 
também de serviços de uma grande rede hoteleira, 
como a Atlantica Hotels”, afirma o executivo.

Com investimento de R$ 2,5 milhões, os novos 
apartamentos do pool estão aptos a atender os 
públicos mais exigentes do mercado corporativo, 
famílias e celebridades. “Agora, oferecemos um 
produto de excelência que está na ponta dos 
melhores empreendimentos long stay de Porto 
Alegre. Sentimos a necessidade de atender 
empresas com hóspedes mensalistas, além de 
famílias maiores que necessitam ficar no mesmo 
apartamento”, afirma Gibran.

Os apartamentos contam com uma mini cozinha e infraestrutura voltada a 
longa permanência

Comemoração para os clientes



Opinião

90

Governança Corporativa é pra já
Artigo de Juliana Bernardo*

Em setembro deste ano, um adolescente de 
doze anos caiu do nono andar de um hotel na 
cidade de Salvador/BA. Verificou-se que tratava-
se de acidente e peritos que analisaram o caso 
relataram, na ocasião, que no quarto em que 
o adolescente estava (acompanhado de seu 
tio) não havia rede de proteção nas janelas. 
Em resposta às investigações e especulações 
veiculadas na imprensa, o hotel manifestou-
se que, por tratar-se de condo-hotel, não teria 
responsabilidade sobre o ocorrido. De imediato, 
denotam-se alguns (grandes) problemas 
já identificados nessa curta narrativa. Nos 
apegaremos, no entanto, na questão estritamente 
jurídica e de eventual responsabilização do hotel 
pelo lamentável ocorrido. 

Um condo-hotel, trata-se de empreendimento 
hoteleiro com unidades autônomas que 
possuem escritura definitiva, administradas 
por uma operadora hoteleira. A compra de 
uma unidade de condo-hotel, portanto, visa 
somente a obtenção de renda por meio da 
participação societária, pois nesta modalidade 

de contrato há a renúncia ao direito de 
morar. Havendo a renúncia, conclui-se que há 
imediata descaracterização da unidade como 
imóvel, equiparando-se portanto à natureza de 
prestação de serviços.

Em razão da complexidade da matéria, 
há entendimento que a compra de um 
condo-hotel trata-se, na verdade, de um 
investimento coletivo, sujeitando-se, portanto 
suas operações à regulamentação prévia e 
fiscalizatória da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários, que nesse sentido, divulgou em 
agosto de 2018 regras para aquisição de 
condo-hotel, por tratar-se evidentemente de 
modalidade de participação societária.

Portanto, a nebulosidade que paira sobre o 
tema, certamente nos leva à seguinte reflexão: 
se quem adquire uma unidade de condo-
hotel não torna-se proprietário do imóvel 
diretamente, sendo tão somente um acionista 
do ofertante, as questões relativas à segurança 
e adaptabilidade do imóvel seriam de quem?

Fato é que, enquanto tais questões não forem 
consensuadas, tais ocorrências sempre serão 
vinculadas à administração do hotel, seja pela 
questão contratual (jurídica) ou a exacerbada 
exposição do hotel, que eventualmente pode 
se dar de maneira indevida, com veiculação de 
notícias nos meios de comunicação a respeito 
do ocorrido. 

O ponto crucial aqui é que, além da ausência 
de um alinhamento societário robusto e falta 
de um mapeamento de todos os riscos a que 
tal operação (venda do condo-hotel) estavam 
sujeitos, há notória falta de alinhamento dos 
princípios básicos de Governança Corporativa 
(a saber: transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade corporativa) com 
seus stakeholders. Evidentemente, eliminados 
alguns riscos preliminares, tragédias poderiam 
ter sido evitadas. 

