Edição de aniversário e quem
ganha o presente é você

Preparamos essa edição de aniversário de

entrada em 22 anos de atividades com muito carinho

e dedicação. O objetivo é que possa se manter
bem atualizado dos últimos fatos e acontecimentos

do setor hoteleiro. A começar com uma entrevista

exclusiva com Eduardo Sanovicz, Presidente da ABEAR
- Associação Brasileira das Empresas Aéreas, onde ele

detalha os impactos que a pandemia teve no setor e
como se encontra a recuperação, mesmo com a alta
constante do querosene de aviação.

A matéria principal é a entrada em operação do

Diretor Editorial:
Edgar J. Oliveira
Diretora Administrativa Financeira:
Helena Ota de Oliveira
Editor e jornalista responsável:
Edgar J. Oliveira - MTB/SP 23.628
Criação, Arte e Diagramação:
João Victor Ota de Oliveira
Flávia Silveira
Redação:
Denise Bertola
Hugo Okada
Luiz Marcos Fernandes - Colaborador

Ipioca Beach Residence & Resort que faz parte do

Departamento Comercial:
Fernando Rodrigues e Rogério Valala

Confira como os investimentos na hotelaria continuam

Representante na Alemanha:
Antônio L. Accioly - Fone 351 911 990 448

maior complexo turístico e imobiliário de Alagoas.
aquecendo o setor, onde estão previstos 124 novos

hotéis para entrar em operação no Brasil até 2026 com
um investimento de R$ 5,3 bilhões. E na multipropriedade
o valor geral de vendas R$ 41,2 bilhões.

Outra matéria especial é como a tecnologia

Departamento Jurídico:
Dr. Murillo Akio Arakaki OAB/SP nº 314.861 e
Dra. Maria José de Souza Arakaki – OAB/SP nº 314.853

está cada vez mais agregando valor aos serviços

CTP e Impressão:
Gráfica Mais Type

Estou convicto que terá uma ótima leitura e até nosso

Fotos:
Divulgação

prestados nos hotéis e reduzindo custos operacionais.
encontro no mês de junho.

Foto da capa:
Divulgação

Redação, Administração e Publicidade
Rua José Ferreira Rocha, 39 - Liberdade
São Paulo - SP - CEP: 01508-040
(11) 3341-0476 | 3208-1186

www.revistahoteis.com.br | revista@revistahoteis.com.br

Diretor editorial

Filiada a:

RevistaHoteisOficial

revistahoteis

revistahoteis

revistahoteis

Revista Hotéis

revista-hoteis

• Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando
necessariamente a opinião da Revista Hotéis.

• Revista Hotéis e Editora EJOTA, são marcas registradas no INPI sob números: 827.454.597 de 16/06/2005
e 824.560.345 de 29/05/2002
CNPJ: 04.994.772/0001-47
3

4

5

Informação de qualidade

“A

Revista Hotéis foi um dos primeiros pontos de acesso às notícias da hotelaria que
tive ao investir no segmento em 2007. Passei a acompanhar cada edição para

não apenas me manter atualizado das novidades do mercado, mas para também

aprender com os profissionais e executivos como ser um empreendedor de sucesso neste nicho

de mercado. Informação de qualidade é algo de muita relevância na vida de qualquer empresário,

especialmente nos dias de hoje em que a difusão de qualquer informação é muito rápida, seja ela
verdadeira ou não. Obrigado e parabéns Revista Hotéis por tanta dedicação”

Eduardo Brandão Tavares
Empresário do setor hoteleiro e Diretor das empresas
Sotel Hotelaria e M. Tavares empreendimentos
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Multipropriedade alcançou R$ 41,2 bilhões
em valor geral de vendas
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Céu de brigadeiro começa
a surgir para as companhias
aéreas no Brasil
As viagens aéreas são as preferidas quando

o destino é de longo percurso e através desse
importante elo da cadeia do turismo, se

movimenta vários outros, como a hospedagem,
traslados,

tours,

ambulantes,

entre

outros.

E imagine o setor aéreo tendo que enfrentar
em poucos dias a dura realidade de 2,4 mil
partidas diárias para apenas 163 decolagens.

Isso foi o que aconteceu na pandemia da
COVID-19 e deflagrou a maior crise da história
da aviação comercial brasileira.

as companhias aéreas iniciaram 2022 com a
missão de superar a crise gerada nos últimos
dois

anos.

Reconhecemos

os

esforços

do

governo e do Congresso para minimizar esse

impacto negativo. Durante a pandemia, por
exemplo, foram publicadas MPs, que mais
tarde se tornariam leis, para preservar os

benefícios aos passageiros, como remarcação
das viagens sem multas ou taxas.

R.H — Como se encontra hoje a malha aérea

Em abril deste ano, o setor aéreo registrou

nacional? Já podemos dizer que o setor voa

equivalente 80,7% da oferta de voos pré-

E.S — Em primeiro lugar, é importante

uma média de 1.940 decolagens diárias, o

em céu de brigadeiro?

da

lembrar o severo impacto do novo coronavírus

até o fim de 2023, desde que enfrentemos o

pandemia, em abril de 2020, a média diária

pandemia.

Mas

a

retomada

integral

operação aérea internacional só deve ocorrer
Custo Brasil. Um deles é o QAV - querosene

de aviação, que é o ICMS. Isso faz com que,

muitas vezes, uma passagem aérea de um
voo internacional seja mais barata do que
um

voo

doméstico,

levando-se

em

conta

distâncias similares. Essa e mais informações

importantes estão contidas nessa entrevista
exclusiva com Eduardo Sanovicz, Presidente da
ABEAR - Associação Brasileira das Empresas
Aéreas. Confira a seguir!!!

para a operação aérea. Logo no início da
de

voos

domésticos

desabou

para

163

decolagens, sendo que antes da pandemia a

média era de 2,4 mil partidas diárias. O dado
mais recente que temos mostra que, em abril

deste ano, registramos uma média de 1.940
decolagens diárias, o equivalente 80,7% da

oferta de voos pré-pandemia. Ou seja, ainda
não podemos dizer que estamos voando em
“céu de brigadeiro”, principalmente por causa
do impacto da crise no mercado internacional.
Em abril deste ano, registramos 87 partidas
diárias, o que corresponde a 44,3% da malha
aérea

Revista Hotéis — Quais foram os impactos

que

a

pandemia

da

COVID-19

teve

nas

companhias áreas brasileiras? As medidas
provisórias publicadas pelo Governo foram
suficientes para amenizar as perdas?
Eduardo

Sanovicz

—

A

pandemia

de

COVID-19 deflagrou a maior crise da história
da aviação comercial brasileira. Com os níveis

de demanda e oferta diretamente impactados,

A

internacional

retomada

integral

antes
da

da

pandemia.

operação

aérea

internacional só deve ocorrer até o fim de 2023,
desde que enfrentemos o Custo Brasil.

R.H — Com o avanço da tecnologia, muitas

reuniões de negócios na pandemia passaram

a ser feitas de forma online, se incorporam aos
costumes dos executivos e consequentemente
deve diminuir as viagens aéreas de negócios.
Essa

é

uma

realidade

que

preocupa

as
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companhias aéreas? As viagens de lazer vão

também um excesso de judicialização no

E.S — De fato, a pandemia trouxe novos

Já são mais de 30 empresas no País, muitas

compensar essa mudança?

hábitos, pois a digitalização do consumo é
consequência

do

cenário

de

digitalização

do acesso à informação. Portanto, todos os
hábitos, agora, de como você se informa sobre
turismo, gastronomia, hospedagem, passeios,

roteiros e destinos vêm por meio digital. Ainda
é cedo ainda para estimar um prazo para
a retomada desse segmento específico de
viagens a negócios, pois a pandemia trouxe

um impacto muito severo para o turismo de

negócios e eventos, mas já vemos alguns sinais
positivos nesse setor. Já participei de alguns

eventos promovidos pelo setor de turismo que

País por causa dos chamados “sites abutres”.
recém estabelecidas, que, aproveitando-se de
lacunas da legislação brasileira, inflacionam
custos e o número de processos ao fazer
crescer,

injustificadamente,

o

número

de

causas judiciais junto à aviação brasileira,
onerando também o Estado, o Poder Judiciário

e a sociedade. Segundo a IATA - Associação
Internacional de Transporte Aéreo, no Brasil
são oito processos a cada 100 voos, enquanto,

nos Estados Unidos, ocorre 0,01 processo a
cada 100 voos.

R.H — O Governo federal estudava antes da

demonstram que a sua realização é possível.

pandemia a entrada de companhias aéreas

fortalecer para tentar suprir essa demanda

em voos regionais. Durante a pandemia se

É fundamental para o setor de eventos se

que vai ser crescente. Portanto, vai ser um
novo perfil e nós vamos ter de nos preparar

oferecendo produtos e serviços competitivos,

com preços adequados para os destinos que
forem demandados.

R.H — O Brasil possui dimensões continentais

e um imenso potencial turístico a ser explorado,
mas

conta

com

apenas

três

companhias

aéreas de grande alcance. Na sua opinião, o

que impede o surgimento de outros players
nesse mercado?

estrangeiras para atuar também no Brasil
aventou novamente a possibilidade da ANAC
emitir

certificado

para

novas

operadoras.

Como você analisa esse contexto de maior

competitividade no setor? Os clientes serão os
grandes beneficiados?

E.S — Eu acredito que as empresas aéreas

estrangeiras, nos dias atuais, não enxergam

um ambiente de competividade no Brasil com
a disparada do preço do querosene de aviação,

alta da cotação do dólar em relação ao real,
insegurança jurídica devido ao excesso de
judicialização e, mais recentemente, o retorno

do debate em torno do falso mito do despacho

“As empresas aéreas estrangeiras
são isentas do ICMS sobre o QAV,
devido a acordos internacionais
para estimular a competição global”
E.S — Sem dúvida alguma o Custo Brasil

gratuito de bagagens.

R.H — Como a ABEAR acompanha a escalada

do preço do querosene de aviação. Como está
o diálogo com o Governo Federal e qual o
impacto que esse combustível tem no setor?

E.S — Com muita preocupação. Vale aqui

e a insegurança jurídica é o que impede o

lembrar que em 2021, o preço do QAV registrou

Só o Brasil tem um imposto regional sobre o

No acumulado de 1º de janeiro a 1º de maio,

surgimento de novas empresas aéreas no país.
QAV - querosene de aviação, que é o ICMS. Isso

faz com que, muitas vezes, uma passagem
aérea de um voo internacional seja mais

barata do que um voo doméstico, levando-se
em conta distâncias similares. As empresas
aéreas

estrangeiras

são

isentas

do

ICMS

sobre o QAV, devido a acordos internacionais
para estimular a competição global. Temos

alta de 92% em relação ao ano anterior.
a alta acumulada é de quase 49%. O QAV

tradicionalmente é o item de maior ineficiência

econômica para as empresas aéreas, pois seu
valor chega a ser 40% superior do que no resto
do mundo. No último dia 11 de abril, a ABEAR

e empresas aéreas propuseram uma mesa
de diálogo permanente com os ministros da
Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo
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Guedes, e Marcelo Sampaio, da Infraestrutura,

os custos das companhias, que por sua vez

relação ao custo do QAV e sua tributação.

a cotação do dólar em relação ao real, que

para

buscar

soluções,

principalmente

em

“Nossos
preços
médios
são
compatíveis com outros mercados
e subiram nos últimos anos em
função do aumento dos custos,
principalmente do querosene de
aviação”
R.H — Algumas pesquisas apontam que

as passagens aéreas no Brasil são uma das

mais caras no mundo e que se houvesse
mais concorrência e maior oferta de voos, as

passagens aéreas tendem a ficar bem mais
baratas. Como você analisa essa questão?
de

E.S — A ABEAR desconhece levantamentos
preços

de

passagens

que

mostrem

que a passagem aérea no Brasil é a mais

cara do mundo. Nossos preços médios são

compatíveis com outros mercados e subiram
nos últimos anos em função do aumento

dos custos, principalmente do querosene de

aviação. É importante enfatizar que o preço de

uma passagem aérea tem relação direta com

12

são impactados por fatores externos, como

indexa mais da metade dos custos do setor,

pressionando itens como o combustível dos

aviões (QAV), manutenção e arrendamento
de

aeronaves.

Só

o

QAV

corresponde

historicamente a mais de 30% do custo de uma
empresa aérea e chega a ser até 40% mais caro

do que a média global, influenciado pelo preço
do barril do petróleo, pressionado atualmente
pela guerra na Ucrânia, e pela precificação
da

Petrobras,

insumo

cujo

que

nível

cobra
de

em

dólares

produção

um

nacional

é superior a 90%. Em 2021, o país produziu
93% (ou 4,1 bilhões do consumo total de 4,4

bilhões de metros cúbicos) do QAV consumido

e importou apenas 7%, segundo dados da

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Dessa maneira, não
faz sentido a parcela produzida no Brasil ser

precificada pelos mesmos critérios de petróleo
importado. Vale lembrar que mais de 50% dos
custos das empresas aéreas são dolarizados.
Segue,

abaixo,

comportamento
desde 2003.

um

do

gráfico
preço

que

das

mostra

o

passagens
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R.H — Muitos passageiros não entendem que na

era da tecnologia que vivemos, em muitos casos

não se pode mudar o nome de quem adquiriu um

bilhete aéreo e porque uma simples remarcação de
um voo é tão caro? Como se explica esses fatos?

E.S — Aqui é importante uma atualização: desde

2017, a Resolução 400 da ANAC - Agência Nacional

a

interpretação

das

normas

tributárias

e

aduaneiras, o compartilhamento de informações
das empresas de intermediação na compra das

passagens, além da inclusão de penalidades
para o passageiro indisciplinado.

R.H — Essa MP foi comemorada por órgãos

de Aviação Civil, que trouxe novas regras para

de defesa do consumidor como um avanço em

sem custos, do nome do passageiro desde que a

cobrarem pelo despacho de bagagens de até

as viagens aéreas, permite que haja a correção,
solicitação seja realizada antes do check-in. Erros de
ortografia, troca de sobrenomes, por exemplo, estão

dentro dessa regra. Em casos de mudança completa
de nome ou sobrenome por erro do passageiro, que

razão da proibição das companhias aéreas de

23 kg em voos nacionais e de até 30 kg em voos
internacionais. Quais os impactos que isso pode
ocasionar ao setor?
E.S

—

A

aprovação

da

Medida

Provisória

pode caracterizar troca de titularidade do bilhete,

1.089/21 foi positiva, no entanto, uma emenda

determina a Resolução 400 da ANAC. A remarcação

obrigatória de bagagem despachada. O atual

de voo também é regulamentada pela ANAC e os
valores são definidos de acordo com a estratégia
comercial e individual de cada companhia. A ABEAR
não tem qualquer ingerência nesse processo.
R.H

—

Deputados

Recentemente
aprovou

a

a

Câmara

Medida

dos

Provisória

1.089/21, conhecida como MP do Voo Simples,
que modifica normas da aviação civil. Como a
ABEAR recebeu essa aprovação?

E.S — Essa medida, também conhecida como

MP do Voo Simples, foi aprovada na Câmara dos
Deputados e será avaliada posteriormente pelo

Senado. Ela auxilia o setor pois desburocratiza e
simplifica o ambiente de negócios da aviação.
Entre as propostas da MP, cito como positivas

trouxe novamente esse debate sobre a franquia

modelo em vigor permite uma classe tarifária mais
barata para quem voar sem bagagem no Brasil. Não

é uma questão sobre pagar ou não pagar, mas sim
de quem vai arcar com os custos. Anteriormente, o
valor do despacho de bagagem era diluído no preço

das passagens de todos os passageiros, mesmo se
alguém não despachasse malas e só estivesse com

um volume de mão a bordo. É importante lembrar

que logo após a implementação da cobrança pela

franquia de bagagem, ao menos oito empresas
estrangeiras, sendo sete “low cost”, demonstraram

interesse em operar no país. Em 2020, porém,
a pandemia do novo coronavírus interrompeu
abruptamente esse movimento. Algumas empresas

estrangeiras, como a Jetsmart, demonstraram
publicamente sua preocupação com essa medida.
Foto: Jan Vašek por Pixabay

pode haver cobrança de taxa, conforme o que
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Investimentos na hotelaria continuam aquecendo o setor
Estão previstos 124 novos hotéis para entrar em operação no Brasil até 2026 com um investimento
de R$ 5,3 bilhões

Com a pandemia da COVID-19 houve uma queda de novos projetos

hotelaria

da realidade do mercado local ter mudado

está ‘tudo parado, não se constrói hotel no

feito bem antes da pandemia, que era algo

Tem

que

muitos

ainda

fornecedores

continuam

na

reclamando

que

Brasil e os gestores hoteleiros não estão

comprando nada’ em razão da instabilidade

completamente desconhecido.

