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Mantendo há 21 anos nosso compromisso de 
apresentar mensalmente informações de altíssimo 
conceito e credibilidade editorial, eis a edição 
227 de março. Ela tem como matéria principal o 
anúncio dos fornecedores da hotelaria que mais se 
destacaram ano passado, assim como a melhor rede 
e implantador hoteleiro que eles se relacionaram.

Confira uma entrevista exclusiva com Leonardo 
Lido, Diretor de Desenvolvimento para o Brasil da 
rede Hilton que está com uma grande expectativa 
de crescimento no País nos próximos anos. E o 
que os hotéis fazem com as sobras de alimentos 
produzidos nas cozinhas ou deixados nos pratos dos 
hóspedes? Confira numa matéria super especial.

Vale também a leitura para ver os impactos 
que a variante ômicrom teve na hotelaria e setor 
de turismo no Brasil. Outras matérias também são 
apresentadas para que fique bem atualizado dos 
últimos fatos e acontecimentos desse setor tão 
dinâmico chamado hotelaria. A todos uma ótima 
leitura e até nosso encontro em abril  
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Leitura prazerosa
“Em nossa caminhada enquanto gestores, uma necessidade basilar é estarmos 

informados, atualizados e conectados ao mundo hoteleiro e seu ecossistema. À vista 
disso, contar com um veículo de credibilidade como a Revista Hotéis, que há décadas 

suporta os profissionais do trade em suas decisões e atualização profissional, com reportagens 
atuais e de conteúdo altamente relevante, é confortante a todos nós. Além de tudo isso, é prazeroso 
a leitura de cada edição. Obrigado Revista Hotéis por tanto e que tenham vida longa”.

Diretor Executivo da Blue Empreendimentos

Sady Viana 
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Hilton está de olho nas 
oportunidades do Brasil para 

crescer ainda mais
A Hilton é uma das maiores redes 

hoteleiras do mundo com 6800 
propriedades divididas em 18 marcas, 
presentes em 122 países. No Brasil conta 
atualmente com 11 hotéis divididos em seis 
marcas no Brasil, com planos para colocar 
em operação em breve duas novas marcas, 
a Motto by Hilton e Tru by Hilton.

Mas diante das oportunidades 
apresentadas pelo Brasil e grande portfólio 
de marca conhecidas mundialmente, 
a Hilton mantém um time dedicado de 
desenvolvimento e se prepara para crescer 
ainda mais, inclusive analisa oportunidades 
para implantar marcas de luxo, pois os 
brasileiros são os maiores consumidores de 
artigos de luxo da América do Sul. Confira 
nessa entrevista exclusiva com Leonardo 
Lido, Diretor de Desenvolvimento para o 
Brasil da rede Hilton

Revista Hotéis - Como a rede Hilton está 
posicionada no mundo? Quantos hotéis 
possuem e quais são as bandeiras? 

Leonardo Lido - Ao longo do último século, 
a Hilton se tornou uma das maiores e mais 
vibrantes empresas do setor, com mais de 
6800 propriedades divididas em 18 marcas, 
presentes em 122 países. As bandeiras da 
Hilton incluem Waldorf Astoria Hotels & Resorts, 
LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, 
Canopy by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels 
& Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree 
by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, 
Embassy Suites by Hilton, Tempo by Hilton, 
Motto by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by 

Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton 
e Home2 Suites by Hilton. Todas essas marcas 
foram desenvolvidas para complementarem, 
e não competirem, uma com as outras. Cada 
uma dessas marcas atende a necessidades 
específicas de mercado que identificamos.

R.H - Com esse amplo portfólio de marcas 
em diversas categorias, o crescimento da rede 
Hilton no Brasil não é conservador, pois outras 
redes internacionais chegaram ao Brasil 
depois da Hilton e já cresceram bem mais. Que 
análise você faz a respeito?

L.L - O Brasil continua a receber marcas 
globais de hotelaria, o que faz do país um 
destino ainda mais atraente tanto para os 
viajantes internacionais quanto os nacionais. 
A Hilton está focada em crescer de forma 
sustentável no Brasil, por meio de parcerias 
com donos e investidores que compartilham da 
nossa visão de longo prazo para o país e estão 
alinhados com o desenvolvimento de novas 
propriedades e a introdução de novas marcas 
que atendam às necessidades do mercado. Por 
exemplo, estamos inaugurando o primeiro Tru 
by Hilton no Brasil em Criciúma neste semestre, 
pois percebemos uma demanda crescente por 
hotéis que oferecem preço acessível com um 
amplo catálogo de amenities na região. Os 
hotéis da Tru by Hilton são fáceis de construir, 
operar e manter, baseados em um protótipo 
flexível projetado para entregar bastante valor 
aos proprietários. Temos sentido um enorme 
interesse do mercado e temos planos de 
expandir a marca no Brasil e na América Latina.

As conversões, que acontecem quando um 
hotel independente se junta à marca Hilton ou 
muda de outra bandeira para a Hilton, também 
são uma grande parte da nossa estratégia. No 
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começo de fevereiro demos boas-vindas ao 
recém-convertido Hilton Porto Alegre, e em 
setembro de 2021, O Almenat Hotel, em Embu 
das Artes/SP, foi convertido em um Tapestry 
Collection by Hilton, o primeiro da marca na 
América Latina.

R.H - Quais são as marcas da Hilton que já 
estão implantadas no Brasil e em quais cidades? 

L.L - Em 31 de Dezembro de 2021, a Hilton 
mantinha 11 hotéis em sete cidades brasileiras. 
As propriedades atuais da Hilton incluem: 
Canopy by Hilton São Paulo Jardins, DoubleTree 
by Hilton São Paulo Itaim, Hampton by Hilton 
Guarulhos Airport, Hilton São Paulo Morumbi, 
Hilton Barra Rio de Janeiro, Hilton Rio de Janeiro 
Copacabana, Hilton Garden Inn Belo Horizonte, 
Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Hilton 
Garden Inn Santo André, Hilton Garden Inn Itajaí 
e Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection 
by Hilton. Este ano, adicionamos o Hilton Porto 
Alegre ao nosso portfólio.

A Hilton também vai inaugurar o Tru by 
Hilton Criciúma, marcando a inauguração da 
marca na América Latina. A introdução de 
uma nova marca no país e também na região 
é um passo importante para o crescimento da 
Hilton no mercado latino-americano. Nossa 
expectativa é de que veremos mais demanda 
por hotéis modernos, novos e acessíveis, o que 
deve guiar o crescimento da marca Tru by 
Hilton na região.

R.H - Qual é o modelo de expansão da rede 
Hilton no Brasil? Pretendem fazer aporte de 
recursos próprios em novos hotéis ou vão crescer 
com franquias e administração de terceiros?

L.L - A Hilton possui um modelo de negócios 
de baixo capital e não é dona dos hotéis 
diretamente. Como uma empresa de gestão, 
nosso foco é em maximizar o retorno para 
nossos proprietários. Com quase um século 
de experiência em hotelaria, a Hilton traz um 

enorme volume de recursos, ferramentas e 
talentos para os seus hotéis, e o resultado são 
vantagens competitivas significativas.

Continuamos trabalhando muito perto de 
nossos franqueados para inaugurar novas 
propriedades e facilitar a conversão para 
todas as nossas 18 marcas. Cada marca 
oferece um protótipo distinto, porém flexível, 
que ajuda nossos franqueados a materializar 
seus projetos. Nosso time de desenvolvimento 
trabalha muito próximo dos proprietários 

O Brasil continua a receber marcas 
globais de hotelaria, o que faz 
do país um destino ainda mais 
atraente tanto para os viajantes 
internacionais quanto os nacionais. 

O Hilton São Paulo Morumbi é uma das unidades de 
maior sucesso da rede Hilton no Brasil.
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durante todo o processo. Os franqueados 
também recebem suporte e recursos do motor 
comercial da Hilton e ganham acesso à rede 
Hilton Honors, que possui 128 milhões membros 
ao redor do mundo.

A Hilton foi uma das primeiras empresas 
do setor a criar um time dedicado de 
desenvolvimento para a América Latina e 
Caribe, que guia nossos planos de expansão 
na região. Faço parte deste time, como Diretor 
de Desenvolvimento para o Brasil. Este time 
nos dá uma vantagem competitiva, já que 
temos especialistas em desenvolvimento 
que entendem as nuances dos mercados 
locais e conseguem guiar uma estratégia de 
crescimento saudável.

R.H - Como vocês lidam com os interessados 
em investir numa marca Hilton no Brasil, pois 
muitas vezes investir num hotel é questão de 
ego pessoal.

L.L - O primeiro passo para o desenvolvimento 
de um novo hotel é a construção de um 
relacionamento de confiança mútua com 
potenciais proprietários e investidores, e é 
esse o motivo pelo qual a Hilton investiu para 
criar um time de desenvolvimento regional 
com presença local, para oferecer suporte 
personalizado. Trabalhamos sempre para 
deixar nossos parceiros seguros e confortáveis, 
falando a língua local. Além disso, o time de 
desenvolvimento no Brasil busca oferecer 
soluções customizadas, e não prescritas, 
para nossos potenciais proprietários, para 
que eles alcancem o sucesso. Investir na 
indústria hoteleira, em qualquer país, é uma 
oportunidade incrível, porém intrincada. Por isso 
é importante entendermos a visão de nossos 
futuros parceiros. A partir daqui, trabalhamos 
juntos para identificar a marca correta, no local 
certo e na hora certa. É assim que o modelo de 
alta transparência e focado nos proprietários 
tem gerado valor para os donos de hotéis Hilton 
durante mais de um século.

R.H - O que representa o Brasil nos planos 
de crescimento da Hilton e como se encontra 
as novas aberturas e o pipeline?

L.L - A Hilton continua sendo uma das 
gigantes globais de hotelaria com maior 

crescimento na região latino-americana, e 
o Brasil é ponto focal desses esforços. Nosso 
time de desenvolvimento continua buscando 
os parceiros ideais, localidades perfeitas e as 
marcas certas para aumentar nosso portfólio 
no país. A força de nossas marcas, junto de 
nossa presença global cria efeitos de rede 
poderosos que reforçam nossa estratégia 
de entregar valor para nossos clientes, 
proprietários e acionistas.

Em cinco anos, triplicamos a nossa 
presença no país, que também tem servido 
de plataforma para o lançamento de várias 
de nossas marcas na América do Sul. A Hilton 
lançou as suas categorias com foco em lifestyle 
com o primeiro Canopy by Hilton em São Paulo 
e o primeiro Tapestry Collection em Embu das 
Artes, o que demonstra o potencial que vemos 
no país. E continuaremos a focar esforços no 
país com o lançamento das marcas Motto by 
Hilton e Tru by Hilton em breve.

R.H - Como vocês estão desenvolvendo as 
marcas Motto by Hilton e DoubleTree by Hilton, pois 
em breve algumas cidades no Brasil terão essas 
marcas. Elas serão o carro chefe do crescimento?

L.L - Com 18 marcas líderes, premiadas e 
preferidas por quase 128 milhões de membros 
do Hilton Honor, estamos sempre procurando 
pela oportunidade certa, no local certo e na 
hora certa para expandir nossa presença no 
Brasil. Motto by Hilton e DoubleTree by Hilton 
são duas destas marcas, mas dependendo 
do projeto, mercado e necessidades de 
negócios, vemos oportunidades para todas 
as nossas marcas crescerem no país. O Brasil 
não se resume a destinos como São Paulo e 
Rio de Janeiro – vemos enorme potencial 
em outras cidades, dada a nossa presença 
e reconhecimento em âmbito regional e 
internacional. Reconhecemos a importância 
de destinos como São José do Rio Preto, 
Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Canela, Chapecó, 

Em cinco anos, triplicamos a nossa 
presença no país, que também 
tem servido de plataforma para o 
lançamento de várias de nossas 
marcas na América do Sul
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entre muitas outras. DoubleTree by Hilton São 
Paulo Itaim foi o nosso primeiro hotel no País, 
inaugurado em 1999, e demonstrou que esta é 
a bandeira ideal para as áreas metropolitanas 
no Brasil. Este ano, vamos inaugurar o 
DoubleTree by Hilton Porto Alegre.

R.H - Pretendem trazer alguma outra marca 
em breve ao Brasil? Existe espaço para alguma 
marca de luxo?

L.L - Estamos sempre buscando por 
oportunidades para lançar novas bandeiras 
no mercado, quando o cenário é positivo 
para tal. Essa metodologia cuidadosa de 
desenvolvimento é como garantimos que 
nossas propriedades estão sempre antenadas 
com as necessidades dos viajantes. O Brasil 
apresenta grandes oportunidades para o 
mercado de luxo, tanto para os viajantes 
nacionais quanto internacionais. Os brasileiros 
são os maiores consumidores de artigos de 
luxo da América do Sul. Esperamos lançar 
nossas marcas de luxo no País, no tempo certo 
e com as oportunidades certas.

R.H - Recentemente a Hilton implantou 
a bandeira Tapestry Collection no Almenat 
Hotel em Embu das Artes. O que os motivou 
a fazerem essa parceria? Essa marca pode 
chegar a outros destinos no Brasil em breve?

L.L - O Tapestry Collection by Hilton é uma 
seleção de hotéis independentes originais 
e exclusivos com muita personalidade, e o 
Almenat Hotel se encaixava perfeitamente 
na marca. Embu das Artes foi uma escolha 
natural, por sua proximidade à São Paulo, e 
ao mesmo tempo em um ambiente relaxante 
para famílias e amigos que querem aproveitar 
a natureza e a vida ao ar livre.

Esta é a vantagem do Tapestry Collection by 
Hilton – quando um hotel se associa à marca, 
os proprietários recebem recursos e suporte, e 

os hóspedes recebem ofertas especiais, com o 
nível de serviço reconhecido da Hilton. Vemos 
excelentes oportunidades para a expansão da 
Tapestry Collection by Hilton no País.

R.H - Na sua opinião, quais são os gargalos 
para se desenvolver um hotel no Brasil?

L.L - A Hilton tem gerenciado hotéis no Brasil 
por mais de 50 anos. O fato de termos uma 
marca forte e reconhecida, excelentes canais 
de distribuição, um programa de fidelidade 
premiado como o Hilton Honors, e a experiência 
em gestão da Hilton Management Services, 
tudo isso pavimenta o caminho para nosso 
sucesso no mercado. O Brasil é um mercado 
dinâmico e estamos confiantes em nossos 
planos de expansão para o país.

O mercado de hospitalidade no Brasil 
é bastante competitivo, em especial nas 
localidades mais buscadas. É por isso que 
termos um time dedicado ao desenvolvimento 
atuando diretamente no país nos dá uma 
vantagem. Conseguimos auxiliar nossos 
proprietários com protótipos regionalizados, 
treinamentos e acesso aos melhores projetistas 
e empreiteiras de confiança. Também temos 
um entendimento profundo do mercado e seus 
desafios locais, de forma que conseguimos 
ajudar nossos parceiros a contornar qualquer 
situação que possa ocorrer durante o processo 
de desenvolvimento de um hotel com a Hilton.

R.H - Como você enxerga a Hilton no Brasil 
nos próximos anos?

L.L - O Brasil tem sido um dos nossos 
principais focos de desenvolvimento e 
vai continuar a receber atenção especial 
nos próximos anos. Ainda existem muitas 
oportunidades para crescermos o nosso 
portfólio, tanto expandindo nossas operações 
em mercados já estabelecidos quanto abrir 
novos mercados por meio de parcerias com 
nossos franqueados.

O Brasil não se resume a destinos 
como São Paulo e Rio de Janeiro – 
vemos enorme potencial em outras 
cidades, dada a nossa presença 
e reconhecimento em âmbito 
regional e internacional

O Tapestry Collection by Hilton é uma 
seleção de hotéis independentes 
originais e exclusivos com muita 
personalidade, e o Almenat Hotel se 
encaixava perfeitamente na marca.
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Variante ômicron não afeta a volta por cima do turismo e da hotelaria
Especialistas dos segmentos de turismo e hotelaria compartilham projeções para 2022 e são 

unânimes: retomada continua em curso ascendente

O ano de 2022 começou agitado para a 
indústria. Mesmo com o sucesso da campanha de 
vacinação entre adultos e início da imunização de 
crianças, a Ômicron, variante do novo coronavírus e 
a terceira onda da pandemia, reacenderam alertas 
e preocupações com a segurança sanitária e com 
protocolos de prevenção à infecção com o vírus e 
suas mutações. Apesar disso, não houve impacto 
negativo na retomada dos setores de turismo e 
de hotelaria, outrora denominados como os mais 
afetados pela pandemia em 2020.  

Especialistas e players da indústria são unânimes 
em afirmar que nem a terceira onda e a Ômicron 
tiveram peso suficiente para causar uma retração 

nos mesmos moldes da iniciada em março de 2020, 
época da primeira onda e da quarentena aderida 
pelos estados brasileiros, quando só funcionaram 
normalmente serviços considerados essenciais. 

O início da pandemia e os primeiros meses, 
com a quarentena dos estados, fechamento 
de fronteiras e outras restrições, causaram um 
impacto nunca antes visto para o turismo e para 
as cadeias produtivas que compõe essa indústria, 
como a hotelaria e a alimentação fora do lar. Muitos 
hotéis e restaurantes acabaram sucumbindo e 
encerrando definitivamente suas atividades. Hoje, 
quase dois anos depois da explosão da COVID-19 
em nível mundial, o turismo, a hotelaria e o setor 

A variante Ômicron não teve força para interromper a retomada dos setores de turismo e hotelaria
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de eventos já encontram-se em processo de 
retomada. A última Equipotel, em 2021, realizada 
de forma presencial, é um exemplo de sucesso de 
vendas, visitação e principalmente, do desejo do 
profissional pelo encontro com seus clientes, dos 
novos negócios firmados ‘olho no olho’. Também 
os hotéis começaram a registrar satisfatórios 
desempenhos nos índices de ocupação, que foram 
crescendo gradativamente e em alguns períodos, 
superando os índices da era pré-pandemia.

O que é a Ômicron
A variante denominada Ômicron, do vírus 

SARS-CoV-2 teve sua primeira aparição na África 
do Sul e foi categorizada como preocupante 
pela OMS – Organização Mundial da Saúde, em 
26 de novembro de 2021. Sua propagação foi 
rápida: na terceira semana epidemiológica de 
2022 (16 a 22 de janeiro), a variante já respondia 
por 99,7% das amostras positivas sequenciadas 
no Estado de São Paulo, segundo dados da Rede 
de Alerta das Variantes.

A Ômicron tem mais de 30 mutações presentes 
na proteína Spike, responsável por levar o vírus 
para dentro do organismo. A variante tem potencial 
maior de transmissibilidade e infecta de forma mais 
veloz os tecidos do trato respiratório superior, ao 
invés dos pulmões, contribuindo para a sua maior 
disseminação. A variante causa doença leve, o 
que pode levar a uma menor taxa de detecção e 
consequentemente, aumento de transmissão. Sua 
subvariante denominada BA.2 é mais contagiosa, 
mas tem o mesmo nível de severidade da original, 
segundo informações da OMS.

No entanto, as vacinas demonstram eficiência 
contra a variante. Segundo o Painel Coronavírus, do 
Ministério da Saúde, entre 26 de dezembro de 2021 e 
1º de janeiro de 2022, foram registrados 22.283 novos 
casos de COVID-19 e 670 óbitos. Um mês depois, já 
em meio a ascensão da Ômicron, foram 1.305.447 
novos casos e 3.723 mortes. Isso demonstra 
que o número de casos aumentou 58 vezes e o 
aumento de óbitos, cinco vezes. Essa diferença, 
segundo especialistas, é resultado da campanha 
de vacinação. Outros especialistas da UNIFESP – 
Universidade Federal de São Paulo, constataram 
que todas as mutações encontradas na Ômicron, 
exceto uma, foram identificadas em outras cepas, 
e essa seria a razão da eficiência das vacinas em 
seu combate. 

A Ômicron e a hotelaria
Um fenômeno de sincronicidade foi o que 

aconteceu no Brasil, com a chegada da Ômicron e a 
terceira onda da COVID-19. Como o mercado reagiu e 
quais são os possíveis quadros para o restante do ano 
é o que compartilharam diferentes personalidades 
do turismo e da hotelaria. Para Orlando de Souza, 
Presidente do FOHB – Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, “Com a curva de aprendizado 
destes dois anos, com tudo que desenvolvemos 
no combate e prevenção das possibilidades de 
contaminação, com o extraordinário avanço da 
vacinação, com praticamente 90% da população 
imunizada, o cenário para este ano é de uma 
importante e, mais do que esperada, recuperação 
do setor, principalmente das receitas e das margens 
de lucratividade”. Para Orlando, não há como 
prever novas ondas da COVID-19, “mas a avaliar 
pela Ômicron, parece que as novas variantes serão 
menos agressivas”.

Porém, o executivo ressalta que os desafios que 
o setor ainda tem pela frente são complexos: “Neste 
momento estamos experimentando um início de 
recuperação. É o que nos mostra o último trimestre 
de 2021. Mas se por um lado temos a recuperação 
da demanda, espelhada nos números das taxas de 
ocupação, por outro ainda temos um longo caminho 
para a recuperação da geração de receitas, como 
mostra a defasagem de quase 40% no RevPar se 
comparado com 2019”.

Orlando de Souza: “Avaliando a Ômicron, parece 
que as novas variantes serão menos agressivas”
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Para o executivo, o aprendizado dos dois 
anos é o que orientará o setor daqui para frente: 
“Aprendemos que é sempre temerário fazer 
previsões durante essa pandemia, mas entendo 
que temos que considerar o aprendizado desses 
dois anos e, acho que podemos dizer que apesar 
da Ômicron, o setor e a sociedade em geral já 
tem conhecimento e mecanismos para enfrentar 
essa e outras variantes de maneira mais rápida 
e efetiva. Como diz sempre nosso Presidente do 
conselho, Eduardo Giestas: ‘nós gestores hoteleiros 
não seremos avaliados pela recuperação das 
taxas de ocupação mas, sim, pela recuperação 
da lucratividade dos hotéis e pela remuneração 
adequada dos ativos que administramos’”.

Carnaval sem folia
Outra importante liderança da hotelaria, 

Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA – Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do 
Lar, apontou o cancelamento do Carnaval como 
uma das características que, apesar do cenário de 
recuperação que se desenha mais adiante, afetou 
o desempenho do setor no primeiro quadrimestre. 
“A Ômicron que podemos chamar de terceira 
onda da COVID-19, apesar de não tão letal para 
os minimamente vacinados, atrapalhou em muito 
a hotelaria nacional. Nos destinos turísticos de 
verão, impactou a demanda pela alta temporada, 
diminuindo reservas, gerando adiamentos e 
devoluções de depósitos de garantia, afetando a 
Diária Média. Com os cancelamentos de Carnaval, 
o prejuízo foi grande. Nas capitais sem tradição de 
lazer, resultou em postergação de feiras, eventos, 
congressos e seminários que começariam no final 

de janeiro, prejudicando assim, muitos meios de 
hospedagem”, observa.

Sampaio ressalta que a terceira onda da 
COVID-19 e a chegada da variante Ômicron não 
implica em reformulações radicais dos protocolos já 
implantados na hotelaria. “Acredito que as medidas 
em vigor já são suficientes e devem acompanhar a 
legislação estadual ou local. Os protocolos adotados 
pela hotelaria são muito eficientes e estamos 
sempre aprimorando conforme necessidade”.

A Ômicron, por sua vez, não deve causar 
maiores estragos para a economia dos setores, 
segundo o executivo: “Não vejo essa situação. 
Com a diminuição das internações e a percepção 
pelos não vacinados de que a mortalidade da 
Ômicron pode ser grande, aumentou a procura 
dessa população pela imunização. No decorrer do 
semestre devemos constatar um arrefecimento dos 
óbitos e a volta gradual do movimento turístico”, 
prevê. “Se a inflação for controlada e o ambiente 
político gerado pelas eleições não nos der nenhum 
susto, teremos um ano de recuperação, mas ainda 
com muita dificuldade e baixa temporada no 
primeiro semestre. O Ministério do Turismo declarou 
recentemente através do Ministro a possibilidade da 
reedição de algumas MP’s que poderiam facilitar a 
nossa atividade, como o adiamento da devolução de 
créditos de garantia e outras como o BEM. Achamos 
pouco provável, porém se conseguirmos derrubar o 
veto 19 do Perse, já seria uma grande conquista. A 
inclusão do setor turístico na desoneração da folha 
de pagamentos também seria bem-vinda”, conclui.

Volta por cima com resiliência
Para José Antônio Bastos, Diretor de operações 

da Rede Vila Galé, portuguesa que possui uma 
grande escalabilidade de expansão no Brasil, a 
volta por cima da indústria continua em curso, 
tendo no ano de 2022, a última etapa para o 
alcance da ‘normalidade’ do desempenho da 
operação. “Neste momento, tendo em conta o 
volume de reservas diário, acreditamos que o pior 
já passou e a retomada será gradual. Um aspecto 
interessante e que de certa forma, vem confirmar 
isto, é a realização de diversos eventos corporativos, 
que até alguns meses atrás era impensável.

