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Brasília-DF, 15 de novembro de 2020. 

 
Prezados Investidores, Colaboradores e Parceiros, 

 
 

           Em nome do GRUPO NOBILE, esperamos que estejam bem e com boa 
saúde. 
 
 Completamos nove meses no enfrentamento da pandemia e começamos 
a perceber uma melhora da demanda nos empreendimentos do nosso portfólio, 
situados em todas as regiões do Brasil, e também no Chile e no Paraguai.  

 
Em dados consolidados da rede, comparando outubro com setembro, 

obtivemos um crescimento de 24% na taxa de ocupação e de 40% em receita 
de diárias, também reflexo do crescimento no valor da diária média da rede no 
período. A taxa de ocupação consolidada da rede NOBILE no mês de outubro 
foi de 43%, com alguns empreendimentos atingindo ocupação acima de 60% em 
mercados que estão reagindo melhor à crise provocada pela pandemia. 

 
Compartilhamos com todos vocês a nossa alegria com o resultado do 

último trimestre divulgado pela ABRACORP (Associação Brasileira de Agências 
de Viagens Corporativas), o qual situa a REDE NOBILE na 4ª posição em 
produção/ vendas de diárias e a que apresentou menor queda de receita, 
comparando 2020x2019. Esse resultado nos confirma que a estratégia do nosso 
time de inteligência corporativa de vendas e da nossa equipe comercial dos 
hotéis é muito competitiva e eficaz. 

 
Neste mês de novembro, considerando o que já temos em vendas 

confirmadas e o forecast/ previsão de receitas até o final do mês, conseguiremos 
melhorar a performance em relação ao mês de outubro. Estamos mais animados 
com a evolução dos indicadores de performance do nosso portfólio, mas 
conscientes de que muito ainda temos que recuperar, principalmente naqueles 
mercados que estão apresentando retomada de demanda mais lenta. 

 
Outro dado importante é que nosso time tem conseguido reduzir a 

inadimplência de clientes que possuem faturas em aberto com nossas 
operações desde o início da pandemia. Vender é bom. Melhor, ainda, é receber. 
Esses recebimentos nesse momento que atravessamos é de suma importância 
para o fluxo de caixa dos empreendimentos.      
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O Comitê de Crise para enfrentamento do Covid-19 do Grupo Nobile 

continua trabalhando incansavelmente, prestando suporte, informando, 
instruindo, treinando, controlando e diligenciando as rotinas junto aos líderes e 
equipes dos empreendimentos sob nossa gestão, licenciados e associados, 
sempre priorizando a saúde dos nossos funcionários, clientes e parceiros, com 
os quais temos mantido uma comunicação constante e transparente.  
 

Continuamos otimistas com o futuro do mundo, do Brasil e com as 
perspectivas para os investidores e empresas que possuam estratégia de médio 
e longo prazo. Nós do Grupo NOBILE estamos convictos de que a estratégia 
traçada pelo nosso Comitê de Crise para enfrentamento do Covid-19 e as 
ações diligentes dos nossos colaboradores têm gerado resultados positivos. 
Seguiremos colocando as pessoas no centro estratégico da companhia, pois só 
as pessoas certas nos lugares certos farão a diferença na retomada e 
promoverão vantagens competitivas aos negócios em curso. 
 
A todos remeto votos de plena saúde, meus agradecimentos pela confiança 
depositada no nosso time e o meu cordial abraço.  
 
 
Vamos em frente! 
 
 
Roberto M. Bertino 
Fundador e Presidente 
Grupo Nobile 
 
 

 