Os problemas não param por ai. A Airbnb, 
famosa startup de US$ 31 bilhões que perturba 
o sono dos hoteleiros, anunciou recentemente 
que pretende abrir capital na Bolsa de Valores 
em 2020. Para que uma empresa possa estar 
listada na Bolsa, ela precisa atender à critérios 
mínimos estabelecidos pelo CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários, dentre eles, ter uma 
sua estruturação de gestão com comprovadas 
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boas práticas de Governança Corporativa. A 
velocidade com que a startup se preocupa e se 
antecipa para tais tendências societárias e de 
mercado é um sinal amarelo para a necessária 
adaptação do ramo hoteleiro. Se mesmo com 
todas as tendências de mercado apontando 
para a real necessidade de se implantar boas 
práticas de Governança Corporativa no setor, 
ainda não há um movimento ativo para isso, 
talvez a imposição legal auxilie. 

Em novembro de 2018, o sistema de reservas 
Starwood, marca da Marriot, foi invadido por 
hackers e, na ocasião, obtiveram acesso a 
dados de cerca de 500 milhões de pessoas. 
Sobre o caso, a Marriot informou que 327 
milhões de pessoas tiveram expostos, além dos 
dados pessoais, dados completos de cartões 
de crédito e informações sigilosas acerca da 
chegada e partida dos hóspedes. A multa pela 
ausência de controle por parte da empresa 
foi pesada: R$ 470 milhões. Em razão desse e 
outros graves acontecimentos relacionados 
ao tema, espelhada com suas peculiaridades 
na legislação americana FCPA – Foreign 
Corrupt Practices Act - nasce no Brasil a LGPD 
- Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709 
que terá vigência a partir de agosto de 2020). 
Resumidamente, a lei brasileira determina que 
as empresas devem ter certos cuidados no 
armazenamento de dados de pessoas físicas, 
evitando, portanto, o compartilhamento ilegal 
e não autorizado dos dados de seus clientes. 

Até a vigência da lei, que será a partir 
de agosto de 2020, diversas empresas tem 
instaurado verdadeiro processo de caça às 
bruxas em suas políticas de segurança da 
informação e estruturação de processos 
internos para minar a possibilidade de falhas 
em sua operacionalização. O descumprimento 
do que determina a lei, poderá gerar aplicação 
de penalidades às empresas, cujas sanções vão 
desde advertência, passando por publicização 
da infração, até multa estratosférica de 2% do 
faturamento da empresa, podendo chegar 
(pasmem!) Até 50 milhões de reais por infração. 
Se a preocupação dos administradores poderia 
ser algo relacionado a “não saber o que fazer 
para não infringir a lei”, ela dá um norte por onde 
deve-se começar. O legislador dedicou a Seção 
II, do Capítulo VII da lei para discorrer sobre as 

boas práticas de Governança a serem seguidas, 
detalhando, por exemplo, requisitos mínimos de 
controle que a empresa deve adotar.

Curiosamente, os hotéis possuem um setor de 
governança para as dependências do hotel (ou 
uma pessoa designada a exercer este papel), 
dedicando a ele a gestão das camareiras e 
dos profissionais responsáveis pela prestação 
de serviços, visando condições perfeitas 
de higiene, organização e atendimento. Por 
que, então, não haveria necessidade de ter a 
Governança Corporativa na gestão para que 
as coisas funcionem corretamente a partir 
do topo? Questionamentos relativos à como 
vincular a cultura da empresa (funcionários 
e colaboradores em geral) ao propósito dos 
gestores, atribuição de responsabilidades 
dentro do organograma do hotel, elaboração 
de políticas e regimentos internos que tornem 
viável o entendimento do que se espera 
de todos os envolvidos na organização, 
pareceres societários e suporte na condução 
da implantação das decisões tomadas pela 
gestão, mostram-se indispensáveis para a 
sobrevivência do ramo hoteleiro no Pais. 