Contudo, o passado recente ensinou-nos, que 
a pandemia ainda se encontra longe de passar 
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Alexandre Sampaio: “No decorrer do semestre, 
devemos constatar um arrefecimento dos óbitos e a 

volta gradual do movimento turístico”
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para endêmica e com qualquer variante que possa 
surgir, alterando completamente o cenário. Por 
isso, continuamos com todos os cuidados contra a 
COVID-19”, afirma Bastos.

De acordo com o executivo, a primeira onda 
foi a mais agressiva, mas, felizmente, ficou no 
passado. “Fruto do avanço da vacinação, temos 
sentido uma maior confiança dos consumidores e 
a retomada da procura – em níveis ainda abaixo 
do período pré-pandemia, mas que nos inspiram 
confiança na crescente demanda. Acreditamos 
que a retomada seja gradual ao longo de 2022 
e que em 2023 possamos atingir o patamar de 
resultados que tínhamos em 2019”, observa. “Outros 
aspectos a salientar acerca de todo esse período, 
são a resiliência do setor e a capacidade de 
inovação, através da introdução de novos serviços 
e produtos”, conclui.

Demanda reprimida
Com margens que variam pouco quando o tema 

é quando acontecerá de fato a normalização total 
da indústria, especialistas são unânimes em um 
ponto: o pior cenário definitivamente ficou para trás 
e daqui para frente, a escalada será um trabalho de 
formiga, porém com resultados concretos no futuro. 
Segundo Gabriela Otto, Presidente da HSMAI Brasil, 
CEO da GO Consultoria e Professora da Educação 
Executiva e MBA da ESPM – Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, “a hotelaria continuará se 
recuperando ao longo de 2022, mas o caminho não 
será necessariamente tranquilo. Os resultados ao se 
aproximarem de 2019 nos deixa a responsabilidade 

de recuperar alguns anos de crescimento de Diária 
Média abaixo da inflação que antecede a pandemia.

As incertezas permanecem. Mesmo com as 
viagens de lazer em recuperação rápida, as 
viagens de negócios ainda seguem a passos 
lentos. Entretanto, o bleisure representa uma 
mudança consistente para nossa indústria e os 
hotéis continuarão evoluindo para atender as 
necessidades dos novos viajantes. De acordo com 
a STR e a Tourism Economics, a projeção para uma 
verdadeira recuperação pode chegar à 2025. 

Ainda assim existe muito otimismo no setor, já 
que uma demanda reprimida significativa segue 
incrementando os números dos hotéis de lazer e 
resorts, ainda mais considerando o cancelamento dos 
cruzeiros no início do ano. Uma pesquisa da Accenture 
no final de 2021 mostrou que a prioridade financeira 
de 44% dos consumidores é pagar suas dívidas, e 40% 
planejam economizar para as férias”, afirma.

Ainda assim, segundo Gabriela, todas essas 
mudanças também anunciam uma nova era 
de oportunidades para impulsionar a fidelidade 
do cliente a longo prazo. “Para garantir a 
sustentabilidade do negócio, os hotéis precisarão se 
adaptar à demanda e responder as complexidades 
e volatilidade adicionais nas viagens. Os valores e 
propósito do negócio estão sendo colocados no 
holofote, pois o mercado espera um serviço mais 
transparente e digital. As empresas precisarão 
continuar a se transformar digitalmente, reinventar 
seu modelo de fidelidade e repensar a proposta aos 
colaboradores se quiserem prosperar. 

José Antônio Bastos: “Acreditamos que a retomada seja 
gradual ao longo de 2022 e que em 2023 possamos atingir 

o patamar de resultados que tínhamos em 2019”

Gabriela Otto: “Para garantir a sustentabilidade 
do negócio, os hotéis precisarão se adaptar 
à demanda e responder as complexidades e 

volatilidade adicionais nas viagens”
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Com relação a geração de receita, o foco mudou 
de uma corrida para implementar a tecnologia 
necessária para 2020/2021 para uma exploração de 
como essa tecnologia pode apoiar a recuperação 
de perdas de receita”, completa a consultora.

No que diz respeito a variante Ômicron e seu 
potencial de ataque à retomada da indústria, 
Gabriela é enfática: “Não acredito em tamanho 
retrocesso de demanda (em relação ao impacto 
da ômicron). 2020 nos derrubou, 2021 gerou falsos 
começos e muitas incertezas. As redes associadas 
FOHB fecharam o ano com 37,5% de queda no 
RevPar em relação à 2019. 2022 é recuperar ou 
recuperar”, observa.

Para Gabriela Otto, o mercado deve continuar 
crescendo e registrando bons números com o 
mês de abril sendo o mais aguardado e com 
maiores expectativas e otimismo. “O curto prazo 
é incerto, mas o otimismo grande está no mês de 
abril. As Diárias Médias começam a reagir para 
o segmento corporativo e os eventos voltam a 
acontecer com mais intensidade, assim como as 
restrições de viagem tendem a se tornar cada 
vez mais flexíveis. O segmento de lazer levou um 
susto no início do ano, mas a demanda já vem 
retornando de forma consistente.

Mesmo assim, os resultados seguirão voláteis. 
O cenário político-econômico mais favorável, 
com certeza, impactará positivamente. Estamos 
torcendo! Por outro lado, o aumento potencial da 
inflação, a escassez de mão de obra persistente e 
as restrições de viagens podem continuar a afetar 
o turismo em 2022. Até o momento, a projeção de 
inflação para 2022 é 5,03%, enquanto 2021 fechou 
com um índice acima de 10%. A tendência agora 
é seguir baixando, com projeção de 3,41% para 
2023 e 3% para 2024, segundo a IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Com a 
inflação dando uma trégua, melhoram também as 
perspectivas de custo”, conclui Gabriela.

Percepção para o futuro
Jeferson Munhoz, profissional com longa 

trajetória na hotelaria nacional e hoje Diretor 
de vendas e marketing da HotelCare e sócio da 
Escola para Resultados, também compartilhou a 
sua análise sobre os recentes acontecimentos no 
País, o impacto e a projeção para o restante do 

ano. Para Munhoz, a terceira onda da COVID-19 e o 
crescimento no número de contaminados se dariam 
mesmo sem o advento da Ômicron. “Esta terceira 
onda, como estamos chamando, tinha uma certa 
previsibilidade de acontecer, devido às festas de fim 
de ano, férias de janeiro e também – não podemos 
esquecer – do Carnaval. Estas datas para nós 
brasileiros, são importantes dentro do calendário, 
promovendo a concentração de pessoas e por 
consequência, a contaminação. Acredito que este 
crescimento de contaminados aconteceria no 
Brasil, independente da Ômicron. Talvez apenas 
com dimensão um pouco menor. Minha percepção 
desta nova onda em nosso setor, tendo como base 
os hotéis operados pela HotelCare e também na 
conversa com demais hoteleiros por meio da Escola 
Para Resultados, foi uma desaceleração das vendas 
futuras para o lazer e o corporativo nos meses 
de janeiro e primeira quinzena de fevereiro e um 
volume de cancelamentos significativo de eventos 
até o mês de março”.

A chegada da Ômicron, segundo Jeferson, 
não implica no desenvolvimento de medidas 
especialmente desenvolvidas para a sua prevenção. 
“A hotelaria está seguindo regras de biossegurança 
necessárias para evitar a contaminação de seus 
clientes. Acredito, como já falei anteriormente, 
que muitas das medidas implantadas durante 
este período vieram para ficar. Pelos especialistas 
consultores que temos na Escola Para Resultados 
nesta área, não se faz necessário potencializar 
nenhuma medida nova, e sim manter as atuais 100% 
ativas. A Ômicron causou sim um impacto neste 
início de 2022, reduzindo vendas futuras durante os 

Jeferson Munhoz, Diretor de vendas e marketing da HotelCare: 
“Sou crédulo que a partir de abril tudo volte ao normal”
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meses de janeiro e fevereiro e promovendo quase 
que o cancelamento de 100% dos eventos.

Mas já detectamos na segunda quinzena deste 
mês de fevereiro, uma retomada das reservas 
tanto no lazer quanto no corporativo, inclusive mais 
rápido do que imaginávamos. Quanto a eventos no 
hotel, as empresas principalmente multinacionais, 
estão receosas para marcar calendário presencial, 
mas notamos que as demandas começaram a 
aparecer para os meses de abril em diante”.

O executivo complementa: “Minhas projeções são 
positivas para 2022. Mesmo com a contaminação, 
o mês de janeiro foi positivo para a maioria dos 
empreendimentos hoteleiros se comparado com 
2021. Claro que poderemos sentir o impacto dos 
resultados em fevereiro e março. Mas sou crédulo que 
a partir de abril, tudo volte ao normal e que desta data 
para frente tenhamos uma recuperação gradativa do 
mercado, como já percebemos no final de 2021”.

Atenção com a mão de obra
Apesar do otimismo unânime, Jeferson Munhoz 

alerta para uma questão determinante no 
sucesso dos hotéis em tempos de retomada da 
indústria: a mão de obra qualificada. “O mercado 
hoteleiro tende a retomar o crescimento em 2022, 
principalmente após abril, quando existe uma forte 
tendência a volta dos eventos presenciais. Acredito 
que com as devidas precauções, nós hoteleiros, 
precisamos repensar de forma efetiva a formação 
e qualificação da mão de obra existente em nossos 
hotéis. Acredito que o nível de entrega e qualidade 
está muito abaixo do esperado pelos clientes, e se 
nós não investirmos nisso, pagaremos o preço de 
nossa ausência sobre esse tema.

Vejo também uma dificuldade enorme na 
recomposição dos quadros, o que estamos 
chamando de apagão da mão de obra, pois muita 
gente que ficou desempregada durante a COVID-19 
migrou para outros tipos de atividades, tornando 
a mão de obra escassa. Isso me faz pensar que a 
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hotelaria precisa rapidamente se unir e formalizar 
grupos regionais para trabalhar a geração de mão 
de obra para nossos hotéis. Isso é urgente, e pode 
dificultar nosso negócio no curto, médio e longo 
prazos com a retomada plena da demanda.

Na HotelCare estamos trabalhando fortemente 
para a melhoria de nossa entrega aos clientes em 
todos os produtos que administramos, através de 
melhorias na infraestrutura de cada hotel, como 
na qualificação de nossas equipes através de 
treinamentos específicos. Um exemplo foi agora 
em fevereiro com um start do nosso programa 
de formação para 2022, com nosso parceiro 
Claudemir Oliveira da Seeds Of Dreams Institute, 
falando sobre o tema de motivação através da 
Psicologia Positiva. Este treinamento foi replicado 
a todos os nossos empregados simultaneamente 
e ao vivo. Agora no início de março, faremos 
a replicação deste mesmo treinamento aos 
familiares todos os nossos colaboradores. Isso 
totaliza, mais de 1500 pessoas impactadas. Para 
construir tudo isso, no final de 2021 criamos a 
Diretoria de RH e Implantação, capitaneada por 
Karin Freitas. Sua missão é garantir uma entrega 
aos nossos clientes de alta qualidade através de 
profissionais qualificados e motivados.

Na Escola Para Resultados, iniciaremos nossas 
programação de cursos de calendário em março. 
Este ano os cursos foram reduzidos com base 
nos principais pontos de interesse dos alunos 
e interligados nos temas. Nosso objetivo é que 
nossos alunos façam uma jornada de aprendizado, 
complementando seus conhecimentos. Serão 
cinco temas, com 16 horas cada um, devidamente 
elaborados por profissionais de ponta do mercado, 
que serão realizados mensalmente até julho. No 
segundo semestre os temas se repetem.

Já os treinamentos in company desenvolvidos 
pela Escola Para Resultados são um sucesso. 
Em 2021 foram mais de 350 pessoas treinadas. 
Para 2022 já tínhamos, na segunda quinzena 
de janeiro, os nossos profissionais aplicando 
treinamentos em uma rede internacional de 
resorts. Neste ano desenvolveremos novas 
metodologias para aplicação dos treinamentos 
in company, melhorando ainda mais o 
aprendizado dos participantes e a satisfação 
da empresa que nos contratou. Quem quiser 
saber mais pode acessar o nosso site: www.
escolapararesultados.com.br”, finaliza.

Outros setores apresentam medidas de segurança
Dos segmentos que compõem a gama de 

modalidades que o turismo oferece, está o de 
cruzeiros marítimos, que responde por cerca de 24 
mil postos de trabalho e tinha expectativa de receber 
cerca de 360 mil viajantes na temporada iniciada 
em novembro de 2021. A CLIA Brasil – Associação 
Brasileira de Navios e Cruzeiros anunciou, após 
alguns casos de COVID-19 entre passageiros de 
algumas embarcações, a suspensão temporária 
das operações nacionais, primeiro com previsão 
para terminar no dia 18 de fevereiro, data que foi 
adiada para 4 de março, “decisão que visa dar 
continuidade ao criterioso trabalho e discussões 
com as autoridades nacionais, estaduais e 
municipais para a retomada dos cruzeiros”, segundo 
Marco Ferraz, Presidente da entidade.

Ele explica que: “De acordo com a Portaria 
Interministerial nº 666, publicada em 20 de janeiro de 
2022, é necessário que todos os estados e municípios 
que recebem os cruzeiros estejam alinhados com 
os requisitos que apoiam o retorno das operações 
e os procedimentos e exigências dos rígidos 
protocolos de segurança estabelecidos pela Anvisa. 
As operações de cruzeiros possuem características 
técnicas específicas, que precisam ser trabalhadas 
com total uniformidade em todo o território nacional.
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Marco Ferraz: “O setor de cruzeiros monitora, coleta 
e relata continuamente informações de casos 

diretamente aos orgãos governamentais”
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Os cruzeiros são o único segmento que exige, 
antes do embarque para passageiros e tripulantes, 
níveis extremamente altos de vacinação e 100% 
de testes de cada pessoa. No Brasil, os protocolos 
exigem que todos os hóspedes estejam com o ciclo 
vacinal completo, apresentem testes negativos 
antes do embarque, testagem contínua a bordo, 
uso de máscaras, distanciamento social e menor 
ocupação dos navios, entre outros protocolos. 

Quando os casos são identificados como 
resultado da alta frequência dos testes a bordo, 
os protocolos dos navios de cruzeiro ajudam a 
maximizar a contenção com procedimentos de 
resposta rápida projetados para proteger todos os 
hóspedes e tripulantes, bem como as comunidades 
que os navios visitam. Além disso, os cruzeiros 
são o único setor que monitora, coleta e relata 
continuamente informações de casos diretamente 
aos orgãos governamentais.

Passamos por outras variantes, como Beta, 
Delta e agora a Ômicron, e todos os protocolos 
minimizam a possibilidade de infecções. Além disso, 
nosso contato com a Anvisa é constante e, se for 
preciso, os procedimentos de segurança poderão 
ser flexibilizados ou ajustados, de acordo com 
possíveis novas exigências”.

Segurança sanitária
Segundo Ferraz, os membros da CLIA 

continuam a trabalhar em conjunto com as 

De volta ao mar
Marco Ferraz também compartilhou a sua 

projeção para o ano, baseada em dados já 
consolidados para o ano: “A temporada 2022/2023 
já possui oito navios confirmados. Com isso, 
alcançaremos os níveis de 2019, apenas uma 

autoridades, sempre guiados pela ciência 
e pelo princípio de colocar as pessoas em 
primeiro lugar, com medidas comprovadas, 
que são adaptadas conforme os cenários 
e que garantem a proteção da saúde dos 
passageiros, tripulantes e das comunidades 
que recebem os cruzeiros.

Esses protocolos têm mostrado seu alto nível 
de segurança. Os cruzeiros são o único setor 
que monitora, coleta e relata continuamente 
informações de casos diretamente aos orgãos 
governamentais.

Dada a essa supervisão e a taxa 
excepcionalmente alta de vacinação exigida 
a bordo, a incidência de doenças graves é 
drasticamente menor do que em terra, e as 
hospitalizações têm sido raras. 

De um total de aproximadamente 130 mil 
passageiros transportados, entre 5 de novembro 
e 3 de janeiro de 2021, cerca de 1.100 casos 
foram confirmados, o que representa menos de 
1% do total das pessoas atendidas (incluindo 
hóspedes e tripulantes)”.



Especial

22

Outros números
Marco Ferraz destaca outros dados acerca do 

mercado de cruzeiros no Brasil, outrora um dos mais 
impactados pela pandemia e hoje, assim como a 
hotelaria, com retomada em curso ascendente: “Nossos 
estudos revelam que quase 92% dos cruzeiristas deseja 
realizar uma nova viagem de cruzeiro, e 87% querem 
retornar ao destino de escala, índice que reforça o 
papel da viagem de cruzeiro como uma vitrine para 
os viajantes conhecerem diversos destinos de maneira 
dinâmica e voltarem em um outro momento.

A temporada atual, que começou em novembro 
de 2021, tinha previsão de movimentar mais de 360 
mil turistas, com impacto de R$ 1,7 bilhão, além da 
geração de 24 mil empregos, envolvendo uma cadeia 
extensa de setores da economia, entre eles comércio, 
alimentação, transportes, hospedagem, serviços 
turísticos, agenciamento, receptivos e combustíveis, 
entre muitos outros.

Além disso, nossas estratégias seguem lado a 
lado com o nosso compromisso com as pessoas, 
com o meio ambiente, com os tripulantes e com a 
nossa comunidade. 

Nosso presente e nosso futuro também são 
pautados pela responsabilidade ambiental. Embora 
os cruzeiros tenham sido um dos setores mais 
afetados pela pandemia, as companhias continuam 
se destacando no desafio de desenvolver novas 
tecnologias ambientais que beneficiem toda a indústria 
de navegação e mais de 23,5 bilhões de dólares estão 
sendo investidos nisso.

De acordo com um recente estudo lançado pela 
CLIA Global, os membros da entidade têm a meta de 
reduzir as emissões de carbono em 40%, até 2030, e 
zerá-las até o ano de 2050. Além disso, quatro navios 
movidos a GNL (gás natural liquefeito) foram lançados 
recentemente e outras 22 embarcações foram pedidas 
ou estão em construção”, conclui.

Foco nas viagens
Se na hotelaria, as projeções feitas pelos 

especialistas trazem otimismo para o futuro 
próximo, também no turismo o cenário permanece 
promissor. É o que explica Roberto Haro Nedelciu, 
Presidente da BRAZTOA – Associação Brasileira 
das Operadoras de Viagens: “A variante Ômicron 
impactou fortemente as consultas para viagens 
internacionais, mas não trouxe cancelamentos. 
O doméstico continua forte e antes mesmo da 
chegada da Ômicron muitos destinos já estavam 
com altos índices de ocupação para o verão.

As pessoas continuam querendo viajar e 
o foco é na busca por alternativas seguras e 
possíveis para fazer a tão sonhada viagem. 
A dica é se atentar aos protocolos de saúde 
gerais e, também, do destino, sobretudo no 
caso internacional. O papel das operadoras de 
fornecer informações reais e atualizadas, além 
de total assessoria para os viajantes, está sendo 
muito valorizado, por conta das constantes 
mudanças de cenário e protocolos”.

Nedelciu explica que atualmente a indústria 
tem mais fôlego, em parte graças a campanha 
de imunização e sua rápida e crescente adesão: 
“Hoje, o cenário é muito diferente de 2020. O avanço 

temporada depois da pandemia. A MSC confirmou 
cinco navios e a Costa terá três embarcações 
dedicadas ao Brasil e outros dois navios farão rotas 
de longo curso que passarão por aqui. 

Sonhamos e almejamos uma temporada que 
dure o ano todo. Para isso, sabemos que uma série 
de coisas precisarão evoluir conosco, para que 
o Brasil seja atrativo. Continuamos trabalhando 
para isso.

Sabemos do nosso enorme potencial a ser 
explorado. Temos 42 Companhias Marítimas e 
todas estão aptas para vir para cá. Até 2027, 
entrarão em operação 93 novos navios e eles 
precisarão de destinos. Estamos fazendo nosso 
trabalho que o Brasil seja um candidato para 
recebê-los, se possível, e assim ampliar a oferta 
para os cruzeiristas brasileiros”.

Roberto Haro Nedelciu: “O caminho de recuperação 
segue passos cautelosos, sustentáveis e firmes”



Especial

23

Recuperação com passos firmes
Segundo o executivo, “O caminho de recuperação 

segue passos cautelosos, sustentáveis e firmes 
quando o assunto é manter uma curva ascendente. 
Segundo nosso último boletim, em novembro, 
56,5% das operadoras alcançaram 50% ou mais do 
faturamento pré-pandemia – 5% a mais do que no 
mês anterior – enquanto 43,5% ainda trabalham 
para alcançar 50% do que venderam em 2019.

Para 2022, esperamos continuar nossa trajetória 
rumo aos patamares pré-pandemia. Com muita 
responsabilidade e respeitando protocolos, 
almejamos um ano de ainda mais evolução, 
de aprendizados sendo praticados, de ainda 
mais união e de pleitos atendidos. Que todos 
os operadores tenham a certeza do seu papel 
fundamental nesse momento, de levar informação 
e orientação aos viajantes para uma tomada de 
decisão mais assertiva, com base nos dados aos 
quais temos acesso pelo contato aproximado com 
destinos, autoridades e organizações, além é claro, 
do papel de transformar sonhos em experiências 
memoráveis e transformadoras”.

Próximos movimentos
Depois de um hiato de duas edições, a 

realização do Prêmio BRAZTOA de Sustentabilidade 
está confirmada em 2022 e acontecerá de forma 
totalmente diferente. “Uma notícia que muito nos 
orgulha, já que esse tema se mostra cada dia mais 
imprescindível para que o desenvolvimento do 
turismo seja consistente e responsável. O evento 
vai acontecer em abril, na Serra Catarinense, 
junto com o SEEDS e com a Convenção BRAZTOA, 
e já conta com grandes parceiros e apoiadores, 
como o Conserra (Conselho de Turismo da Serra 
Catarinense), a Amures (Associação dos Municípios 
da Região Serrana), o Iberostar, a SANTUR (Agência 
de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina) 
e o Ministério do Turismo.

Mudamos nosso estatuto e criamos o Programa 
de Experimentação, no qual operadores que tenham 

interesse em fazer parte da BRAZTOA, mas não 
conhecem seu trabalho de perto, poderão vivenciar 
alguns dos benefícios oferecidos, sem custo, por um 
período de 60 dias. Queremos, com isso, reforçar 
ainda mais a atuação da entidade em nível nacional 
e ampliar o canal de networking entre membros, um 
dos grandes diferenciais da associação.

Sem contar os grandes planos que temos para 
daptar os Boletins BRAZTOA, que levam dados e 
inteligência de mercado que auxiliam na tomada 
de decisão dos nossos associados e parceiros, 
além do Programa Experiências Incríveis que, ao 
lado de outras iniciativas, consolidarão ainda mais 
os avanços da Academia de Excelência BRAZTOA. 
Novidades estão por vir”, revela o Presidente.

O mercado corporativo reage
Desde o momento em que os estados brasileiros 

e outros países flexibilizaram as medidas impostas 
pela quarentena que o mercado teve pelo menos, 
dois momentos de alarme falso de retomada 
para de fato, colocar os planos de recuperação 
em prática e colher os primeiros frutos dessa 
empreitada. O lazer reagiu primeiro e o corporativo 
continuou suspenso, pois muitas empresas não 
tinham planos estabelecidos para as viagens 
em meio a uma pandemia. Somado a isso, está o 
crescimento das reuniões virtuais, sem despesas 
com passagens, hospedagem e alimentação.

Porém, o segmento das viagens corporativas 
também já dá sinais de recuperação. É o que 
demonstra o estudo denominado “Reconstruindo 
as Viagens de Negócios”, elaborado pela Amadeus. 
Nele, estão insights de líderes de TMC’s globais 
sobre as perspectivas do setor de viagens de 
negócios, além de estratégias de recuperação 
para 2022. “Os resultados foram extremamente 
encorajadores. Não temos como negar os grandes 
desafios que ainda estão por vir. No entanto, as 
viagens de negócios já estão sendo retomadas, 
embora de forma diferente. Um novo ambiente 
comercial também abre oportunidades – e as 
respostas que recebemos mostram que as TMC’s 
já identificaram essas oportunidades e estão bem 
avançadas no desenvolvimento de estratégias 
para aproveitá-las ao máximo. As TMC’s estão 
se reinventando mais uma vez”, afirma Paul de 
Villers, Sênior Vice-President, Global Business Travel 
Accounts da Amadeus.

da imunização no Brasil, aliado aos protocolos de 
segurança amplamente difundidos pelo setor 
continuam sendo de extrema importância para 
uma viagem segura e satisfatória”.
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A sustentabilidade é uma ‘palavrinha 
mágica’ que ganhou muita notoriedade nos 
últimos anos e a grandiosa maioria dos meios 
de hospedagem gostam de mencionar que 
possuem e usam como uma ferramenta de 
marketing. Pelo simples fato de dar a opção 
ao hóspede de usar novamente a toalha que 
usou para enxugar após o banho, o hotel se 
vangloria que economiza um bem precioso que 
é a água. Mas essa tática na maioria das vezes 
nunca funciona, pois independente se a toalha 
estiver jogada no chão ou pendurada para ser 
usada depois, a camareira acaba levando para 

a lavagem. Usar economizadores de energia nos 
apartamentos para evitar que o hóspede deixe 
algo ligado ao sair, ou sensores de presença nos 
corredores que apaga ou acende as luzes, são 
consideradas grandes ações sustentáveis por 
muitos hotéis. No fundo não deixa de ser, mas na 
verdade muitos hotéis estão mais preocupados 
é com reduzir custos operacionais do que 
serem sustentáveis. E algo que a grandiosa 
maioria dos hotéis não falam para os hóspedes, 
é o que fazem com os resíduos que sobra da 
alimentação servida ou que ficou nas panelas 
e nem foram servidas. Em hotéis ou resorts all 

Sustentabilidade está chegando as cozinhas dos hotéis
Fazer o descarte correto das sobras de alimentos produzidos nas cozinhas, deixados nos pratos 
pelos hóspedes e o gerenciamento de resíduos orgânicos são preocupações cada vez mais 

constantes, mas a maioria dos hotéis no Brasil ainda não fazem

Sobras de alimentos podem ser transformadas em um bom adubo
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inclusive as sobras nos pratos são grandes e 
muitos especialistas afirmam que isso aumenta 
em 30% o valor das diárias.   