A 16ª edição do Panorama da Hotelaria

provocada pela pandemia da COVID-19. É

Brasileira que acaba de ser divulgada pela

de

institucional do FOHB - Fórum de Operadores

no mínimo equivocada essa visão, excesso
conformismo

ou

comodismo

desses

fornecedores. Muitos esquecem que a entrada
em operação de um hotel é o final de um ciclo
que pode levar anos e isso inclui o estudo de

viabilidade econômica, a aquisição do terreno,

a incorporação, a venda das unidades, a
construção, implantação, treinamento da mão
de obra e abertura em soft opening para testar

todos os equipamentos. Como a grandiosa
maioria dos hotéis construídos no Brasil são

vendidos a investidores no modelo condo hotel,
esse ciclo dura em media cinco anos. Então, os

empreendimentos que já estavam em obras,
mesmo

demorando

um

pouco

mais

para

entrar em operação por causa da pandemia
da COVID-19, inevitavelmente entrarão em
operação. Salvo algumas exceções em razão
14

muito em relação ao estudo de viabilidade

consultoria hoteleira HotelInvest, com o apoio

Hoteleiros do Brasil, dá uma atualizada em
como se encontra os investimentos no setor. O

estudo faz também uma análise do desempenho

agregado de 2021 e da média móvel mensal dos
últimos três anos, mas vamos se ater somente na

nova oferta em desenvolvimento. Estão previstos
124 novos hotéis, para o horizonte 2022-2026,

em desenvolvimento no Brasil resultando em
um total de R$ 5,3 bilhões em investimentos.

A nova oferta foi divulgada por 14 redes e deve
acrescentar

18.806

unidades

habitacionais

no País, concentradas, majoritariamente, nos

segmentos econômico e supereconômico (58%).

“Na edição anterior, de março de 2021, a projeção
de nova oferta totalizava 147 hotéis. Destes, 13

foram cancelados e 12 entraram em operação.
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Sobre o saldo restante de 122 empreendimentos,
soma-se dois novos contratos assinados até

março de 2022. Logo, o total atualizado de hotéis
em desenvolvimento no Brasil perfaz hoje 124

projetos. A queda de 16,5% (em números de UHs)

das redes hoteleiras, perfazendo um total de
quase 17 mil quartos”, destaca Karen.

Do ponto de vista geográfico, as regiões

no pipeline das redes é natural, uma vez que

Sudeste e Sul (55%) e cidades com mais de 1

com que os investidores ficassem receosos de

maior parte dos novos apartamentos. Ainda que

o desempenho dos hotéis se deteriorou e fez
construir novos empreendimentos hoteleiros nos

próximos anos”, explica a Consultora da Hotel
Invest, Karen Mariano que conduziu esse estudo.
Ela

lembra

investimento

que

foram

as

estimativas

indicadas

pelas

de

redes

participantes do estudo, e incluem o custo

de construção mais o terreno. “Os números
devem ser interpretados como uma ordem de

grandeza, pois os valores informados foram
apenas as estimativas iniciais, e não o total

realmente investido. O segmento upscale/luxo

continua a apresentar um volume expressivo
de

investimento,

mesmo

representando

apenas 11% das novas UHs que entrarão no

mercado nos próximos anos. Os investimentos
nos

hotéis

de

categoria

supereconômica/

econômica e midscale são maioria no pipeline

milhão de habitantes (35%) concentram a
as cidades de grande porte tenham ganhado

representatividade, o interior continua sendo
o principal eixo de desenvolvimento: 64% das

novas UHs se encontram no interior, 31% nas
capitais e 5% nas regiões metropolitanas.

As

franquias continuam crescendo e representam
43%

dos

novos

contratos,

mas

o

modelo

“administração” ainda é predominante com

uma representatividade de 60%. “A nova oferta

prevista até 2026 está distribuída por 93 cidades

do País. As cidades com mais de 1 milhão de
habitantes ganharam mais participação no
desenvolvimento de novos hotéis. De 31% no
ano passado, esse número passou para 35%

nessa edição, sendo que as cidades dos demais
portes se mantiveram estáveis ou com uma
leve variação”, concluiu a Consultora Karen.

Dos 124 novos hotéis previstos para serem construídos até 2026, São Paulo terá 41
15
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do Boticário no Rio de Janeiro (RJ), o By Mercure

Manhattan Porto Alegre (RS) e o combo ibis

e ibis budget em Balneário Camboriú (SC).

Hoje a Accor tem um pipeline de 81 hotéis na

América do Sul, sendo 58 no Brasil e estamos
confiantes em crescer e consolidar ainda mais
presença”, revela Abel Castro, Vice-presidente
sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios
Accor América do Sul.
Mesmo

greenfield,

focando
a

em

franquia

conversões

continuará

ou

sendo

o modelo de expansão da Accor no Brasil
e Castro lembra o projeto batizado como
42k24. “Há dez anos tínhamos apenas 12% de
quartos franqueados, hoje temos 43% e até

2024 esperamos ter mais de 50%. Além das
franquias, outra estratégia da Accor em 2022

é ampliar o desenvolvimento em residências,
aproveitando o portfólio das marcas fruto da

joint venture com a Ennismore, como, Delano,
SLS, Hyde, Tribe, entre outras.
Abel Castro: “Hoje a Accor tem um pipeline
de 58 hotéis no Brasil a serem construídos
nos próximos anos”

Com essa transação com a Ennismore, foi

Mesmo com as adversidades criadas pela

pandemia da COVID-19, as principais redes
hoteleiras,

nacionais

e

internacionais

que

operam no Brasil, estão confiantes no momento
de retomada, como a francesa Accor. “Estamos

otimistas em relação as oportunidades de
crescimento no Brasil. Para 2022 estimamos

abrir 17 hotéis no País, como o Jo&Joe no Largo

16

criada uma das empresas de hospitalidade

e estilo de vida que mais cresce no mundo,
incluindo

marcas

com

narrativa

criativa,

design e experiências autênticas, além da
riqueza de conhecimento da Accor em entrega

de escala, crescimento de rede e distribuição.
Este é um segmento que tende a crescer
de forma significativa nos próximos anos”,
destacou Castro. Ele revela que Belo Horizonte
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será a primeira cidade no Brasil a receber
a marca lifestyle Tribe. “Estamos trazendo
ao Brasil o conceito de uma marca que tem

como foco criar experiências personalizadas
e flexíveis que oferecem tudo o que nossos

clientes precisam”. A nova unidade contará

com 79 quartos e suítes, restaurante, lounge
bar

e

rooftop,

salas

de

reuniões,

fitness

center e áreas de lazer. O projeto do hotel

tem assinatura da Focus Arquitetura, com
design de interiores de Beth Nejm, conhecida
designer mineira por seus projetos arrojados
e contemporâneos. O Tribe Belo Horizonte

ocupará um prédio que antes pertencia ao

Governo do Estado de Minas Gerais, localizado
na Praça da Liberdade, lugar histórico que
fica no coração da capital mineira. O hotel em

frente ao Minas Tênis Clube, uma área popular
de lazer e negócios.

Perspectivas otimistas
Ricardo

Vice-presidente

de

Ricardo Bluvol: “As perspectivas de retomada
continuam positivas”

em relação a retomada do setor hoteleiro

com a recuperação das taxas de ocupação e

perspectivas de retomada continuam positivas,

a

International
e
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Bluvol,

Desenvolvimento da AHI - Atlantica Hotels
também

crescimento

nos

está

bem

próximos

otimista

anos.

“As

diárias

médias,

confiança

impactando

do

investidor.

positivamente
O

mercado
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segue

apresentando

boas

perspectivas

Ele

destaca

pipeline

bastante

negócios, tanto em projetos greenfield, como
para conversões nos modelos administrado

e franquia. O desenvolvimento hoteleiro no

segmento de lazer também ganhou destaque

no pós-pandemia e estamos sentindo um
grande interesse de investidores neste perfil

de hotel. Nesse contexto, estamos prevendo
a assinatura de 24 novos contratos durante o
ano de 2022.
Outros

dois

segmentos

que

vêm

surpreendendo positivamente em termos de

projeção de novos contratos são: a vertical de
studios com serviços (Atlantica Residences)
e o segmento de multipropriedades, sendo
este último, uma nova vertical de atuação da
Atlantica em 2022”, adianta Bluvol.

o

apostas

portfólio

de

abrangem os mais diversos perfis e segmentos

um

é

das

aquecido na frente de prospecção de novos

com

AHI

uma

crescimento

Continuamos

da

que

para o desenvolvimento de novos projetos.

robusto

de marcas que desenvolve. “Essas marcas
hoteleiros, que incluem, além das marcas Go Inn,

e-Suites e Transamerica, uma forte e longeva

relação de parceria com as principais redes
mundiais, como: Choice Hotels, Hilton Worldwide,
Radisson Hotels Americas e Wyndham”.

A ICH Administração de Hotéis, que também

detém as marcas Yoo2 by Intercity e Tru

by Hilton, colocou em operação no mês de
abril uma unidade da bandeira Tru by Hilton

na cidade de Criciúma. Para esse ano, tem

prevista a abertura de mais três unidades, o
Intercity Canoas (RS), Intercity Itapema (SC) e o
Intercity Tatuapé que está previsto para entrar
em operação em outubro na capital paulista.
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O luxo tem vez

hóspedes e moradores. Além de uma imponente

Brasileira mostra que a cidade de São Paulo

com um Hotel e restaurantes. O escritório

A 16ª edição do Panorama da Hotelaria

terá 14 novos hotéis até 2026 e 2.943 UHs em

desenvolvimento, sendo 61% da nova oferta do
segmento econômico, 12% de midscale/UpperMidscale e 28% são no segmento Upscale/

Luxo. E o primeiro dessa leva de hotéis de luxo

Torre Residencial, o Fasano Itaim contará

Aflalo/Gasperini em parceria com o Márcio

Kogan serão os responsáveis pelo projeto de
arquitetura e interiores, respectivamente e a
abertura está prevista para 2022.

que entrará em operação na capital paulista

será o Fasano que está sendo construído no
Itaim Bibi e previsão de abertura no segundo
semestre

desse

ano.

O

Já na unidade do bairro Cidade Jardim,

empreendimento

prevista para entrar em operação no próximo

Pedroso Alvarenga no Itaim Bibi. A localização

reúne Clube, Hotel e Residências, conectado ao

ocupará um terreno de quase 5 mil m² na Rua
é um dos diferenciais, pois estará próximo a
importantes polos de negócios somado a sua
infraestrutura de lazer e entretenimento para

ano, o empreendimento será bem completo, pois

Shopping Cidade Jardim. O Hotel Fasano Cidade
Jardim contará com 50 quartos e será conectado
ao

Shopping

Cidade

Jardim.

Já

o

Perspectiva de como será a fachgada do hotel Fasano Itaim que entra em operação nesse ano”
20
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Residence está sendo concebido pelo escritório

apresenta um restaurante no segundo andar,

também estará conectado ao Shopping Cidade

área de lazer no terceiro, incluindo piscina e

franco-brasileiro

Triptyque

Architecture,

e

Jardim. O empreendimento contará com uma
ampla infraestrutura de lazer e serviços para toda
família, incluindo um completo clube privativo
concebido

pelo

escritório

Obra

Prima

por

Carolina Proto. São apartamentos com diversas
opções de plantas e com a exclusividade dos

serviços Fasano. Os Private Residences serão

apartamentos de 200 a 700m² com acabamento
completo e diferentes concepções de planta.
Outra

bandeira

de

luxo

que

tem

data

prevista para entrar em operação na capital
paulista

em

2024

é

a

Westin,

graças

à

parceria da rede de hotéis Deville e Marriott

International. A marca Westin é focada no
bem-estar e proporcionará experiências de
qualidade superior para hóspedes brasileiros

e internacionais em São Paulo. O hotel Westin

São Paulo contará com 187 quartos e suítes

um bar integrado ao saguão no primeiro e uma
sala de ginástica. Para eventos corporativos e

sociais, o imóvel deverá contar com salas de
conferências e reuniões de vários tamanhos
para diferentes necessidades.
O conceito

do

design

arquitetônico

foi

desenvolvido pela KPF (Kohn Pedersen Fox).

A incorporação e realização do complexo é
da SDI Desenvolvimento Imobiliário (“SDI”),
Incorporadora de reputação sólida na cidade
com participação da Tellus Investimentos.

O projeto JK Square deverá ser um polo de

transformação para o Itaim. Ao lado do Parque
do Ibirapuera e de importantes avenidas como
a Juscelino Kubitschek e Av. Brigadeiro Faria
Lima, trará a São Paulo um projeto inspirador
de arquitetura internacional da KPF.

e está sendo erguido no Itaim Bibi, fazendo
parte do complexo de uso misto JK Square,
que contará com duas torres, composta por

W Residences e W Hotel

corporativos e residenciais. O hotel ocupará

Brasil com a marca W, da Marriott International,

de uma das torres do complexo.

Helbor Empreendimentos, HBR Realty e Toledo

um boulevard servido de lojas, escritórios

os 15 primeiros andares de 24 pavimentos,

O projeto

O complexo W São Paulo é o primeiro do

trazido ao País por meio da parceria da

Perspectiva do hotel Westin São Paulo
22
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Perspectiva do hotel W Hotel São Paulo

Ferrari Construtora e Incorporadora. Terá uma

em um dos endereços mais cobiçados de São

o residencial (W Residences) tem suas 216

Empreendimentos Imobiliários.

única torre com 45 pavimentos, sendo que
unidades e as áreas comuns dispostas até o

Paulo”, André Agostinho, presidente da HBR Realty

19º pavimento. A partir do 20º andar começam

as estruturas do W Hotel, que possui 179 quartos
de luxo, restaurantes, academia com terraço,

sala de convenções, massagem, saunas e
piscina coberta com terraço.

UMusic Hotels

Outra bandeira ícone que deve chegar a

capital paulista é da UMusic Hotels e o local
onde será implantado, também é um ícone
do esporte. Será no antigo tobogã do Estádio

Está sendo construído na Rua Funchal, 65 x

Rua Helena, 270, na Vila Olímpia em São Paulo e
o início de operação está previsto entre fim de

2023 e início de 2024. O projeto de arquitetura

Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais

conhecido como Pacaembu. Esse espaço foi

concedido à Allegra Pacaembu, que assumiu a
gestão por um período de 35 anos e anunciou

foi desenvolvido pela Aflalo & Gasperini, com

arquitetura de interiores de autoria de Nini
Andrade,

trazendo

elementos

da

cultura

brasileira em sua decoração, e o paisagismo por
Benedito Abbud. “Esta marca global representa
exclusividade, o luxo moderno e os mais altos

padrões de hospitalidade. Os exteriores arrojados

do W Hotel & Residences São Paulo, planejados
para serem projetados e construídos como uma

obra de arte oferecerão acomodações exclusivas
emparelhadas com uma cena movimentada
24

No antigo tobogã do estádio do Pacaembu será
construído um luxuoso hotel
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um acordo com a rede hoteleira UMusic Hotels,

muita inovação. O empreendimento é resultado

e a Dakia UVentures, grupo de investimentos

jogador de futebol paraibano Hulk. Localizado

uma joint-venture entre a Universal Music Group

focada nos segmentos de entretenimento e
hotelaria. O contrato prevê um investimento

de R$ 100 milhões na construção desse 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

da parceria entre a Construtora Massai e o

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 nesse mês de maio. 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.

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.

Kempinski Laje de Pedra
Com um investimento de cerca de R$ 540

milhões em curso, o antigo hotel Laje de Pedra
em Canela (RS) dará lugar a um luxuoso

Hotel Ba’ra

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

empreendimento que será administrado pela

mais antiga rede de luxo da Europa, a Kempinski.
O plano de reestruturação do Laje de Pedra inclui

uma importante remodelação e ampliação
arquitetônica a fim de retomar sua posição

As obras estão em estágio bastante adiantado com previsão de
conclusão no próximo mês de maio
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de liderança na hotelaria de lazer do Brasil. Ao

Além da operação hoteleira, o Kempinski

transportar seu espírito para o presente, após

Laje

projeto de arquitetura assinado pela Perkins &

serviços de um hotel cinco estrelas, incluindo a

uma extensa modernização, o hotel conta com
Will, paisagismo de Sérgio Santana e decoração
de Patricia Anastassiadis.

Em uma área total de 61 mil m², o hotel

terá 357 apartamentos com tamanhos de

54m² a 290m². Entre as atrações estão quatro
restaurantes

e

cinco

bares

internacionais

com amplos terraços e vistas únicas, enoteca,
rooftop bar com lareira aberta, teatro e área
para

eventos.

Os

hóspedes

encontrarão

entretenimento e descanso na academia de 1
mil m², sofisticado spa de padrão europeu, Kids

de

Pedra

contará

com

residências

privadas ultra premium servidas por todos os
disponibilidade de mordomo, adega e garagem
privativas

individualmente

fechadas

para

a segurança dos automóveis de luxo. Outro

método inovador é o serviço de intercâmbio
de propriedades de altíssimo luxo ao qual o
Kempinski Laje de Pedra estará afiliado, que
permitirá

aos

proprietários

utilizarem

sua

propriedade em Canela em troca de estadias

em propriedades de igual padrão em regiões
nobres e atraentes em mais de 90 países.