A maioria das empresas do ramo, sequer 
contam com departamento jurídico interno, 
ou secretaria de Governança Corporativa 
que se responsabilize pela formalização 
das estratégias tomadas, sendo acionado 
advogado somente quando há necessidade 
de defesa judicial ou eventual acionamento 
do judiciário para discutir questões relativas 
à alvarás ou à redução de impostos. Além 
de minimizar riscos ao negócio, um atuante 
e eficaz sistema de Governança Corporativa, 
age positivamente com relação ao índice de 
satisfação dos stakeholders, considerando que 
o principal, neste caso, é o próprio hospede, 
proporcionando aumento significativo das 
recomendações,  publicidade espontânea 
aos hotéis que atuarem com boas práticas 
no setor e consequentemente aumento 
no retorno financeiro, pois cria valor ao 
negócio, acarretando no desenvolvimento da 
confiabilidade dos investidores. A adaptação 
para as boas práticas de governança 
corporativa não se dá, obviamente, da noite 
para o dia, mas começar é necessário. E 
precisa ser agora. 
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A importância da legalização 
dos Jogos no Brasil
Artigo de Manoel Cardoso Linhares*

As atualizações da Lei Geral do Turismo 
serão apreciadas em breve pelo Congresso 
Nacional, mas uma importante atividade não 
foi abordada em seu texto: a legalização dos 
jogos de azar, que significará a reabertura 

dos cassinos no país. Embora a proposta que 
pode regulamentar a questão já esteja pronta 
para ser analisada pelo plenário do Senado e 
da Câmara, e mesmo com sua alta relevância 
para o turismo do País, segue ainda dividindo 
as opiniões dos parlamentares. 

A Comissão de Turismo da Câmara dos 
Deputados e a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Turismo já entregaram um documento 
ao presidente Rodrigo Maia, defendendo a 
prioridade da legalização dos jogos – e não 
apenas dos cassinos – como fundamental para 
destravar investimentos, apoiar o crescimento 
da nossa economia e gerar empregos.

O presidente Rodrigo Maia espera um acordo 
entre os líderes da casa e os parlamentares que 
defendem a proposta para levá-la à votação 
no plenário. É preciso destacar também que o 
apoio do presidente Jair Bolsonaro à legalização 
é muito importante é fundamental para o 
andamento da proposta e sua aprovação no 
Congresso. 

Esse é um passo importante para a 
regulamentação de um setor que segundo 
estudos do Instituto Brasileiro Jogo Legal – IJL 
pode arrecadar cerca de R$ 20 bilhões por ano 
em impostos, gerar mais de 200 mil novos postos 
de trabalho, formalizar 450 mil empregos e 
desenvolver regiões em função do turismo. Mas 
enquanto discutimos acordos e aguardamos 
sua votação, não podemos esquecer que o 
Projeto de Lei 442/91, que tramita na Câmara 
sobre o tema, pode não ser o melhor caminho 
para a regulamentação dos cassinos.

Seria importante que o PL tivesse uma 
abrangência maior, para ir além de autorizar a 
abertura de cassinos e legalizar o jogo do bicho, 
bingo, máquinas BR1, apostas esportivas, jogos 
on-line e eletrônicos. Deveria ser discutida a 
possibilidade de funcionamento de pequenos 
cassinos, que não sejam integrados a resorts. 
Esta proposta é fundamental, pois possibilitaria 
o desenvolvimento de diferentes destinos, 
geraria ocupação nos hotéis periféricos e 
evitaria a concentração desta atividade apenas 
em grandes empreendimentos com tarifas 
subsidiadas pela arrecadação com o jogo.   

Muitos estudos e projeções já foram realizados 
mostrando vários aspectos positivos – aumento 
na arrecadação, geração de empregos e renda 

*Juliana Bernardo é Consultora e Advogada 
dedicada aos temas de Governança 
Corporativa, Diversidade, Compliance e 
Societário. Integrante da Comissão Permanente 
de Compliance do Instituto dos Advogados 
de São Paulo (IASP). Foi a única mulher a 
integrar a Comissão de Mercado de Capitais 
e Governança Corporativa da OAB/SP. Possui 
especialização em Auditoria Interna pelo 
Instituto de Acreditação e Gestão de Saúde, 
Pós-graduada em Processo Civil pela PUC/
SP, Bacharel em Direito pela USJT e Tecnóloga 
em Administração de Empresas. Palestra e 
ministra aulas sobre Governança Corporativa 
desde 2018, após trabalhar em reestruturação 
e implantação de soluções corporativas em 
empresas de grande porte no cenário nacional.