Milhões de refeições são servidas 
diariamente, e cozinhas profissionais tem um 
constante desafio rumo à eficiência operacional 
como: Destinar corretamente seus descartes 
e quantificar seus resíduos alimentares para 
reduzir o desperdício. Comida no lixo é prejuízo 
econômico, social, e ambiental, com inúmeras 
causas, e historicamente 1/3 dos alimentos 
produzidos nunca foram consumidos. Cada dia 
que passa, o cerco aperta e muitas cidades já 

baniram o uso de aterros para destinar resíduos 
orgânicos, como Florianópolis que foi a pioneira. 
A capital catarinense aprovou em 8 de abril de 
2019 a Lei 10.501, conhecida como a primeira Lei de 
Compostagem no Brasil. Ela se aplica a pessoas 
jurídicas como condomínios residenciais ou 
comerciais, restaurantes, supermercados e 
entes jurídicos públicos. Ficou definido um 
cronograma que estabelece metas crescentes 
para destinação dos resíduos orgânicos à 
compostagem: até 5 de junho de 2020, 25%; até 5 
de junho de 2021, 50%; e assim progressivamente 
até junho de 2030, quando 100% dos resíduos 
orgânicos devem obrigatoriamente ser 
destinados à compostagem.

Regulamentação municipal
Outra capital que dá o exemplo é Goiânia, 

que teve aprovada a Lei 223, em 2019, de autoria 
do Vereador Divino Rodrigues. Com isso a 
capital goiana passou a reciclar o lixo orgânico 
por meio da compostagem. Além disso, ficou 
proibido o depósito desse tipo resíduo no aterro 
sanitário ou sua incineração. A capital paulista 
é a cidade que mais produz resíduos no Brasil 
com cerca de 20 mil toneladas todos os dias, 
sendo 12 mil de coleta domiciliar e 8 mil de 
varrição. O lixo da cidade vai para dois aterros 
sanitários, um na Zona Leste e outro na Zona 
Sul. Mas diante do esgotamento de terrenos 
para aterros e dos transtornos ambientais 
ocasionados, já existe um parecer de Projeto 
Lei que trata da reciclagem progressiva de 
resíduos sólidos orgânicos compostáveis na 
capital que foi aprovado pela Comissão de 
Política Urbana - Câmara Municipal de São 
Paulo. Segundo o PL, fica vedada a destinação 
desses resíduos a aterros sanitários sem o 
tratamento ambientalmente responsável, 
excluindo dessa vedação os resíduos que 
requeiram tratamento especial, como o lixo 
hospitalar e os resíduos classe 1, classificados 
como perigosos de acordo com norma da ABNT 
- Associação Brasileira de Normas Técnicas).”

Mas independente dessas regulamentações 
municipais, existe no âmbito do Governo 
Federal desde 2010 a PNRS - Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Ela regulamenta e exige 
que setores públicos e privados realizem o 
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gerenciamento dos seus resíduos a fiscalização 
nem sempre funciona. 

Estima-se que aproximadamente 80 milhões 
de toneladas de lixo é produzida no Brasil todos 
os anos, o que gera um gigantesco impacto 
ambiental e também social e econômico. Deste 
total estima-se que 70% tem como destino os 
aterros sanitários e os outros 30% descartes 
incorretos em terrenos abandonados, rios, vias 
públicas, etc. Cerca de 50% dos resíduos que 
chegam aos aterros sanitários de todo o País 
são orgânicos, sendo que a maior parte é resto 
de comida. Um problema grave, tendo em vista 
que esse lixo produz o chorume, que misturado 
a resto de outros produtos contaminam o 
solo e a água, além disso, seu processo de 
decomposição produz gases que intensificam 
o efeito estufa. Estudos comprovam que deste 
total, pelo menos 30% tem potencial de ser 
reciclado ou reaproveitado de alguma maneira, 
no entanto isto acontece com apenas 3% de 
todo o resíduo gerado. E parte desse ‘lixo’ são 
sobras de alimentos nos pratos de muitos lares e 
restaurantes de hotéis. Isso quando não é jogada 
na rede de esgoto e ocasiona entupimento. 

Gerando oportunidades
Para Gustavo Corrêa, Diretor da Simbiose, 

empresa especializada em soluções 
ambientais, o gerenciamento de resíduos gera 
muitas oportunidades em todos os segmentos. 
“Independente de ser uma obrigação legal e 
estar passivo de fiscalização, o gerenciamento 
de resíduos é uma excepcional oportunidade. 
Garante revisão de processos, melhoria contínua 
e aproximação com público através da causa, 
neste caso, a causa da sustentabilidade, que 
é desejo de 96% dos brasileiros. A maioria dos 
hotéis, sejam eles independentes ou redes, de 
pequeno ou de grande porte, ainda não fazem o 
correto processo da gestão dos resíduos. E isto 
ocorre por vários motivos, no entanto podemos 
destacar que nossa cultura tem como premissa 
realizar apenas aquilo que se trata de ser uma 
exigência que coloca em risco um processo ou 
uma organização. Fazer o processo sustentável 
consiste em revisar e melhorar continuamente 
a otimização de todos os recursos, pessoas e 
produtos. Isto garante o desenvolvimento social, 

redução do impacto ambiental e aumento da 
capacidade financeira daquela organização”, 
destaca Corrêa.

Para ele, existe um longo caminho ainda a 
percorrer, mas aposta na pressão popular, num 
apelo social para que estas organizações se 
comprometam em ir além do mínimo exigido, 
e se dediquem a fazer melhor aquilo que está 
sendo feito. E fazer melhor está cada vez mais 
acessível, pois novas tecnologias e profissionais 
habilitados estão surgindo para fazer com 
que estes processos se tornem sustentáveis. 
“Estamos vivendo a fase da descoberta. 
Momento em que o tema ganha importância à 
partir da percepção dos benefícios que ele traz 
a gestão das cozinhas, que agora entendem 
que o ponto final do processo, não é mais a 
lixeira. À partir desta compreensão fica evidente 
a necessidade de rever processos e otimizá-los 
a tal ponto em que o impacto do desperdício 
seja transformado em grandes oportunidades. 
E então percebe-se a ativação do mindset da 
sustentabilidade”, concluiu Corrêa.

Gustavo Corrêa: “A maioria dos hotéis, sejam 
eles independentes ou redes, de pequeno ou 
de grande porte, ainda não fazem o correto 

processo da gestão dos resíduos”
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Soluções tecnológicas
No mercado existem muitas soluções 

tecnológicas para evitar que os resíduos 
orgânicos vão para os lixões e uma das 
soluções é o Biodigestor ECO-PRO (Processador 
de Resíduos Orgânicos) fabricado pela 
empresa Eco Circuito. Esse equipamento 
transforma resíduos alimentares em 
efluente comum. O processo é 100% natural e 
automatizado, com controle de procedência 
personalizada para reduzir o desperdício de 
alimentos e promover uma operação aterro 
zero. A tecnologia é de última geração e 
conta com pesagem automática e controle 
de procedência personalizada; operação 
biomecânica autônoma com monitoramento 
remoto; processo biológico, carbono-neutro 
e livre de produtos químicos. “O processo 
utiliza água e microrganismos como agentes 
transformadores dos resíduos alimentares, ao 

criar o ambiente adequado para a biodigestão 
acelerada. O processo é natural, livre de 
produtos químicos e traz algumas opções para 
destinação e reutilização do efluente – o único 
subproduto do processo”, explica Eduardo 
Prates, fundador da Eco Circuito. Segundo ele, 
se a operação incluir uma ETE – Estação de 
Tratamento de Efluentes), o efluente pode ser 
tratado para: Fertirrigação de áreas verdes, 
preferencialmente com estrutura hidráulica 
automatizada; Geração de água de reuso para 
as instalações ou para o próprio biodigestor, 
em ciclo fechado ou então, a destinação ao 
ralo, com passagem pela caixa de gordura, 
alternativa mais comum e conveniente. “Seja 
qual for a opção, os resíduos retornam para 
a natureza, sem impactos ambientais, onde 
todos se beneficiam. Edifícios com Certificação 
LEED ganham em sua pontuação O&M na 
gestão de resíduos”, lembra Prates. 
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Esse biodigestor é compacto e não 
demanda grandes espaços ou adequações 
de infraestrutura, o equipamento é plug and 
play e pronto para uso. Qualquer alimento, 
seja cru ou cozido, incluindo frutas, folhas, 
legumes, proteínas, farináceos, entre outros, 
podem ser descartados no biodigestor. Como 
o processo é aeróbio, a presença de oxigênio 
inibe a geração de gases e odores fortes. Isso 
possibilita a instalação do equipamento na 
área de lavagem das cozinhas ou central de 
resíduos. Com ciclo operacional contínuo sem 
interrupções, atende a necessidade constante 
do descarte no empreendimento, e assim 
elimina a armazenagem temporária de resíduos 
em outros recipientes ou câmaras frias.

Além de trazer ganhos de higienização e 
redução de pontos críticos no processo, a 
automação libera a mão de obra para outras 
atividades e reduz o consumo e reposição de 
lixeiras, sacos de lixo ou materiais de limpeza. 
O impacto na operação é imediato, pois 
traz a conscientização e engajamento dos 
profissionais de facilities e usuários sobre como 
destinar seus resíduos de forma adequada. “É 
importante que durante o fluxo de destinação 
dos resíduos, não sejam misturados recicláveis 
e orgânicos, para evitar contaminação. Em 
edificações com múltiplos usuários, a solução 

é uma ferramenta de gestão e controle de 
descartes, consolidando relatórios em tempo 
real no próprio equipamento ou na Eco-Pro 
Cloud, plataforma de inteligência da solução”, 
concluiu Prates. 

Recicladora de resíduos orgânicos
A Topema, um dos mais tradicionais 

fabricantes de equipamentos de cozinha 
do Brasil, conta no seu portfólio de produtos 
com a Terraform. O equipamento faz parte da 
linha de recicladoras de resíduos orgânicos 
da Topema Innovations. As máquinas foram 
criadas para reciclar lixos orgânicos como 
sobras de refeições, folhas, legumes, cascas 
de frutas e carnes. Diferente de outras soluções 
disponíveis no mercado, a decomposição 
dessas recicladoras é 100% livre de aditivos 
químicos, água e serragem e possui ciclos 
curtos que variam de 6 a 15 horas. Ou seja, basta 
colocar os resíduos e aguardar que eles sejam 
transformados em adubo. A não utilização de 
insumo, enzimas e água nas máquinas faz 
com que o retorno de investimento se dê, em 
média, em 15 meses.

Eduardo Prates: “O biodigestor Eco Pro é uma eficiente 
solução para reduzir o desperdício de alimentos e promover 

uma operação aterro zero”

A recicladora consegue reduzir o volume do resíduo 
orgânico em até 90%.
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Compactas, fáceis de manusear e de 
limpar, as máquinas reduzem em até 90% o 
lixo orgânico. Por conta do processo natural 
dessas recicladoras, os resíduos iniciais voltam 
à natureza independente do destino dado ao 
adubo e à água de reuso gerada, sem impactos 
ambientais. Além de diminuir os custos com 
a água e a energia, a Terraform auxilia as 
empresas em suas metas de responsabilidade 
ambiental e de sustentabilidade. 

As recicladoras da Terraform são 100% 
nacionais e estão disponíveis no mercado 
com preços a partir de R$4.000,00 e em duas 
versões: a residencial ou comercial que é fácil 
de transportar e se acomoda perfeitamente 
em qualquer espaço da cozinha (2kg ou 5kg), 
e a industrial, que é ideal para a redução 
do lixo orgânico de cozinhas industriais, 
restaurantes, hotéis, hospitais, indústrias e 
empreendimentos (30kg ou 100kg).

Tecnologia disruptiva
A indústria de turismo e de viagens de negócios 

voltou a se aquecer no mesmo instante em que 
o conceito ESG (Ambiental, Social e Governança) 
se torna um imperativo para um crescimento 
sustentável e preservação do meio-ambiente. 
Com isso, o mercado exige cada vez mais 
soluções sustentáveis de eliminação de resíduos 
orgânicos alimentares e redução drástica de 
emissão de gases de efeito estufa na própria fonte 
geradora. Neste contexto, a empresa Bioconverter 
que fabrica biodigestores de resíduos orgânicos 
se alinha perfeitamente aos esforços para 
a melhoria ambiental e redução radical da 
destinação à aterros sanitários com a diminuição 
da contaminação do solo e geração de gases de 
efeito estufa. “Os resíduos orgânicos produzidos 
pelos restaurantes dos hotéis são eliminados 
na fonte geradora, eliminando armazenagem, 
controle de pragas, câmara fria, mão de obra 
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e ainda contribuindo significativamente com a 
preservação ambiental”, afirma Carla Strafacci, 
Diretora de marketing da Bioconverter.

Segundo ela, além de clientes no setor 
hoteleiro, a Bioconverter está presente em 
diversas esferas da economia incluindo 
hospitais, os mais variados setores da indústria, 
condomínios, supermercados, redes de atacado 
e varejo em todo Brasil.  “Contamos com um 
modelo de negócios baseado em locação e 
manutenção que incluí insumos, treinamentos, 
telemetria, geração de relatórios da operação 
e impacto em termos de sustentabilidade. Para 
isso, disponibilizamos de quatro modelos para 
melhor atender a necessidade de cada cliente. 
Oferecemos assistência técnica em todo o Brasil, 
assegurando a eficiência e a qualidade quer o 
setor hoteleiro exige”, concluiu Carla.

Cases hoteleiros
O La Torre foi o primeiro resort a usar 

o biodigestor como prática 100% natural 
para transformar os resíduos orgânicos 
em efluentes, por meio de uma tecnologia 
automatizada e inteligente. O equipamento 
produzido pela Eco Circuito tem capacidade 
diária de 300kg e gera um impacto imediato 
na redução de descarte no aterro. A central de 
monitoramento do biodigestor também faz a 
gestão e rastreabilidade completa dos resíduos 
alimentares e disponibiliza em tempo real a 
origem de tudo que foi descartado, processo 
fundamental para reduzir desperdícios. “Está 

comprovado que vivemos a pior crise climática 
da história e desde que o La Torre assumiu o 
compromisso de se tornar uma empresa carbono 
zero em 2022, adotamos uma série de medidas 
que realmente vão impactar em uma mudança 
necessária para o planeta, o uso do biodigestor 
é mais uma dessas ações. Somos uma 
empresa ESG e buscamos sempre minimizar os 
impactos no meio ambiente, contribuindo para 
a construção de um mundo mais sustentável,” 
destacou Luigi Rotunno, CEO do Resort La Torre. 
Ele lembra que essa tecnologia apresenta maior 
produtividade e higienização do ambiente, além 
de tirar a dependência de uso de sacos plásticos 
de lixo e todo impacto externo do descarte, 
evitando riscos de contaminação e emissão 
de gases de efeito estufa. A expectativa do La 
Torre é que essa tecnologia desvie mais de 100 
toneladas anualmente aos aterros sanitários de 
Porto Seguro (BA), onde está instalado o resort. 

O Renaissance São Paulo é outro hotel 
que utiliza com sucesso essa tecnologia do 
biodigestor e estima a redução de no mínimo 
60% no volume de lixo enviado ao aterro sanitário, 
atualmente calculado em torno de seis a dez 
toneladas por mês. “Estamos muito felizes com 
essa conquista que preza pelos nossos pilares de 
sustentabilidade. Reduzir resíduos alimentares 
de forma que não impactasse negativamente 
o meio ambiente sempre foi um dos nossos 
maiores desafios e estamos muito satisfeitos 
com a solução eficaz encontrada”, afirma 
Vanessa Martins, Gerente Geral do Renaissance.

Instalação de BC- ECO 1 para o processamento 
de até 150kg de resíduos por dia

Luigi Rotunno: “Nosso compromisso é que o La Torre se torne 
um resort carbono zero nesse ano ainda”
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Primeiro hotel lixo zero no Brasil
O Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel em São 

Sebastião (SP) é outro case de sucesso quando o 
assunto é sustentabilidade. O empreendimento se 
tornou no início de 2020 o primeiro do Brasil a receber 
uma certificação internacional de lixo zero (Zero 
Waste International Alliance). O certificado é um “Selo 
Oficial” concedido por uma entidade isenta, que 
realiza as auditorias para constatar se as medidas 
adotadas reduzem a quantidade de lixo produzida 
e se a reciclagem consegue atuar de forma eficaz 
na produção de benefícios para o meio ambiente, 
desviando a quantidade de resíduos que vai para 
o aterro.  Todos os resíduos orgânicos gerados no 
hotel produzem o adubo usado na horta orgânica. O 
Sócio fundador do hotel, Edson Pavão elenca outras 
ações sustentáveis adotadas no empreendimento. 
“Total eliminação de produtos descartáveis 
(copos, canudos, entre outros); Substituição das 
embalagens individuais de ketchup, mostarda e 
maionese por potinhos de cerâmica; Cada quarto 

agora tem uma lixeira exclusiva para lixo orgânico;  
Não existe mais garrafas pet no frigobar e a água 
é oferecida gratuitamente por meio dos filtros 
instalados nos apartamentos; Extinção do uso de 
saquinhos plásticos em todas as lixeiras; Criação 
da “Estação Lixo Zero”, mas para isso, há todo um 
fluxo logístico que se inicia em cada setor como os 
quartos, cozinha, recepção. Então mandamos todos 
os resíduos produzidos no hotel para esta estação, 
onde são separados e destinados à diferentes 
empresas de logística reversa e ainda temos 
aquecimento de água por meio da instalação de 
painéis solares. Vamos continuar aprimorando todas 
as formas de reutilização e reciclagem possíveis, 
tornando nossa economia cada vez mais circular. 
Investir em novas tecnologias e desenvolvimento 
de programas de reaproveitamento de alimentos 
na cozinha. Além disso, hoje entregamos boa parte 
dos recicláveis para a coleta seletiva municipal. 
Temos a intenção de armazenar esse material para 
futuramente gerar renda que pode ser utilizada para 
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o benefício dos colaboradores e para aprimorar 
ainda mais o projeto. Para isso teremos que ter 
espaço de armazenamento e uma estação lixo 
zero bem maior. É um desafio para o qual estamos 
atualmente buscando soluções”, afirmou Pavão.

Transformar um problema em uma oportunidade
A Pousada Morada dos Canyons foi implantada 

numa região de muita beleza natural na Serra 
do Faxinal, em Praia Grande (SC), por isso, a 
sustentabilidade é uma das grandes preocupações. 
A pousada de charme já investiu em energia limpa, 
tratamento de água e esgoto e agora o próximo 
passo é investir em tecnologias para alcançar 
objetivos de lixo zero. “Atualmente realizamos a 
compostagem como solução para nossos resíduos 
orgânicos. No entanto, neste caminho de evolução 
no qual estamos, nos faz estar sempre atentos 
ao surgimento de novos processos e tecnologias 
que possam contribuir ainda mais com nosso 
desejo de conservar, preservar, cuidar e minimizar 
ao máximo o impacto de nossas atividades. 
Nosso objetivo é tornar a cozinha cada vez mais 
sustentável e chegarmos ao lixo zero, através da 
cozinha inteligente, reaproveitando e reciclando o 
máximo possível. Quando começamos a olhar para 
os resíduos que iremos descartar, percebemos 
como estão nossos processos de produção e isto 
nos permite melhorá-los a ponto de evitarmos 
muitos desperdícios, gerando grande impacto 
nas pessoas”, definiu Messias Fernandes, Gerente 
administrativo da pousada Morada dos Canyons.

Para ele, a consultora da empresa Simbiose 
foi de fundamental importância para transformar 
um problema, em uma oportunidade. “A Simbiose 
nos ajudou a olhar para algo que antes não 
enxergávamos, que é transformar um problema, 
em uma oportunidade e ressignificar nossas 
ações. Essas ações passaram a fazer sentido para 
nossos colaboradores e fornecedores chegando 
aos nossos clientes em forma de cuidado com 
o sentimento de que podemos entregar sempre 
mais. Isso proporciona entregas que garantam a 
preservação do nosso lugar, e que este sentimento 
faça deste lugar, um lugar exclusivo, único. Agora que 
compreendemos o tamanho do significado dessas 
ações que implementamos, estamos elaborando 
com todo cuidado um plano de comunicação sólida. 
O objetivo é levar aos nossos clientes informações 

importantes sobre tudo aquilo que fazemos e que 
também é apoiado pelo comportamento deles. 

Podemos afirmar que eles adoram ser parte da 
transformação e por isso também se envolvem de 
diversas formas. Temos um perfil institucional das 
redes em que divulgamos as ações tomadas e as 
experiências dos colaboradores, e tem tido uma 
ótima aceitação e participação dos hóspedes”, 
concluiu Fernandes.

Planejamento para evitar desperdícios
O planejamento na preparação do 

alimento a ser servido aos hóspedes é de 
fundamental importância para se evitar perdas 
e consequentemente um volume maior de 
resíduos. E no grupo Royal Palm Hotels & Resorts 
não poderia ser diferente, como explica Eduardo 
Mancin, Gerente de Manutenção e Segurança. “A 
produção é realizada com planejamento prévio, 
semanalmente é analisada a ocupação para 
se definir a quantidade de alimento comprado 
e preparado. Diariamente essa análise de 
ocupação é revisada pois sabemos que a 
ocupação pode ter grandes alterações, assim 
temos a possibilidade de rever as quantidades 
e evitar grandes perdas ou mesmo controlar. 
Uma parte dos alimentos produzido em nossas 
cozinhas pode ser reaproveitada para refeitório 

Messias Fernandes: “Nosso objetivo é tornar a cozinha cada vez 
mais sustentável e chegarmos ao lixo zero”
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Redução nos impactos ambientais
A Vila Galé, maior rede de resorts do Brasil, 

também é comprometida com políticas para evitar 
desperdícios de alimentos e busca constantemente 
alternativas para reduzir os impactos ambientais.  
Os cuidados vão desde treinamentos com 

os colaboradores sobre a manipulação até a 
produção escalonada de alimentos de acordo 
com a quantidade de hóspedes no hotel. “Outra 
técnica que adotamos é o planejamento do 
cardápio pensando sempre em quais refeições 
são mais aceitas e quais são as formas de todos 
os ingredientes serem utilizados por completo. 
Por exemplo, sempre reaproveitamos as cascas 
das batatas e dos frutos para elaboração de 
sucos, chás e infusões, que são consumidos pelos 
hóspedes e pelos colaboradores. Desta forma, 
evitamos sobras e desperdícios”, explica o Chef, 
Clodoaldo Ramos e ele complementa dizendo: 
“Os alimentos descartados, assim como os outros 
lixos orgânicos, são acomodados em ambientes 
climatizados e posteriormente são recolhidos por 
empresas especialistas para o descarte correto. No 
Vila Galé Eco Resort do Cabo, em Pernambuco, as 
sobras de alimentos passam por compostagem, 
mas estudamos estender essa ação para as outras 
unidades também. Lembrando ainda que nos 
nove hotéis e resorts do grupo no Brasil, também 
são realizadas coleta seletiva, onde é realizada 
a segregação do material vidro, plástico, papel/
cartão e o orgânico”.

O Flamboyant, tradicional meio de hospedagem 
em Guarapari (ES), já iniciou a implantação de um 
programa de gerenciamento de resíduos sólidos 
coordenado pela engenheira Ambiental, Nubia 
Rangel em parceria com a empresa Simbiose. 
Os equipamentos já foram adquiridos e estão 
sendo implantados com previsão de conclusão 
em maio desse ano. “Entre aquisição de material 
e treinamento de pessoal, está previsto um 
investimento total de aproximadamente R$ 50 
mil. O Flamboyant é uma empresa que desde 
o início de sua constituição se preocupa com 
o meio ambiente, e com o passar dos anos, 
nós entendemos que com um programa de 
Gerenciamento de resíduos feito da forma correta 
poderíamos não só preservar o meio ambiente, 
mas também reverter isso em prol da empresa 
com redução de perdas na nossa cozinha. Quando 
reduzimos perdas, reduzimos gastos e isso reverte 
também em um marketing positivo. Assim que for 
concluído esse projeto, vamos começar a divulgar 
o trabalho que está sendo feito”, destacou Adriana 
Vasconcelos, Diretor da recursos humanos do 
Flamboyant Hotel.

de colaboradores, como sobremesas inteiras. 
Porém todo alimento que já tiver sido ofertado 
em buffets, não pode ser reaproveitado. 100% do 
resíduo orgânico é encaminhado, juntamente 
com outros tipos de resíduos, para uma empresa 
que faz todo o processo de reaproveitamento e 
reciclagem. O resultado desta compostagem é 
uma terra adubada utilizada em nossos jardins”.