Uma parte das residências do Laje de

Club e piscinas aquecidas. Salas de reuniões

Pedra será comercializada pelo regime de

completam o projeto.

por exemplo, alguns apartamentos tenham

e conferências, bem como o teatro do hotel

propriedade compartilhada, que permitirá que,

Perspectiva de como será o Kempinski Laje de Pedra
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quatro coproprietários com o potencial de

e história, agregará muita visibilidade ao nosso

amplamente utilizado no compartilhamento

ele, o resort vai contar com uma megaestrutura

uso de 13 semanas ao ano cada, tal como já
de jatos executivos, helicópteros e lanchas no
público de alta renda. É o luxo compartilhado.

empreendimento”, destacou Renato. Segundo

com áreas de lazer e apartamentos de luxo
à beira-mar, vai revolucionar o mercado de

trabalho no litoral Sul de Alagoas. Ainda não
foi definida a bandeira e nem a administradora

Resort de luxo no Litoral Sul de Alagoas

desse empreendimento.

O Grupo Mercosul pretende implantar um

resort de luxo no litoral Sul de Alagoas que vai

demandar um investimento de R$ 80 milhões

e o empreendimento deverá gerar cerca de

Beach Park terá novo resort

acordo com Renato de Paula, Diretor do Grupo

ocupação de 85% nos resorts da rede Beach

cinco estrelas, tem obras previstas para iniciar

Recebíveis Imobiliário em novembro de 2021 no

500 empregos diretos e 1.500 indiretos. De
Mercosul, o projeto do resort que terá padrão

no segundo semestre deste ano e deverá entrar

em operação em 2025. “Antes de escolher a
região Lagoas, Rios e Mares para realizar esse
investimento, percorremos grande parte do

litoral nordestino. Mas nos encantamos com as
belezas naturais e os potenciais do litoral Sul de

Alagoas que somada a boa gastronomia, cultura

Diante das projeções que apontam uma

Park, ela emitiu um CRI - Certificado de
valor de R$ 185 milhões e prazo de sete anos.

Com isso, ganhou fluxo de caixa para investir

em novas experiências aos clientes e isso inclui
o Ohana Beach Park Resort. Ohana significa
família no idioma havaiano e por isso ele está

sendo planejado para suprir a demanda por

uma hotelaria pensada para a família em um

O Beach Park terá em breve mais um hotel
28
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projeto único que une o rústico ao confortável.

gaúcha devido ao crescente potencial turístico

o primeiro semestre desse ano, terá um total

outros dois empreendimentos já inaugurados,

O resort que tem previsão de lançamento para

de 220 apartamentos que vem contará com
elementos da cultura cearense presentes em
sua arquitetura.

Além disso, neste ano o Beach Park lançará

mais um resort, um segundo parque temático,

da região. “Temos certeza que, assim como os

esse também será exitoso”, afirma. Também
está no plano de desenvolvimento da Axten

unidades nas cidades gaúchas de Garibaldi,
Gramado, Ametista do Sul e Cambará do Sul.

um projeto de desenvolvimento urbano e um

novo complexo que une hotelaria e parque
com experiências interativas e educativas
com o meio ambiente.

São Paulo terá dois hotéis Days Inn

Graças a uma parceria da Wyndham e a

STX a capital paulista terá em breve mais dois
hotéis padrão internacional da marca Days Inn

by Wyndham. Os hotéis Days Inn by Wyndham

Rede hoteleira Axten terá unidade em Flores
da Cunha (RS)
A

hoteleira

Axten

que

já

possui

duas

operações no Rio Grande do Sul, uma em
Caxias do Sul e outra em Antônio Prado, deverá

concluir até o final de 2025 uma unidade em
Flores da Cunha (RS). O projeto denominado
Nova

Aliança

tem

obras

previstas

para

começarem no segundo semestre deste ano e

exigirá R$ 40 milhões de investidores, como o

ex-jogador de futebol e ex-capitão da seleção
uruguaia Diego Lugano. O projeto contemplará
além de um hotel, lojas comerciais, operações

de saúde e o primeiro museu do vinho do
Brasil. Ele deverá resgatar os traços da cultura

dos imigrantes italianos e promover uma
visão contemporânea do enoturismo local.

A previsão é de gerar 100 empregos diretos

e cerca de 400 indiretos. O hotel contempla
restaurante, espaço fitness, piscina, centro de

São Paulo Perdizes e Days Inn by Wyndham São

Paulo Vila Mariana se juntam ao portfólio da
rede e totalizam três hotéis em aliança entre

as empresas, o que reforça o compromisso
da companhia no Brasil, onde já conta com
37 hotéis abertos e possui mais 11 aberturas

previstas. A marca Days Inn by Wyndham
é uma das maiores e mais reconhecidas

marcas de hotel do mundo, com mais de
1.700 hotéis e presente em mais de 25 países.

Os novos hotéis, em fase de construção, têm
como principal característica a localização

privilegiada na Cidade de São Paulo, nos

bairros de Perdizes e Vila Mariana. O Days Inn
by Wyndham Perdizes está sendo construído
em frente ao Allianz Parque, um dos principais

centros de eventos do país. O hotel contará

com 349 apartamentos distribuídos em 17
andares e exigirá um investimento aproximado
de R$ 150 milhões.

Já o Days Inn by Wyndham Vila Mariana

eventos e local para recreação infantil.

pretende ser um novo marco na arquitetura da

M.Stortti Business Consulting Group, a rede

centro financeiro do país, a Avenida Paulista,

De acordo com Maurênio Stortti, CEO da

optou em investir em mais um município da serra

capital paulista, localizado próximo ao maior

tendo no entorno shoppings e restaurantes

Perspectiva da fachada dos dois empreendimentos que serão construídos
na capital paulista
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e proporcionando fácil acesso a diversas

por ano e apresenta um dos melhores índices

apartamentos, distribuídos em 14 andares.

“Levar a bandeira Royal Tulip para uma das

regiões de São Paulo. O hotel contará com 270

de qualidade de vida e de segurança do Brasil.
cidades mais icônicas e turísticas do interior
de São Paulo, apesar da pandemia, demonstra
o quanto acreditamos na retomada do turismo

Holambra (SP) terá hotel de bandeira Royal
Tulip
Em

parceria

com

a

BBC

-

brasileiro.

O

Royal

Tulip

Holambra

estará

pronto para atender aos clientes que buscam

Boulevard

hospitalidade,
suas

excelência

viagens

a

lazer

e

sofisticação

Business Incorporações e Construções, a rede

nas

e/ou

trabalho,

operação nos próximos meses seu terceiro

luxo diferenciada”, diz o CEO da rede no Brasil,

Louvre Hotels Group-Brazil deverá colocar em

oferecendo uma opção de hospedagem de

hotel da sua bandeira de luxo no País. O

Paulo Michel.

cidade homônima, no interior de São Paulo. O

terreno de 30 mil m², em um dos pontos mais

multifuncional chamado Boulevard Holambra,

no mesmo lugar uma estrutura completa para

apartamentos

longa

Para isso, o Royal Tulip Holambra vai oferecer

será administrado pela Aros Hotéis e Resorts,

piscina) inspirados na gastronomia holandesa

executivos hoteleiros da Concierge Hotelaria

e outra com raia coberta e aquecida), áreas

e empreendimentos turísticos por todo o Brasil,

apartamentos

Royal

Tulip

Holambra

está

localizado

em

A proposta do hotel, que ocupará um

empreendimento fará parte de um complexo

altos e com vista panorâmica da cidade, é ter

que terá ainda um centro de convenções,

atender a turistas, empresários e moradores.

permanência,

E

três restaurantes (incluindo um na área da

empresa que nasceu da união de experientes

e contemporânea, três piscinas (adulto, infantil

com a Hotel College e possui clientes hoteleiros

fitness e kids com monitoria, bicicletários,

em diferentes categorias.

PCD – Pessoa com deficiência, terraço e

para

entre

moradia

outras

e/ou

facilidades.

A expectativa do lançamento do Royal

e

piscina

adaptados

para

estacionamento para hóspedes.

Tulip Holambra para a cidade é percebida

pelo mercado local como bastante positiva.
Reconhecida nacional e internacionalmente
por

sua

forte

atuação

na

produção

de

variedades icônicas de plantas, além de ser
responsável por 40% do mercado florista do

país, o município recebe 1 milhão de turistas

Complexo de R$ 11 bilhões recebe autorização
ambiental para iniciar obras em Maricá (RJ)
Apesar

de

questionamentos

jurídicos,

ambientais
o

e

complexo

Maraey teve aprovação por parte do CONDIR

Perspectiva da fachada do Royal Tulip Holambra
30
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Perspectiva onde será implantado o complexo Maraey

- Conselho Diretor do INEA - Instituto Estadual

O empreendimento, que terá a filosofia

do Ambiente para emissão da Licença de

de uma Smart City, oferecerá ainda novas

Será a primeira fase do projeto desenvolvido

duplex e vilas) com serviços integrados como

Instalação, que autoriza o início das obras.

numa área de 845 hectares na Costa do Sol,
em Maricá, a 45km do centro do Rio de Janeiro.
A primeira fase das obras será focada

na urbanização

e

pavimentação

de mais

de 20km de estradas. O Maraey está sendo

desenvolvido por uma empresa espanhola e
prevê a construção de um campo de golf e

moradias de diferentes tipologias (multifamiliar,

escola, hospital, shopping e negócios, além
de inúmeras atividades de lazer e esportivas.
Maraey

inclui,

também,

uma

universidade

de hotelaria de padrão internacional, para

posicionar Maricá como um polo de formação
especializada na América Latina.
A

preservação

ambiental

é

um

dos

quatro hotéis cinco estrelas e isso compreende:

grandes alicerces desse empreendimento que

temático de ponta, um hotel desenhado para

à conservação das águas. O projeto prevê

um luxuoso eco-boutique resort, um resort

ser o mais icônico resort de convenções à

beira-mar do País e o Maraey Golf Resort, ao
redor de um campo de golfe sustentável de

padrão internacional de 18 buracos. Uma vez
concluído esse complexo ele poderá receber
cerca de 300 mil turistas por ano.
O

investimento

privado

previsto

para

o empreendimento é na ordem de R$ 11

bilhões, com arrecadação de impostos de
R$ 7,2 bilhões durante os primeiros 14 anos
(construção e consolidação de vendas) e mais

R$ 1 bilhão anual na operação. A previsão é de
um aquecimento na economia da região, com

a geração de 36 mil empregos quando Maraey
estiver em pleno funcionamento.

adotará

diversas

estratégias

relacionadas

o tratamento de todo o esgoto gerado no
complexo

com

tecnologia

terciária,

que

transforma o efluente em água de reuso em
jardins, limpeza de áreas comuns, entre outros.

Esse projeto deverá ser o primeiro destino

turístico de iniciativa privada do mundo a

assinar com o selo Biosphere na categoria de
“Destino Turístico Sustentável”, concedido pelo

RTI - Responsible Tourism Institute (RTI), uma
organização que nasceu com um memorando

de entendimento com a UNESCO. Somado a
isso, será o primeiro complexo na categoria
de uso misto a receber a pré-certificação

Sustainable Sites Initiative na categoria Gold
em toda a América do Sul.
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Multipropriedade alcançou R$ 41,2 bilhões em valor geral de vendas
Esse dado faz parte do estudo que acaba de ser divulgado e foi elaborado pela Caio Calfat Real Estate
Consulting revelando 156 empreendimentos e um aumento de 45% em VGV em relação a 2021
Se existe um segmento na hotelaria que

case de sucesso embasado pelo tripé: turismo,

provocados pela pandemia da COVID-19 é

a inteligência da multipropriedade que surfa na

atravessou praticamente imune aos percalços

a multipropriedade. O principal modelo de

negócios para a construção de novos hotéis no
Brasil cresce desde 2017 aproximadamente 24%

ao ano. Se houve dúvidas quanto ao modelo
em seus primórdios, hoje está claro que é um

Esse

32

gráfico

construção civil e negócios imobiliários. Contudo,

economia compartilhada se alastra para toda

a cadeia produtiva, como, por exemplo, nas
localidades em que um empreendimento se
instala, ao reduzir os efeitos da sazonalidade
turística

para

mostra algumas das principais
levantadas nesse estudo

os

pequenos

informações

comerciantes,
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prestadores de serviços e àqueles que vivem

Construção: Empreendimentos que possuam

emprego no destino.

informações atualizadas do andamento da

do receptivo turístico, gerando mais renda e

do

Esses

no

dados

fazem

parte

que

acaba

de

Desenvolvimento
Brasil

de

do

Cenário

Multipropriedades
ser

divulgado

pela Caio Calfat Real Estate Consulting. A

empresa é atuante desde 1996 nas áreas de

planejamento, desenvolvimento e gestão de
empreendimentos

imobiliários,

hoteleiros

e

turísticos. Esse estudo mercadológico é fruto

site ou rede social de divulgação, fotos e
obra e lançamento de empreendimentos ao

mercado via site oficial ou mídia social, porém
sem nenhuma informação confirmada sobre o
início das obras.

VGV de R$ 41,2 bilhões

Esse estudo listou 156 empreendimentos

do cruzamento de informações do banco de

presentes

e da pesquisa junto a agentes ligados ao

habitacionais e 767.465 frações. Se comparado

dados da Caio Calfat Real Estate Consulting

setor e o levantamento foi realizado entre

abril de 2021 e abril de 2022. Para a edição de
2022, foram destacados os empreendimentos
que

obedecem

a

três

critérios:

Pronto:

Empreendimentos que adotaram o sistema
de fracionamento e que se encontram em
operação,

seja

greenfield

ou

brownfield;

do

Brasil

com

o

em

20

estados

perfazendo

estudo

realizado

de

29.887
no

77

ano

cidades

unidades

anterior,

houve um acréscimo considerado. Em 2021
foram

identificados

128

empreendimentos,

perfazendo 23.313 unidades habitacionais e
582.174 frações comercializadas. O VGV – Valor

de Geral de Vendas cresceu 45% em relação
a 2021, totalizando R$ 41,2 bilhões. Se em 2021
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houve um alerta em relação ao aumento do

antes ignoradas pelo setor já se apresentam

mudou. Isso se deve ao aumento do fluxo de

que a multipropriedade como empreendimento

estoque, ao longo do ano de análise o cenário
pessoas viajando conforme se flexibilizava

as regras de isolamento social. O estoque

que em 2021 era de 48,83%, ficou em 42,50%
em 2022, mais próximo ao nível histórico de

com boa representatividade, fato que indica

de lazer, como qualquer produto, tem nichos

a serem atacados fora do produto de massa”,
revela o Consultor Caio Calfat.

Segundo ele, os números de 2022 apontam

40%, considerando a listagem histórica das

algumas tendências como a redução do tempo

empreendimentos fogem do perfil consagrado

no valor da semana. Isso está diretamente

multipropriedades. “Notou-se que os novos
de imóveis para famílias de renda inferior

a dez salários mínimos. O público tem se
diversificado, tanto em perfil do comprador
quanto em renda. Pessoas com idade e renda

do programa de semanas e um aumento
relacionado com a construção de produtos

voltados para faixas de renda superiores do que

visto nos primeiros anos do setor. Além disso,
percebe-se avanço nas práticas de vendas.

Esse gráfico mostra como foi o comportamento da sala de vendas
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“Anteriormente, taxas de cancelamento geral

método extremamente agressivos e ameaçadores

cerca de 33%. Os gastos de marketing e vendas

enganosas,

de 50% eram comuns, hoje registra-se taxa de
sempre ocuparam o papel de vilão nesse
negócio. Contudo, embora ainda expressivo,

nota-se que há uma variedade de formas de
vender e composição de custo que antes não

existiam. Sabe-se hoje, que a venda busca
novas formas de captar e fechar com o cliente,
com o uso de tecnologias e uma mistura de

de abordagem ao cliente, sobre propagandas
sobre

fraudes

contratuais,

sobre

concorrências desleais entre os players e até oferta
de pirâmides financeiras. As entidades, que tiveram

papel fundamental na criação e desenvolvimento

deste mercado, têm limitada sua área de ação, pois
são instituições orientadoras, aconselhadoras, mas

não reguladoras. Para se regular é preciso fiscalizar.

Vale lembrar que no ano passado a ADIT Brasil

metodologias entre o tradicional e o modelo

- Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e

pesquisa que aponta um espectro de gasto

a criar e regulamentar esse modelo de negócios no

herdado do timeshare, o que é refletido nessa
com marketing e venda vasto. Um setor que
saiu do nada e que conseguiu atingir a marca

de R$ 41,2 bilhões de VGV potencial em dez
anos chegou ao ponto de perder as reticências
dos agentes do mercado, das universidades

e começou a ser alvo de estudos e muito
cuidado. Hoje atinge cerca de 220 mil famílias
que usam a multipropriedade para o gozo de
suas férias e tempo livre”, lembrou Calfat.

Turístico do Brasil, uma das entidades que ajudaram

Brasil, lançou um manifesto dirigido ao comprador.

Ele apresentava um resumo do manual produzido
e deveria ser apresentado, por orientação das

duas entidades (SECOVI-SP e ADIT Brasil), nas salas
de vendas dos empreendimentos.