Contato:
E-mail: contato@julianabernardo.com.br
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Blogueiros de turismo são 
(sempre) confiáveis?

Artigo de Fabio Steinberg*

– que a legalização dos jogos poderia trazer 
para o país. O que temos defendido é que a 
partir da autorização do funcionamento dos 
cassinos, o trade turístico possa ser valorizado, 
com a criação de diversos novos destinos no 
país de forma planejada e estratégica. 

Nesse sentido, acreditamos que é fundamental 
a conscientização de toda sociedade sobre os 
benefícios que a legalização pode trazer para o 
país. Depois de décadas de proibição – desde 
1946, os cassinos são considerados ilegais no 
País – estamos diante de uma oportunidade 
de avançar no assunto, deixando para trás um 
pensamento antigo que leva o país a perder 
arrecadação através de impostos, que podem, 
por exemplo, financiar o turismo, a educação, 
a saúde e a segurança pública no Brasil, além 
de tirar da informalidade uma atividade que 
emprega milhares de pessoas. 

Há outros aspectos que precisam ser 
analisados e que são emblemáticos: no G20, 
além do Brasil, somente Indonésia e Arábia 
Saudita não legalizaram este setor, mas por 
questões religiosas. Assim, fica fácil perceber 
que estamos na contramão da maioria dos 
países – o jogo é legalizado em cerca de 75% 
dos membros da ONU e em 71% dos países da 
Organização Mundial do Turismo, e perdendo 
excelentes oportunidades de desenvolvimento 
não apenas do turismo, mas em toda sua cadeia 
produtiva e diversos outros setores que seriam 
impactados por suas atividades.

Os exemplos dos benefícios que os jogos 
trariam são diversos, sendo que alguns destinos, 
por exemplo, baseiam suas principais fontes de 
receita em torno dos jogos. Las Vegas, Punta 
del Este, Macau, Aruba, Viña del Mar e Mônaco 
são alguns exemplos de cidades que recebem 
enorme quantidade de turistas em busca de 
diversão e entretenimento nos seus cassinos.

O Brasil não pode perder essa chance. 
Precisamos avançar, chegarmos a um 
consenso e colocar esse assunto em pauta. A 
regularização dos jogos também em pequenos 
cassinos certamente será mais um fator de 
fomento econômico, formalizando a atividade 
e criando novos mercados e outros atrativos 
que certamente aumentarão os números do 
turismo brasileiro e, por consequência, os 
números da economia nacional, levando mais 

*Manoel Cardoso Linhares é Presidente 
da ABIH Nacional - Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis

É só abrir o Instagram ou Facebook e lá 
estão eles. Atendem pelo nome genérico de 
“blogueiros de turismo”. À primeira vista a 
diversidade de divulgações e a democratização 
da informação que representam parece uma 
notícia positiva. Mas as aparências podem 
enganar. Por trás deste oásis de textos e fotos, 
na maioria das vezes se esconde um deserto 
de seriedade editorial.

A categoria de blogueiros lembra um saco 
de gato. Nele se esconde um pouco de tudo. 
Desde os poucos que realmente entendem 
do riscado e orientam o viajante, até bem-
intencionados mochileiros que compartilham 
experiências, escritas em um idioma muito 
parecido com o português.