Eduardo Mancin: “O resíduo orgânico de nossas cozinhas é 
transformado em adubo e utilizado em nossos jardins”

Clodoaldo Ramos: “Temos uma preocupação grande 
no Vila Galé na redução dos impactos ambientais”
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Sushi Bar no Tivoli Mofarrej 
apresenta menu autoral de 
culinária japonesa

O Seen São Paulo, restaurante localizado 
no 23º andar do Hotel Tivloi Mofarrej, além da 
gastronomia se destaca pelo ambiente e vista 
da cidade. Oferecendo uma experiência única, 
o restaurante apresenta, pratos da culinária 
japonesa contemporânea, especialmente 
preparada no sushi bar pelo chef Fernando 
Sant’anna. Os pratos autorais pensados 
para o paladar específico dos brasileiros 
completam um menu robusto que traz frutos 
do mar e saquês selecionados. As peças 
originais elaboradas pelo chef fascinam na 
composição dos ingredientes e encantam o 
paladar, além de ter belas apresentações. 
Os destaques da casa são o Usukuri Shiromi 
com carpaccio de peixe branco, molho ponzu, 
ovas de salmão e cebolinha; o sofisticado 
Gunkan Lobster, com lagosta cozida, salmão, 
arroz e ovo de codorna em conserva no shoyo; 
e o vegetariano Gunkan Biquinho, com arroz, 
cenoura, cebola confitada, pimenta biquinho, 
azeite trufa e physalis. As combinações 
podem ser saboreadas em qualquer lugar 
do restaurante, mas no sushi bar é possível 
ter interação direta com o chef Fernando. O 
cardápio ainda abre a possibilidade de uma 
degustação com diversas texturas e sabores 
que agradam a todos, incluindo vegetarianos 
e veganos. Com mais de quinze anos de 
trajetória, o chef Fernando Sant’anna construiu 
sua carreira em restaurantes tradicionais de 
culinária japonesa, sendo o Seen o primeiro 
restaurante contemporâneo a entrar em seu 
extenso currículo.

Elaborado pelo Chef Fernando Sant’anna, o 
cardápio contemporâneo se destaca pelo 

sabor e originalidade

Parque Balneário Hotel lança 
drinque para harmonização 
com feijoada

O Parque Balneário Hotel, em Santos, acaba 
de lançar um drinque que combina com a 
tradicional feijoada oferecida aos sábados. 
A bebida é uma releitura do famoso “rabo de 
galo” e possui características digestivas, sendo 
recomendado seu consumo antes ou após a 
refeição. O bartender Diego Ferreira, explica 
que a composição do drink foi feita com a 
combinação entre o Cynar e uma cachaça 
especial da casa, com um toque de Vermouth 
Carpano, que é italiano, e para finalizar, 
a aromatização é feita com uma fatia de 
laranja in natura ou desidratada. O resultado 
é suave e com leve amargor, ideal para abrir o 
apetite e também para auxiliar na digestão. A 
feijoada com samba do Parque Balneário Hotel 
acontece todo sábado, das 12 às 15 horas, no 
restaurante que fica no piso BR. A casa prepara 
um buffet completo com todos os pertences 
servidos separadamente, assim é possível 
optar pelos ingredientes que mais agradam 
cada paladar: paio, carne seca, língua de 
porco, pé de porco, costelinha, lombinho, rabo 
e orelha. Para acompanhar têm farofa especial, 
arroz, banana à milanesa, abacaxi à milanesa, 
mandioca frita, polenta, pernil assado, couve, 
calabresa, frango a passarinho, bisteca 
grelhada, carne seca acebolada, buffet de 
saladas e buffet de sobremesas. Outra atração 
é a mesa de aperitivos, com caldinho de feijão, 
acarajé, torresminho, mini pastel, caipirinha e 
três tipos de batida. Há também sempre uma 
apresentação musical com muito samba e 
MPB para animar a tarde.

A bebida é uma releitura do tradicional 
rabo de galo, elaborado com cachaça 

especial da casa
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Hotel Quebra-Noz lança 
experiência gastronômica 
“Sabores do Carnaval”

Aproveitar o feriado do Carnaval em meio às 
araucárias de Campos do Jordão (SP), na Serra 
da Mantiqueira, sem abrir mão do conforto e 
da boa gastronomia. Foi a programação do 
Hotel Boutique Quebra-Noz, com a experiência 
“Sabores do Carnaval ao redor do mundo” com 
pratos alusivos à festa em diferentes países. 
Uma viagem gastronômica incrível no gostoso 
clima das montanhas. Para abrilhantar o 
tradicional cardápio do hotel, que já traz 
pratos consagrados como a feijoada, pizzas e 
hamburgueres, a primeira edição do “Sabores 
do Carnaval” contou com um menu especial 
assinado pelo chef Ivanildo Oliveira. O evento 
gastronômico, aconteceu no restaurante 
Magnólia, em cinco passos: Brasileirinho 
(Brasil) - peixe ao molho de moqueca com 
vinagrete de feijão; Le bossu de Notre Dame 
(França) - ancho ao molho bourguignonne 
e puré de batata; Asakusa Samba Carnival 
(Japão) - bao com filé de frango empanado, 
acelga e maionese japonesa; Ayacucho andino 
(Peru) - copa de lombo suína com quinoto; e 
Piemonte Nostro (Itália) - torta de gianduja.  

Primor pela excelência

Refúgio com requinte

A qualidade no atendimento é uma marca 
do Quebra-Noz, que acaba de conquistar mais 
um prêmio: o “Traveller Review Awards 2022”, 
que consolida a excelência na hospitalidade. 
A premiação, recebida pelo hotel pelo terceiro 
ano consecutivo, tem como base avaliações 
dos próprios viajantes da Booking.com. Um 
grande motivo de comemoração para os 
diretores Andrea Canaverde, Rafael Marcandali 
e Sidney Isidro, um time de aficionados pela 
boa mesa que valorizam a hospitalidade por 
meio da gastronomia. 

O Hotel Boutique Quebra-Noz iniciou suas 
operações em meados de 2019, partindo-se 
de uma releitura de uma antiga cabana de 
montanha que abrigava famílias em veraneio. 
Comprometido com a sustentabilidade 
ambiental, respeitando principalmente 
suas árvores centenárias, nasceu um 
empreendimento único: quando o conforto 
e o requinte de mobiliários de designers 
consagrados harmonizam perfeitamente com 
a natureza em um espaço com mais de 20 mil 
metros quadrados.

Conforto, boa mesa e natureza exuberante deram o tom da “Folia de Momo” no 
Quebra-Noz na Serra da Mantiqueira
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Por todos os cantos, sejam nos quartos, na 
área da piscina aquecida, sauna, spa com 
ofurô, no espaço do “fogo de chão”, na imensa 
biblioteca, sala de estar, salão de chá, adega 
com centenas de rótulos ou até mesmo na linda 
casinha de bonecas, o bem-estar é prioridade. 
Tudo isso bem pertinho da badalada Vila do 
Capivari em Campos.

Restaurante do hotel 
Mercure BH Lourdes passou 
reformulação 

Ele reabriu recentemente com o conceito do 
restaurante Udon em que clientes e hóspedes 
poderão contar com receitas criativas e servidas 

em um espaço moderno e artístico, idealizado 
pela arquiteta Isabela Vecchio. Referência na 
culinária japonesa, a franquia acumula anos 
de tradição em Belo Horizonte, além de oferecer 
ótimas opções de pratos. Ficou em 1º lugar na 
avaliação do público pelo Trip Advisor, com 
certificado de excelência em todos os quesitos 
alcançado por três anos consecutivos.

Oferecendo diversas novidades no cardápio, 
o Udon tem como carro-chefe o “Chaufa”, que 
nada mais é do que uma mistura deliciosa de 
arroz picante salteado com polvo, camarões, 
vegetais e ovo caipira. Com mais de 80 pratos, 
o chef Marcelo San reúne outras opções de 
sucesso, como: Whole Cauliflower: Feta e tofu; 
combinações de sushi e pratos à la carte.

Guilherme Sanson, Gerente geral do hotel 
Mercure BH Lourdes destaca que: “Para essa 

O Restaurante Udon apresenta receitas criativas e servidas em um espaço moderno e artístico
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Hotel Radisson Oscar Freire 
ganha uma nova unidade do 
Badebec

O Hotel Radisson e o restaurante 
Badebec celebram mais uma unidade da 
parceria de sucesso. O Badebec, uma das 
mais tradicionais e premiadas marcas da 
gastronomia paulistana, acaba de inaugurar 
para o público sua nova unidade, localizada 
dentro no Hotel Radisson Oscar Freire em uma 
das esquinas mais descoladas de São Paulo – 
a da Oscar Freire com a Rua da Consolação. O 
Badebec, da chef Lourdes Bottura, completou 
20 anos em dezembro e oferece uma 
culinária diferenciada, com toques de cozinha 
contemporânea e influências regionais, 
combinando em harmonia cores, texturas e 
sabores. A nova unidade dos Jardins representa 
mais um importante capítulo desses 20 anos 
de trajetória do Badebec. 

Vale lembrar que a gastronomia 
diferenciada do Restaurante Badebec pode 
ser degustada também no Hotel Radisson Vila 
Olímpia, onde a rede já funciona atendendo 
os hóspedes e o público em geral para café 

da manhã, almoço e jantar. Há também mais 
uma unidade do restaurante localizada na 
Faria Lima. O sistema de bufê, todo adaptado 
para o momento de pandemia, é protegido por 
uma vitrine e os atendentes é que montam os 
pratos de acordo com a escolha do cliente.

Unique lança coleção de 
bebidas assinada por 
bartenders de São Paulo

O Unique, um dos mais renomados hotéis 
de São Paulo, estreou uma coleção de bebidas 
assinadas pelos bartenders Alê D’Agostino e 
Vicente de Paulo, com ilustrações feitas pelo 
artista plástico Guilherme Kramer. O bar e 
restaurante, Skye, iniciou a venda dos drinks 
engarrafados de luxo para serem consumidos 
no local ou levados para casa. Entre as 
opções estão três clássicos da coquetelaria: o 
Unique Negroni, o K6 e o Skye Breeze. “Ficamos 
honrados com o convite para a curadoria desta 
coleção; escolhemos os drinks pensando em 
promover a ideia de coquetéis engarrafados e 
nas melhores bebidas para serem consumidas 
apreciando a vista no lounge do Syke”, 
comenta Alê D’Agostino, também fundador 
da destilaria APTK Spirits. As garrafas podem 
ser encontradas no hotel Unique, em versões 
de 750ml e 375ml, respectivamente, sendo 
também possível pedir doses no restaurante.

nova fase, fizemos uma ampla pesquisa 
na cidade de São Paulo, que é a meca de 
várias culinárias no Brasil, e principalmente 
da culinária japonesa. Também buscamos 
consultorias em setores específicos, como 
a parte de pâtisserie, e nessa nova proposta 
teremos um cardápio de almoço voltado para 
clientes corporativos”, afirmou Sanson.

Entre as opções estão três clássicos 
da coquetelaria: o Unique Negroni, o 

K6 e o Skye Breeze

A marca de gastronomia que acaba de completar 20 
anos, inaugura um novo restaurante em hotel nos Jardins
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Hotel Ort inaugura primeiro 
cinema de Campos do 
Jordão (SP)

Dedicado à inovação, o Hotel Ort, complexo 
hoteleiro de luxo localizado em Campos do 
Jordão, inaugurou o Cine Ort, primeira sala 
de cinema disponível na cidade. Combinando 
modernidade e conforto, a novidade chega 
com inspirações das melhores salas de 
exibição do mundo e dispõe da tecnologia 4K 
Ultra HD, responsável por ampliar a experiência 
sensorial do ambiente. O cinema conta com 
10 poltronas duplas, que acomodam até 20 
pessoas, e seu vasto catálogo de filmes inclui 
gêneros que variam desde os clássicos da 
comédia até os dramas mais envolventes. Com 
funcionamento diário, o Cine Ort oferece dois 
horários de exibição. A sessão diurna promete 
reunir toda a família com a transmissão de 
filmes infantis, enquanto o período noturno 
contempla os demais gêneros. Além disso, 
o espaço pode ser reservado para eventos, 
grupos de amigos ou um momento a dois.

Com tecnologia 4K Ultra HD e poltronas 
duplas, Cine Ort é a única sala de 

exibição da cidade

Enotel Porto de Galinhas 
investe em modernização e 
reposiciona marca

O Enotel, primeiro resort de grande porte 
a abrir em Porto de Galinhas, é o maior 
empreendimento hoteleiro do estado de 
Pernambuco, com 715 apartamentos. Localizado 
a 45 km de distância do aeroporto de Recife, na 

Praia do Cupe, entre Muro Alto e a vila de Porto 
de Galinhas, o resort all inclusive possui parque 
aquático, completa equipe de entretenimento e 
estrutura de lazer e esportes. Durante a pandemia 
os empreendimentos do grupo português Enotel 
passaram por grandes reformas estruturais, 
com completa modernização, além de um 
reposicionamento de marca, fortalecida para 
a nova realidade, entendendo um consumidor 
mais sensível e interessado em estabilidade, 
praticidade e confiança. 

Totalmente remodelado, o Enotel Porto 
de Galinhas teve o projeto de paisagismo do 
parque aquático idealizado e assinado por 
Marta de Souza Leão, arquiteta paisagista e 
artista plástica. As duas piscinas com ondas 
ganharam cascatas e um palco para a 
realização de shows, além de renovação em 
todo o paisagismo. As inovações estruturais 
também estão no lobby, reformulado por Vera 
Pires e Roberto Ghione, da VPRG Arquitetos, 
com essência na integração dos espaços 
à natureza. Um mirante emoldura o mar e 
antecipa ao viajante, logo durante o check-
in, o que ele irá desfrutar em sua estadia. O 
espaço abriga o Sports Bar e o Coffee Bar, 
além de lojas de conveniência. A decoração 
acompanha o estilo rústico de resort de praia – 
com tramas e materiais naturais que remetem 
principalmente à cultura pernambucana – e 
dá espaço à sofisticação no projeto de Náiade 
Lins, artista plástica, cenógrafa e designer. 

O empreendimento passou por reformas estruturais, com 
completa modernização, além de reposicionar a marca 

para a nova realidade



Aconteceu

40

Anunciados os Melhores Fornecedores da Hotelaria em 2021
A 11ª edição do Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria teve 4.236 votos

O centro de eventos do hotel Nobile Downtown, 
no Centro da capital paulista foi palco na noite 
do dia 7 de fevereiro de 2022 de uma live que 
anunciou os Melhores Fornecedores da Hotelaria 
em 2021. Como a votação havia sido encerrada 
na noite do dia 31 de janeiro, houve uma 
expectativa muito grande dos fornecedores para 
saber como foi a performance, assim como das 
redes hoteleiras e dos implantadores do setor.  A 
live foi a alternativa encontrada para anunciar, 
tendo em vista que o aumento dos contágios do 
vírus da variante ômicrom não possibilitou fazer 
a entrega presencial numa grande festa, assim 
como aconteceu em anos anteriores. O evento foi 
transmitido pelo canal TV Hotéis, na plataforma 
YouTube e teve a apresentação de Edgar Oliveira, 
Diretor editorial da Revista Hotéis, juntamente 

com Daniel Pereira, Gerente de produto da 
Equipotel. Estiveram participando também os 
representantes das entidades que apoiam o 
Troféu como: Manoel Cardoso Linhares, Presidente 
da ABIH Nacional – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis; Alexandre Sampaio, Presidente 
da FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação Fora do Lar; Antônio Xavier Siqueira, 
Presidente da ABRACOHR – Associação Brasileira 
de Compradores de Hotéis e Restaurantes; 
Orlando de Souza, Presidente executivo do FOHB 
– Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil; e 
Ana Biselli Aidar, Presidente executiva da Resorts 
Brasil. Ambos foram unânimes em afirmar que a 
recuperação do setor hoteleiro no Brasil está em 
curso e que a expectativa de boa performance a 
partir desse ano são grandes. 

Edgar J. Oliveira, Diretor editorial da Revista Hotéis, juntamente com Daniel Pereira, Gerente de produto da Equipotel 
foram os apresentadores da live

D
es

ig
n:

 H
ar

ry
ar

ts
 /

 F
re

ep
ik



Aconteceu

41



Aconteceu

42

E aproveitando o ensejo, foram sorteados 
dois profissionais da hotelaria que votaram 
e escolheram os Melhores Fornecedores da 
Hotelaria de 2021. Os brindes foram duas 
caçarolas em aço inox com fundo triplo da 
marca Lume Inox, um ótimo equipamento de 
cozinha presente nas cozinhas de vários hotéis do 
Brasil e os ganhadores foram: Bárbara Carolina 
Calabrese dos Santos, Governanta do Porto de 
Galinhas Resort e Spa e Carlos Netto, Executive 
Assistant Manager in charge of F&B, do hotel 
Palácio Tangará, que fica na capital paulista.

Votação surpreendente
A enquete teve início no dia 9 de novembro, 

data que se comemora o Dia Nacional do 
Hoteleiro e terminou no dia 31 de janeiro de 
2022. Nesse ano foram avaliadas 35 categorias, 
a mesma quantidade avaliada em 2020 e 
para definí-las, foi levada em consideração 
o seguinte: O que é imprescindível para que 
um hotel entre em operação, independente do 
porte, tamanho ou categoria. Somado a isso, 
está a categoria melhor rede hoteleira que o 
fornecedor se relacionou em 2021, assim como 

a melhora implantadora hoteleira, sendo 
que nessas duas categorias os fornecedores 
poderiam votar.  Essa é a 11ª edição do Troféu 
Fornecedor Destaque da Hotelaria que já 
consolidou no mercado como o Oscar do Setor. 
Ano após ano essa conquista se consolida 
ainda mais devido a seriedade, imparcialidade, 
segurança e credibilidade como são apurados 
os dados.

Foram registrados 18678 votos das mais 
diversas regiões do Brasil e como o sistema 
foi dimensionado para receber de forma 
simultânea até 50 votos, chegou a travar em 
alguns momentos nos últimos dias da votação 
em razão do grande volume de votos que estava 
entrando. Os votos aos fornecedores foram 
desde pequenas pousadas até renomados 
hotéis de redes nacionais e internacionais que 
operam no Brasil. As categorias de melhor rede / 
implantadora hoteleira também recebeu muitos 
votos de fornecedores. Isso compreendeu 
também representantes comerciais que 
possuem negócios com a hotelaria, assim 
como arquitetos, construtores, incorporadores 
e especificadores para a hotelaria. 

A segurança na validação dos votos mais 
uma vez foi uma grande preocupação para 

A segurança na votação foi uma grande preocupação
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ter 100% de certeza de que não houve 
fraude nos votos que entraram no 
sistema. Isso se deve ao fato de muitos 
profissionais da hotelaria, como os de 
hotéis independentes, não terem e-mails 
corporativos, e utilizarem contas de 
e-mails gratuitos como Gmail, Hotmail 
e Yahoo. Mesmo nas grandes redes 
tem muitos profissionais que também 
não contam com e-mails corporativos, 
como a recepção, governança, área de 
A&B, manutenção, jardinagem, piscina, 
entre outros. Com isso, democratizou 
ainda mais o voto, mas muitos votos 
tiveram que ser cancelados em razão 
dos e-mails não validarem o voto. Isso 
era feito automaticamente pelo sistema 
no término do voto, mas como muitos 
votos ficaram pendentes, na liberação 
manual o e-mail que não conferiu teve 
o voto anulado, pois era um grande 
indicativo de tentativa de fraude. Mas 
se fosse detectado que houve erro de 
digitação do e-mail cadastrado, o voto 
era liberado.

Desses 18678 votos que entraram no 
sistema, 1236 foram anulados, pois além 
do e-mail não validar, houve muitos 
fornecedores que votaram neles mesmos 
e de profissionais hoteleiros que votaram 
na rede que trabalha. Teve também 
867 acessos ao sistema que teve a 
votação abandonada em alguns casos 
de fornecedores querendo conhecer o 
sistema. Em outros casos, profissionais 
ligados a motéis e hospitais que ao 
perceberem que não poderiam votar 
ou mesmo profissionais hoteleiros que 
entram no sistema, mas não chegaram 
a votar.

Os votos únicos e validados foram 
4326 e essa votação teve um aumento 
em relação a edição de 2020 que 
registrou 3934 votos, mas inferior edição 
de 2019 que teve 5032 votos. Mas era 
uma situação bem diferente, antes da 
pandemia da COVID-19 e os contatos 

entre fornecedores e gestores eram mais 
próximos e muitos vezes olho no olho. Mesmo 
assim os 4326 votos registrados nessa edição 
de 2021 é muito representativo, se comparado 
a pesquisa realizada pelo IPEC – Inteligência, 
Pesquisa e Consultoria (antigo IBOPE) de 
intenção de votos a presidente da república. 
A amostragem é em torno de número de 3 mil 
pesquisados, mas o universo de eleitores é de 
150 milhões. E cientes da importância dessa 
conquista, que é a maior homenagem dos 
hoteleiros no Brasil aos fornecedores do setor, 
houve um engajamento bastante grande por 
parte deles. O e-mail marketing foi uma das 
principais ações realizadas pelos fornecedores 
em busca de votos, mas inclui também: ações 
nas mídias sociais, menção nos rodapés de 
todos os e-mails que a empresa enviava e até 
mesmo estampando o troféu na página inicial 
do site lembrando os hoteleiros de votarem.
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A maior vencedora nessa edição do Troféu 
foi a empresa catarinense Altenburg que 

completou no mês de fevereiro 100 anos de 
atividades no mercado têxtil e teve mais 
um bom motivo para comemorar. Aliás 
três bons motivos, pois conquistou o troféu 
nas categorias enxoval de cama e banho, 
travesseiros e também o de marca mais 
lembrada da hotelaria de 2021. Essa é a 
primeira vez que uma empresa conquista o 
troféu em três categorias numa mesma edição. 
“Essa premiação consagra todo o zelo pela 
qualidade dos nossos produtos e a confiança 
em nossos serviços. Certifica o conforto e 
durabilidade da Linha Hoteltex da Altenburg 
satisfazendo as mais legítimas necessidades 
de hóspedes e hoteleiros. Um mérito de toda 
a equipe que não mediu esforços em um ano 
muito desafiador”, celebra Tiago Altenburg, 
Diretor comercial da Altenburg.

Confira a seguir mais alguns 
depoimentos de alguns 
fornecedores que conquistaram 
o troféu.

Categorias mais votadas
A categoria que mais recebeu votos foi a 

de colchões com cinco fabricantes brasileiros 
brigando voto a voto até o último instante. 
Enxoval de cama e banho foi a segunda 
categoria mais disputada e votada, seguida 
de software de gestão hoteleira, locação 
de equipamentos de áudio e vídeo, cofres 
eletrônicos e a marca mais lembrada. As 
categorias que tiveram menos votos, em razão 
de serem mais técnicas foram: Acessórios para 
banheiro, marcenaria, equipamentos para 
piscina, material de limpeza / higienização, 
Metais e louças sanitárias e produtos químicos 
para piscinas. Muitas surpresas aconteceram 
nessa votação, pois como não existe a indução 
do voto, ou seja, nenhuma marca é apresentada 
no formulário, o que vale é a fixação da marca 
e imagem que o votante tem na sua cabeça. 
Com isso, não importa o tamanho da empresa 
e ou o market share, pequenas marcas também 
competiram de igual com grandes fornecedores 
da hotelaria nacional.

Tiago Altenburg: “Essa premiação consagra todo o zelo pela qualidade dos nossos produtos e a 
confiança em nossos serviços”
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Life Fitness
“Para a Life Fitness ser considerada pelo 

segundo ano consecutivo a marca mais 
relevante na categoria de Equipamentos 
Fitness, mostra que estamos no caminho certo 
em ampliar a nossa relevância para o mercado 
hoteleiro. Este reconhecimento fortalece a 
nossa motivação em inspirar o sucesso dos 
negócios, alinhado com um estilo de vida 
saudável. Disponibilizar nosso amplo portfólio 
de produtos para um mercado tão exigente, 
é uma das nossas principais conquistas. 
Agradeço em nome de todo o time Life Fitness 
Brasil”. - Giuliana Cogo é Gerente de marketing 
da Life Fitness.