O segundo

manifesto serviu como orientação para extensas
matérias produzidas pelas principais publicações

do setor turístico, hoteleiro e de multipropriedade,

como a publicada na edição de abril da Revista
Hotéis. Mas os abusos ainda continuam e tem

Outro dado interessante apontado nesse

estudo é em relação as vendas. A velocidade
de vendas mais normal é a de 100 a 150

frações por mês, representando cerca de

36% das vendas. A média ponderada é de 120

players

vendendo

frações

sem

registro

de

incorporação imobiliária e com promessa de ser
um produto de rentabilidade. Mesmo com ampla

divulgação, alertas e manifestos, pouca informação

chega aos compradores que devem ficar alertas

unidades mês, considerando todos os períodos

pesquisados. Esse número é importante para
se medir a viabilidade do negócio conforme a
capacidade de geração de leads de vendas

e o potencial estoque a ser vendido, o que se
traduz em velocidade de vendas adequada ou

não para a viabilidade do negócio. Outro ponto
interessante é que as semanas são utilizadas
em plenitude pelos multiproprietários na razão
próximo de 50%, seguido depois por períodos
de três a quatro dias. Sinal de valorização do
uso e da aquisição da fração.

Aventureiros no negócio
na

E esse estudo deixa um alerta que já figurava
introdutória

do

estudo

de

2021

sobre

a

especulação imobiliária desse modelo de negócio

pela entrada de incorporadores despreparados e

aventureiros. Inclui também os comercializadores
que prometem o que não existe e que se utilizam de
36
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e denunciarem os abusos e ações criminosas aos

com a chegada de novos players, na mesma

um produto de rentabilidade. “Caso nada seja feito,

e adaptando nosso negócio”, menciona Fabiana.

órgãos competentes, pois fração imobiliária não é

o setor todo pode ser contaminado, colocando em

medida em que seguimos inovando, transformando

risco todo o ótimo trabalho realizado nestes anos
por notável grupo de especialistas voluntários

abnegados, no sentido de tornar a multipropriedade
um modelo de empreendimento sólido, robusto e
confiável. Corremos o risco de matar a galinha dos

ovos de ouro. É preciso proteger a multipropriedade

e atenção permanente para manter o nosso setor
saudável e promissor”, concluiu Calfat.

Ela lembra que a RCI tem hoje, mais de 250

empreendimentos afiliados no Brasil. Desse total,

quase 30% (cerca de 70 empreendimentos) são de

multipropriedade de Norte a Sul do Brasil. “Quando
falamos em expectativa, preferimos falar de forma

ampla e incluindo, além da multipropriedade, a
operação de timeshare ou tempo compartilhado.
Isso porque acreditamos que, ainda que sejam
pilares diferentes no negócio, eles se complementam
na

Confiança no setor

Fabiana Leite, líder de Desenvolvimento de

Novos Negócios da RCI na América do Sul se diz
muito confiante no crescimento da indústria da

Propriedade Compartilhada no Brasil. “Vivemos dois
anos desafiadores no turismo e nossa indústria, de

forma completa, cresceu, se desenvolveu. Mais do
que isso: ela se consolidou e conseguiu mostrar sua

força e importância para os negócios de centenas
de investidores. Por isso, estamos confiantes no
crescimento do setor, de modo geral. E, sem dúvida

alguma, esse crescimento amplo também se reflete
na multipropriedade, que é um dos pilares de
atuação da indústria da propriedade compartilhada.
Cada vez mais, há mais clareza sobre esse modelo
de negócio e sobre as oportunidades que ele traz

nas várias regiões do Brasil. Como empresa líder
nesta indústria, nós acompanhamos com atenção

seu desenvolvimento e as diferentes oportunidades

formação

da

indústria

da

Propriedade

Compartilhada. De modo geral, isso quer dizer que
quando um dos pilares cresce, toda indústria cresce

e o modelo de negócio se beneficia. Então, de forma
ampla, nossa expectativa é muito positiva e temos

observando a mudança do comportamento de

investidores hoteleiros tradicionais, que estão nos
procurando para afiliar novos empreendimentos,
baseados

em

nossa

história,

segurança,

credibilidade e nos resultados que entregamos aos

nossos afiliados, além do fato de termos o maior

e mais completo portfólio da indústria no mundo.

Caminhamos ao lado do nosso Afiliado, construindo
uma relação de aliados estratégicos de negócio,
oferecendo soluções para acompanhá-los em
cada uma das etapas do negócio – desde geração
de novos clientes, ferramentas para fechamento
de vendas, sistemas especializados para PósVendas e outros serviços. Nosso objetivo principal

é que nossos Empreendimentos Afiliados cresçam

e sejam exitosos, o que fortalecerá, além da nossa
indústria, todo a cadeia do turismo em cada um dos
lugares que estamos presentes”, revelou Fabiana.
Para

ela,

a

tomada

de

decisão

pela

multipropriedade tem que ser bem estruturada,
baseada em um estudo de viabilidade que
envolva áreas estratégicas da companhia dentro

do mesmo projeto. “Afinal, para um projeto estar

em pé tem que se mostrar sustentável, com

projeções de venda idealizadas e dentro do que
foi pleiteado. Outra dica que damos aos nossos

Afiliados é a busca de parceiros estratégicos,
cada um em sua especialidade, mas que juntos
componham o processo. É por isso que o estudo
Fabiana Leite: “Estamos bastante confiantes
crescimento da multipropriedade no Brasil”
38
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de viabilidade precisa ser o ponto de partida e

bem elaborado – ele guiará todas as decisões
tomadas”, concluiu Fabiana.
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Confira a seguir alguns empreendimentos que estão sendo implantados no modelo de multipropriedade
Grupo Ferrasa lança quinto resort

da oferta turística que vem sendo construída, em

de consolidar a marca Hot Beach no mercado

Hot Beach.

megaempreendimentos que estão transformando a

tem como premissa o acompanhamento de todos

Beach You, um empreendimento de 800 apartamentos,

comercialização,

no modelo de multipropriedade depois do enorme

“Somos integralmente responsáveis pelos negócios,

2021. Fiel no conceito de oferecer infraestrutura, serviços

Cada operação nos trouxe um ensinamento que

o Hot Beach Suites superou todas as expectativas do

da melhor experiência de entretenimento, lazer e

O Grupo Ferrasa dá um passo adiante no objetivo

muito impulsionada pelos empreendimentos da rede

de lazer e entretenimento e expandir o legado de

De acordo com Sérgio Ney, o Grupo Ferrasa

cena turística de Olímpia. Com o lançamento do Hot

os projetos desde a sua idealização, execução,

distribuídos em sete torres, o grupo redobra a aposta

melhores experiências dentro dos empreendimentos.

sucesso do Hot Beach Suites, inaugurado em julho de

por isso não lançamos nada de forma intempestiva.

e as melhores experiências a quem viaja em família,

nos permitiu evoluir nos novos projetos e na entrega

grupo, com a venda de 10.787 frações para um edifício

hospedagem para as famílias”, revela.

administração

e

entrega

das

com 442 apartamentos. “Em termos de imagem e
marca alcançamos ótimos patamares, o que nos fez

aprofundar estudos de mercado antes de partir para

À semelhança do Hot Beach Suites, o Hot Beach

uma segunda investida. A quinta unidade, que tem

You terá apartamentos de um e dois quartos,

que dobrar a oferta hoteleira atual”, afirma o CEO do

com tudo que “uma casa fora de casa” pode

valor geral de venda avaliado em R$ 1 bilhão, vai mais
Grupo Ferrasa, Sérgio Ney, que além do potencial de

público destaca como pontos positivos a localização
privilegiada de Olímpia e a qualidade e diversidade

alguns com terraço, todos mobiliados e equipados

proporcionar a famílias mais numerosas. Cada
unidade habitacional pode abrigar, com conforto, de

cinco a sete pessoas, e algumas serão configuradas

Perspectiva de como será a fachada do Hot Beach You que tem valor geral de venda avaliado em R$ 1 bilhão
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para abrigar também os pets. Dividido em três

município de Ipojuca (PE). O projeto é ancorado

bares,

ao empreendimento e vem após o sucesso do

conjuntos, o resort será entremeado por piscinas,
restaurantes

“Pensando

em

e

quadras

proporcionar

poliesportivas.

as

melhores

experiências, destacamos o rooftop com uma vista
privilegiada para a rua compartilhada e que integra
o

empreendimento

à

cidade,

proporcionando

experiências incríveis também aos moradores e

turistas que estarão em Olímpia”, explica Sérgio Ney.
Seguindo os preceitos da sustentabilidade, o projeto

inova ao propor grandes portas no lugar de janelas
para garantir iluminação natural pelo maior tempo
possível. O resort utilizará led em todas as áreas e
100% da água será aquecida por sistema solar.

Sérgio Ney conclui dizendo que as obras do

Hot Beach You serão divididas em três fases: “A
primeira é a maior delas, e não estamos medindo

esforços para entregarmos o projeto antes do prazo

nos serviços de hotelaria do resort integrado
La Fleur Polinésia Residence & Resort, também

na região, que foi o primeiro empreendimento
do Grupo. “Fomos assertivos ao lançarmos um
conceito que unia a solução de construção e

operação do empreendimento, pois quando
falamos de segunda residência, a solução de
serviços é tão importante quanto a construção.
Com

esse

sucesso

e

amadurecimento,

estamos lançando o segundo”, comenta o
diretor comercial da empresa, Ricardo Lucena.
O empreendimento está em operação desde

2018 com a bandeira do Samoa Resort e possui
taxa de ocupação média anual de 75% de suas
170 unidades.

Com um VGV - Valor Geral de Vendas

previsto em contrato, com uma venda projetada de

superior a R$ 350 milhões, o La Fleur Polinésia

tem como legado para Olímpia a valorização

de entrega da primeira etapa em abril de 2025,

21 mil frações. Além de números, o Grupo Ferrasa

do destino, o compromisso em fomentar cada
vez mais a cultura e o folclore local em nossos

empreendimentos e estimular cada vez mais o
desenvolvimento econômico e social”, finaliza.

Muro Alto terá resort de R$ 350 milhões até 2025
A ARA Empreendimentos lançou o La Fleur

Polinésia Villa & Resort na praia de Muro Alto, no

Villa & Resort já está em obras. Tem previsão
que compreende um total de 90 unidades,

distribuídos em três blocos, além dos 166 leitos

do resort. Já a segunda, que contempla três

blocos e mais 90 unidades, será inaugurada
em abril de 2026. São 3,7 hectares de área
total e 51% dela é voltada para lazer e bem-

estar dos hóspedes, com uma lâmina de água
de 3,5 mil m², sendo um dos maiores parques
aquáticos de Muro Alto.

Perspectiva de como será a piscina e fachada do La Fleur Polinésia Villa & Resort
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O

empreendimento

terá

oito

blocos

integrados com 166 quartos de resort e 160

apartamentos e metragem de 79m² a 109 m²
em quatro opções de planta. Todos possuem

operação, permitindo mais opção de experiência
gastronômica aos hóspedes.

contam com uma piscina de uso exclusivo. Com

João Pessoa (PB) ganhará em 2025 o Marinas
Ocean Resort

Zirpoli e paisagismo de Sérgio Santana, o

Imperial Construções e a Absolute Consultoria

confortáveis, incorporação de móveis e artigos

previsto o início da construção do Marinas

três quatros e varanda e as unidades térreas

projeto arquitetônico assinado por Humberto
empreendimento preza por espaços amplos e
de madeira e inclusão de espaços verdes.

Nas áreas comuns, são mais de 70 itens de

lazer, como prainha, redário, aquaplay, piscinas

para crianças e adultos, quadras de tênis e
poliesportiva, jacuzzi, loja de conveniência, fire

place, espaço gourmet com piscina, salão de
eventos, de beleza e de festas e restaurante com

vista para o mar e para o mangue da região, entre

outros. Nesse volume, entram ainda os serviços

oferecidos, que são desde a gestão de locação
até a controle de acessos, serviços de deliveries
cadastrados,

recreação,

instrutor

de

fitness

e concierge 24h00. Além disso, o restaurante

Beijupirá vai levar para o espaço uma filial de sua

O grupo Viva Infinity, juntamente com a

anunciou que em janeiro do próximo ano está
Ocean Resort em João Pessoa (PB). Ângela
Matias, especialista em Marketing, PNL e vendas
de

impacto

é

empreendimento

a

Diretora

que

desse

comercializado

na modalidade de multipropriedade. Terá 184

apartamentos, oferecendo conforto, tecnologia,
segurança,

lazer

e

entretenimento

para

as

famílias que adquirirem frações imobiliárias. A
construção do resort será em um terreno com

144 metros de frente e 57 de fundo, onde a maior

parte dos apartamentos terão a dimensão de
33m² com varandas privativas, em formatos

modulares e semelhantes com capacidade para
até quatro pessoas.

Perspectiva de como será a fachada do Marinas Ocean Resort
42
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Gabriel

Guimarães,

Diretor

da

Imperial

Construções destaca que o início das obras

Novos investimentos em Gramado (RS)

Em dezembro de 2025 a cidade de Gramado

do resort está previsto para janeiro de 2023

(RS) ganhará casas de luxo de alto padrão

os apartamentos terão um toque moderno

de multipropriedade. O Own Time Home Club

com conclusão em dezembro de 2025. “Todos
e

arrojado,

trazendo

um

processo

criativo

conceituado na arquitetura de sentidos, em

que os acabamentos dos materiais escolhidos

para cada espaço façam toda a diferença
na personalização. O resort mais oriental das

Américas contará com a utilização de princípios

de gentileza urbana e arquitetura sensorial de
forma que proporcione a continuidade visual

da paisagem do mar com o empreendimento,
evidenciando a força do novo paisagismo”,
revela Guimarães.

Entre as atrações projetadas, estão duas

que estão sendo comercializadas no sistema
Gramado,

terá

64

unidades

afiliadas,

24

casas são destinadas ao TRC - The Registry
Collection - e 40 apartamentos são RCI Weeks
Platinum. O projeto tem como sócios o Casa

Hotéis e a ICH Administração de Hotéis. O Casa
Hotéis é conhecido por comandar unidades
de alto padrão entre elas o hotel Casa da

Montanha em Gramado, enquanto a ICH forma

um dos maiores grupos hoteleiros do País que
administra as bandeiras como Intercity, Yoo2 e
Tru by Hilton.

As casas são compostas de três e quatro

piscinas de bordas infinitas, bar molhado, salão

suítes, com tamanhos que vão de 325 m2 a

degustar de uma boa culinária durante as férias,

a 65 m2, todos com churrasqueira, lareira e

de jogos e espaço game. Para quem ama

o resort ainda trará um restaurante com padrão
internacional e uma grande variedade de pratos

exóticos. E não esquecendo da parte principal das

férias, o lazer fica garantido com a instalação de
uma super tirolesa dentro do resort, além de um
simulador virtual de esportes radicais no gelo.

448 m2, enquanto os apartamentos de 57 m2

hidromassagem. O complexo, que está em
construção, também contará com edificação

Club House, recepção, sala com lareira, decks,
varandas, restaurante e bar, loja gastronômica,

adega, piscina termal coberta e descoberta,
salas polivalentes e sauna.

Perspectiva da fachada do Own Time Home Club
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A franquia vai invadir o mercado
brasileiro de multipropriedade. E,
agora, estamos preparados?
Artigo de Maria Carolina Pinheiro*

Para

ganhar

ainda

mais

relevância,

em

meio a essa onda de projetos, não basta ter um
empreendimento interessante. Atender alguns

fatores é vital para essa equação: estrutura, lazer,
destino, infraestrutura pública, entendimento do

serviço hoteleiro e marca forte que lhe confere
visibilidade, atração e certeza de qualidade,

Que

os

projetos

de

multipropriedade

no

Brasil aumentam em número a cada ano não
é novidade. De 2017 a 2021 houve aumento de

74 empreendimentos, de acordo com dados
da Caio Calfat Real Estate Consulting. Porém, à
medida que esse indicador avança, o estoque

de unidades à venda também cresce. Do total

ofertado, 49% ainda está em estoque. Afinal, isso

é motivo de preocupação ou há alternativas para
esse cenário?

É nessa esteira que 2022 promete ser um

ano disruptivo para os negócios da Wyndham
Hotels & Resorts no Brasil. Já somos a maior

empresa de franquia hoteleira no mundo, com
mais de 8.900 empreendimentos em cerca de 95
países. Hoje, somos a única empresa hoteleira

internacional que administra hotéis no modelo de
multipropriedade, ou seja, temos o conhecimento

deste segmento de mercado. Queremos que

nosso atual modelo de franquia, amplamente
conhecido

reconhecido

na

hotelaria

mundialmente,

convencional
seja

e

também

referência nos projetos de multipropriedade.

mesmo antes do projeto estar de pé.

Hoje temos 22 marcas espalhadas pelo mundo,

em diferentes categorias, sendo que sete delas já
estão no Brasil. Isso oferece ao investidor – que
vai usufruir da sua propriedade ou vai coloca-la

no pool – uma garantia de entrega qualificada e
ainda mais com padrão internacional – o que para
o mercado local tem uma relevância importante.
Ter

a

Wyndham

como

uma

empresa

parceira, que além de entender a estrutura dos
serviços hoteleiros convencionais, compreende
os

regionalismos

hóspedes.

e

Atualmente

compartamento
fazemos

gestão

dos

de

mais de 12 mil proprietários de semanas em
nossos empreendimentos, o que nos possibilita
ter conhecimento do comportamento destes

adquirentes de semanas e consequentemente
proprietários dos empreendimentos.