As redes sociais estão cheias de blogueiros 
e influenciadores, mas muita cautela para 
distinguir os sérios dos amadores e picaretas

desenvolvimento a várias regiões do país em 
pequenas e grandes cidades. 
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Isenção e independência 
O bom jornalismo – e isto se aplica também 

a blogs – exige isenção e independência, doa 

a quem doer. Mas é verdade que em setores 
como Turismo este exercício se torna mais 
espinhoso. Inúmeros fatores conspiram a favor 
da manipulação dos fatos e dissimulação da 
realidade. Eis alguns. O deslumbramento com 
a geografia e instalações de um novo local. 
O ambiente acolhedor cercado de gentilezas 
dos anfitriões. A personalidade cativante dos 
gestores e sua paixão sincera pelo que fazem. 
Ou, ainda, o charme irresistível e simpáticos 
brindes dos profissionais de relações públicas 
que “vendem o peixe”.

A tentação de viajar de graça e em troca 
de algumas linhas elogiosas sobre quem paga 
a conta é forte. Não é à toa que hoje em dia 
qualquer um que goste de viajar, e ainda por 
cima de graça, queira ser blogueiro.

Quanto ao consumidor, uma palavra de 
alento: nada substitui o bom senso. Como 
peixe estragado, dá para farejar de longe 
um blogueiro fajuto. Por exemplo, é preciso 
desconfiar de textos elogiosos demais, 
cobertos de adjetivos, recheados de marcas 
comerciais grifadas ou citadas a cada linha. 
Outro indicador: posts cheios de selfies, 
autopromoções e “egotrips”, nos quais o 
próprio blogueiro parece que quer ser mais 
notícia que o lugar ou fato em si.

Outra coisa: se um transporte, alimentação 
ou hospedagem for oferecida a título de 
cortesia (afinal nem todos podem arcar com 
as despesas) o autor honesto registra esta 
condição com total transparência.

Finalmente, não é prudente avaliar a 
importância de um blog apenas pelo número de 
curtidas. Afinal, ninguém garante a seriedade 
desta gente anônima que apoia entusiástica 
e massivamente textos e fotos de pretensos 
“influenciadores digitais”.

*Fábio Steinberg é jornalista e fez carreira 
executiva em comunicações na IBM, AT&T, Hill 
& Knowlton, e Rede Globo. Escreve para o site 
Turismo Sem Censura!, de forma independente 
e isenta, sobre todos os assuntos que envolvem 
o universo de viagens e turismo, assim como 
colabora com outras publicações.

Picaretas explícitos
Mas há um grupo particularmente perigoso. 

Trata-se dos picaretas explícitos. A sua marca 
registrada é falar exageradamente bem de um 
lugar, que com certeza patrocina os elogios 
abundantes. Isto é feito em forma de anúncios, 
vantagem comercial, ou através de cortesias 
de estada para os titulares do blog, familiares 
e amigos.

Ao abrir mão de qualquer avaliação séria, 
honesta e isenta, estas pessoas enganam 
não só o incauto leitor, mas prestam um 
imenso desserviço ao turismo. Vendem como 
verdadeiras maravilhas do Universo desde 
hotéis decadentes e lugares sem qualquer 
atrativo, até embustes explícitos embalados 
como se fossem “experiências inesquecíveis”.

A internet tem destas coisas. Ao democratizar 
o acesso, permitiu misturar o bom com o ruim. 
No caso do Turismo, diante de tanta oferta de 
blogs de viagens, fica cada dia mais difícil 
saber em quais confiar. Como ignorar os 
que são fake news, têm viés comerciais, ou 
enfrentam conflitos de interesse?

Blogueiros desonestos exaltam ou 
exageram qualidades por vezes inexistentes de 
estabelecimentos, destinos e produtos que os 
patrocinam. Por isto estes pretensos especialistas 
atendem muito mais aos seus interesses pessoais 
e financeiros do que os do leitor.