Vega I.T
“Estamos muito felizes com a conquista 

do penta campeonato na categoria de 

Gerenciamento de Internet, isso nos consolida 
no mercado e nos demonstra que estamos 
no caminho certo. A Vega I.T nasceu com 
esse serviço e nos especializamos muito 
nisso, porém, alguns anos atrás decidimos 
ampliar esse portfolio para criar um amplo 
ecossistema de soluções para hospitalidade 
e com isso muitos outros produtos nasceram 
e ainda vão nascer, como resultado esse ano 
fomos agraciados com a categoria Produtos e 
Soluções tecnológicas que validou toda essa 
estratégia de ampliação. Acreditamos que os 
produtos tem que agregar valor juntos e gerar 
insights importantes ao hoteleiro. Ganhar essa 
segunda categoria foi muito especial para nós.

A premiação é fruto do voto dos próprios 
hoteleiros, isso deixa o sabor dessa conquista 
muito especial, e aos que confiaram e votaram 
em nós, saibam que isso é só combustível 
para que possamos ir cada vez mais longe e 
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para a hotelaria brasileira em 2021. Uma 
pesquisa muito bem conduzida e assertiva 
na qual os operadores hoteleiros reconhecem 
os melhores fornecedores, avaliando nosso 
produto e serviços. É um incentivo para 
continuarmos a investir cada vez mais em 
tecnologia e soluções para o cliente hoteleiro, 
pois sabemos a importância que a alimentação 
tem dentro da hotelaria. A experiência do 
cliente em ter uma alimentação gostosa, 
de qualidade, preparada em nossos fornos, 
sem desperdícios e com alta produtividade 
contribui para a satisfação e retorno desse 
cliente. Agradecemos toda equipe Prática e 
os nossos clientes por mais essa conquista 
que nos deixa repletos de orgulho” - Milton 
Machado é Diretor comercial da Pratica Fornos.

Grosfillex do Brasil 
“Ficamos extremamente felizes com o 

reconhecimento do mercado em nos prestigiar 
como a marca destaque da Hotelaria no 
segmento móveis para área externa. Temos 
cada vez mais certeza, que o trabalho que 
vem sendo realizado no atendimento junto 
aos parceiros de forma clara e transparente, 

Prática Fornos
“É uma honra termos recebido essa 

premiação de melhor fornecedor de fornos 

buscando cada vez mais a evolução e melhoria 
contínua”. Matheus Quincozes, é Diretor geral 
da Vega I.T.
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hth Brasil
“Nos sentimos honrados por mais um ano 

sermos considerados a marca referência em 
produtos químicos para tratamento de piscina. 
Com todas as dificuldades que diversos 
segmentos enfrentaram no último ano, para 
nós, essa conquista é muito importante e só 
reforça nosso compromisso em oferecer o 
melhor em produtos e serviços para os nossos 

clientes. Agradeço em nome de todo o time hth 
Brasil”. - Karen Dutra é Monitora de marketing 
da hth Brasil.

além dos produtos de extrema qualidade com 
durabilidade impar e todo o suporte prestado 
desde o início da negociação até o pós-venda 
refletem a nossa escolha como fornecedor 
destaque. Gostaríamos de agradecer todos os 
nossas parceiros e colaboradores que tornarão 
este sonho realidade e que o mercado tenha 
certeza que estamos trabalhando sempre 
na busca da excelência, para suprir todas as 
necessidades que venham surgir.” Jandir Neto, 
Gerente Contas Contract da Grosfillex do Brasil.

São Rafael
“Pelo 11º ano consecutivo, a São Rafael 

conquistou o prêmio de Melhor Fornecedor 
em Câmaras Frigoríficas. Essa vitória só 
fortalece ainda mais o propósito de qualidade 
e inovação que carregamos em nossos mais 
de cem anos de mercado. Cuidamos de cada 
projeto com empenho e dedicação para ser 
o ponto mais seguro em conservação para 
quem confia na marca. E é isso que torna a 
São Rafael a maior referência na fabricação, 
instalação e reparação de equipamentos de 
refrigeração do País. Gratidão a todos que 
confiam na São Rafael, esse apoio nos inspira 
a servir o melhor. - Alexandre Dalmann Boccia 
é CEO da São Rafael Câmaras Frigoríficas
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Ortobom
“Receber o reconhecimento dos gestores 

hoteleiros como o melhor fornecedor de 
colchão da hotelaria nacional em 2021 nos 
enche de orgulho. A marca Ortobom está 
presente em todos os estados brasileiros, 
representada com 17 fábricas e cinco mil 
pessoas envolvidas no processo de produção. 
São mais de 2.400 pontos de venda, que 
comercializam mais de 220 variedades de 
produtos. Em 2021 passamos a ter uma gestão 
exclusiva no segmento hoteleiro e nossos 
resultados de vendas já apresentaram grande 
crescimento com a participação em pequenas, 
médias e grandes redes. Esse crescimento 
deve-se a confiabilidade da marca Ortobom 
e o Troféu vem celebrar e dar reconhecimento 
a todo nosso time que trabalhou muito em 
2021, trazendo condições de pagamento 
inéditas, como o parcelamento em 24X sem 
juros e novos produtos sempre pensando no 
segmento”.  André Fernandes é Gestor nacional 
do canal de vendas para hotéis.

Metalworks by Crismoe
“Fomos agraciados com o 10º prêmio 

consecutivo de melhor fabricante de acessórios 
para banheiros da hotelaria nacional. Para nós 
é motivo de orgulho a homenagem que é feita 
com muita ética e seguindo um critério rigoroso 
para a validação de votos, qualificando assim 
a empresa como fornecedor a ser respeitado 
por toda a indústria hoteleira.  E conquistar 
essa premiação, nos mostra que estamos no 
caminho certo, pois fabricamos com qualidade 
há 35 anos itens como cabides, papeleiras, 

papeleiras reserva, toalheiros, toalheiros rack, 
porta shampoo, saboneteiras e toalheiros 
térmicos”. Sérgio Antonio Moelin é Diretor da 
Metalworks by Crismoe.

Mark Straton Campbell, Diretor Executivo de Operações da Atlantica Hospitality 
International recebendo o Troféu ao lado de seu CEO, Eduardo Giestas
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Categorias e os premiados em 2021
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Rede San Juan inaugura Eco Cataratas Resort
A nova ala conta com 226 apartamentos bem confortáveis e teve sua arquitetura inspirada na 

cultura indígena tupi guarani

Com um investimento de cerca de R$ 40 
milhões, a rede hoteleira San Juan construiu 
uma nova ala de apartamentos na unidade de 
Foz do Iguaçu que se reposicionou no mercado 
e passou a se chamar Eco Cataratas Resort. Essa 
nova ala visa atender a um público exigente e 
que busca lazer, conforto e diversão, sem sair do 
hotel e em breve a outra ala também passará 
por uma modernização. “A escolha do nome Eco 
Cataratas Resort se deu pelas características do 
hotel, pela consciência que nossa Rede tem em 
relação às políticas sustentáveis e também como 
homenagem ao principal ponto turístico de Foz do 
Iguaçu: as maravilhosas Cataratas do Iguaçu. O 

empreendimento teve sua arquitetura inspirada 
na cultura indígena tupi guarani, trazendo a Foz 
do Iguaçu uma nova opção de hospedagem 
de 226 apartamentos bem confortáveis. Nossa 
expectativa é que haja uma ocupação alta em 
datas de maior demanda na cidade. O público 
alvo foi ampliado, e hoje além de atender os 
clientes que já conheciam o hotel, temos uma 
ótima opção para públicos mais exigentes, 
visando uma experiência ainda maior no conceito 
de resort na cidade”, assegura o Gerente geral da 
Rede San Juan, Diego Cesar Vezaro.

E ele destaca alguns dos diferenciais do hotel. A 
equipe de recreação infantil e adulta, gastronomia 

A nova ala de apartamentos exigiu um investimento de cerca de R$ 40 milhões
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regional e internacional, spa, sauna quente e úmida, 
academia de ginástica, coworking, loja de presentes, 
aluguel de carros e três piscinas, sendo uma delas de 
borda infinita com comprimento de 30m. Em breve 
o hotel ainda vai contar com campo de futebol e 
duas quadras de beach tênis. “Somado a isso, está 
o café da manhã com diversas delícias da tríplice 

Diego Vezaro: “Estamos com uma boa expectativa de 
performance desse empreendimento”

Projeto sustentável
Quem assina esse projeto, que demandou seis 

meses na sua elaboração e três anos na execução 
da obra, foi o Arquiteto Ruy Almeida e ele explica 
o que levou em consideração na elaboração 
desse projeto e o que ele buscou contemplar. 
“Estabeleceu-se que a nova edificação deveria 
assumir um projeto de linhas contemporâneas 
e estar posicionada em um recuo considerável 
do alinhamento predial em respeito a antiga 
edificação existente. O próximo passo foi explorar de 
forma extrema as oportunidades de visualização da 
abundante paisagem do entorno e a entrada de luz 
natural. Optou-se pela configuração verticalizada 
de ocupação para preservação das áreas verdes 
definindo-se uma torre com cinco pavimentos para 
as unidades habitacionais e três pavimentos na 

fronteira e com inspirações internacionais trazidas 
pelo chef e os pets tem atendimento especial, tendo 
uma cama só para eles”, concluiu Vezaro.
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base da edificação para os serviços de apoio e lazer. 
Foi eleita, como homenagem e respeito à cultura 
tupi guarani, o padrão na escolha de estampas, 
desenhos decorativos e palhetas de cores, 
evocando a entrada de luz. O projeto contemplou 
amplos espaços como piscina com borda infinita 
de 1.000 m² com um bar molhado no seu interior, 
café no lobby, restaurante para 320 pessoas e sushi 
bar no terraço aberto do mezanino tipo rooftop”

Os apartamentos são bem amplos e contam 
com uma moderna infraestrutura e isso inclui: 
confortáveis colchões da marca Di Sonno.  Coube 
a Teka fornecer as toalhas da coleção Milão 
com 580grm² que são bem felpudas e com alta 
hidrofilidade e os roupões Imperial veludo que 
contam com sofisticação e um bom toque. Na 
linha de cama o conforto é garantido pela coleção 
Toronto com 200 fios misto. O ar condicionado 
é da marca Midea, TV´s de última geração da 
marca TCL com uma variada opção de canais a 
cabo, secador de cabelo no banheiro da marca 
Breeze e amenities são do Boticário. A Móveis 

Rossmark teve uma importante participação 
na implantação dessa segunda ala do 
empreendimento, pois executou todo o mobiliário 
em áreas como: apartamentos, suítes, corredores, 
copas do bebê, recepção, bares, restaurante e 
área administrativa. “Executamos com materiais 
e equipamentos de última geração, especificados 
pelo arquiteto Rui Almeida, com especial foco na 
sustentabilidade. Foi um desafio para a Rossmark, 
executar esta obra em meio a pandemia, atingindo 
total satisfação de nosso cliente”, destacou o 
Diretor da empresa Klaus Schwertl.

Os apartamentos são bem amplos e contam com uma moderna infraestrutura

O restaurante conta com muita iluminação natural
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Emiliano terá nova marca de 
hotel com opções de residência

Hotéis de categoria luxo com tudo – desde 
o check-in, check-out e outras solicitações – 
feito por meio de uma plataforma digital. Este 
é o conceito do V3rso, nova marca do Emiliano 
que, segundo explica o CEO, Gustavo Filgueiras, 
terá “um conceito repaginado de luxo”.

Os projetos dos hotéis V3rso serão feitos em 
parceria com incorporadoras e a previsão do 
grupo é de até 50 unidades em um prazo de 
quatro anos. O primeiro empreendimento, em 
São Paulo, será uma parceria com a empresa 
You,Inc. Também faz parte dos planos uma 
expansão internacional.

No desenvolvimento dos hotéis, o 
investimento será da incorporadora com 
o Emiliano trabalhando na valorização 
do segmento residências, além de gerir a 
operação do pool hoteleiro.

O primeiro projeto, em São Paulo, teve o 
VGV – valor geral de vendas anunciado em R$ 
250 milhões, com unidades de 28m². A ideia 
do V3rso é ser um híbrido entre hospedagem 
e residências, com a mesma decoração em 
ambas unidades e tarifas mais acessíveis, 
o que possibilitará a expansão para mais 

destinos. Porto Alegre e Goiânia já têm projetos 
fechados. Londrina, no Paraná; Curitiba, Belo 
Horizonte e Brasília, já estão negociando 
unidades. São Paulo também deve receber 
outras duas unidades da marca.

Transamerica Resort 
Comandatuba alcança recorde 
histórico de ocupação em 2021

Se em 2020, o movimento de retomada 
do turismo, iniciado ainda que timidamente, 
prosperou pouco, em 2021 o panorama foi 
totalmente diferente. Com o avanço do 
cronograma de vacinação, alguns setores 
da indústria de viagens não só voltaram a 
decolar, mas atingiram marcas expressivas 
e bastante animadoras para 2022. Segundo 
dados levantados pelo Relatório Radar Resorts 
Brasil, divulgado trimestralmente, a taxa 
de ocupação média dos resorts brasileiros 
aumentou 18% no 4º trimestre de 2021 se 
comparado com o ano de 2019. No acumulado 
geral, o percentual ainda segue abaixo do 
desempenho apresentado no período pré-
pandemia, mas a diferença segue encolhendo, 
na casa dos 9%.

Os números ficam ainda mais atrativos 
quando o assunto é praia. A variação de 
ocupação nos resorts de praia entre 2021 e 2019 é 
de apenas 4%. O interesse do brasileiro por sol e 
mar se comprova no ótimo momento vivenciado 
nessa retomada do turismo pelo Transamerica 
Resort Comandatuba, um dos mais tradicionais 
do país, situado no município de Una, sul da 
Bahia. O resort fechou o ano de 2021 com 65% de 
ocupação, recorde histórico anual.

Para manter o bom momento em 2022, 
sobretudo com a forte concorrência da 
reabertura das fronteiras internacionais, o 
resort prevê uma série de investimentos e 
melhorias técnicas e estruturais. A maior 
delas deverá ocorrer logo após o verão, com 
uma grande renovação nas áreas da piscina. 
A atração, que hoje conta com cerca de 
1.200m² e é um dos grandes destaques do 
resort, sobretudo por conta da sua beleza, 
trará um conceito mais moderno, integrado 
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Gustavo Filgueiras: “Estamos com uma boa expectativa 
em relação a esse novo produto que estamos lançando 

no mercado”
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à arquitetura do hotel, mas com ainda mais 
naturalidade e sutileza.

Resorts Brasil apresenta 2ª 
edição do “Radar Resorts Brasil” 
com resultados do triênio

A Resorts Brasil apresentou a segunda 
edição do “Radar Resorts Brasil”, relatório 
trimestral que traz informações relevantes 
sobre o segmento de resorts. Na nova 
edição, o conteúdo faz uma análise do último 
triênio, ajudando na tomada de decisão nos 
resorts brasileiros, no acompanhamento 
do desempenho dos empreendimentos e a 

colaborar com o desenvolvimento estruturado 
do setor. 

O relatório é dividido em três grandes grupos: 
contexto, oferta (quantidade e qualidade) e 
desempenho. A produção conta com o apoio dos 
resorts associados e de parceiros estratégicos 
da associação – JLL, Review Pro, Senac e STR – 
que contribuem com informações importantes 
para a construção de uma análise macro 
do turismo nacional. “O Radar é um projeto 
estratégico da Resorts Brasil. Este importante 
projeto foi iniciado na gestão do Sergio 
Souza e é uma satisfação iniciar o ano dando 
sequência na publicação da segunda edição. 
Agradecemos aos associados que participam 
dos projetos da associação e contribuem para 
o crescimento mútuo”, afirma Marcelo Picka 
Van Roey, Presidente da Resorts Brasil.

O Radar Resorts Brasil traz indicadores 
macroeconômicos, com o desempenho do 
ano anterior e projeções para os próximos 
dois anos. Além disso, o conteúdo apresenta 
dados do painel de retomada do setor de 
aviação no Brasil, importantes para avaliar 
como está o turismo de uma forma geral. 
Outro ponto abordado é a restrição para 
brasileiros em outros países, devido às normas 
internacionais para controlar a pandemia, 
além de informações sobre a evolução da 
situação vacinal no Brasil.

Na segunda parte, o Radar Resorts Brasil 
traz dados como a oferta existente e futura 
dos empreendimentos, com dados completos 
como o total de resorts no país, quartos, além 

Gráfico que mostra o desempenho dos resorts do Brasil no período

Rodrigo Galvão celebra o bom desempenho na 
ocupação em 2021
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da perspectiva do aumento da rede hoteleira. O 
mapeamento de oferta dos resorts é oferecido 
pela JLL. 

No terceiro momento, a reputação online 
dos resorts é avaliada, de acordo com os 
dados da Review Pro. 

Por fim, o relatório apresenta o desempenho 
dos Resorts, segundo os dados da STR. 
Observamos que a retomada da demanda 
seguiu forte no 4º trimestre de 2021, mas no 
acumulado do ano, ainda seguimos abaixo do 
desempenho de 2019. “Em termos de receita, 
os resorts apresentaram um crescimento em 
relação a 2019, porém, vale lembrar que a 
inflação no Brasil foi acentuada no último ano, 
o que impactou diretamente nas despesas 
dos resorts” pontua Juliana Salles, Gerente 
executiva da associação.

Para saber mais sobre o trabalho realizado 
pela Resorts Brasil, bem como o conteúdo 
completo gratuito, basta acessar o site www.
resortsbrasil.com.br.

Le Canton comemora recorde 
de faturamento na história do 
resort 

O ano de 2022 começou com força total 
no Le Canton. Em janeiro, o faturamento do 
resort mais incrível da Região Serrana do Rio 
bateu recorde e ultrapassou R$ 10 milhões. O 
resultado marca o melhor mês da história do 
hotel. Antes mesmo de janeiro terminar, a taxa 
de ocupação já havia se aproximado dos 90%, 

o que representou receita de hospedagem 33% 
acima do valor obtido no mesmo período de 
2021. Segundo Mônica Paixão, Diretora geral do 
Le Canton, o resultado é reflexo de uma equipe 
que vem desenvolvendo um bom trabalho no 
atendimento aos clientes, além de constante 
investimento e melhoria na diversidade e na 
qualidade de seus serviços e atrativos. “O ano 
começou difícil, com muita incerteza e ainda 
forte presença de COVID-19, mas conseguimos 
nos superar. A meta era alta e fomos capazes 
de ultrapassá-la. Toda a equipe está de 
parabéns”, comenta Mônica Paixão.

Hotéis econômicos com 
conceito lifestyle mais que 
triplicaram

Esse segmento teve um crescimento 
significativo nos últimos anos, principalmente 
durante a pandemia. É o que aponta o estudo 
“Rise of Affordable Lifestyle Hotel Brands”, da 
JLL. Desde 2015, o número de quartos mais 
que triplicou, registrando hoje mais de 106 mil 
unidades ao redor do mundo. No campo das 
grandes marcas hoteleiras, o crescimento foi de 
21,7% no mesmo período.

“O conceito lifestyle traz componentes de 
modernidade, integração e foco na experiência do 
hóspede, ainda mais valorizada neste período de 
distanciamento que vivemos. O lifestyle ‘econômico’ 
vem atender a uma demanda crescente de 
viajantes que querem ter contato com a cultura 
local e com experiências autênticas, sem ter que 
pagar muito pela hospedagem”, explica Pedro 
Freire, Diretor de Valuation and Advisory Services 
da JLL.

Nas Américas, o número total de quartos de 
marcas lifestyle econômicas em 2021 aumentou 
29,9% em relação a 2015, de acordo com o 
levantamento da JLL. Esse é o mercado com a 
maior oportunidade para produtos econômicos 
com recursos e comodidades modernas. Na 
Europa, no Oriente Médio e na África, o crescimento 
do setor é mais moderado por conta do mercado 
de hostels bem estabelecido. No entanto, a 
região atualmente possui a maior quantidade de 
projetos em construção. Ásia-Pacífico, por sua 
vez, registrou um aumento de 33,9% no segmento, 

Mônica Paixão: “O ano começou difícil, com muita 
incerteza, mas conseguimos superar”
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influenciado pelas ambições de expansão das 
grandes empresas especializadas em mercados 
anteriormente inexplorados.

Gráfico que demonstra o crescimento dos hotéis 
econômicos no conceito lifestyle no mundo

Três fatores impulsionam a tendência:
As principais empresas hoteleiras estão 

lançando novas marcas em resposta às 
expectativas dos hóspedes, principalmente 
os mais jovens, que valorizam tecnologia e 
espaços de integração; O setor imobiliário 
tradicional está se adaptando às áreas 
urbanas, que estão cada vez mais adensadas: 
hotéis urbanos com quartos menores e alto 
investimento em tecnologia estão atraindo 
cada vez mais viajantes corporativos e de 
lazer, que normalmente utilizam marcas 
hoteleiras tradicionais; Operadores de 
hotéis estão procurando competir com 
acomodações alternativas, como Airbnb. Para 
os empreendimentos, seguir essa tendência é 
uma oportunidade de aumentar seus ganhos 
sem promover grandes alterações na estrutura 
física. “Incorporar conceitos de lifestyle 
agrega mais valor ao preço da diária do que a 
estrutura física. Não há mudanças no tamanho 
dos apartamentos, por exemplo, mas o lobby 
ganha importância como área de convivência, 
assim como a oferta de A&B (alimentos e 
bebidas) e a decoração. É uma maneira de 
rentabilizar um espaço que antes ficava 
mais ocioso”, analisa Pedro Freire lembrando 
a características mais comuns de hotéis de 
marcas lifestyle econômicas: Design eficiente 
e aprimorado pelo uso intenso de tecnologia; 
lobbies contemporâneos com espaço aberto 

Portobello Hotéis implantou 
tecnologia para melhorar 
experiência do hóspede

Hoje em dia praticamente todo hóspede 
em potencial usa a internet para planejar 
uma viagem, sejam viajantes experientes ou 
iniciantes, todos usam as redes sociais ou sites 
especializados em avaliações que se tornaram 
ferramentas fundamentais para saber mais sobre 
seu destino. Por isso, manter uma boa relação 
online com os clientes nunca foi tão importante.

A partir desta necessidade que a rede 
Portobello Hotéis implantou uma forma mais 
rápida e fácil de avaliação em suas unidades. 
Além do monitoramento e interação nas redes 
sociais com os clientes, agora o hóspede pode 
avaliar sua experiência em tempo real: todos os 
apartamentos dos hotéis Portobello possuem 
um display com QR Code para avaliação. O 
cliente faz a leitura do QR Code a partir da 
câmera do celular, acessando imediatamente 
uma pesquisa e deixando a sua opinião, sem 
precisar baixar nenhum aplicativo. A pesquisa 
é muito rápida e objetiva, permitindo que 
seja aplicada em diversos momentos da 
hospedagem do cliente, como no check-in, 
durante a estadia ou mesmo após o check-out. 
Toda a equipe operacional e gerencial recebe 
em tempo real a avaliação do hóspede assim 
que ela é feita, o que possibilita um retorno 
muito mais rápido e otimiza a comunicação 
durante a hospedagem.

Implantação de ferramentas tecnológicas são fundamentais 
para manter o bom relacionamento com o cliente

para incentivar a interação entre os hóspedes; 
opções de comidas rápidas em A&B (grab-
and-go), com maior ênfase na venda de 
bebidas e quartos menores, que variam de 17 
a 25 m2.
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Esse tipo de avaliação permite não só 
um retorno mais conveniente para o cliente 
e o hotel, como também que o staff tenha 
o acompanhamento da experiência quase 
em tempo real, captando pontos sensíveis, 
sugestões de melhoria e opiniões importantes, 
evitando que essas informações se percam 
caso o hóspede realize uma avaliação muito 
tempo após a estadia.  Para a Rede Portobello, 
a colaboração e feedback dos clientes é uma 
ferramenta essencial para a melhoria da 
estrutura e oferta de serviços, priorizando a 
experiência e percepção do hóspede como 
ponto de transformação de suas unidades.

Doral Guarujá bate recorde e 
registra maior faturamento da 
história

O Doral Guarujá, localizado na Praia da 
Enseada, Guarujá (SP), celebra os números 
positivos conquistados pela unidade. O 
empreendimento, que tem oito anos de 
fundação, registrou recorde em receita de 
hospedagem em janeiro de 2022. A unidade 
já tinha conquistado números históricos 
no mesmo mês de 2021 e, teve crescimento 
de 52% na receita e diária média no último 
mês em comparação ao mesmo período do 
ano passado. O hotel que já foi operado por 
outra marca, a partir de 2020 passou a ser 
administrado sob a chancela Doral Guarujá. 
Segundo Pedro Döhnert, Gerente geral do 
Doral Guarujá, neste período foi feito o 
reposicionamento do hotel, com implantação 
de novos serviços e foi desenvolvido um 
forte trabalho de marketing e vendas, aliado 
ao atendimento de excelência e a rigorosos 
protocolos de segurança contra a COVID-19.