Ressalto um ponto sensível nessa operação,

que gera insatisfação a muitos proprietários: a

gestão da informação em meio a um grupo muito

grande de pessoas. Entendemos que a gestão do
empreendimento é de fundamental importância,
porém mais que isso, é também entender que a
transparência de resultados, números e ações

realizadas é o que contribui para a satisfação
dos proprietários.

A multipropriedade no Brasil não tem mais

espaço para amadores. Por isso, quem quiser

ter vida longa, colhendo resultados positivos
não precisa apenas escolher bons parceiros,

mas combinar essa decisão com uma análise
dos desafios e benesses que esse mercado vai
apresentar nos próximos anos.

*Maria Carolina Pinheiro é Vice-Presidente

de Desenvolvimento de Negócios da Wyndham
Hotels & Resorts para a América Latina. Reúne
mais de 20 anos de experiência no segmento

hoteleiro, tendo sido uma das responsáveis por

consolidar o sistema de tempo compartilhado e
multipropriedade no Brasil.
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Avanços

da tecnologia acaba com filas de check-in nos hotéis

Como totens de atendimento e fechaduras inteligentes impactam positivamente na jornada do viajante
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Os totens de atendimento – aliados das companhias aéreas na diminuição de filas – começam a ganhar
espaço nos hotéis
49
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Quando uma família viaja de férias, o que

mais almeja é o distanciamento da rotina e

das suas obrigações, que são quase como
rituais diários, como a fila do banco, a fila do

de filas, dúvidas, imprevistos, atrasos e outros

acontecimentos que podem aborrecer e gerar
maus momentos para o passageiro.

mercado, a fila para abastecer o automóvel e

a espera de uma senha. Férias são diretamente
relacionadas a descanso, lazer e registro de

bons momentos e experiências. Ninguém quer
se aborrecer no decorrer dessa jornada. Por
outro lado, também existem aqueles que viajam

para participar de um evento do trabalho, uma
reunião ou visitas comerciais. Nesse caso,
o que mais a pessoa deseja é praticidade e

eficiência tanto para entrar em um hotel e
ter o merecido descanso, como na hora de
partir

para

seus

compromissos

e

chegar

pontualmente. O mundo está cada vez mais

conectado e termos como internet das coisas,
realidade aumentada, inteligência artificial
e reconhecimento facial já são comuns até
para crianças e, com o passar dos anos, mais

a indústria se vale dessas ferramentas para a
otimização do tempo e para o alcance de um
melhor desempenho e produção.
Recentemente,

já

com

o

advento

da

Tendência em expansão

Elaborado para sanar essa necessidade,

pode-se afirmar que os totens de atendimento
tiveram a sua aparição simultaneamente em
bancos, hospitais e outros órgãos públicos,

seja para a distribuição de senhas como para
a organização do atendimento. No entanto,

foi no segmento dos transportes aéreos que
o

equipamento

ganhou

maior

destaque,

utilizado para o check-in e impressão da fita

de identificação de bagagem. É o que explica

Derick Barboza, Diretor de aeroportos da Latam

Brasil: “Hoje os totens de autoatendimento são
utilizados para a impressão de etiqueta de

bagagem e posterior despacho nos balcões de

atendimento físico. Os passageiros que possuem

bagagens de mão dentro do padrão podem
seguir diretamente para a sala de embarque”.

pandemia, a indústria de tecnologia voltada

para o turismo e para a hotelaria se viu
obrigada a caminhar em passos mais largos
e com mais velocidade, desenvolvendo novos
meios de interação onde além da rapidez

desejada, também existisse foco na segurança
sanitária e no fim das aglomerações. Segundo

estudo The Art of Customer-Centric Artificial

Intelligence: How Organizations Can Unleash
The

Full

Potential

Experience,

of

divulgado

AI

in

pelo

The

Customer

Instituto

de

Pesquisa Capgemini em 2020, o Brasil figura

como segundo colocado no ranking de países
que mais fazem uso da inteligência artificial
no cotidiano, atrás apenas da Suécia.

Analisando de forma simples e humana,

é sabido que apesar dos treinamentos e
capacitações,

profissionais

do

segmento

hoteleiro ou do turismo ainda têm de lidar com

o fator imprevisto (que pode se mostrar de
diferentes maneiras, seja na queda do sistema

ou no caso de muitos hóspedes chegando
na

mesma

hora

para

o

check-in).

Nos

aeroportos ou terminais rodoviários, primeiro

elo da jornada, também é comum o cenário
50

Derick Barboza, Diretor de aeroportos da Latam Brasil:
“Em 2021, 74% das bagagens despachadas na Latam
no Brasil, foram impressas em totens de atendimento”
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A

relevância

do

equipamento

para

a

operação diária é atestada pelos números

revelados pelo executivo. “Em 2021, 74% das
bagagens
Latam

no

despachadas
Brasil

tiveram

pelos
a

clientes

impressão

da
de

etiquetas no totem. Hoje o processo para

a impressão dura em torno de 15 segundos
por etiqueta de bagagem (quick bag tag),

gerando uma economia enorme em tempo e
ótima satisfação do usuário”.
Barboza

também

detalha

a

razão

da

tecnologia ser atemporal, apesar do termo não
ser comum quando falamos de uma indústria

que se renova em velocidade constante. “A
manutenção
é

simples

e

desse

tipo

realizada

de

de

equipamento

forma

remota

por

técnicos

especializados.

A

tecnologia

vem para somar com as demais tratativas
relacionadas

ao

atendimento

de

nossos

clientes nos aeroportos. Hoje os passageiros
Latam podem desfrutar de uma experiência

tecnológica usando o seu cartão de embarque
digital, passando pelo totem para a impressão

da etiqueta e por fim, despachando a sua

bagagem por meio do self bag drop. Os
nossos equipamentos e sistemas estão em
constante

atualizações

para

oferecer

a

melhor experiência aos viajantes. Seguimos
em constante evolução para entender as

necessidades de nossos clientes e oferecer
uma

experiência

de

viagem

surpreenda de forma positiva”.

que

sempre

Os totens de atendimento da Latam, além do check-in, também imprimem as etiquetas de bagagem, otimizando o
tempo do viajante e eliminando grandes filas
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Versatilidade e comodidade

Não é de hoje que o setor aéreo serve de

inspiração para a hotelaria, que começou

a experimentar a mesma solução, com boa
receptividade

por

parte

do

público.

Uma

pesquisa feita em parceria pela Oracle e Skift
mostrou que mais de 70% dos consumidores

estão dispostos ou preferem se hospedar
em hotéis que oferecem opções de auto
atendimento. O check-in automático em hotéis

está se tornando tão popular que grandes
redes globais de hotéis como Accor, Hilton,

B&B e Marriott, e algumas brasileiras, como
a Hplus, estão adotando o sistema. Entre as

vantagens do auto atendimento estão fim da
fila no check-in; oferecimento de um check-in
padronizado; geração de receitas adicionais;
economia

de

tempo

para

o

Fábio Santana: “Trata-se de um sistema pensado já dentro
das conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados”

hóspede;

otimização da produtividade da equipe nos

empreendimentos; aumento da conveniência
para hóspedes, gerando bons reviews e criando
memórias positivas da experiência; aumento
da segurança; e fortalecimento da marca.

custo com recepcionistas extras, podendo
direcionar os profissionais disponíveis para o

oferecimento de outros produtos e serviços,
elucidação de dúvidas e outros atendimentos.

O FTC Totem possui na sua estrutura: raspberry

e tela touch IPS; gravador RFID; software com
Pensando em tudo isso, a Faitec Tecnologia

e a Youcheck.in, duas empresas de renome no

segmento de soluções tecnológicas para a

webapp para pré-check-in; e cadastro de
cartão de crédito.

De acordo com o CEO da Faitec, Fabio

hospitalidade, criaram em 2019 o FTC Totem,

Santana, a solução foi criada com o objetivo de

check-in, check-out e pagar a sua despesa no

atendimento encontrado nos hotéis. “Trata-

equipamento que permite ao hóspede fazer
hotel sem a espera nas filas. Para isso, a Faitec
teve como estratégia seguir o caminho de um
balcão de check-in self-service que se destaca
pelo uso de Inteligência Artificial, utilizada na

digitalização facial que auxilia no cadastro do
hóspede e a validação de documentos como
carteira de identidade ou passaporte.
Por

meio

do

feedback

dos

usuários

(os primeiros totens foram instalados em
junho de 2019 no Prodigy Santos Dumont,

empreendimento da GJP Hotels & Resorts, no
Rio de Janeiro), foi constatada a redução e até
a extinção de filas de check-in, o que evitou

o estresse do hóspede que, em muitos casos,

fazer uma verdadeira revolução no tradicional
se de uma parceria, uma união entre Faitec e
YouCheck-in. A Faitec comercializa, trata da
manutenção, suporte, da parte comercial da
venda, dos serviços, e eu estou posicionado

como o head comercial desta operação. Este
projeto ficou suspenso durante a pandemia,

mas a nossa intenção é relançar no mercado,
promovê-lo mostrando os reais benefícios
que ele traz para a operação hoteleira. O

totem já está rodando no B&B Hotel de Brasília,
onde

estamos

em

tratativas

com

outros

empreendimentos e breve também deve ser
implantado em Curitiba e Minas Gerais”.
Santana

aponta

como

principais

desejando

diferenciais da solução, a praticidade e a

satisfação do hóspede, a solução foge do

um sistema que foi pensado já dentro das

já

chegava

ao

hotel

cansado,

descansar. Além do aumento do nível de
formato de formulários longos e burocráticos.
Outra vantagem é a de que o hotel reduz seu
52
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eficiência proporcionadas aos viajantes. “É
conformidades da Lei Geral de Proteção de
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Equipotel 2019. Por meio do totem, com o Face

O que é reconhecimento facial?

pegar a minha chave e subir para o quarto.

base vem de que cada pessoa tem um padrão

ID cadastrado, eu consigo fazer o check-in,
Para o empreendimento, significa ganho para
a recepção, que pode voltar a sua atenção

para outras demandas e para as solicitações
dos hóspedes. Queremos também implantar

totens nos aeroportos, proporcionando ao
viajante a comodidade de já sair do terminal

com a sua chave. No check-out, por meio do
totem, não só é possível efetuar o pagamento
de toda a despesa, como também optar pelo

tipo de nota fiscal, pessoa física ou jurídica,
que o equipamento emite na hora. Empresas

O reconhecimento facial é uma técnica cuja

característico facial em que, usando algum sistema

de análise profunda de imagem, se reconheça tal

indivíduo, outorgando a ele o acesso a: ambientes
restritos ou exclusivos, movimentação bancária,
transações monetárias ou de outras naturezas ou

qualquer atividade que implique a segurança por

meio da individualidade de dados. Na hotelaria,
a Inteligência Artificial e o reconhecimento facial

foram importantes aliados durante o período mais
grave da pandemia do COVID-19.

como Assa Abloy, Onity, Saga Systems e Dorma

Kaba já estão integradas com a nossa solução,

Segundo o CEO, o cadastro das informações

assim como a TOTVS. Atualmente estamos em

do

mas a ideia é expandir cada vez mais”.

aplicativo e apenas uma vez, ou seja, quando

tratativas com a Desbravador e E-Solution,

hóspede,

assim

como

a

inserção

do

Face ID podem ser feitos por meio de um
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o hóspede muda de hotel, não precisa refazer

A executiva explica: “A Youcheck.in é uma

seu cadastro, desde que o empreendimento

empresa

além da praticidade, também oferecer ao

o

também disponibilize a tecnologia. “Queremos

hóspede vantagens como cashback na forma

de upgrade na categoria do apartamento,
por

exemplo.

Nosso

objetivo

é

levar

a

tecnologia para outros segmentos também,

como estacionamentos, a fim de otimizar

processos e atendimento”, afirma Santana.
“A Faitec é uma companhia consolidada no
setor hoteleiro, com suporte 24/7. No caso

dessa solução, a nossa ferramenta de suporte

é simples, porém robusta. O equipamento
passa por diversos testes e sua manutenção
não

implica

muito

tempo.

Outro

detalhe

importante é a possibilidade de customização,
de

acordo

com

a

realidade,

categoria,

modalidade de hospedagem e operação de

cada empreendimento”, completa o executivo.

uma
de

de

tecnologia

plataforma

atendimento
seus

de

de

hóspedes.

autoatendimento

que

desenvolveu

multisserviços

hotéis

e

Possuímos

para

para

experiência

realização

totem
de

de

todo

o check-in/check-out através de soluções
integradas
incluindo

o

com

tecnologias

uso

de

de

ponta,

Inteligência

Artificial,

cartões

pulseiras

reconhecimento facial e codificação (ativação
e

desativação)

de

e

(chaves), os quais auxiliam desde o cadastro
do hóspede, passando pela validação de seus

documentos e dados do cartão de crédito,
até a assinatura digital e acesso à chaves do
quarto, possibilitando assim, o processo inteiro

de check-in e check-out sem que o hóspede
passe pela recepção do hotel”.
Cristiane

implantação

ressalta
da

que

o

tecnologia

processo

nos

hotéis

de
é

simples, com a companhia ficando responsável
também pelo treinamento com a equipe da

Sinergia e complementaridade
Cristiane Martini, Head of Sales da Youcheck.in,

relembra o início da parceria: “Conhecemos o

Fabio Santana em nosso projeto de implantação
do autoatendimento no hotel Prodigy Santos

Dumont, no Rio de Janeiro, e lá identificamos
muitas sinergias e complementaridades entre
produtos e serviços e percebemos que juntos

poderíamos atender um mercado carente no
segmento da hotelaria”.

recepção, que recebem todas as instruções
para utilização. “Além disso, fazemos uma ação
muito estruturada com a área de marketing do

hotel, para que possa fazer a divulgação do
auto atendimento, sempre visando a melhor
experiência e autonomia do hóspede”, destacou.
O número de totens para cada empreendimento

é calculado em cima da quantidade de quartos
e movimento do empreendimento no check-in

e check-out. “Normalmente indicamos que a
cada 70 UH’s, considere-se um totem de auto

atendimento. O suporte para a plataforma de

pré-check-in, check-in e check-out é feito de
forma remota, pois nossa plataforma é SAAS,
e a manutenção do totem é feita por meio
de técnicos credenciados em todo o Brasil”,
completou Cristiane.

Planos para o futuro

Para a executiva, frente a sua tecnologia e

modelo de negócio, a Youcheck.in pode escalar

rapidamente, inclusive atingindo o mercado
internacional,

pois

a

solução

apresentada

atende a demanda de hotéis em várias partes
Cristiane Martini, Head of Sales e Vinicius Gallafrio,
Founder e CEO da Youcheck.in
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integrações, ofereceremos a possibilidade de
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agregar multisserviços à disposição do cliente,

para que surgissem cada vez mais soluções

arrumação de quarto, acesso ao restaurante ou

confiança do hóspede e a garantia da sua

sejam eles ligados ao próprio hotel, como
concierge, como serviços complementares ao

hóspede ou mesmo não-clientes, como checkin junto as companhias aéreas e até mesmo a

impressão do ticket de bagagem (em estudo),

compra de tickets para shows que ocorrerão na
época da estadia, dicas de segurança e dados

práticas,

a

reconquista

da

segurança. Nesse movimento, hotéis de todo o

mundo passaram a entregar ferramentas mais
eficientes e com menos contato (contactless),
afinal é nas superfícies que reside o maior
perigo de contaminação.

de riscos no entorno, além de pagamento de

estacionamento e afins”, conclui Cristiane,

objetivando

Dentro

desse

contexto,

as

fechaduras

acrescentando que o totem ainda dispõe de

inteligentes também ganharam cada vez mais

horas nos sete dias da semana, custo mensal

como a que utiliza o bluetooth para transformar

opções de três idiomas, funcionamento 24

menor do que o gasto com um recepcionista
e garantia de cuidado com a saúde, com
emissão de cartões higienizados e álcool gel
acoplado ao equipamento.

Como já mencionado, a pandemia acabou

se tornando uma espécie de ‘mola propulsora’

espaço na operação hoteleira, com tecnologia
o próprio smartphone na chave de acesso para

o apartamento. A Onity é uma das empresas

especializada nesse tipo de solução para a
hotelaria, com novidades, segundo detalha
o

expert

da

companhia,

Ricardo

Galvão:

“Estamos lançando a fechadura Serene, com
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a pandemia, diminuindo o contato com os

cartões, inúmeras passagens na recepção e
melhorando a experiência do hóspede durante
a sua permanência. As fechaduras da Onity
tanto as do modelo Trilium quando as do novo

modelo Serene, podem ser utilizadas com
a tecnologia bluetooth, caso o hotel deseje

oferecer essa comodidade aos hóspedes. Os
relatos dos clientes que têm feito uso dessa
experiência são excelentes”.