Alguns destes blogs são folclóricos, textos à 
parte. Tem uns com vídeos e fotos de meninas 
que se deixam fotografar de costas em trajes 
sumários enquanto deslumbram alguma 
cachoeira de plantão em serra perdida nos 
rincões do Planeta. Ou então um sujeito 
deslumbrado que enverniza sua selfie em 
algum museu do mundo usando obra de arte 
icônica tipo Mona Lisa como pano de fundo. 
Ou ainda um maluco-beleza que se pendura 
arriscadamente em monumento famoso 
para que as lentes possam captar seus cinco 
minutos de fama.
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da rede IHG na Colômbia. O hotel pertence a marca 
Grupo Contempo e será gerenciado pelo oxo Hotel. 
Os apartamentos possuem um design moderno, 
confortáveis camas king-size ou duas camas 
queen-size, com travesseiros macios ou firmes para 
uma noite de sono repousante. As janelas possuem 
quatro camadas de vidro para reduzir o ruído 
externo, há também uma TV Led de 42” com mais 
de 100 canais, mesa, ferro e tábua de passar roupas, 
frigobar e cafeteira com café de cortesia.

Holiday Inn Express 
Cartagena Manga é 
inaugurado na Colômbia

O empreendimento pertencente a rede 
IHG - InterContinental Hotels Group entrou em 
operação no último dia 4 de outubro.  Conta com 91 
apartamentos e esse hotel marca a 15ª propriedade 

Em plena expansão, marca 
ibis Budget chega a Santiago 
do Chile

O ibis budget Santiago Providencia abriu suas 
portas recentemente na capital do Chile para 
receber hóspedes que buscam a melhor localidade 
com preços competitivos. Está localizado no bairro 
Montt, um emergente polo gastronômico, histórico e 
cultural de Santiago. O empreendimento conta com 
151 apartamentos climatizados para até três pessoas, 
com design intuitivo e funcional, wi-fi gratuito, TV 
a cabo, tarifas econômicas e serviços adicionais 
como fast check-out, loja de conveniência 24 horas 
e bufê de café da manhã. A decoração conta com 

Visão do Holiday Inn Express

ibis budget chega a Santiago do Chile. O hotel é ideal para receber quem deseja autonomia e simplicidade
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Meliá abre novo hotel de luxo 
na Tanzânia

A Meliá Hotels International inaugurou o Gran 
Meliá Arusha, seu novo resort de luxo no norte da 
Tanzânia. 20 minutos do aeroporto de Arusha e a 45 
minutos do Aeroporto Internacional de Kilimanjaro. 
O novo empreendimento fica localizado no coração 
da cidade, e marca a estreia do Gran Meliá Hotels & 
Resorts na África. O hotel tem 171 quartos decorados 
em estilo contemporâneo, proporcionando aos 
hóspedes uma atmosfera de relaxamento e 
sofisticação, com varandas privativas e vistas 
panorâmicas do Monte Meru e dos jardins do hotel. 
Além disso, também é atrativo para o turismo de 
negócios, com espaço para eventos e reuniões 

um mural de 40 m2 retratando lugares típicos de 
Santiago, como a Orla, o Teleférico, o Parque das 
Esculturas e o Bairro Bellavista. Nele, a capital do 
Chile é apresentada como um cenário em que 
os esportes urbanos e a arte urbana convergem, 
incluindo o skate, a bicicleta e o grafite.

Palisociety anuncia abertura do 
Palihouse Miami Beach

O empreendimento entrou no diversificado 
portfólio de marcas independentes de hotéis e 
restaurantes premiados. Esse o sétimo hotel da 
Palisociety e o primeiro na costa leste dos Estados 
Unidos. Originalmente The Greenbrier Hotel, criado 
na década de 1940, o Palihouse Miami Beach 
está localizado na Indian Creek Waterway, em 
um prédio Art Deco recentemente restaurado, 
a dois quarteirões da praia e próximo a alguns 
dos melhores destinos de compras, restaurantes, 
arte e cultura da região. O hotel possui 71 quartos 
e estúdios espaçosos, com acomodações king e 

queen sizes, a maioria com cozinhas americanas, 
que foram redesenhadas e renovadas em uma 
mistura eclética de espaços contemporâneos e 
vintage, com móveis que atendem à estética de 
design inspirada no Mediterrâneo.