O hotel conta com 78 apartamentos 
espaçosos, sofisticados e modernos com 
vista para a praia ou piscina, divididos nas 
categorias Superior, Luxo e Suíte Premiere, com 
quartos de até 95 m². Para entretenimento e 
bem-estar, os hóspedes podem aproveitar a 
piscina climatizada, academia, sauna, jacuzzi, 
sala de massagem, sala de jogos e bicicletas 
disponíveis para empréstimo. Pet friendly, 

podem ser acomodados até dois cachorros 
de qualquer tamanho no apartamento. É 
necessário apresentar a carteira de vacinação 
atualizada no check-in e assinar um termo de 
responsabilidade pelo animalzinho.

Hotéis FIT Transamerica 
em Mato Grosso superam 
expectativas

Em fevereiro de 2021 a marca Transamerica 
(agora administrada pela rede Atlantica) 
apostou na rota do agronegócio de Mato Grosso 
com a inauguração de sua primeira unidade 
na região, o FIT Transamerica Sinop. A partir 
disso, foram inaugurados outros quatro hotéis 
nas cidades de Lucas do Rio Verde, Primavera 
do Leste, Rondonópolis e Sorriso. A ideia foi 
contemplar o turismo corporativo, movido 
principalmente pelo mercado do agronegócio, 
e oferecer uma opção de hospedagem smart, 
escassa no interior do estado. As inaugurações 
fizeram parte do plano da Transamerica de 
expansão por cidades secundárias e terciárias 
com grande potencial para os negócios. Para 
a escolha dos locais foram considerados os 
índices de crescimento, que indicam alta na 

Pedro Döhnert, Gerente geral do Doral 
Guarujá. Nova administração vem 

conquistado recordes
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qualidade de vida para sua população, e o 
turismo corporativo, também foram fatores 
decisivos. Agora, após um ano de abertura 
da primeira unidade, a Transamerica pode 
avaliar o sucesso dos hotéis através dos bons 
resultados em hospedagem que vem sendo 
contabilizados. As unidades de Sorriso e Lucas 
do Rio Verde (inaugurados respectivamente 
em julho e setembro de 2021), já nos primeiros 
meses de funcionamento tiveram taxas de 
ocupação que superaram as expectativas. 

Os índices de ocupação e diária média também 
foram apontados com otimismo por Hugo 
Morettin, Gerente geral do Transamerica Fit Sinop, 
que apontou ainda a alta procura por estadas 
long stay. Além disso, o hotel oferece ampla sala 
de eventos com capacidade para até 80 pessoas 
e suporte para palestras, encontros e eventos 
de pequeno e médio porte em geral. O espaço 
dispõe de ar-condicionado, infraestrutura para 
equipamento audiovisual, internet dedicada, wi-fi, 

além de coffee break, café da manhã, almoço ou 
jantar mediante reserva antecipada e de acordo 
com o formato do evento. O hotel também oferece 
soluções para realização de videoconferências 
ou reuniões híbridas, com público presencial 
e remoto, com todos os serviços necessários 
para transmissões de qualidade. Para o público 
corporativo, o Transamerica Sinop oferece 
vantagens especiais para empresas cadastradas 
no programa de descontos do hotel, que oferece 
também facilidades como check-in antecipado 
pelo aplicativo Easy Check-In da Transamerica 
e reserva também pelo site da Atlantica com 
promoções exclusivas. 

Para o grupo, a retomada dos negócios 
presenciais foi a grande responsável pelas taxas 
de ocupação mais significativas e continuará 
a trazer bons resultados nos próximos meses. 
A nova administração também traz otimismo 
neste momento pois representa a fusão de dois 
grandes players da hotelaria nacional. 
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Todas as unidades seguem o mesmo padrão 
da marca FIT, com hospedagens pensadas 
para estadas mais curtas ou para quem busca 
praticidade e boa localização. Nelas são 
oferecidos serviços compactos de qualidade 
e infraestrutura com tudo o que o hóspede 
pode precisar, como restaurante para café da 
manhã estacionamento e estação de lanches 
no conceito grab & go para qualquer urgência. 
As acomodações são equipadas com TV, ar-
condicionado e kit de amenities.

ABIH apresenta dados 
acumulados da hotelaria em 
2021

A 18ª edição da pesquisa da série exclusiva, 
realizada pela ABIH – SP, traz o desempenho 

acumulado da hotelaria paulista durante o ano 
de 2021. Os números mostram a dura e longa 
caminhada na direção da recuperação, por 
conta da pandemia COVID-19, como um todo 
e, mais recentemente, os efeitos nefastos da 
variante Ômicron. A taxa de ocupação de 2021 
ficou em 34,45%. Esse número é 31,33% acima 
do resultado de 2020. Porém, em relação a 
2019, mostra queda de 45,8%.

A diária média, de janeiro a dezembro 
de 2021, registrou a marca de R$ 234,43. Isso 
representa recuo de 8,09% em relação a 
2020. E, quando se compara com o resultado 
anualizado de 2019, a queda chega a 24,84%.

Quanto ao índice RevPar, verificou-se o 
percentual de 80,76. Isso representa incremento 
de 13,93% na comparação com 2020. Entretanto, 
quando o cotejo é feito na comparação com 
2019, a queda alcança 59,36%. 

As hospedagens no modelo smart foram pensadas para atender o turismo corporativo movido pelo agronegócio.
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Pesquisa foi realizada de forma independente 
e adotou alguns comparativos com dados de 
outras entidades para ratificar as análises. 
Entre outras, as entidades de referência e 
comparação foram InFOHB, Observatório do 
Turismo de São Paulo, Visite Campinas, ACE Ilha 
Bela, Caraguatatuba e São Sebastião. 

No tocante ao Carnaval 2022, a ABIH-SP 
realizou pesquisa antes da alteração das datas do 
evento – desfiles foram postergados para feriado 
de Tiradentes. Sondagem focou os impactos 
gerados em função da variante ômicron.

Os hotéis paulistas entrevistados 
declararam que o impacto médio de perda 
de ocupação e receita chega a 35%, por 
conta da variante ômicron. Presume-se que 
a alteração das datas dos desfiles causaram 
outros impactos, que serão mensurados em 
momento oportuno.

Gramado Parks abre mais de 
400 vagas de emprego para 
seu novo parque aquático na 
praia dos Carneiros (PE)

Como parte de seu primeiro empreendimento 
no litoral pernambucano, a Gramado 
Parks entregará em setembro deste ano o 
Acquaventura. O parque aquático temático fará 
parte de um complexo na praia dos Carneiros, 
em Tamandaré, Pernambuco, com investimento 
anunciado de R$ 380 milhões, que inclui o resort 
Namareh, e deve gerar aproximadamente 400 
empregos diretos e mais de 750 indiretos. Para 
que essa etapa se torne realidade, a empresa 
oferecerá cursos abertos à comunidade a partir 
de abril e os inscritos poderão participar do 
processo seletivo.
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São Paulo caminha na direção de uma recuperação no desempenho do parque hoteleiro
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Encontro da Consciência Cristã, 
realizado na Arena Verão Tamandaré, 

foi um sucesso

Blue Tree Towers Caxias do Sul 
celebra 18 anos em grande estilo

No dia 30 de janeiro, um domingo, o Blue 
Tree Towers Caxias do Sul completou 18 

anos de atividades. Com a hospitalidade da 
Alma Blue Tree de bem-receber, bem-servir 
e bem-cuidar, o hotel, em comemoração 
ao aniversário, recepcionou a chegada dos 
hóspedes com espumante e os funcionários 
foram presenteados com um almoço especial. 

A unidade tem histórico de inovação, 
criatividade e atendimento de excelência que 
tem conquistado e fidelizado os clientes ao 
longo dos seus 18 anos de sucesso. Localizado 
no coração da Serra Gaúcha, o hotel oferece 
ambientes exclusivos, como as suítes Executiva 
e também as Temáticas, decoradas com o 
aconchego especial das culturas gaúcha, 
italiana e alemã. O estabelecimento oferece 
ainda oportunidades de lazer com piscina 

Os profissionais selecionados para o programa 
seguirão na jornada de capacitação por meio da 
Universidade Corporativa da Gramado Parks que 
tem foco no aprendizado do negócio, cultura da 
empresa, treinamentos - específicos e técnicos -, 
para as diferentes funções.

Serão abertas vagas para as seguintes 
áreas: administrativas, operacionais, vendas, 
guarda vidas, gastronomia, manutenção, 
limpeza, atendimento ao cliente, promotor e 
consultor de vendas e outras. 

Os interessados devem se inscrever até 
o dia 31 de maio para fazer parte do time 
comercial da companhia e até dia 28 de 
julho para as demais vagas no Acquaventura. 
Para oportunidades operacionais será 
exigido ensino médio completo, já para as 
de liderança, o superior finalizado. Todas as 
posições incluem benefícios como plano de 
saúde, vale transporte e vale alimentação. 

Parte da missão da Gramado Parks é 
se envolver em ações voltadas para as 
comunidades locais, apoiando projetos 
sociais e de sustentabilidade que interfiram 
positivamente na região.

Como parte dessas iniciativas, no último 
dia 22 de janeiro, a empresa apoiou um dos 
principais eventos regionais, o Dia da Consciência 
Cristã. Realizado na Arena Verão Tamandaré 
e comandado pelo Padre Arlindo Gouveia, o 
encontro contou com uma agenda bastante 
animada repleta de shows e atividades religiosas.

O Blue Tree Towers Caxias do Sul completou 18 anos com 
presente aos hóspedes e colaboradores
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Cana Brava lança o Summer 
Vibes, programação especial 
de verão

O Cana Brava All Inclusive Resort, em Ilhéus, 
no Sul da Bahia, lançou uma programação 

exclusiva para o período mais gostoso do 
ano. O “Brava Summer Vibes” tem atrações 
que envolve Sol e Mar e todo o clima de verão, 
exclusivo para os hóspedes.

Com foco na saúde e no bem estar, as 
atrações foram todas planejadas para garantir 
o lazer seguro de toda a família. Entre as 
atrações e novidades, uma escolinha de surf 
Billabong, com profissionais especializados 
para ensinar adultos e crianças a surfar e se 
divertir no mar da Bahia. Outra atividade é o 
carrinho de tererê e tatuagem, que vão divertir 
a garotada e levar muito estilo aos nossos 
hóspedes mirins.

Uma programação voltada para a areia 
também foi pensada, com torneios esportivos de 
verão, caminhada bem estar, Funcional Saúde 
Verão, Axé Music e xote na praia. A diversão fica 
completa com shows como Cortejo de Iemanjá 
e o Luau Cana Beach e Africano.

coberta e aquecida, spa, sauna seca, fitness 
center, lobby bar, como também business center 
e sala de eventos para os amantes do bleisure.

A Blue Tree Hotels escolheu a região 
estrategicamente para abrir esta unidade. O 
local é encantador em todas as épocas do ano, 
com suas vinícolas, castelos, cachoeiras, rios, 
museus e santuários ecológicos. O turista pode 
vivenciar também o tradicionalismo gaúcho 
e italiano, unido às suas belas paisagens e à 
gastronomia regional.

O Cana Brava All Inclusive Resort apresenta nova programação de verão
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Toda programação é apresentada pelo 
“time de braveiros”, equipe de esporte e lazer 
do Cana Brava, altamente preparada para 
garantir diversão com total segurança para 
toda a família. E, para quem não dispensa um 
pôr do Sol encantador, o Resort prepara um 
roteiro especial, com o Sunset Cana Brava, que 
reúne trilha sonora, buffet especial e mesa de 
drinks entre outras surpresas só para quem 
estiver por lá.

Para completar a programação infantil, 
muita cultura vai abrilhantar o verão com 
apresentações como Tardes encantadas, 
Espetáculos Circenses, Contações de 
histórias, Festival Cores de Verão, além das 
deslumbrantes peças teatrais: Mágico de Oz, 
Bela e a Fera e Branca de Neve.

B&B Hotels anuncia programa 
de fidelidade e novidades no site

A B&B Hotels começou o ano de 2022 com 
novidades: a principal delas foi o lançamento 
do seu programa de fidelidade, com a regra 
de que ao garantir dez diárias reservadas pelo 
site da marca ou diretamente com a equipe 
dos hotéis, os hóspedes ganham uma diária 
cortesia em qualquer hotel da rede pelo Brasil. 
Ao lançar essa campanha, a marca pretende 
criar um plano para fidelizar seus clientes 
trazendo um diferencial a quem costuma 
se hospedar com frequências nos hotéis, 
além de oferecer um tratamento especial 
para sua base de hóspedes que realizam as 
compras nos canais diretos, que aumentou 
exponencialmente desde a chegada da marca 
ao Brasil, em 2017. Para facilitar a contagem 
de quantas diárias faltam para o hóspede 

obter a sua diária cortesia, serão enviados 
e-mails para o titular da reserva sempre que 
uma nova reserva for feita, atualizando a 
contagem e indicando a quantidade restante 
até a premiação. A marca conta com um sólido 
plano de expansão, para que tenha mais de 20 
hotéis no País até 2025.

A B&B Hotels também implementou no seu 
site uma seção nas páginas dos hotéis dedicada 
à avaliação e comentários dos hóspedes, 
sobre suas experiências. Dessa forma, através 
da plataforma TrustYou, também utilizada 
pelo grupo na Europa, a marca visa trazer mais 
visibilidade e transparência ao público quanto 
à qualidade no serviço de hospedagem e 
no atendimento prestado. Desta forma, os 
hóspedes da B&B Hotels podem em um mesmo 
ambiente verificar todas as informações que 
são necessárias para sua reserva.

Outra novidade da marca foi o reforço com 
vários informativos dedicados aos protocolos 
seguidos no combate à COVID-19 e na proteção 
frente à influenza: além de uma página 
completa direcionada apenas a esse assunto 
em seu site, a marca implantou uma série de 
soluções contactless e através de QR Code, 
além de ter adicionado banners informativos 
sobre seus protocolos pelos hotéis, como 
o fato de todos os empreendimentos da 
marca no País serem certificados pela Bureau 
Veritas com o selo Safeguard de proteção e 
segurança, e indicando a obrigatoriedade da 
apresentação da carteirinha de vacinação nos 
hotéis do Rio de Janeiro, que virou lei desde 
dezembro de 2021.

Interior de apartamento do B&B Hotels 
São Paulo Luz

Chez Bisutti Club Med Trancoso 
nova opção para Destination 
Wedding

O Club Med e o Grupo Bisutti anunciam a 
ampliação de sua parceria com a construção 
do Chez Bisutti Club Med Trancoso. Um espaço 
exclusivo para eventos sociais, com foco 
principal em casamentos, no formato Destination 
Wedding, dentro da unidade Trancoso do Club 
Med. O lançamento do espaço está previsto para 
maio de 2022.
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O anúncio vem após as duas marcas lançarem, 
em setembro do ano passado, o Chez Bisutti Club 
Med Lake Paradise, em São Paulo, com eventos 
agendados até 2025, superando as expectativas.

Club Med e Grupo Bisutti ampliam parceria que começou na 
unidade Lake Paradise

Com o novo projeto, o Chez Bisutti Club Med 
Trancoso garante um final de semana, com 
a reconhecida expertise do Grupo Bisutti na 
realização de casamentos e a oferta premium 
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Convite para a exposição permanente de Oscar 
Niemeyer no Hotel Nacional, no bairro de São 

Conrado (RJ)
Hotel Nacional ganha 
exposição permanente de 
Oscar Niemeyer 

Um dos grandes marcos estruturais da 
cidade do Rio de Janeiro, o Hotel Nacional 
completa neste próximo dia 2 de fevereiro 50 
anos de vida. Projetado por Oscar Niemeyer 
e com os jardins do paisagista Roberto Burle 
Marx, o prédio de 34 andares e com 413 
apartamentos tem como grande atrativo o 
belo visual da orla de São Conrado, na Zona 
Sul. Para celebrar a data especial, o Hotel 
Nacional inaugurou no dia 4 de fevereiro, uma 
exposição permanente com várias peças que 
vieram do Instituto Niemeyer. 

O Grupo WAM, atual administrador do Hotel 
Nacional, investiu cerca de R$ 600 mil na 
compra de dez itens. A exposição, que será 
permanente, ficará localizada no saguão e 
vai ser complementada com elementos da 
coleção cedidos por tempo indeterminado 
pelo instituto.

A novidade foi produzida pela empresa 
Kult Kast, com a curadoria dos arquitetos 
Alexandre Ribeiro e Ricardo Niemeyer, 
presidente do Instituto Niemeyer. Entre todo o 

material, destacam-se 20 planos expositórios 
de iconografia e textos, assim como dez totens 
originais. A ideia é traçar uma retrospectiva 
dos conceitos e dos principais projetos 
desenvolvidos por Niemeyer em toda a sua 
brilhante carreira.

Após quase uma década e meia fechado, 
o Hotel Nacional voltou a ser protagonista 
no Rio de Janeiro em 2019, quando passou 
para a administração do Grupo WAM. Hoje, o 
empreendimento é um mix de luxo com toques 
de vanguarda e já se consolidou como a principal 
atração para moradores de São Conrado. 

O prédio, tombado em 1998 como patrimônio 
histórico e cultural da humanidade e símbolo 
da arquitetura brasileira, é rico em obras de 
artes, tais como o candelabro de Pedro Corrêa 
de Araújo e o painel de Carybé, instalado no 
lobby e composto por 300 peças de concreto 
armado, que foram restaurados. O Nacional 
também tem entre seus ativos a famosa 
escultura “A Sereia”, de Alfredo Ceschiatti, que 
emoldura a piscina situada de frente para o 
mar que dá nome ao restaurante e ao pool bar.

all inclusive do Club Med, em um só lugar. O 
projeto é a 16ª casa do Grupo Bisutti e a primeira 
em um destino de praia. 

O espaço de 1.039m² de área construída e 
com capacidade para até 350 convidados em 
formato banquete, irá mesclar o moderno e o 
rústico integrado ao verde da natureza, sem 
deixar de lado o ar sofisticado do conceito.  O 
Chez Bisutti Club Med Trancoso conta com 
personalização de serviços e o conforto do 
Premium All Inclusive Club Med para noivos 
e convidados. Além de ter disponível todas as 
atividades do resort, há experiências exclusivas 
como, coquetel de boas-vindas para os 
convidados e brinde especial para os noivos no 
momento da chegada, desconto especial para a 
viagem de Lua de Mel em qualquer Club Med do 
mundo e oportunidades singulares de vivenciar 
momentos únicos como SPA, degustação de 
vinhos e muito mais.
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Atlantica Hospitality 
International converteu hotel 
Saint Emilion

A administradora hoteleira multimarcas com 
mais de 165 empreendimentos no Brasil converteu 
o Bristol Saint Emilion que passa a se chamar 
Saint Emilion by Atlantica. O hotel está localizado 
no centro da cidade, próximo do centro histórico, 
de museus, parques e shopping, incluindo o 
Museu Oscar Niemeyer e o Jardim Botânico. A 
Gerência geral ficará sob a responsabilidade 
da executiva Vivian Lopes que tem mais de 
10 anos de experiência em hotelaria. O Saint 
Emilion by Atlantica conta com 74 apartamentos 
iluminados e bem ventilados, com piso em 
cerâmica, frigobar, TV LCD, pacote NET com mais 
de 40 canais, ar condicionado split, wi-fi grátis, 

bancada de trabalho, cama box, fechadura 
eletrônica, cofre e secador de cabelo. Todas as 
unidades são adaptadas para circulação de 
pessoas com deficiência e são pet-friendly. O 
hotel oferece duas salas de eventos: uma com 
capacidade para 110 pessoas e outra para 50 
pessoas. E ainda tem o restaurante, o Bordeaux, 
que é aberto também para o público externo.

Hotel agora faz parte do portifólio da Atlantica Hospitality Internacional

Grupo Ferrasa comemora 41 
anos e inicia nova fase de 
expansão

O Grupo Ferrasa chegou aos 41 anos no dia 9 
de fevereiro, prestes a subir mais uma posição 
no ranking das maiores redes hoteleiras do 
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Brasil. Proprietário do Hot Beach Parque & 
Resorts, maior complexo turístico da estância 
de Olímpia, no interior paulista, o grupo ingressa 
em 2022 disposto a acelerar os investimentos 
em nova fase de expansão.

Incluem-se entre os projetos obras de 
ampliação do parque aquático, já iniciadas, e 
o lançamento do quinto resort, previsto para 
ser entregue em três fases, e que praticamente 
dobrará a capacidade hoteleira atual com 
as operações do Thermas Park, Resort & Spa, 
Celebration, Hot Beach Resort e Hot Beach Suites. 

Repetindo o modelo de negócio de 
multipropriedade, que garantiu o fôlego 
necessário para a travessia do período mais 
crítico da pandemia, o Grupo Ferrasa tem 
no lançamento do Hot Beach You um dos 
alicerces para alcançar a meta de R$ 1 bilhão 
de faturamento, projetada até 2025.

Com os negócios hoje divididos entre 
as áreas de construção civil, hotelaria, 
empreendimentos imobiliários e vacation 
ownership, o Grupo Ferrasa materializa o sonho 
de três jovens engenheiros - Flávio Baptista 
de Sant Anna, Newton Carlos Calvo Ferrato e 
Sergio Antonio Maziteli (in memorian) - em 
contribuir para o crescimento socioeconômico 
de Olímpia, hoje transformada em case do 
turismo nacional. A cidade que em 2019 recebeu 
perto de três milhões de visitantes, enfrentou 
meses de estagnação em decorrência da crise 
da COVID-19, mas encontrou no final de 2021 
o caminho da retomada, em muito ancorada 
pelo fluxo atraído pelas opções de lazer e 
hospedagem do Hot Beach Parque & Resorts. 

Ao longo da trajetória de 41 anos de 
fundação, o Grupo Ferrasa construiu 12 prédios, 
realizou mais de 250 obras públicas, como 
escolas, hospitais, pontes e estradas, além 
de 20 loteamentos e conjuntos residenciais. 
É um dos maiores empregadores da região, 
considerando as parcerias que vem firmando 
com as prefeituras de cidades vizinhas 
para facilitar o transporte da mão-de-obra 
já escassa em Olímpia. Somente com as 
operações do complexo Hot Beach Parque & 
Resorts, o grupo emprega mil colaboradores 
e tem neste momento 100 vagas abertas, sem 
contar a demanda futura em decorrência dos 
projetos de expansão. 

Hilton converte hotel Sheraton 
em estreia no Rio Grande do Sul

A marca Hilton anuncia sua expansão para 
o sul do Brasil com a abertura do Hilton Porto 
Alegre – o primeiro hotel Hilton no estado do Rio 
Grande do Sul. De propriedade do Pateo Moinhos 
de Vento Administração e Participações, 
empresa do grupo Zaffari e FII Pateo Moinhos 
de Vento, e administrado pela Hilton, o hotel de 
170 quartos está convenientemente localizado 
no bairro Moinhos de Vento, uma das áreas 
mais sofisticadas e badaladas da cidade, com 
diversas opções de restaurantes, compras, lazer 
e entretenimento a poucos metros de distância.

O Hilton Porto Alegre recebe os hóspedes 
em um lobby renovado, com uma área 
de lounge e bar. O hotel passará por uma 
reforma nos próximos meses em todas as 
suas áreas, incluindo seus quartos espaçosos 
que oferecem espaço para produtividade e 
descanso, com área de trabalho e ambiente 
confortável, roupas de cama sofisticadas, 
TV de tela plana e comodidades diversas. 
Para recreação, o hotel dispõe de uma 
academia totalmente equipada na cobertura, 
sauna e piscina coberta aquecida com vista 
panorâmica da cidade. Com dois restaurantes 
no local, os hóspedes podem saborear uma 
variedade de opções culinárias, incluindo 
cozinha internacional e sabores brasileiros, 
além do lobby bar, aberto para happy hour. 

Atualmente, a marca Hot Beach é o carro-chefe do Grupo Ferrasa



Administração

81

Atrio Hotel Management 
promove reestruturação da 
equipe da Matriz

O ano de 2022 começou com um importante 
plano de reestruturação executiva na Atrio 
Hotel Management, marcado por promoções e 
novas contratações no board da companhia. 
A empresa, que fechou 2021 com 70 hotéis sob 
gestão, crescimento de quase 30% em relação 
a 2020, se prepara para um crescimento que 
deve ser ainda maior nos próximos anos.

Atendendo às necessidades em constante 
evolução dos viajantes de negócios de hoje, 
o Hilton Porto Alegre oferece mais de 1.100 m² 
de espaço flexível para eventos com até 700 
participantes. O hotel também oferece serviços 
premium para eventos com internet de alta 
velocidade e infraestrutura de videoconferência 
em todos os espaços de reuniões. Localizado 
a apenas 5 km do Aeroporto Internacional de 
Porto Alegre, o Hilton Porto Alegre oferece uma 
localização ideal para os hóspedes que visitam 
a cidade a negócios ou lazer. 

Piscina do novo Hilton Porto Alegre
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Segundo Beto Caputo, CEO da Atrio Hotel 
Management, “Temos um plano de chegar a 
100 hotéis administrados até 2023, além do 
crescimento e consolidação das duas novas 
empresas criadas durante a pandemia. 
Nesse contexto, a reestruturação que fizemos 
é uma movimentação estratégica”. Ele se 
refere às duas novas empresas criadas que 
passaram a operar em 2021: a Livá Hotéis e 
Resorts, operadora independente na gestão de 
empreendimentos multipropriedade, e a Xtay, 
startup de gestão de locação de apartamentos 
para hospedagem. 