Atualmente a Onity possui mais de quatro

milhões de fechaduras em hotéis que optaram

pelo oferecimento da tecnologia bluetooth

aos seus hóspedes. E, segundo Galvão, esse

número deve continuar crescendo. “Hoje o

Ricardo Galvão: “As fechaduras da Onity
podem ser utilizadas com a tecnologia
bluetooth, caso o hotel deseje oferecer
essa comodidade aos hóspedes”

mercado hoteleiro tem cada vez mais buscado
fornecedores
e

acabamento elegante e único no mercado. A
fechadura além de pequena e belíssima, pode

ser aberta pelo hóspede ou por meio dos já
conhecidos cartões e pulseiras ou então pela

tecnologia bluetooth, com o smartphone do
próprio hóspede, que receberá do hotel uma
chave virtual para o período de sua estadia.
Na

verdade,

a

tecnologia

bluetooth

tem

dominado o mercado, principalmente após

soluções

que

ofereçam

complementares

integrações

para

o

seu

empreendimento, melhorando a experiência
do hóspede em primeiro lugar e também sua
eficiência interna. Para os clientes da Onity, por

exemplo, além das fechaduras, oferecemos um

sistema de economia de energia autônomo

nas UH’s. São economizadores de energia
por sensores de presença que não requerem
que o hóspede lembre de colocar o cartão

na ‘caixinha’ perto da porta para liberar a

energia do quarto. Além de oferecer uma

melhor experiência ao cliente, o hotel garante
mais economia em suas despesas de maneira

automática. Outros exemplos são os cofres
que ficam dentro da habitação”.

Galvão conclui ressaltando a versatilidade

da atuação da Onity na hotelaria: “De várias

maneiras a Onity consegue ‘tocar’ a experiência
do hóspede, dentre elas a facilidade no checkin através dessas chaves móveis que abrem
as

fechaduras

próprio

através

hóspede.

Vale

do

smartphone

também

do

comentar

sobre a certeza da segurança do hóspede nas

habitações, por sermos reconhecidos como a
marca mais robusta e segura no mercado”.

Tecnologia contactless

Gigante do segmento de tecnologia para

A nova fechadura Serene da Onity
já é sucesso no segmento hoteleiro
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trazendo ao mercado novidades disruptivas

e práticas, alinhando a empresa a nova era
‘contactless’ da hospitalidade. “A tecnologia de

podem se concentrar em fornecer serviços de alta
qualidade em outras áreas”.

controle de acesso, em particular, desempenha
um

papel

central

no

direcionamento

da

indústria para uma maior digitalização. Com os
hóspedes exigindo que os hotéis ofereçam maior

conveniência por meio de acesso imediato a
serviços e ofertas disponibilizadas por dispositivos
móveis,

tanto

uma

experiência

digitalizada

de check-in como o acesso ao quarto, com o
uso de tecnologia móvel, aparecem como o

primeiro passo no atendimento dessa tendência
crescente, do momento que o hóspede chega ao

hotel. A Assa Abloy vem desenvolvendo tecnologia

para a indústria hoteleira desde a criação da
primeira fechadura do setor, na década de 1970,

e inova continuamente com tecnologias como
RFID, uso do smartphone, geolocalização de
colaboradores e assets, sistemas baseados em

nuvem, carteira digital, entre outros”, explica
Sebastian

Barrionuevo,

Vice-presidente

America & Caribbean, da Assa Abloy.

Latin

Hotéis independentes e as novas tecnologias
Para o executivo, não só grandes redes

devem fazer uso da tecnologia de última

geração, mas também os hotéis independentes
podem considerar a constante evolução no

oferecimento da comodidade aos hóspedes. “O
valor que essa tecnologia oferece garantirá que
as principais soluções continuem a desfrutar

de altas taxas de adoção por muitos anos e

evoluirão para acompanhar as expectativas
dos

hóspedes

e

atender

às

necessidades

de negócios dos hoteleiros. Com o serviço
‘contactless’ ainda representando uma das

principais expectativas dos hóspedes, o checkin digital e a entrada de quarto com chave móvel

continuam a representar uma tecnologia muito
procurada pelos hoteleiros de todo o setor.

Desde o início da pandemia, muitas marcas

de hotéis tornaram a adoção de plataformas de
chave digital um requisito para todas as suas

Sobre a tecnologia dos totens de atendimento

propriedades, a fim de minimizar os riscos para

observa: “As tecnologias de chave digital e

na capacidade de um hotel de fornecer um

hóspedes por conveniência, fornecendo uma

cultura de uso dos hóspedes, que força os

liberar a equipe da recepção, as equipes do hotel

para

Barrionuevo

os hóspedes e aumentar seu senso de confiança

auto atendimento atendem às demandas dos

ambiente seguro. Este movimento gera uma

alternativa móvel às filas na recepção. E ao

independentes a acompanhar essa tecnologia,

para

check-in

e

check-out,

não

ficar

aquém

das

expectativas.

Também pode significar melhoras nos custos

operacionais, através de avanços na tecnologia
do back-end, que igualmente está passando por

uma transformação. As propriedades estão se
afastando cada vez mais das soluções legadas

e implementando sistemas de gerenciamento
de acesso baseados em nuvem. No que diz

respeito ao aprimoramento da segurança do

hotel, isso inclui a capacidade de sistemas
de gerenciamento de acesso baseados em

nuvem receberem atualizações automáticas
de software que protegem contra ameaças

recém-descobertas à segurança de hóspedes e
funcionários, por exemplo”, afirma Barrionuevo.

Sebastian Barrionuevo: “Ao liberar a equipe
da recepção, as equipes do hotel podem
se concentrar em fornecer serviços de alta
qualidade em outras áreas”

Projeções positivas

Sobre as projeções da Assa Abloy para o

ano, Sebastian é da opinião que 2022 ficará
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marcado pela recuperação da economia do

iluminação, a fim de fornecer aos hóspedes

mundo todo a indústria de hospitalidade vem

plataformas por meio do mesmo aplicativo

setor e pela retomada de novos projetos. “No
se recuperando do forte golpe que sofreu,
desde o início da pandemia. Com a liberação de

muitos mercados e a diminuição de restrições
a viagens, o setor vem crescendo, e a Assa

Abloy está acompanhando as necessidades

das propriedades existentes e trabalhando

em conjunto com desenvolvedores de novos
projetos. Muitos novos negócios vem sendo

celebrados ultimamente e este será um ótimo

a

maior

conveniência

de

controlar

essas

móvel que eles usam para desbloquear a porta
do quarto. À medida que mais comodidades

e serviços voltados para os hóspedes ficam

online, as possibilidades de integração com as
soluções de controle de acesso de um hotel
representam um potencial quase ilimitado para
fornecer aos hóspedes uma experiência mais
segura, agradável e personalizada.

Para evitar problemas e despesas adicionais,

ano, particularmente na nossa região e no

os profissionais do setor hoteleiro devem sempre

dígitos novamente”.

capacidade de ser atualizada sem a necessidade

Brasil, com expectativa de crescimento de dois
O executivo destaca ainda a diversidade de

funções que as novas tecnologias oferecem para

a jornada do hóspede: “Soluções de segurança
mais avançadas podem, por exemplo, integrarse

às

comodidades

inteligentes

no

quarto

de uma revisão completa de hardware e/ou
software. Eles também devem fazer perguntas

ao provedor de soluções sobre o ‘roadmap’ de

longo prazo de seus produtos e como planejam
adaptar sua solução à medida que a tecnologia
progride para garantir sua longevidade”, finaliza.

Foto: PIXABAY/FirmBee

de uma propriedade, como termostatos ou

analisar uma plataforma em potencial sobre sua

Hoje a jornada do hóspede pode ser definida de forma remota, do seu próprio smartphone
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Rede de Hotéis Deville anuncia nova
Diretora de Marketing e Vendas

Os Hotéis Deville anunciam a contratação de Flavia Zülzke, nova

Diretora de Marketing e Vendas da rede. Com ampla experiência

no mercado, a executiva atuará em formato híbrido entre Curitiba
e São Paulo. Flavia acumula uma longa experiência em marketing
atuando como Head of Marketing por mais de dois anos na Cultura
Flavia Zülzke

Inglesa, em São Paulo. Além da Live Nation Entertainment, Avianca

Brasil, Great Place to Work, Swatch Ltd e Sony Music. Após anos

atuando nos segmentos de educação e viagens, a executiva aceita esse desafio de dirigir a área de Sales,
Marketing, Revenue e Central de Relacionamento de um grupo sólido, com a ideia de voltar a proporcionar

experiências diferenciadas para o cliente com um novo olhar adquirido durante a pandemia e o desafio
da transformação digital e empresarial, tão importantes para reformular a área e a visão do marketing
principalmente com foco no Growth Marketing e Inteligência de Mercado.

Márcio Delgado assume a gerência
geral do Hotel Nacional

Um dos mais icônicos do Rio de Janeiro, o Hotel Nacional

anunciou Márcio Delgado como novo Gerente geral. Com 30 anos
de experiência no mercado turístico-hoteleiro no Brasil e no exterior,
o profissional iniciou sua carreira no empreendimento Club Med,

em Itaparica e Rio das Pedras. Márcio também atuou em países

como Marrocos, Tunísia, Grécia, Turquia e França. De volta ao Brasil,

ele se fixou na Bahia, onde atuou no Transamérica Comandatuba

Márcio Delgado

e no Pestana Rio Vermelho. Participou de implantações pela Accor

no Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. No InterCity Hotéis atuou como executivo na gestão e implantação de hotéis

na Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Márcio também ostenta uma passagem pelo Malai
Manso Resort, no Mato Grosso. Em 2018, assumiu a gerência da rede Windsor Hotéis, no Rio de Janeiro, e atuou

nos empreendimentos no Leme, Copacabana, Barra da Tijuca e Flamengo, de onde se despediu recentemente.

Amarante forma nova diretoria para
Salinas Maragogi, Salinas Maceió e
Japaratinga Lounge Resort
Visando

qualificar

ainda

mais

os

empreendimentos

e a experiência dos hóspedes, a Amarante realizou uma

movimentação interna que resultou em uma nova Diretoria
Os profissionais da Amarante que
formam a nova diretoria dos três
resorts geridos pela companhia

de Operações, que a partir de agora, é responsável por gerir

as lideranças gerais do Salinas Maragogi, Salinas Maceió e o
Japaratinga Lounge Resort.

As mudanças foram feitas acreditando no potencial de cada

um. Por isso, o até então Diretor de Operações do Salinas Maragogi, Ricardo Almeida, passa a ser Diretor de
Operações da Amarante. Ricardo assumiu a direção do Resort por 18 anos. Quem agora assume o cargo de

Diretor de Operações do Salinas Maragogi é Fernando Santos, que era Gerente de Operações do Japaratinga
Lounge Resort. Com isso, Sofia Bleuel assume a Gerência do Resort, deixando a do Salinas Maceió. Já Heverton
Farias, que era Gerente Financeiro do Salinas Maceió, passou a ser Gerente de Operações do Resort.
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Nacional Inn adquire cinco novos hotéis nos últimos meses
Com isso a rede mineira rompeu a casa de 70 hotéis próprios em mais de 7 mil UH´s espalhados
pelas principais capitais e cidades do Brasil
Golden Park Cambui Campinas

O restaurante do Golden Park Cambui Campinas é
bem montado e possui muita luz natural

Os apartamentos do Cassino Tower Campinas Cambuí
são bem confortáveis

O antigo hotel Noumi Plaza, no bairro de

Diante das oportunidades apresentadas no

Cambui em Campinas, foi adquirido no dia 1º

expansão, a rede hoteleira mineira Nacional Inn

Golden Park Campinas Cambuí e conta com

vários deles administrados por tradicionais

amplos, possuem decoração contemporânea

em importantes cidades, como Campinas, a

isso inclui: TV de LCD com uma variada opção

sua nova bandeira, a Cassino em Poços de

cofres e fechaduras eletrônicas. A piscina da

edificação que anteriormente era ocupada

de Campinas.

mercado e dando continuidade ao plano de

de fevereiro desse ano e passou a se chamar

adquiriu nos últimos meses cinco hotéis, sendo

65 apartamentos. Os apartamentos são bem

redes hoteleiras. Além de consolidar presença

e contam com uma moderna infraestrutura e

rede estreou no dia 1 de junho de 2021 com

de canais a cabo, wi-fi grátis, ar-condicionado,

Caldas (MG). E ela está presente na moderna

cobertura conta com terraço ao ar livre e vista

pela bandeira Royal Palm Tower e agora se
chama Cassino Tower Campinas Cambuí que
conta com 94 apartamentos. A localização é
um dos diferenciais desse empreendimento
que fica ao lado da histórica Praça Carlos

Gomes e a 14,7 km do Aeroporto Internacional
de Viracopos e acesso fácil aos principais

pontos dessa importante cidade do interior
paulista. O empreendimento conta com uma
moderna

infraestrutura

numa

combinação

Cassino Towers São José do Rio Preto

O tradicional Arts Hotel, localizado a 1,6 km

do Shopping Plaza Avenue em São José do

Rio Preto (SP) foi adquirido no último dia 13 de
maio e passou a se chamar Cassino Towers
São José do Rio Preto. Conta com 89 suítes

bem amplas com uma moderna infraestrutura

perfeita de negócios e lazer. Os apartamentos
recém decorados maximizam a experiência

dos hóspedes e isso inclui: ar-condicionado,

TV LCD de 32” com uma variada opção de

canais a cabo e DVD player, wi-fi grátis,
cofres e fechaduras eletrônicas e o serviço

de quarto está disponível. O empreendimento
conta

também

com

uma

banheira

de

hidromassagem, sauna seca para relaxar e
uma moderna academia.
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que

inclui

ar-condicionado,

TV

com

uma

variedade de opção de canais a cabo, cofre e
fechadura eletrônica, mesa de trabalho, além
de uma boa cama, chuveiro e wi-fi grátis. Um
dos diferenciais desse hotel é o rooftop com

uma vista panorâmica da cidade e está aberto

ao público em geral. A localização privilegiada
também é outro grande diferencial, pois fica a

2 km do Teatro Municipal e a 3,1 km do Estádio
Teixeirão.

O

aeroporto

mais

próximo

é

o

Aeroporto Estadual Prof. Eribelto Manoel Reino,
a 2 km do hotel.

Lobby do Ramada Encore São Paulo Tiradentes,
que a Nacional Inn adquiriu a edificação

Dan Inn São Carlos

Tiradentes, a 3 km do Centro de Convenções

do Anhembi e do Expo Center Norte, 2,1 km do
Sambódromo do Anhembi e fácil acesso a

vários pontos comerciais, como 25 de Março e

Bom Retiro, e de turismo da capital paulista. Os
apartamentos são bem modernos e funcionais

e contam com uma moderna infraestrutura
para receber executivos de negócios e quem se

hospeda a lazer. A Nacional Inn está acertando
os detalhes para ver qual bandeira hoteleira
vai implantar.

A moderna edificação do Dan Inn São Carlos
oferece 100 apartamentos

Em São Carlos, importante cidade do interior

paulista, a Nacional Inn consolida ainda mais
presença

com

a

aquisição

da

edificação

onde já funcionou o Arco Hotel Express e mais
recentemente funcionava como ibis Style. Em

1 de janeiro desse ano passou a funcionar
como Dan Inn São Carlos oferecendo 100
acomodações práticas e confortáveis a 3 km

do centro da cidade e da Estação Rodoviária.
O buffet de café da manhã é bem farto e inclui
uma variedade de frutas frescas, pães e frios,
bem como uma seleção de bebidas quentes e
frias. Ideal para quem viaja a negócios.

Nova bandeira na capital paulista

Outra importante aquisição que a rede

Nacional Inn acaba de fazer, é a edificação
onde

Paulo

funciona

Tiradentes.

o

O

Ramada

Encore

empreendimento

São

de

180 apartamentos tem na localização um
grande diferencial, pois fica ao lado do Metrô

A marca Cassino estreou na unidade de Poços de
Caldas (MG) onde fica a sede da rede Nacional Inn
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Atrio converte dois hotéis em
Belém (PA)

A Atrio Hotel Management, maior franqueada

da Accor no País, consolida ainda mais sua

presença no Brasil com a conversão de dois

novos empreendimentos na capital paraense.
O Stada Hangar e o New Inn serão convertidos,
respectivamente, em ibis Styles e ibis Budget e

passam a operar sob a gestão da administradora
hoteleira ainda no primeiro semestre desse ano.

Com isso, amplia a presença da Atrio para quase

1.000 apartamentos no estado do Pará, o que a

posiciona como uma das principais operadoras

da região Norte do País. “Os dois contratos já
foram assinados e estamos confirmando a
assertividade de nossa estratégia operacional

e de desenvolvimento na região Norte, de modo

geral, e no estado do Pará, em particular, que
vem se desenvolvendo a passos largos e que
prevê resultados bem otimistas”, revela César
Renato Carvalho: “Ainda em 2022, a bandeira Golden
Tulip comemora 60 anos de atividades com um
novo protótipo de quarto para a marca”

Louvre Hotels Group prevê 206
novos hotéis até 2024

A rede Louvre Hotels Group prevê, até

2024, a abertura de 206 hotéis ao redor do

Nunes, Vice-presidente de Vendas e Marketing
da Atrio Hotel Management.
Ele

lembra

que

parte

do

sucesso

de

crescimento da administradora está na gestão

focada no retorno para o investidor. Isso faz
a Atrio somar cerca de 70 empreendimentos
administrados e quase 10 mil quartos em 46

cidades e 14 estados, em associação com
marcas hoteleiras nacionais e internacionais.

mundo, totalizando 22.300 quartos. Em 2022,

já no primeiro bimestre, foram abertos 15

novos hotéis, sendo 1700 quartos, e até o fim
de 2022, a perspectiva se mantém positiva:

Estão previstos 132 novos empreendimentos,

somando 15 mil quartos. Em 2021, o Grupo abriu
122 hotéis, somando mais de 11 mil quartos ao
portfólio, o que representa um total de 1.678

hotéis, de uma a cinco estrelas, e 143.745
quartos, em 54 países.