Fachada do recém inaugurado Palihouse Miami Beach
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Waldorf Astoria anuncia primeiro 
resort de luxo no México

A marca de hotéis de luxo da Hilton, anunciou a 
inauguração do Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, 

com capacidade para até 600 pessoas. Alinhado 
ao compromisso ambiental da Meliá, o Gran Meliá 
Arusha foi projetado com materiais sustentáveis 
e sem plásticos descartáveis, além de possuir um 
engarrafador de água no próprio hotel e um pomar 
de produtos sazonais para o restaurante.

que transforma o The Resort at Pedregal no primeiro 
hotel da marca no México. O Resort e Spa, que 
tem classificação de cinco estrelas da Forbes, foi 
adquirido por afiliados da Walton Street Capital 
México e convida agora os hóspedes a desfrutar de 
experiências de inspiração mexicana inesquecíveis 
por meio dos serviços True Waldorf Service que 
a marca oferece. O novo empreendimento está 
localizado no espaço em Cabo San Lucas. Oferece 
119 quartos e suítes em estilo residencial, sendo as 
Dos Mares, de um e dois quartos, de frente para o 
mar, além da suíte presidencial, todas com piscinas.

O Hotel Tanzania Gran Meliá Arusha faz parte do plano de expansão da rede em paraísos naturais

O novo empreendimento está localizado no espaço em Cabo San Lucas
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Uniflex cria linha de persianas para 
ambientes corporativos

Term apresenta novo modelo de toalheiro 
térmico

Alinhada com as tendências sustentáveis, Saga 
Systems lança cartão de acesso em madeira reciclável

Banco íris, criado pela Butzke, possui 
iluminação com energia solar 

A Uniflex, marca de proteção solar como rolôs, persianas e cortinas, criou a 
linha Thermoscreen para ambientes corporativos, com bloqueio de luz natural 
no ambiente e controle de incidência de raios solares.

Outro destaque da linha está na abertura das tramas, diferentes para os 
mais variados tipos de fachadas. A Thermoscreen 3001, por exemplo, possui 
fator de abertura de 1% e largura de 2500 mm, ou seja, com esta trama há 
pouca entrada de luz no ambiente. Desse modo, é possível controlar a entrada 
dos raios solares de acordo com o lado da nascente e do poente do sol. São 
produzidas com fio de poliéster e PVC e possuem três modelos: Thermoscreen 
3003, Thermoscreen 3005 e Thermoscreen 3010.

Contato: www.uniflex.com.br.

A Term – empresa fabricante de toalheiros térmicos – mantém a toalha 
dos hóspedes aquecidas e com sensação de bem estar após o banho. Isso 
com baixo consumo de energia, podendo deixar ligado o tempo que for 
preciso. A empresa possui certificado pelo INMETRO, e com 3 anos de garantia. 
Além de poder contar com assistência técnica direto com o fabricante, o 
toalheiro da Tem ainda ajuda a evitar a proliferação de fungos e bactérias. 
Contato: www.toalheirosterm.com.br.

Sempre atentos às tendências mundiais como a eliminação de plástico em 
muitos hotéis no mundo, a Saga Systems passa a oferecer para seus clientes 
de Fechadura Eletrônica os cartões (para abertura da porta) feitos em madeira 
reciclável. Esse material, além de resistente, não polui o meio ambiente. 

Contato: www.sagasystems.com.br

O designer da Butzke, Marcelo Bicudo, inspirado no olho humano, 
criou o banco íris. A peça, redonda e de concepção estrutural peculiar, 
proporciona efeito de iluminação proveniente de dispositivo central 
regulável, alimentado por energia solar. Ideal para ambientes externos, 
funciona como uma escultura de luz no período da noite. E tem emprego 
versátil, como banco ou como mesa de centro.

Contato: www.butzke.com.br.