E para comportar o crescimento e 
expansão do grupo, foram criadas duas vice-
presidências. Paulo Mélega assumiu como 
Vice-Presidente de operações, liderando mais 
de 1.800 colaboradores nos hotéis distribuídos 
em 14 estados. César Nunes assumiu a Vice-
Presidência de vendas e marketing, tendo o 
desafio de alcançar mais de R$ 600 milhões 
de receita em 2022.

João Cazeiro é outra peça-chave do plano 

crescimento da Atrio, tendo assumido a 
cadeira de Gerente de novos negócios no final 
de 2021, sendo responsável pelas aberturas de 
mercado que, até então, estavam a cargo de 
Beto Caputo, Presidente da companhia.

Na Área de Operações ocorreram mais 
quatro mudanças: Rui Medeiros assume 
a Direção Regional de operações, sendo 
responsável por boa parte das conversões de 
hotéis. Aleandro Lemos assume como Gerente 
sênior de operações, coordenado os hotéis da 
região sul. Alexandre Silva, ex-Gerente geral 
do Ibis Aeroporto Porto Alegre, foi promovido 
a Gerente de operações. A novidade foi a 
estruturação do departamento de Recursos 
Humanos a partir da contratação da Maira Uez, 
que passa a coordenar a área, trazendo sua 
experiência de mais de 10 anos de hotelaria.

Nas áreas de suporte as movimentações 
ocorreram com a promoção do Carlo Pereira 
para Diretor de tecnologia da informação, e 
a contratação de Jonathan Campos como 
Coordenador jurídico.

Beto Caputo: “Temos um plano de chegar a 100 hotéis administrados até 2023”
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Hotel Ba’ra entra em operação em outubro em João Pessoa (PB)
O luxuoso empreendimento Hotel Ba’ra tem como um dos sócios o jogador de futebol Hulk

No próximo mês de outubro entra em operação 
na cidade de João Pessoa (PB) o luxuoso Ba’ra 
Hotel que terá projeto inovador no Nordeste, 
integrando natureza, tecnologia e muita inovação. 
O empreendimento é resultado da parceria entre 
a Construtora Massai e o jogador de futebol 
paraibano Hulk. Localizado no Cabo Branco, 
bairro nobre que se destaca por ser cercado de 
belezas naturais, o hotel está com obras em ritmo 
acelerado e deverá ser concluído no mês de maio. 
O Ba’ra - que significa mar em tupi-guarani - conta 
com um design inovador, que busca priorizar a 
natureza, com muito verde e luminosidade natural. 
Para Allison Nunes, Sócio-diretor da Massai, as 
expectativas para o hotel são as melhores, assim 
como a dedicação para a conclusão de um projeto 
tão grandioso. “O ano de 2022, com certeza, será 
muito especial para todos nós. A Massai está muito 
feliz por trazer um empreendimento que vai agregar 
muito para o mercado turístico paraibano, que 
merece o melhor que podemos oferecer”, declara 
Allison. Até setembro de 2021, o empreendimento 
será estruturado e trabalhado em pré-operação 
para em seguida ser lançado no mercado.

Projeto exclusivo
Assinado pela Plan B, escritório colombiano 

premiado internacionalmente, o hotel é resultado 
da união entre natureza e cultura. O projeto 
permite o contato entre os hóspedes por meio 

de pontes desenvolvidas entre as 124 suítes em 
formato de célula independente. Um encanto 
a parte, o hotel contará uma diversidade de 
plantas com variadas cores e texturas trazendo 
a colaboração perfeita entre a vista para o mar 
e o contato com a flora, proporcionando uma 
experiência única e inesquecível.

Em busca da total excelência, o hotel possui uma 
espécie de “quarto-teste” para experimentação. 
Foi montada uma unidade completamente 
equipada, com banheiros concluídos e enxoval, 
para que a equipe responsável pelo projeto 
estudasse todos os detalhes para uma satisfação 
completa dos hóspedes. Na suíte, estão sendo 
testadas diariamente iluminação, temperatura e 
demais elementos para uma estadia confortável 
e inesquecível.

Gefferson Alves é quem está na direção geral 
do Ba’ra Hotel e em seu curriculum consta carreira 
na hotelaria no Brasil, Europa, Estados Unidos e 
Emirados Árabes, em empresas referências globais 
no segmento incluindo a Accor, na marca Sofitel, 
Grupo Pestana, Meliá Hotels & Resorts, GJP Hotels 
& Resorts. “O que me faz mergulhar neste projeto é 
a oportunidade de trazer algo diferente para João 
Pessoa e agregar conhecimento para os pessoenses. 
Vale destacar que 95% da nossa mão de obra será 
local, e é isso que queremos auxiliar no processo de 
desenvolvimento do mercado hoteleiro da cidade. 
Minhas expectativas para ele são as melhores, 
o projeto é incrível e o design é excelente. Mas eu 
gosto de dizer que não adianta construir palácios 
se não existe alma. Eu acredito muito que iremos 
proporcionar experiências para o hóspede e para 
os clientes, em gastronomia, música, arquitetura e 
serviços, o que fará do Ba’ra um projeto diferente do 
que as pessoas estão acostumadas localmente”, 
destacou Alves.

Palácio Rio Branco em Salvador 
(BA) será transformado num 
luxuoso hotel

Foi publicado nessa semana no Diário Oficial 
da Bahia, a concessão onerosa de uso do edifício-
sede do Palácio Rio Branco para instalação e 

As obras estão em estágio bastante adiantado e 
previsão de conclusão no próximo mês de maio
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Hotelaria Brasil administrará 
dois empreendimentos 
Wyndham em Brasília (DF)

No primeiro semestre desse ano entra em 
operação em Brasília (DF) dois empreendimentos 
hoteleiros da rede norte americana Wyndham 
Hotels & Resorts. Trata-se do Ramada by 
Wyndham Brasília Alvorada e o Tryp by Wyndham 

administração de empreendimento hoteleiro, de 
categoria superior. Houve apenas um único lance 
no valor de R$ 135 milhões da empresa BM Varejo 
Empreendimentos que é proprietária da rede 
hoteleira francesa BMF e da marca Rosewood. Mas 
o grupo português Vila Galé havia sido o primeiro a 
manifestar interesse e inclusive chegou a elaborar, 
em parceria com o governo, em 2019, um estudo de 
viabilidade técnica para implantação de um hotel 
no local. 

A imponente edificação em estilo neoclássico 
começou a ser construída pelo primeiro governador-
geral do Brasil, Tomé de Sousa, em meados do 
século XVI, para ser o centro da administração 
portuguesa. Mas nada lembra o que é hoje, pois foi 
feita em taipa de pilão, recebendo posteriormente 
pequenas ampliações. Com o decorrer dos anos, 
a edificação recebeu várias funções, como quartel 
e prisão e inclusive chegou a abrigar Dom Pedro II, 
quando este veio em visita a Bahia em 1859. E já no 
fim do século XIX, ainda ostentava a velha fachada 
colonial portuguesa. Foi necessário então uma 
ampla reforma que ficou pronta em 1900, na gestão 
do governador da Bahia, Luís Viana, passando a ser 
a sede do governo baiano. 

A edificação que é tombada pelo IPHAN -Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional fica na 
Praça Tomé de Sousa, onde também se encontram 
a Prefeitura da cidade, a Câmara Municipal e o 
Elevador Lacerda. Com isso, a reforma para se 
transformar em um luxuoso hotel deve seguir 
critérios muito técnicos na reforma. São previstos 
75 quartos, sendo 39 dentro do palácio e 36 serão 
numa área anexa. O contrato tem o prazo de 60 
dias após o resultado da concessão para ser 
assinado, 30 dias para apresentação do projeto 
básico e prazo máximo de 240 dias para que as 
obras sejam iniciadas e o custo total é de cerca de 
R$ 135,5 milhões.
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A edificação em estilo neoclássico fica na Praça Tomé de Sousa
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Pacaembu terá um hotel de 
luxo e complexo para eventos

Conhecido como Pacaembu, nome do bairro 
onde está localizado, o Estádio Municipal Paulo 
Machado de Carvalho foi concedido à Allegra 
Pacaembu, que assumiu a gestão do espaço por 
um período de 35 anos.

A concessionária anunciou um acordo 
com a rede hoteleira UMusic Hotels, uma joint-
venture entre a Universal Music Group e a Dakia 
UVentures, grupo de investimentos focada nos 
segmentos de entretenimento e hotelaria, que 
prevê um contrato com investimentos de R$ 100 
milhões na construção de um hotel e um local 
que pode receber apresentações musicais, 
eventos corporativos e outras atividades de 
entretenimento acomodando cerca de 8.500 
pessoas. O projeto que passará a se chamar 
Arena Pacaembu, está previsto para ser 
inaugurado em novembro de 2023 e a expectativa 
é que fortaleça as ações de negócios, turismo e 
entretenimento na cidade de São Paulo. A UMusic 
Hotels fará a gestão do hotel, dos espaços 
criativos e ativações de alimentos e bebidas. 
O projeto pretende transformar o local em um 
centro de atividades culturais, sendo o esporte e 
a música os carros-chefes do espaço. Além do 
hotel, o empreendimento vai contar com uma 
arena de e-Sports e um prédio com escritórios, 
restaurantes e lojas.

De acordo com a administradora do espaço, 
a Arena Pacaembu contará com um centro de 
tênis, academia poliesportiva, uma das maiores 
arenas de e-Sports do mundo e a piscina 
olímpica terá capacidade para receber até 25 mil 
pessoas. O Museu do Futebol sediado no local e 
a Praça Chrales Muller, em frente ao estádio, não 
fazem parte da concessão à Allegra Pacaembu.

Brasília Nações que serão administradas pela 
Hotelaria Brasil. Os empreendimentos contam 
com mais de R$ 200 milhões em investimentos 
realizado pela JC Gontijo Engenharia, que 
reconstruiu e modernizou os dois edifícios, 
totalizando 264 apartamentos por hotel. 

Segundo o CEO, José Celso Gontijo, “foi 
uma decisão estratégica por três motivos 
importantes: conexão global, eficiência e 
atendimento de excelência padronizado. 
Reforçando o objetivo de estarmos amparados 
por empresas competentes e reconhecidas no 
mercado, a Hotelaria Brasil será responsável 
pela gestão e comercialização dos hotéis”. 
A proposta é executar um trabalho sério e 
contínuo, com empreendimentos modernos e 
inovadores, fomentando as perspectivas de 
desenvolvimento para Brasília”, revelou Gontijo.

De acordo com Márcio Lacerda, Diretor da 
Hotelaria Brasil a premissa estabelecida para os 
hotéis é: “Ofertar um conjunto de soluções para 
o investidor, desde a conceituação do produto, 
assessoria técnica para decoração, montagem 
e operação. Somado a isso existe o compromisso 
da entrega dos melhores resultados, aplicando 
habilidades e experiências para uma gestão 
moderna que se baseia em transparência, 
comprometimento e resultado”, revela Lacerda. 
“esse é um importante passo para os objetivos 
da nossa empresa no Brasil: estar presente 
cada vez mais nos mais importantes destinos 
de negócios e lazer do país, em localizações 
diferenciadas. Temos uma demanda certa para 
o mercado de Brasília e essas duas primeiras 
implantações do ano são estratégicas”, 
complementa Maria Carolina Pinheiro, Vice-
Presidente de Novos Negócios da Wyndham 
Hotels & Resorts para América Latina.

Perspectiva da edificação que fica próxima a Torre de TV

Perspectiva do hotel que também abrigará um espaço 
para shows e eventos no local do antigo Tobogã, no 

Estádio do Pacaembu
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Thermas Water Park em São Pedro 
(SP) terá complexo hoteleiro

Em breve o Thermas Water Park, parque aquático 
localizado em São Pedro (SP), terá uma grande 
infraestrutura hoteleira que exigirá mais R$ 400 
milhões. Grande parte desse recurso foi captada no 
mercado de investidores de multipropriedade e quem 
está por trás dessa parceria no empreendimento 
imobiliário turístico é o Grupo J. Andrade com a 
WAM Brasil, a ABL Prime e a MPD Construtora.  O 
empreendimento ocupa uma área de mais de 40 
mil m² e entre resort e extensão de estacionamento, 
serão construídos quatro prédios de cinco andares, 
com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 m² cada, 
com quarto, cozinha, sala e banheiro. Haverá também 
uma área de lazer exclusiva, com lobby, restaurante, 
parques aquáticos para adultos e crianças, ofurôs, 
espaço kids, playground, academia, sauna, spa, 
bar, lojas, cinemas, salão de jogos, mirante e piscina 
coberta e aquecida. Além dos investimentos na parte 
de hotelaria, a proposta de expansão contempla mais 
infraestrutura, segurança e diversão, incluindo nova 
fachada, nova portaria de acesso, estacionamentos 
com cancelas automatizadas e uma praça 
gastronômica com espaço para shows e eventos na 
área externa do parque aquático. 

Já dentro do parque aquático, novidades estão 
previstas para o segundo semestre no complexo do 
parque infantil, como o Castelo, em seu projeto na fase 
final com o desenvolvimento da área de alimentação 
voltada para uma experiência diferenciada ao público. 
Com as melhorias através da expansão do parque 
e com a inauguração do resort, o desenvolvimento 
regional terá grande impacto econômico, turístico 
e de emprego e renda, gerando nos próximos anos, 
aproximadamente 200 empregos diretos e mais 900 
empregos de forma indireta.

RCI reconhecerá mais de 50 
empreendimentos nesse ano

Os resorts e hotéis, de Norte a Sul do Brasil, foram 
avaliados por hóspedes e proprietários, e serão 
reconhecidos pela qualidade dos serviços prestados. 
As avaliações ocorreram entre 01 de setembro 
de 2020 e 30 de agosto de 2021, e as homenagens 
ocorrem ainda no primeiro semestre deste ano. Ao 
todo, foram 54 reconhecimentos nas categorias Gold 
Crown, Silver Crown, Hospitality, Excellence In Servive 
e Premier All Inlcuisve. 

Para a Diretora de Desenvolvimento de Negócios 
da RCI para América do Sul, Fabiana Leite, a entrega 
do reconhecimento a um afiliado é um momento 
muito importante. “Ficamos muito felizes em saber 
que os nossos afiliados prestam um atendimento de 
elevadíssima qualidade aos hóspedes e proprietários, 
o que mostra a dedicação dos empreendimentos 
em fazer com que as férias sejam uma experiência 
única, incrível”, observa.

A categoria Gold Crown é o reconhecimento 
máximo no que se refere a quesitos como 
serviço de limpeza, manutenção da unidade, 
hospitalidade, processos de registro de check-in e 
check-out, amenidades e serviços. É reconhecido 
o empreendimento que cumpre todos os padrões 
de qualidade dentro de cada categoria. Aqui estão 
os empreendimentos: Acqua Beach Park Resort, 
Aguativa Golf Resort, Bella Gramado, Bourbon 
Atibaia Convention & Spa Resort, Bourbon Cataratas 
Convention & Spa, Caldas Termas Clube Hotel, Cana 
Brava Resort Hotel, Carnaubinha Praia Resort, Carpe 
Diem Boutique & Spa, Club Wyndham Brazil Foz do 
Iguaçu, Complexo Hoteleiro Le Canton, Costão do 
Santinho Resort Golf & Spa, Enotel Porto de Galinhas, 
Gramado Exclusive Resort, Hotel Casa da Montanha, 
Hotel Turismo Rio Quente Resorts, Laghetto Pedras 
Altas Wyndham Club Brasil, Lagos de Jurema Termas 
Resort, Mabu Curitiba Business, Mabu Thermas & 
Resort, Maceió Mar Hotel, ModeVie Boutique Hotel, 
Oceani Beach Park Resort, Pipa Lagoa Hotel, Reserva 
do Abiai Asenza Resort, Rio Quente Cristal Resort, 
Royal Palm Plaza Resort Campinas, Salinas Park 
Resort, Sauípe Premium Brisa, Suítes Beach Park 
Resort, Taua Grande Hotel Araxa, Taua Hotel Atibaia, 
Taua Resort Caete, Tayaya Resort, Thermas diRoma 
Hotel, Thermas Park Resort & Spa, Transamérica 
Resort Comandatuba, Wellness Beach Park Resort, 
Wish Hotel da Bahía by GJP, Wish Natal by GJP, Wish Projetos e investimentos visam retomada do turismo na região
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Resort Golf Convention Foz do Iguaçu, Wish Serrano 
Resort & Convention Gramado e Wyndham Gramado 
Termas Resort & Spa. 

Em Silver Crown estão os hotéis e resorts que 
cumprem com excelentes padrões de qualidade nas  
categorias de limpeza, manutenção, hospitalidade 
e registro de check in/out. São eles: Brasil Tropical 
Residence, Club Wyndham Brazil Pratagy Beach 
Resort-AI, diRoma Exclusive, Manhattan Beach 
Riviera, My Mabu, Prodigy Beach Resort Marupiara 
Porto de Galinhas e Thermas Resort Walter World 
Poços de Caldas. 

Na categoria Hospitality estão os 
empreendimentos que recebem altas qualificações 
nos processos de registro de check in e check out 
e hospitalidade. São eles: Pestana São Paulo e 
Pousada Vila da Neve. 

Serão homenageados como Excellence In Service 
os empreendimentos: Bella Gramado, Bourbon 
Atibaia Convention & Spa Resort, Carpe Diem 
Boutique & Spa, Club Wyndham Brazil Foz do Iguaçu, 
Complexo Hoteleiro Le Canton, Costão do Santinho 
Resort Golf & Spa, Gramado Exclusive Resort, Hotel 
Casa da Montanha, Laghetto Pedras Altas Wyndham 
Club Brasil, Mabu Thermas & Resort, Oceani Beach 
Park Resort, Suítes Beach Park Resort, Taua Resort 
Caete, Thermas diRoma Hotel e Wish Serrano Resort 
& Convention Gramado. Isso significa que esses 
empreendimentos se destacam pela excelência do 
serviço prestado. 

Já os empreendimentos: Cana Brava Resort Hotel 
e Taua Resort Caete são também Premier All Inclusive. 
Nessa categoria é necessário receber primeiramente 
o Gold Crown. Quesitos como preço e qualidade são 

avaliados e a nota mínima, pelo Trip Advisor, precisa 
ser quatro de um total de cinco pontos.

Livá iniciou operação em 
Caldas Novas (GO)

O início do mês de fevereiro foi marcado pela 
inauguração oficial da primeira etapa do Lagoa Eco 
Towers, que está em soft opening desde dezembro 
do ano passado. Localizado em Caldas Novas, Goiás, 
o empreendimento é o segundo do Grupo Lagoa 
Parques e Hotéis e primeiro da Livá na cidade. Avaliado 
em mais de R$ 500 milhões de VGV - Valor Geral de 
Vendas, o projeto será entregue em quatro fases. 
Abrange uma área verde equivalente a mais de 40 mil 
m², possui infraestrutura com conceito sustentável, 
480 apartamentos totalmente mobiliados de 54 m² e 
com dois quartos, cozinha, sala, varanda, capacidade 
de receber até sete pessoas, além de acesso aos 
complexos aquáticos do Grupo. Na área comum, 
além da experiência com as águas termais, o Lago 
Eco Towers também contará com piscinas, bares 
aquáticos e restaurantes, além de parques e outras 
áreas de intenso contato com a natureza.

A primeira fase, inaugurada no início de fevereiro, 
marca o início da operação de 120 apartamentos 
e de um parque aquático com duas piscinas. 
“Nós estamos muito felizes em confirmar nossa 
operação em Caldas Novas e, mais do que isso, em 
parceria com o Grupo Lagoa na inauguração do 
Lagoa Eco Towers que, sem dúvida alguma, oferece 
uma experiência muito intensa de lazer para seus 
hóspedes. Este é um dos projetos mais completos 
do Brasil e, da mesma forma, nós trazemos uma 
administração igualmente completa”, diz João 
Cazeiro, Diretor de Desenvolvimento de Novos 
Negócios da Livá.

“Ficamos muito felizes em saber que os 
nossos afiliados prestam um atendimento 
de elevadíssima qualidade aos hóspedes e 

proprietários”

Os executivos do Grupo Lagoa, da Verta e Livá
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Palladium Hotel Group recebe 
certificação internacional Top 
Employers

O Palladium Hotel Group recebeu a 
certificação Top Employers Brasil que reconhece 
os melhores empregadores do Brasil e no 
mundo apresentando os mais altos níveis de 
qualidade em práticas e políticas de gestão 
de pessoas. O grupo espanhol, reconhecido 
pelos resorts de luxo na Europa e Caribe, atua 
no nordeste brasileiro com o Grand Palladium 
Imbassaí Resort & Spa, um dos principais 
empreendimentos hoteleiros do litoral Norte da 
Bahia. Da lista divulgada pelo Top Employers 

Institute, 49 grandes empresas nacionais de 15 
segmentos foram certificadas, sendo o Palladium 
Hotel Group o único do setor de hospitalidade no 
Brasil. Além do investimento e implementação 
de rígidos protocolos de segurança no combate 
à pandemia, o Palladium Hotel Group vem se 
consolidando com uma companhia alinhada 
à conceitos de sustentabilidade, diversidade e 
inclusão. Um dos exemplos disso é o Instituto 
Imbassaí, organização social que tem o 
Grand Palladium como um dos seus principais 
apoiadores. A entidade atua fortemente em 
capacitação e iniciação profissional de jovens 
da região e muitos deles desenvolvem carreira 
dentro do resort.

Grupo é o único do setor de turismo no Brasil, a receber certificação por sua atuação no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa
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La Torre Resort recebe pela 
terceira vez o selo “Great Place 
to Work”

Traduzindo para o português, “Great Place to 
Work” significa um “ótimo lugar para trabalhar” 
e o Resort La Torre, em Porto Seguro (BA), 
recebeu pela terceira vez consecutiva o selo de 
certificação GPTW, que reconhece os esforços 
da empresa em proporcionar um ambiente de 
trabalho que seja referência em qualidade e 
bem estar. A certificação tem validade de um 
ano, e é obtida através de pesquisa realizada 
entre os colaboradores, que distribuem notas 
para requisitos como clima organizacional, 
remuneração, benefícios, transparência na 
gestão e orgulho de fazer parte da organização. 
A empresa que atinge a marca de 70 ou mais 
pontos, recebe o selo. Ao longo de 17 anos de 
história, o La Torre busca a valorização e o 
crescimento dos colaboradores. O propósito 
maior deste selo é o reconhecimento de um 
trabalho que é feito diariamente, priorizando 
o cuidado com a saúde e segurança dos 
profissionais. Afinal, os colaboradores são os 
pilares do resort e as tarefas executadas por 
eles vão refletir diretamente na satisfação dos 
hóspedes. O Diretor geral do empreendimento, 
Luigi Rotunno, ressalta que o resort está em 
constante evolução e mesmo em um ano 
desafiador, não mediu esforços para ampliar os 
benefícios aos colaboradores, estendendo as 
licenças maternidade e paternidade, mantendo 
o empréstimo sem juros aos trabalhadores 
e iniciando o programa sustentabilidade 
emocional, todas a ações com o intuito de 
contribuir com o crescimento profissional e 
pessoal de cada um dos 500 colaboradores.

B&B Hotels anuncia apoio à 
ONG Aldeias Infantis SOS

A B&B Hotels, rede francesa de hotéis 
fundada em 1990 e que chegou ao Brasil em 
2017, anunciou que firmou uma parceria para 
apoio e suporte à ONG Aldeias Infantis SOS, 
que presta atendimento e ajuda crianças, 
jovens e famílias, estando em 137 países, 
com mais de 4 milhões de atendimentos já 
realizados em 72 anos de existência. A rede 
de hotéis contará com a participação de seus 
clientes para a boa causa. Para cada hóspede 
que estiver em um dos seis hotéis da rede no 
Brasil e optar em não trocar as toalhas de 
seu apartamento, a B&B Hotels repassará o 
valor referente ao enxoval que seria utilizado 
diretamente a ONG. Com essa ação todos 
os valores acumulados na economia da 
lavagem de enxoval serão contabilizados 
para as atividades filantrópicas. Além disso, 
também será oferecida a possibilidade de os 
hóspedes doarem o montante que desejarem. 
Com todos os trâmites legais devidamente 
firmados e concluídos, a parceria tem seu 
início regulado e oficialmente lançado, visando 
contribuir diretamente com a entidade, que 
no Brasil conta com mais de 70 projetos em 31 
localidades, em 54 anos de presença.

Somada à parceria essa nova parceria 
firmada, a B&B Hotels já havia realizado 
doações a outra ONG - em agosto de 2020, a 
unidade B&B Hotels Rio de Janeiro Copacabana 
Forte realizou a doação de itens como mesas e 
toalhas à ONG Fazendo Arte, grupo que oferece 
apoio a crianças e jovens por meio da arte 
na cidade. Além disso, as áreas sociais das 
unidades contam com uma roleta premiada, 
em que um dos “prêmios” é a doação de R$ 10 
a uma ONG local (pagos pela B&B Hotels).