De acordo com o Gerente de novos negócios,

Renato

Carvalho,

“A

Louvre

Hotels

Group

celebra essa perspectiva positiva e continua

apostando em franquias e licenciamentos
para

direcionar

o

crescimento

global,

oferecendo a plataforma Le Desk – completa
para os parceiros hoteleiros. Ainda em 2022, a

bandeira Golden Tulip comemora 60 anos de
atividades, com um novo protótipo de quarto
para marca”.
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Wyndham Hotels & Resorts
reforça compromisso com o Brasil

A maior empresa de franquias de hotéis do

mundo, com mais de 9.200 empreendimentos
e presente em mais de 95 países, acaba de

apresentar o balanço de 2021. E o Brasil garantiu

ainda este ano, além de já terem contado com
a abertura dos Ramada by Wyndham Manaus

Torres Center e Days Inn by Wyndham Cascavel

no fim de 2021. A Wyndham, visa também
projetos de multipropriedade no Brasil.

no pool da empresa que ultrapassou 810.000

AHI lança primeiro Hotel
Residência de luxo do Sul do Brasil

América Latina e Caribe soma aproximadamente

de hotel residência, a AHI - Atlantica Hospitality

companhia no Brasil com novos contratos em

primeira operação na categoria Hotel Residência de

de 210% em número de quartos --esse volume

estrategicamente numa região nobre da capital

quando os empreendimentos estiverem ativos -,

sendo 110, de 30,82m², e 22, de 46 m², prontas

125% e Republica Dominicana, com crescimento

projetados e decorados por renomados arquitetos.

Em todo o mundo, a Wyndham Hotels &

o e/pic people & arts será comercializado também

bilhão no quarto trimestre de 2021. E um aumento

individualizada e poderá ser dividido em quatro

período do ano anterior. A rede encerrou o ano

(para unidades de 30,82 m²).

crescimento de 5,2%, na comparação com 2020.

é capitaneado pela empresa Grupo SmithCo. A

490,6 mil quartos. Em relação ao EBITDA Ajustado

hotelaria brasileira traz inovação ao segmento

590 milhões.

diferentes opções de hospedagem em um único

no Brasil, a companhia aposta nos modelos

tradicionais

Este ano a companhia já apresentou dois

reduzido, oferecendo ao investidor uma nova

a liderança entre os países da América Latina e

Caribe, fechando o ciclo com mais 2187 quartos

quartos no mundo. Atualmente, a região da

Dando continuidade ao seu plano de expansão

31.400 quartos. Em percentual, o crescimento da

International lançou o e/pic people & arts. Essa é a

comparação com 2020, representou alta de mais

alto padrão em Porto Alegre (RS). Estará localizado

está firmado em contrato e será disponibilizado

gaúcha, o Bairro Bela Vista. São 132 unidades,

seguido do México com crescimento superior a

para moradia ou hospedagem em ambientes

de quase 110%.

Com gestão do lançamento pela 2day Consultoria,

Resorts registrou um faturamento de US$ 1,245

por cotas. Cada apartamento terá matrícula

de 46% no RevPar global em relação ao mesmo

frações imobiliárias iguais, a partir de R$ 167 mil

com mais de 810 mil quartos, o que significou

Além da AHI, esse empreendimento também

Desse total, os Estados Unidos respondem por

inauguração desse novo modelo de negócio na

da rede, o quarto trimestre de 2021 registrou US$

e a tendência já afirmada no exterior de reunir

Já para atender a demanda de turismo

empreendimento: um hotel luxuoso aos hóspedes

de negócios de franquia e gestão hoteleira.

repleto de comodidades e com custo operacional

empreendimentos em Brasília sob as marcas

opção de rentabilidade.

e

um

residencial

com

serviços

Ramada by Wyndham e Tryp by Wyndham,
destino inaugural para a rede e que abrem

Perspectiva da edificação que fica próxima a
Torre de TV

Perspectiva de como será o apartamento do
e/pic people & arts
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Cresce a taxa de ocupação e
diária média na hotelaria

Esse é um dos dados que foi revelado

pela 16ª edição do Panorama da Hotelaria
Brasileira divulgada pela consultoria hoteleira

HotelInvest com o apoio institucional do FOHB-

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. O
estudo vai além da análise do desempenho
agregado de 2021 e da média móvel mensal

dos últimos três anos, pois revela ainda a nova
oferta em desenvolvimento.

Com o avanço da vacinação no Brasil e

no mundo e consequente relaxamento das

medidas restritivas, o fluxo de viajantes e a
ocupação dos hotéis começou a se intensificar,

ainda que de forma tímida, a partir de junho
de 2021, com destaque para o último trimestre.

No agregado anual do desempenho dos hotéis
do Brasil, 2021 teve um aumento de 50,4%

Dentre

duas
ao

as

capitais

apresentaram

observado

em

analisadas,

um

2019,

RevPAR

Goiânia

com

R$

134 e Vitória com R$ 141 (ambas 92% mais
próximas

do

ano

pré-pandemia).

Já

São

Paulo e Porto Alegre possuem o RevPAR mais

distante, tendo recuperado apenas 37% e 50%,
respectivamente, do índice visto em 2019.

Quando comparamos os anos de 2021 vs.

2020, dentre as cidades que apresentaram

maior crescimento no RevPAR estão Goiânia,

com aumento de 97%, e Brasília, que apresentou
variação

positiva

de

68%.

Essas

mesmas

capitais também são as que tiveram maior

aumento de ocupação, 83% em ambas. Com
relação à diária média, Goiânia teve o maior

crescimento de tarifa, 8%, e Vitória se destacou
na segunda posição, com aumento de 6%.

na ocupação em relação ao primeiro ano

Desafios do setor

sofreu uma retração de 6,2%. Ainda assim, o

nesse momento de retomada é a recuperação

principalmente, pelo aumento de ocupação no

– apenas duas capitais estão próximas dos

da pandemia. A diária média, por sua vez,
RevPAR conseguiu crescer 41%, impulsionado,
2º semestre, pulando de R$ 68 para R$ 96.

O grande desafio da hotelaria brasileira

das diárias. Distantes dos níveis pré-pandemia

patamares registrados em 2019 – os hotéis

Esse gráfico mostra o comportamento da taxa de ocupação e diária média
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ainda sofrem com o aumento dos principais

viajam pelo mundo que avaliam em detalhes

A&B e folha de pagamento. Os resultados,

estada. No ano passado, o hotel Fasano São

itens de custo operacional, como utilidades,
portanto, ainda estão deprimidos e longe de

recuperar o prejuízo acumulado dos últimos
dois anos.

Pesquisa aponta Fasano
São Paulo como um dos 20
melhores hotéis do mundo

todos os serviços e sua experiência durante a
Paulo ficou em primeiro lugar entre os 100

melhores hotéis da América Central e do Sul.
Para

Constantino

Bittencourt,

Sócio-diretor

do Grupo Fasano, o prêmio é mérito de toda a
equipe do Grupo, que é incansável na arte de
servir e buscar, todos os dias, fazer o melhor

para que a experiência dos clientes seja
memorável e única.

O Hotel Fasano, localizado na Rua Vitório

A Travel + Leisure, revista de grade influência

Fasano, no bairro paulistano dos Jardins, foi o

lista dos melhores hotéis do ano. O Fasano São

que conta atualmente com nove unidades. Sete

de viagens e turismo no mundo, divulgou a
Paulo é o único brasileiro entre os 20 melhores
do mundo. Durante o ano passado, os editores

da revista visitaram 35 países para poder
avaliar os hotéis, que também recebeu votos
na plataforma de profissionais de viagens que

primeiro empreendimento hoteleiro do Grupo
delas estão no Brasil nas cidades de São Paulo,

Rio de Janeiro, Trancoso e Salvador (BA), Porto
Feliz (SP), Belo Horizonte (MG) e em Angra dos

Reis (RJ), uma em Punta del Este, no Uruguai

e uma em Nova York. A marca também está
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O conforto e sofisticação do Fasano São Paulo pode ser percebido nos mínimos detalhes

presente em 27 operações de restaurantes
e em um empório, o Selezione Fasano. Nesse

entra em operação no bairro paulistano do
Itaim Bibi, a décima unidade do Grupo Fasano.

Conventions, mobilizou a participação dos

profissionais do departamento de governança.
O

grupo

MMGG

–

ABIH-SP

constituído

posiciona a entidade como facilitadora da
interação,

com

foco

na

abordagem

dos

diferentes temas de interesse comum, em

ABIH-SP identifica as dores dos
Gerentes Gerais

No dia 27 de abril, no Mercure São Paulo

Pamplona, a ABIH-SP promoveu o Encontro

Departamental – Gerência Geral – Hóspede
Pós-Pandemia. A iniciativa promovida pela

ABIH-SP - Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis no Estado de São Paulo compõe uma série

de encontros programados com profissionais

de diferentes departamentos que compõem
a gestão hoteleira. O primeiro, realizado no

dia 13 de abril, no Novotel São Paulo Jaraguá
68

busca de soluções que atendam o coletivo. Na

oportunidade, três pilares foram priorizados.

Sobre contratação e treinamento de mãode-obra,

uma

demanda

que

havia

sido

identificada no encontro anterior do grupo

Master Mind Gov – MMG – ABIH-SP, os Gerentes
gerais

priorizam

meios

de

incrementar

o

recrutamento, a seleção e o treinamento de
imigrantes. Tendência do setor presente na
Europa e EUA.

O segundo pilar diz respeito ao estudo

de diárias diferenciadas aos hóspedes que

optarem pelo modelo “pay per use”; estimulada
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Os participantes do encontro promovido pela
ABIH-SP no Mercure São Paulo Pamplona

em razão de protocolos biossanitários
instituídos pela pandemia da COVID-19.
Medidas

voltadas

à

melhoria

da

segurança pública, no âmbito da cidade

de São Paulo, é o terceiro pilar priorizado.
Fato que motiva a ABIH-SP providenciar a

solicitação de audiência com a Secretaria
de Segurança Pública na capital.
Outro

encontro

departamental

O Malai Manso Resort criou evento especial para a melhor
idade objetivando o fomento do Turismo 60+

Malai também quis, com a iniciativa, conquistar

viajantes de outras regiões, notadamente de
São Paulo e outros estados brasileiros.

O dirigente acrescenta que o 1º Encontro da

Melhor Idade foi a porta de entrada para quem

foi

organizado pela entidade no dia 4 de

maio, no Hotel Pestana São Paulo, e contou

com a participação dos profissionais do
departamento de Vendas e Marketing –
Revenue Management.

Malai Manso Resort (MT)
promoveu 1º Encontro da
Melhor Idade

O Malai Manso Resort, às margens do

Lago do Manso (MT), promoveu entre os
dias 19 e 23 de junho, o primeiro encontro

da melhor idade nas dependências do
empreendimento. Para Ricardo Gouveia,
Diretor

Comercial

do

empreendimento,

o resort é perfeito para o turismo 60+.
“Creio que este é o momento certo para

lançar um programa que fale diretamente
com

esse

segmento,

apresentando

e

aproximando nosso hotel dessas pessoas
e para os agentes especializados nesse
segmento”, explica.

Além de ampliar a atuação no turismo

local, atraindo clientes dessa faixa etária, o
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deseja conhecer o destino turístico mato-grossense,

Estão previstas a construção de uma nova

serviços

a reforma do restaurante Mina e a construção

aproveitando ao mesmo tempo a hospitalidade,
e

extensa

agenda

de

programação

pensada exclusivamente para o evento.

O Malai Manso Resort foi construído com

todos os recursos para quem tem necessidades
especiais
fizemos
prédio

ou

mobilidade

adaptações,

principal

e

temos

reduzida.

rampas

“Não

elevadores
que

no

integram

toda a área de lazer e restaurantes, além de
monitores

qualificados

para

acompanhar

as atividades propostas na programação”,
reforça o executivo.

piscina, um fitness center, a expansão do Spa,

de um outro restaurante, além da inclusão

de quadras de Beach Tennis, retrofit das
acomodações e a adição de mais 20 villas na
oferta da propriedade.

Além disso, a médio e longo prazo, está

previsto

um

projeto

imobiliário

com

a

construção de 13 casas de 800m² nas cercanias

da propriedade com acesso aos serviços do
hotel. Todo esse investimento objetiva tornar

o Six Senses Botanique no hotel mais luxuoso
do País com ampliação do market share para
outros mercados.

Adquirido no ano passado por um grupo

Six Senses Botanique receberá
aporte de R$ 80 milhões

de investidores brasileiros, o empreendimento

investidores brasileiro, o Six Senses Botanique,

amplamente

Recém-adquirido

por

um

grupo

de

na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, vai
dobrar de tamanho com a chegada de um

aporte financeiro de R$ 80 milhões, destinados

a melhorias e novas atrações para os hóspedes.

passou a ser gerenciado em fevereiro de 2021
pela Six Senses. Pioneira na indústria hoteleira
em práticas sustentáveis, a Six Senses ficou
ao

reconhecida

demonstrar

que

a

no

mercado

responsabilidade

socioambiental pode ser bem sucedida sem
comprometer os resultados e a qualidade da
operação do estabelecimento.

Com o aporte de R$ 80 milhões, o Six Senses Botanique deve dobrar de tamanho e ganhar ainda mais atrações
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BestBuy Hotel ultrapassa 4,6
mil hotéis nacionais em seu
portfólio

das agências de viagens mira o aumento do
número de resorts, além do incremento de

hotéis em cidades com perfis corporativos,

A BestBuy Hotel, operadora de serviços

como São Paulo (SP) e Brasília (DF).

terrestres com mais de 1 milhão de hotéis e apartamentos - ao redor do mundo, segue

em franco processo de expansão de suas
atividades

e

anuncia

que

ultrapassou

a

marca de 4,6 empreendimentos hoteleiros

brasileiros em seu portfólio, entre redes e
hotéis independentes, em mais de 600 cidades
de todas as regiões do País.

Para Juliana Balancin, Gerente de produtos,

a marca demonstra a força do mercado
nacional

para

as

operações

da

BestBuy

Hotel. “A comercialização de hotelaria interna
apresenta

os

produtos

que

mais

têm

se

destacado para a evolução favorável dos

números. Atualmente, as vendas nacionais

representam 50% do faturamento com reservas
e se iguala às vendas internacionais. Antes da
pandemia de COVID-19, os dados indicavam
10% e 90%, respectivamente”.

A estratégia para a ampliação do total

de marcas hoteleiras nacionais à disposição

Diretor do Grand Palladium
Imbassaí recebe título de
Cidadão Matense
O

executivo

Paulo

Fernandes,

Diretor

geral do Grand Palladium Imbassaí Resort &
Spa, empreendimento hoteleiro situado na
Costa dos Coqueiros (BA) recebeu o título de

Cidadão Matense, honraria concedida pela
Câmara Municipal da Mata de São João como
reconhecimento

pelos

serviços

prestados

para o desenvolvimento do município. O título
é oferecido a personalidades não nascidas
na cidade, mas que vivem no município e

contribuem ativamente para o seu crescimento.

Paulo Fernandes é nascido em Ribeirão Preto e
vive na Bahia desde 2002. Em 2019, iniciou sua

carreira no Grand Palladium Imbassaí como

subdiretor e poucos meses depois assumiu o

Foto: Pixabay/DavidLee

comando do resort que é um dos mais bem

BestBuy Hotel celebra o crescimento no número de
hotéis no portfólio nacional
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conceituados o litoral norte do estado.

Paulo Fernandes é nascido em Ribeirão
Preto e vive na Bahia desde 2002
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Régis Medeiros é reconduzido
para mais uma gestão na
ABIH/CE

Confira a íntegra da composição da chapa:

Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará,

Rangel - Hotel Sonata de Iracema

hoteleiro, Régis Nogueira de Medeiros, Diretor

- Coliseum Beach Resort/Hotel Parque das

entidade no biênio 2022/2024. A nova Diretoria

Vice-presidente - Maria Helena Mota Diogo

A

diretoria

da

ABIH/CE

–

Associação

elegeu no dia 28 de abril em chapa única o

do Hotel Villa Mayor, para a presidência da

Diretoria executiva

Presidente - Régis Nogueira de Medeiros -

Hotel Villa Mayor

Vice-presidente - Ivana Bezerra de Menezes
Vice-presidente - Talita Leite Costa Sousa

Fontes

e Conselho Fiscal da Entidade foram eleitos

de Siqueira Fraga - Hotel Diogo

Atlântico Imperial & Fortaleza.