Certificação reconhece o trabalho feito pelo La 
Torre para proporcionar um ambiente de trabalho 

que valorize os colaboradores

A B&B Hotels Brazil realizará a doação dos valores 
acumulados na economia da lavagem de enxoval para 

as atividades da ONG
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The Westin London City entrou 
em operação

Anji, na China, ganhará um 
luxuoso resort Anantara em 
2024

Mandarin Oriental Hotel Group 
estreia na Grécia em 2023

A Westin Hotels & Resorts, parte do portfólio de 
30 marcas hoteleiras do Marriott Bonvoy, acaba 
de inaugurar o The Westin London City, o primeiro 
hotel da marca no Reino Unido e o milésimo hotel 
do portfólio Marriott Bonvoy na Europa, Oriente 
Médio e África. O empreendimento combina bem-
estar significativo com design contemporâneo 
fluido e escultural. Construído com a premissa 
de uma conexão com a natureza e bem-estar, o 
design é inspirado na localização única com um 
toque residencial moderno. Nos 222 quartos do 
hotel à beira-rio, os hóspedes poderão desfrutar 
de assinaturas da marca, ideais para promover 
um descanso revitalizante. A experiência do hotel 
ganha vida através dos seis pilares de bem-estar 
da marca – Durma Bem, Coma Bem, Mova-se 
Bem, Sinta-se Bem, Trabalhe Bem e Jogue Bem 
– permitindo que os hóspedes personalizem sua 
estadia e participem da programação que melhor 
atenda às suas necessidades.

O luxuoso resort já começa a ser construído nesse 
mês de março e deverá ser concluído até o final de 
2024.  A cidade de Anji está localizado a três horas 
de carro de Xangai e a menos de uma hora de carro 
da capital de Zhejiang, Hangzhou. O Anantara Anji 
Resort terá 162 quartos de hóspedes com tamanhos 
que variam de 53 a 216 m² e a propriedade contará 
com uma moderna infraestrutura como: piscina ao 
ar livre com bar, quatro restaurantes internacionais, 
incluindo culinária chinesa e internacional, uma 
academia completa e uma zona de ativação 
infantil e um spa. A arquitetura do resort é assinada 
pelo arquiteto, Meng Fanhao, do Line+ Studio, que é 
reconhecido por seus projetos criativos e inovadores.  
Esse resort se juntará ao Anantara Guiyang Resort na 
província de Guizhou e ao Anantara Xishuangbanna 
Resort na província de Yunnan como a terceira 
propriedade da marca na China. Com isso, haverá 
uma maior conexão dos hóspedes.

A primeira propriedade do Grupo Mandarin 
Oriental na Grécia, Mandarin Oriental Costa Navarino 
estará localizada na costa sudoeste do Peloponeso, 
uma das paisagens mais intocadas e de tirar o 
fôlego do Mediterrâneo, distante 45 minutos de 
carro do Aeroporto Internacional de Kalamata. O 
resort à beira-mar fará parte da Costa Navarino, um 
destino turístico bem estabelecido na Grécia. Será 
composto por 99 quartos, incluindo 48 villas com 

piscina, todas com terraços exteriores e vista para o 
mar, além de cinco restaurantes e bares.

As instalações de bem-estar de 1.500 m² 
contarão com uma impressionante piscina 
coberta-externa de 25m com vistas magníficas da 
baía e terapias de bem-estar exclusivas do grupo 
com salas de tratamento internas e pavilhões ao 
ar livre. A experiência do hóspede será reforçada 
pela proximidade com as atividades de lazer do 
destino, esportes aquáticos, ciclismo e escalada, 
além de quatro campos de golfe exclusivos 
projetados por Bernhard Langer, Robert Trent 
Jones II e José María Olazábal.

Lobby do Westin Hotels & Resorts

Perspectiva artística do empreendimento
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Beulah e Four Seasons anunciam 
hotel em Melbourne, Austrália

Radisson anuncia chegada a 
Madagascar com três hotéis

A empresa de desenvolvimento imobiliário 
Beulah anunciou acordo com a Four Seasons Hotels 
and Resorts, para operar o hotel do STH BNK By Beulah, 
projeto de 2.7 bilhões de dólares australianos que 
começa a ser construído esse ano. O Four Seasons 
Hotel Melbourne é a joia da coroa de uma das torres 
do STH BNK By Beulah. Com lobby no 63º andar, vista 
da cidade, da orla e do jardim botânico, o hotel de 
210 acomodações distingue-se pelo conceito de 
saúde integrada e bem-estar. O edifício será o mais 
alto da Austrália, incorporando ainda um jardim 
vertical de 5.5 quilômetros, projetado como o maior 
do mundo.

As três novas aberturas são o Radisson Blu 
Hotel, Radisson Hotel Antananarivo Waterfront 
e Radisson Serviced Apartments Antananarivo 
City Center. Com seus palácios como a Rova 
de Antananarivo que remonta ao século 19 e 
seu vizinho, o Palácio de Andafiavaratra, além 
de museus, arquitetura colonial e mercados 
movimentados, que fazem de Antananarivo 
uma cidade charmosa e histórica. Localizado 
um pouco além dos arredores do norte de 
Antananarivo fica o Morro Real de Ambohimanga, 
o único local cultural da UNESCO do país e um 
lugar de grande importância. Inclui as ruínas de 

Conhecida por seu clima mais frio, ar limpo e 
paisagens de tirar o fôlego, Anji foi designada como 
uma cidade amiga da ecologia, onde os moradores 
estabeleceram um próspero setor agricultural e 
turístico ecológico mostrando produtos verdes 
sem poluição, como chá branco, legumes alpinos 
e flores. Anji também abriga uma das maiores 
florestas naturais de bambu do mundo, com mais 
de 60.000 hectares de bambu contendo mais de 40 
espécies diferentes. 

uma cidade real fortificada, um importante local 
de peregrinação para o povo de Madagascar. 
Centralmente localizado em uma área privada 
dentro da orla arborizada, o hotel fica perto do 
distrito empresarial recentemente desenvolvido, 
que é cercado por várias lojas, centros de 
entretenimento e negócios. Os 168 quartos e suítes 
modernas do hotel são repletos de luz natural e 
têm vista para a cidade e para o mar.

Perspectiva artística da fachada do Anantara Anji Resort

Fachada do Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront
Edifício onde funcionará o Four Seasons Hotel 

Melbourne Beulah
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Fábio Mader é o novo CEO da GJP Hotels & Resorts 

Raul Monteiro é o novo Gerente de Lazer da 
Meliá Hotels International

Ricardo Manarini é o novo como Country 
Manager da BWH Hotel Group no Brasil

Novo GG no Intercity Led águas Claras

Após a venda da GJP Hotels & Resorts para o Fundo de Private Equity gerido pela 
gestora de recursos R Capital, a rede apresenta ao mercado seu novo CEO. Trata-se 
do executivo Fábio Mader que estará substituindo a Fabio Godinho, que segue para o 
conselho da companhia, ao lado dos conselheiros indicados pelo Fundo. Mader chega 
à nova fase da companhia trazendo vasta experiência no setor, com passagens pela 
Gol Linhas Aéreas (na área de negócios e depois diretor comercial), Webjet Linhas 
Aéreas (Diretor geral de vendas e marketing) e também pela CVC Corp (onde estava 
atualmente como diretor executivo para o mercado B2B). Nessas duas últimas 

companhias, trabalhou com Fabio Godinho, tanto na Webjet, em 2011, como na CVC, em 2012.  Com formação em business 
administration pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

A Meliá Hotels International contratou Raul Monteiro para o cargo de Leisure Sales 
Manager Brasil (Gerente de Lazer) da rede no Brasil. Nesta função, o conceituado 
profissional será a linha de frente com as principais agências e operadoras de 
turismo; caberá a ele fazer treinamentos, visitas, esclarecer dúvidas sobre os hotéis e 
os destinos, e manter o relacionamento com os grandes players do segmento. Raul 
tem uma trajetória de sucesso no segmento do turismo, mais especificamente na 

hotelaria de lazer. Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão de Serviços, o executivo tem uma 
larga experiência, de mais de 25 anos, no setor, incluindo hotéis, cruzeiros e operações turísticas em redes como Iberostar, 
Agaxtur, Superclubs Accor e MMT-Flytour.

O BWH Hotel Group possui aproximadamente 4.700 hotéis em mais de 100 países 
do mundo, com 18 marcas em todos os segmentos da cadeia hoteleira. E para 
continuar crescendo no Brasil conta com o amplo conhecimento e experiência de 
Ricardo Manarini que possui mais de 12 anos de experiência no setor. Ele foi por 11 anos 
Vice-Presidente de Desenvolvimento Regional na IHG - InterContinental Hotels Group 
e o último ano trabalho como Diretor de Expansão da HCC – Hotels Specialist. Em sua 
nova função, Manarini será responsável por todos os aspectos da operação da rede 
no Brasil e concentrará seus esforços no apoio aos hoteleiros durante a recuperação e 
expansão do portfólio de hotéis da marca na região. 

Rafael Sena é o Gerente Geral do Intercity Led Águas Claras no lugar de 
Danielli Nóbrega que assumiu como Gerente Geral do Yoo2 Rio by Intercity. 
Sena iniciou sua carreira na hotelaria e na ICH, em 2015, como Coordenador 
Administrativo Financeiro no Intercity Montes Claros. Em 2017, mudou-se para 
Brasília (DF) e assumiu o setor financeiro da unidade Led Águas Claras. Em 2019, 
após participar do programa de trainee da ICH, foi promovido para Gerente 
Operacional. Rafael é administrador, especialista em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação 
Getúlio Vargas e Mestre em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial na Universidade Estadual de 
Montes Claros. Atualmente, faz MBA em Data Science e Analytics da USP.

Fábio Mader

Ricardo Manarini 

Raul Monteiro

Rafael Sena
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Rede de hotéis Vila Galé tem nova 
coordenação de comunicação

A jornalista Camilla Motta assumiu a coordenação da rede hoteleira portuguesa 
Vila Galé no Brasil. Ela será responsável pelo relacionamento com a imprensa e 
influenciadores, planejamento de comunicação, criação de conteúdos, suporte ao 
time de Marketing e Comercial. Um dos primeiros desafios da jornalista será somar ao 
time no lançamento do 10º hotel do grupo, o Vila Galé Alagoas, que será lançado em 
julho deste ano. A coordenadora está alocada no Vila Galé Paulista, que fica localizado 
na rua Bela Cintra, em São Paulo, e está sob a liderança da Catarina Pádua, diretora 

de marketing. Camilla Motta tem passagem por grandes veículos de comunicação, como o portal G1 e pela TV Vanguarda, 
afiliada da Rede Globo. Também tem experiência em comunicação corporativa, onde atuou na maior concessão de 
rodovias do País.

Transamerica Prime Ribeirão Preto apresenta 
nova Gerente geral 

Carolina Gomide é nova Gerente geral do Transamerica Prime Ribeirão Preto. 
A profissional que será responsável pela administração e operação do hotel, terá 
como desafios a consolidação do Transamerica como o melhor custo-benefício 
da região, a expansão da carteira de clientes diante do cenário de retomada do 
turismo e a continuidade na excelência em atendimento que é a marca do hotel. 

Letícia Rezende é a nova Diretora Comercial da 
MHB Hotelaria

Manuela Losso é a nova Gerente de vendas e 
marketing do WK Design Hotel

A executiva que conta com 23 anos de experiência no segmento hoteleiro em 
gestão condominial e pool, é a mais recente contratação da MHB Hotelaria. Ela é pós-
graduada em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e com 
experiência na Arco Administradora, Letícia assume como Diretora comercial da rede a 
responsabilidade pela gestão do departamento. Qualificada para o gerenciamento de 
pessoas e equipes, Letícia tem habilidade de relacionamento com investidores, clientes, 
colaboradores e fornecedores, características que a tornam capaz de coordenar 
estratégias para implantação e manutenção dos projetos de desenvolvimento 
organizacional, comercial, operacional e de resultados dos empreendimentos.

O WK Design Hotel, em Florianópolis (SC), administrado pela Atrio Hotel 
Management, anunciou a contratação de Manuela Losso como nova 
Gerente de vendas e marketing da empresa. Com formação em turismo 
e hotelaria e MBA em Gestão de Pessoas e especialização em Gestão 
Ambiental, a executiva já ocupou cargos de gerência em empreendimentos 
renomados no Brasil e no exterior, como Ponta dos Ganchos Resort, Belmond 
Copacabana Palace e LVMH, maior grupo de luxo do mundo. 

Carolina Gomide

Manuela Losso

Letícia Rezende

Camilla Motta
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Jurema Águas Quentes anuncia Roberto 
Carlomagno como novo executivo de 
contas

Itapema Beach Resorts By Nobile tem nova 
Gerente comercial

Profissional com mais de 22 anos na área de hotelaria, 
Roberto Carlomagno conta com passagens em importantes 
redes hoteleiras. O executivo chega ao complexo com a missão 
de ampliar a carteira de clientes de Jurema Águas Quentes 
para além do Estado do Paraná.

O Itapema Beach Resort By Nobile, localizado em um dos cenários 
paradisíacos do litoral catarinense, nomeou Raquel Siqueira para o 
cargo de Gerente comercial do empreendimento. 

Atua há 17 anos nas áreas comercial e de vendas, com foco em 
gestão e planejamento estratégico no segmento hoteleiro e eventos, 
com passagens em empreendimentos de médio a grande porte dos 
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

Raquel Siqueira

Guilherme Oliveira retorna ao Hotel Unique 
como Gerente de eventos após dez anos 

Guilherme Oliveira começou sua trajetória no Hotel Unique em 
2002, onde ocupava o cargo de auxiliar de vendas, mas durante os 
dez anos que esteve no hotel migrou para eventos. Criou, em conjunto 
com o departamento comercial e com o Chef Emmanuel Bassoleil, 
uma área específica focada em eventos sociais. 

Em 2013 saiu do Unique e passou por lugares como Marriages, 
renomada assessoria de casamentos, e Help Bar, referência no 
mercado de drinks. Em 2015 partiu para um novo desafio e passou a 
integrar o time da Casa Itaim – que foi comprada pelo Grupo Bisutti 
em 2017.

Em 2021, retoma contato com o Unique e em 2022, depois de exatos 
dez anos fora, assumiu o cargo de Gerente de eventos. 

Guilherme Oliveira 

Roberto Carlomagno
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Rafael Caron assumiu gerência de 
vendas do Cyan Resort

O Cyan Resort By Atlantica, com abertura prevista para 
o primeiro trimestre de 2022 em Itupeva (SP), anunciou a 
contratação de mais um profissional para seu time. Rafael 
Caron assumiu a Gerência de vendas do resort e tem como 
metas estruturar as estratégias de vendas e expandir a 
marca frente aos principais mercados, apresentando as 
inovações e diferenciais do resort. Com mais de 20 anos de 
experiência em hotelaria, o executivo já ocupou cargos de 

liderança nas áreas comercial e de eventos em renomados empreendimentos, sendo 15 deles na 
Atlantica Hospitality e quatro na Accor Hotels. Ele possui formação em Turismo pela PUC Campinas 
e MBA em Gestão Comercial pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

Hotel Intercity Ibirapuera anuncia 
contratações e novidades em A&B

O hotel Intercity Ibirapuera, em São Paulo, comandado 
por Flávia Cavalcanti (centro da foto), reestruturou sua 
área de Alimentos & Bebidas e Matheus Rios assumiu como 
Coordenador de A&B. O profissional sempre atuou com o 
atendimento personalizado. Trabalhou por cinco anos no 
Grande Hotel – Hotel Escola Senac São Pedro, começando 
como garçom até tornar-se Maitre Supervisor. Assumindo 

como novo chef de cozinha da unidade, o paulistano Cassio Eduardo Silva dos Santos, 30 anos, 
é formado em Gastronomia e pós-graduado em Gestão de Negócios com foco em alimentação. 
Trabalha na área desde os 17 anos de idade. Tem passagem pelas cozinhas dos hotéis Novotel 
Morumbi, Novotel Jaraguá e Renaissance São Paulo. 

Paula Labaki é a nova consultora 
gastronômica do Mavsa

O Mavsa Resort contratou a Chef Paula Labaki para reestruturar o 
cardápio do resort localizado em Cesário Lange (SP). Ela faz cozinha 
autoral com muita propriedade, utilizando diversas técnicas adquiridas 
e outras que ela mesma desenvolveu, sempre buscando criar um 
espetáculo artístico e sensorial. A chef faz parte de grupos internacionais 
de estudos gastronômicos, em especial na América Latina e é a única 
profissional brasileira entre chefs peruanos, argentinos, uruguaios e 
chilenos, a compor o grupo Chefs de Sud América.

Equipe Intercity
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Paula Labaki

Rafael Caron
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Desvendando os impactos da 
LGPD na área de RH dos hotéis

Artigo de Josmar Lenine Giovannini Júnior*

Uma das áreas que mais trata com dados 
pessoais divididos por várias categorias diferentes 
nos hotéis, de acordo com o seu modelo de 
negócios e necessidades internas, é a área de 
Recursos Humanos, desde o momento anterior à 
contratação dos colaboradores até o momento 
posterior às demissões dos colaboradores. Assim, 
o departamento deve estar atento a algumas 
dicas sobre o tratamento de dados em cada um 
dos seus processos internos, para se enquadrar 
na Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, conforme descritos abaixo:

A) Tratamento de dados pessoais no processo 
de recrutamento e seleção: A responsabilidade 
pela coleta e tratamento conveniente dos dados 
pessoais no departamento de Recursos Humanos 
se inicia antes mesmo dos titulares cujos dados são 
tratados serem colaboradores efetivos da empresa. 
Isso pela necessidade que tem o RH de tratar dados 
pessoais dos candidatos às vagas de emprego 
oferecidas pela empresa nos seus processos 
de recrutamento e seleção. A discriminação no 
processo seletivo deve ser evitada de qualquer 
modo, a qual pode ocorrer justamente mediante 
à análise dos dados pessoais que são coletados 

dos candidatos a vagas de emprego, causando 
inclusive descumprimento de alguns dos artigos 
da Constituição Federal.  Para se evitarem tais 
situações bem como para se cumprir à risca os 
requisitos legais da Lei, o departamento de Recursos 
Humanos deverá fazer uma análise cuidadosa e 
específica quanto aos dados mínimos necessários 
ao processo de recrutamento e seleção, evitando 
assim a coleta desnecessária de qualquer outro 
dado sobre os candidatos. 

B) Tratamento de dados pessoais no processo 
de admissão: Uma vez selecionado o candidato, 
é chegada a hora de se coletarem os seus 
dados pessoais para a realização do processo 
de admissão. Tais tratamentos de dados 
pessoais pelo empregador são realizados para o 
cumprimento das obrigações legais imputadas 
aos mesmos, e, nestes casos, é dispensada a 
obtenção do consentimento dos colaboradores 
para tais tratamentos, uma vez que a própria LGPD 
prevê a possibilidade do tratamento de dados 
pessoais para o cumprimento das obrigações 
legais. Os dados tratados deverão também ser 
mínimos, sempre relativos às finalidades de 
recrutamento e seleção, de forma a atender aos 
requisitos legais. Cuidados específicos devem 
ser tomados quanto a forma com que tais dados 
são coletados e tratados, as quais deverão ser 
previamente definidas e rigidamente seguidas 
pelos colaboradores do departamento de RH, 
evitando, assim, o tratamento indevido de dados 
pessoais. Para isso, treinamentos recorrentes 
deverão estar no radar dos gestores de RH.

Cuidados no tratamento dos dados
C) Tratamento de dados pessoais durante o 

contrato de trabalho do colaborador: Tais dados 
pessoais dos colaboradores serão tratados 
(processados) em toda a duração do contrato de 
trabalho do colaborador, sendo atualizados de acordo 
com as alterações que eventualmente sofrerem (no 
caso de separação, nascimento de um filho, realização 
de cursos/especializações etc.). O departamento de 
Recursos Humanos deverá estar atento e preparado 
para atualizar as devidas informações, a fim de seguir 
os requisitos legais da LGPD. Tratamentos recorrentes 
de dados pessoais também serão realizados na 
duração dos contratos de trabalho, os quais deverão 
ser realizados com o rigor legal, de acordo com a 
categoria dos dados tratados. 
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Compartilhamentos de dados pessoais podem 
eventualmente ser realizados com empresas 
parceiras de negócio, a depender do modelo de 
negócio dos hotéis, a fim de que estas possam realizar 
as suas atividades contratadas. A LGPD faculta aos 
titulares de dados pessoais o conhecimento sobre 
as entidades públicas ou privadas com as quais 
é realizado o compartilhamento dos seus dados 
pessoais, bem como requer que eventualmente 
sejam solicitados os devidos consentimentos 
dos titulares de dados pessoais para tais 
compartilhamentos. Compartilhamento de dados 
com órgãos públicos podem ser realizados sem o 
necessário consentimento dos colaboradores, uma 
vez que devem ser realizados para o cumprimento 
de obrigações legais do empregador.

D) Tratamento de dados pessoais na demissão 
do colaborador: O processo de demissão dos 
colaboradores também realiza o tratamento 
de dados pessoais, uma vez que documentos 
são processados com os dados pessoais dos 
colaboradores para a realização do processo, além 
de serem também utilizados na atualização dos 
processos internos referentes ao cancelamento 
de benefícios concedidos e nas solicitações de 
exames médicos demissionais. Dados do então 
ex-colaborador são também compartilhados com 
órgãos públicos, para as devidas atualizações 
necessárias. Além disso, eventualmente também 
são coletados dados pessoais atualizados dos ex-

colaboradores para efeitos de atualizações dos 
registros internos da empresa, para o envio de 
comunicações futuras.

E) Tratamento de dados pessoais posterior 
à demissão do colaborador:  os dados pessoais 
dos colaboradores não podem ser descartados 
com as suas demissões, mesmo que os ex-
colaboradores solicitem as suas exclusões. Isso pois 
a legislação trabalhista exige o armazenamento de 
documentos, com o consequente tratamento dos 
dados pessoais. Importante notar que a falta de tais 
documentos podem gerar multas para a empresa, 
pelo descumprimento da Lei.  Além desta questão, os 
dados pessoais dos ex-colaboradores poderão ser 
novamente tratados no caso de eventuais causas 
trabalhistas movidas por eles contra a empresa, 
a qual terá que se defender e utilizar documentos 
como provas nos tribunais para a comprovação dos 
pedidos realizados. Fique atento e gerencie bem os 
dados pessoais tratados pelo RH do seu hotel!

Acesse o artigo completo disponibilizado 
pela Revista Hotéis, no site da revista e no 
endereço https://www.conformidados.com.br/
eventos-e-publicacoes 

*Josmar Lenine Giovannini Júnior é Presidente da 
Conformidados Treinamento, Educação e Consultoria

Contato: www.conformidados.com.br
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A LGPD também deve ser respeitada pelo departamento de Recursos Humanos das empresas
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Cadeira para acessibilidade à piscina
A cadeira de transferência para piscina da TK Elevator foi 

desenvolvida com a finalidade de promover autonomia e liberdade às 
pessoas que buscam qualidade de vida. A cadeira pode transportar 
uma pessoa de até 150 quilos e possui itens de segurança como 
proteção posterior, apoio para os braços e os pés e cinto de segurança. 
Com isso, torna a piscina acessível sem a necessidade de obras civis, 
sendo uma solução moderna e prática para diferentes projetos de 
lazer. Todos os materiais são preparados para exposição externa e 

submersão na água. O motor e a bateria são hermeticamente protegidos e o comando joystick é à prova 
d’água. Contato: www.tkelevator.com 

Roupa de cama profissional

Toalheiros térmicos

Forno ultrarrápido

A Ciça é especialista em soluções para hotelaria e possui um 
grande portfólio de produtos profissionais sobre medida para qualquer 
meio de hospedagem como a roupa de cama profissional 180 e 200 
fios. Esse produto combina em qualquer ambiente e transmite conforto, 
higiene e cuidados especiais, estando disponível em várias dimensões. 
Contato: www.cicaenxovais.com.br

A Metalworks by Crismoe tem uma completa linha de toalheiros 
térmicos para equipar diversos tipos de hotel, partindo do standard, com 
baixo custo inicial, até a linha Premium, totalmente em aço inoxidável com 
várias características únicas. Além do hoteleiro obter ganhos significativos 
com menor despesas com lavagem de toalhas, auxilia a natureza com 
menor consumo de água e descarte de produtos de limpeza, oferecendo 
ainda ao hóspede o prazer de uma toalha seca e confortavelmente quente 
para o pós-banho. Contato: www.metalworksbrasil.com.br 

O Forza STi é um forno ultrarrápido desenvolvido pela Prática, 
especialmente para assar pizzas de até 40cm em apenas 2:30 minutos. 
Além disso, ele também proporciona acabamento perfeito para diversos 
outros produtos como: pastéis de nata, cookies, empanadas, bruschettas 
e muito mais. Como se não bastasse, o Forza STi ainda auxilia na economia 
do espaço, por ser compacto e empilhável, na praticidade, por possuir um 
controle touch screen intuitivo e na atratividade, proporcionada por sua 
porta de vidro e iluminação especial. Contato: www.praticabr.com    