Meridional

Régis Medeiros, disse ser uma honra conduzir

Hotel Gran Marquise

Ceará é um estado privilegiado, destaque por

Praia Centro

pujante, valente, afetuosa e hospitaleira é

Beach Park Resort, Oceani Beach Park Resort e

por aclamação e o evento ocorreu no Oásis
Durante a assembleia o presidente eleito,

a Entidade, em mais uma gestão. “Como o
sua vocação turística e Fortaleza uma cidade

nosso propósito agradecer nossos associados,
que se mantiveram conosco, e nos ajudaram a

atravessar o momento mais difícil, mas, juntos,
hoje, celebramos um novo tempo, certos de

que, em 2022, faremos nosso destino cada vez
melhor”, disse Medeiros

1º Secretário - Vicente de Paiva Neto - Hotel
2º Secretário - Philippe Rene Godefroit 1º Tesoureiro - José Peixoto Simões - Hotel
2º Tesoureiro - Ivan Cavalcante Dias - Acqua

Suítes Beach Park Resort

Conselho fiscal – titulares

Luis Carlos Simões Mendes Júnior – Holiday

Inn Fortaleza

José Armando Ponte Dias – Hotel Amuarama
Samir Youssef Jereissati Neto - iu-á Hotel

A nova diretoria da ABIH/CE para o biênio 2022/2024
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Conselho fiscal – suplentes

Tarso Carneiro de Melo - Carmel Cumbuco

Resort e Carmel Magna Praia Hotel

Patriolino Dias de Sousa Teixeira e Silva -

Hotel Ibis Fortaleza Centro de Eventos

Brétis Pimentel de Castro – Comfort Hotel

Fortaleza.

Chácara Santo Antônio entrou em operação
no dia 2 de maio com a proposta de reunir

bem estar, alta gastronomia e design. A JW
Marriott faz parte do portfólio de 30 marcas de

hotéis da Marriott Bonvoy. Trará os princípios
de atenção plena da marca aos viajantes
que buscam uma estadia que nutria a mente,
edificação

conta

com

258

quartos e suítes decorados com arquitetura
contemporânea

e

móveis

no spa, desfrutar de um mergulho refrescante
na piscina durante todo o ano e fazer questão

de começar o dia com um treino em uma
academia de última geração.

O JW Marriott Hotel São Paulo foi concebido

Seasons São Paulo no bairro paulistano da

moderna

visitantes podem se tratar terapeuticamente

após uma ampla pesquisa sobre arquitetura,

O empreendimento onde funcionava o Four

A

ambiente casual no Neto Italian Restaurant. Os

Design inspirado

JW Marriott Hotel São Paulo
entrou em operação

corpo e espírito.

saborear a culinária internacional em um

personalizados,

além de sistemas de entretenimento de última

geração. Moradores e hóspedes podem provar
bebidas refrescantes feitas com ingredientes
frescos do jardim do Bar Caju antes de

paisagismo, artesanato e recursos naturais
brasileiros,

a

fim

de

dar

prioridade

aos

materiais nacionais em sua construção. A
empresa de arquitetura americana HKS, Inc.

desenvolveu e deu vida aos elementos de

design, pois são encontrados em todos os

espaços públicos, quartos e suítes do hotel. O

paisagismo foi projetado pelo arquiteto Sérgio
Santana, priorizando árvores nativas da Mata

Atlântica e plantas do bioma natural para
atrair aves e animais nativos.
Ao

entrar

no

saguão,

os

hóspedes

podem admirar uma instalação sob medida

incorporando fibra óptica e cristais, evocando
um céu estrelado, juntamente com obras
exclusivas

criadas

pelo

renomado

artista

brasileiro Burle Marx e pelo pintor e designer
paulistano Antonio Malta. “O JW Marriott Hotel

São Paulo é um oásis no coração da cidade.
A

propriedade

oferecerá

programas

que

incentivam seus hóspedes a cuidar da mente,
nutrir o corpo e renovar a alma. Além disso,
o hotel busca redefinir o conceito de luxo

nesta metrópole, com serviços de primeira

classe, fiéis à cultura local, proporcionando

um descanso bem-vindo da selva de concreto

circundante”, afirma Rosana Okamoto, Diretora
Executiva do JW Marriott Hotel São Paulo.

Antigo Hotel Everest será
convertido em residencial com
gestão de startup
A localização privilegiada é um dos diferenciais do JW
Marriott Hotel São Paulo

O Hotel Everest, construído nos anos 60

e ícone do bairro de Ipanema, passará por
um retrofit e dará vida ao empreendimento
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residencial IPA. A gestão do empreendimento

Outros

americana, que chegou ao Brasil em 2021 com

com borda infinita ao espaço fitness, passando

será feita pela Casai, uma startup latinoconceito de hospedagem inteligente em seus
apartamentos de alto padrão com tecnologia

smart. A gestora fez uma parceria inédita com

a incorporadora SIG Engenharia para oferecer
seus serviços aos investidores do IPA para
rentabilizar o investimento imobiliário, prevendo
retornos até 70% acima da locação tradicional.

diferenciais

do

empreendimento

incluem o lazer completo - que vai da piscina

por saunas e área gourmet - espaços de
trabalho e conveniências como lavanderia de
autoatendimento, bicicletário e tomada para
carros elétricos, entre outros. Além disso, o
edifício conta com um rooftop com uma área
de uso comum.

Os investidores que optarem pelo modelo

São 23 andares e 190 apartamentos de

de gestão da Casai contarão com um time de

As unidades contam com o diferencial de uma

por completo, desde o design do imóvel até a

frente para o mar, na zona sul do Rio de Janeiro.
vista que, além de cobiçada - englobando

a praia de Ipanema, o Morro Dois Irmãos,

o Arpoador, a Lagoa e o Cristo Redentor não corre o risco de obstrução futura. O

empreendimento possui unidades de 35 a 90
m² e gardens de até 111 m², raridade na região.

especialistas para administrar a propriedade
captação e o relacionamento com locatários.

Com taxa de ocupação 30% acima da média
de mercado, a empresa, que oferece estadias

de curto a longo prazo, consegue entregar aos

investidores maior valor agregado e cobrar
pelo menos 20% mais nas diárias, segundo

Essa é a imagem que se tem da cobertura do hotel Everest com vista para a praia de Ipanema e o Morro Dois Irmãos ao fundo
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dados disponibilizados pelo Airbnb, no segundo

a Equipotel, como: newsletter impressa de 48

são uma ótima oportunidade, mas trazem

gratuitamente em nosso estande falando de

semestre de 2021. “Investimentos imobiliários
diversas

dores

decoração,

de

cabeça

administração

como

da

reforma,

propriedade,

relacionamento com inquilinos, manutenções
periódicas, pagamento de contas, etc. A Casai
vem exatamente para resolver isso: fazer a

gestão completa do ativo e, ao mesmo tempo,

entregar uma rentabilidade acima do mercado
aos

investidores”,

afirma

Daniel

Diretor de expansão da Casai.

Hermann,

páginas com dois mil exemplares distribuídos
tudo que iria acontecer na Equipotel 2021, assim
como

várias

novidades

apresentadas

pelos

expositores e cobertura em nossas redes sociais
Twitter, Facebook e Instagram. Somado a isso,

teve 16 entrevistas no Estúdio da Equipotel TV com
renomados profissionais que atuam no setor que
foram postadas nas redes sociais; cobertura em

tempo real no nosso site no total de 76 entrevistas

falando das palestras, eventos paralelos e das

novidades apresentadas pelos expositores e 26

páginas de divulgação da Equipotel 2021 na edição

Revista Hotéis renovou parceria
de Mídia Oficial da feira
Equipotel
A principal publicação da hotelaria nacional

continua sendo a Mídia Oficial da Equipotel, a maior
feira da América Latina de Hospitalidade que nesse
ano acontece de 13 a 16 de setembro no São Paulo

Expo. O contrato acaba de ser assinado na sede
da RX Global, reunindo Edgar J. Oliveira, Diretor
editorial da Revista Hotéis, Daniel Pereira, Gerente
da Equipotel, Thaize Rolnik, Gerente de marketing e

Betânia Domingues, Marketing Intern. No ano

passado essa parceria rendeu bons resultados

e como os líderes naturalmente se atraem, a
renovação é analisada por Oliveira, como um
ganho para o mercado da hospitalidade. “No

atual mundo globalizado e com a retomada
do setor hoteleiro, somar esforços é necessário

para se manter competitivo. Essa parceria foi um

sucesso no ano passado e fizemos várias ações
que agregaram muito valor a nossa marca e

impressa de dezembro. Esse trabalho árduo

envolveu oito profissionais multidisciplinares e
nesse ano, vamos superar as marcas alcançadas
no ano passado”, assegurou Oliveira.

Segundo ele, nessa edição de 2022 o estande

da Revista Hotéis será montado numa esquina no

meio da Equipotel e terá 48 m2. “O espaço será

dividido em estúdio de TV, uma redação para
produzir matérias e postar no site e uma área de

relacionamento com um cafezinho para receber os
parceiros e convidados. Outra ação que repetiremos
nesse ano, junto a Equipotel, será a curadoria

do Selo Hospitalidade. O objetivo desse selo é

destacar no evento os expositores que apresentam

soluções com inovações tecnológicas, de design

ou funcionamento lançadas no último ano. Ao

visitar os estandes, o público estará conhecendo os
grandes lançamentos do evento que são destaque
no mercado. Quem faz a seleção dos produtos é

o conselho consultivo da Equipotel, formado por
renomados profissionais que atuam no segmento
hoteleiro”, concluiu Oliveira.

Daniel Pereira, Gerente da Equipotel destaca

que essa renovação de parceria além de ser uma

tradição, chega num momento muito importante.
“Iniciamos um novo ciclo na Equipotel e muito desse

novo ciclo passa pelos nossos parceiros, expositores

e visitantes, isso que nos move e cria uma atmosfera
de retomada do setor que passará, essencialmente,
pela Equipotel. Em 2022, estamos construindo um

evento atemporal, cheio de novidades e grandes
fornecedores do setor. Por falar em fornecedores,
muitas empresas estão voltando a Equipotel,
Edgar J. Oliveira, Diretor editorial da Revista Hotéis
assinando a renovação de contrato com a Equipotel
ladeado pelos gestores Daniel Pereira, Thaize Rolnik
e Betânia Domingues

isso mostra o quanto o evento é importante para
retomada dos negócios e para o fortalecimento da
indústria nacional”, concluiu Pereira.
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Ipioca Beach Residence & Resort entrou em operação
O empreendimento de 256 apartamentos faz parte do maior complexo turístico e imobiliário
de Alagoas

O empreendimento fica de frente a Praia de Ipioca e na segunda maior formação de corais do mundo

Lugar paradisíaco, com o verde dos coqueiros e

experiências e memórias afetivas. O complexo está

os lados. Uma igreja secular, praias belíssimas e

de Maceió, sendo formado pelo Maceió Mar All

o azul turquesa das praias predominando por todos
uma história rica, que se inicia no século XVIII. Assim

é Ipioca, o bairro-distrito de Maceió, conhecido em

todo País pelos seus encantos únicos. A barreira

de corais, chamada de Costa dos Corais, inicia
em Ipioca e vai até Tamandaré, em Pernambuco.
Possui 120 km de extensão, sendo a segunda
maior barreira de corais do mundo. E inspirado na
beleza da região que o Grupo MME - Maceió Mar

Empreendimentos está implantando o complexo

Ipioca Beach. Esse é o maior empreendimento
turístico e imobiliário de Alagoas, com mais de
170.000 m², pensando em cada detalhe para criar
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localizado a cerca de 20 minutos do centro urbano

Inclusive Resort, Ipioca Beach Life e o Ipioca Beach

Residence & Resort. A sustentabilidade é uma das
grandes preocupações desse empreendimento

que conta com reaproveitamento da água da
chuva, preservação de área verde, 100% do esgoto

tratado em uma estação própria, programa de

educação ambiental para funcionários e hóspedes
e sistema de aquecimento solar para chuveiros
dos apartamentos.
Esse

complexo

é

a

realização

do

sonho

e empreendedorismo de Luiz José do Monte

Vasconcelos, um visionário, que enxergou todo
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Milton Vasconcelos: “Acreditamos muito no turismo
como fator de mudança de toda uma região através
de sua capacidade de geração de emprego e renda”
Família Vasconcelos no espaço Boulevard que homenageia o empreendedor
Luiz José do Monte Vasconcelos

o potencial turístico imobiliário de Ipioca, mas

muito no turismo como fator de mudança de toda

todos os projetos desenvolvidos, sendo o Ipioca

de emprego e renda. Por acreditar nisso, 75% de

que faleceu em 2019. Mas antes já havia deixado

Beach Life, Ipioca Beach Residence, Maceió Mar
All Inclsuive e Boulevard. “Já atuávamos na
hotelaria e na construção civil e como o terreno

possuía 170.000 m² era preciso trazer o conceito
de

complexo,

onde

teríamos

quatro

projetos

diferentes, vizinhos, mas totalmente independentes.
Foi uma decisão ousada, mas com uma base de

pesquisa e estudo muito sólido, além claro do
feeling do empreendedor. Ipioca atendia todos os
pré-requisitos que buscávamos em um terreno:

Saneamento básico em toda região, duplicação
nas vias de acesso, um plano diretor na região com

uma região através de sua capacidade de geração

toda a equipe foi local, da região de Ipioca, onde a
grande maioria não tinha nenhuma experiência no

setor. Foi preciso iniciar um trabalho de capacitação
técnica prévio para treinar a equipe, assim como as

lideranças e gestores e estamos bem felizes pelo
time que formamos e que tem dado muito certo.

Implantamos uma cultura com toque local e ao
mesmo tempo adotando os padrões de qualidade
exigidos pela MME Hotéis”, revelou Vasconcelos.

Adriana

Vasconcelos,

Diretora

comercial

a visão turística para desenvolvimento, os altos

da MME Hotéis destaca que o público alvo do

que nesse quesito somos incomparáveis. Nossa

com crianças, casais jovens, idosos e grupos.

índices de segurança pública e as belezas naturais,

qualidade de mar possui todos os pré-requisitos que
encantam hóspedes do mundo inteiro: cor da água,

proteção dos arrecifes de corais, piscinas naturais e
temperatura da água. Se pudesse voltar no tempo,

sem dúvida escolheria o mesmo terreno. A previsão

de investimento somados os projetos ultrapassam
R$ 230 milhões”, destaca Milton Vasconcelos, Diretor
administrativo financeiro do Grupo MME.

Valorização da mão de obra e cultura local

Segundo ele, na fase de construção foram

gerados em média 500 empregos. “Acreditamos

Ipioca Beach Residence Resort são famílias
“Nossa gestão busca ser líder de ocupação e

performance hoteleira em Alagoas. Esse é o
primeiro resort do grupo MME hotéis que já é líder

do mercado em Alagoas e vem inovando com um
boulevard que faz parte do empreendimento”,

disse Adriana. E Luiz André Vasconcelos, Diretor
de marketing e vendas da Construtora MME

complementa informando que: “O Ipioca Beach
Life está sendo implantado e com todas as suas

unidades comercializadas antes do término da
obra. O projeto contempla apartamentos de
dois ou três quartos, variando entre 68 a 90 m²,
com uma área comum incrível de um resort”.
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Ambientes interativos
Luiza

Vasconcellos,

Diretora

técnica

da

MME – Maceió Mar Empreendimentos foi quem
desenvolveu o projeto de interiores e isso
demandou dois anos de intenso trabalho.

“Realizamos muitos estudos e pesquisas para
desenvolver ambientes que surpreendessem
os futuros clientes. Cada espaço tem suas

particularidades e intenções de interação ao
público e todos esses detalhes foram levados

areia do mar em contraponto com os tons
terracota e laranja dos corais. Os ambientes

comuns foram posicionais ao redor da piscina,
criando uma atmosfera integrada dos espaços,
desde a recepção, restaurante, bar da piscina,
academia, sala de jogos, espaço kids. Que
apesar do empreendimento ser muito grande,
traz uma comodidade maior ao hospede de
usufruir desses espaços”, revela Luiza.

De acordo com ela, o grande desafio do projeto

em consideração na concepção do projeto.

seria a distância para acessar os ambientes

do projeto de interiores foi o mar de Ipioca,

a ideia foi locar os espaços comuns ao redor

A grande inspiração para o desenvolvimento
suas piscinas naturais e a particularidade

da praia ser a segunda maior barreiras de
corais do mundo, trazendo para ambientação
a naturalidade, a rusticidade e modernidade

na medida certa de um projeto praiano.
Trabalhamos nos ambientes com a paleta

mais neutra e natural, remetendo a base da

pelo tamanho do terreno da implantação. “Então
da piscina, integrando-os de certa forma para
que os hóspedes pudessem usufruir de todos -

recepção, restaurante, bar da piscina, academia,

sala de jogos, espaço kids, espaço família - e em
todos eles a ambientação criou uma atmosfera
bem coerente e confortável em função de cada
característica.

Dessa

forma,

diminuiu-se

Na recepção já se nota a preocupação do projeto de interiores com a valorização da cultura local
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percurso, que geralmente, nos empreendimentos

de varanda com amplo espaço que acomoda

extensões

com 38 m² em dois ambientes (quarto e sala).

em grande escala, são percorridas grandes
para

acessar

esses

locais,

que

muitas vezes, são até inutilizados por conta

da distância. E, no Ipioca Beach, procuramos
fazer o contrário e vimos essa característica

como meio de agregar a interação entre os
usuários. Desse modo, todos os ambientes que

compõem o Ipioca Beach trazem para o usuário
através da arquitetura a sensação de conforto
e bem estar, por meio de todo o mobiliário,

iluminação e outros componentes que estão

presentes nas ambientações e arquitetura. Eles
foram escolhidos levando-se em consideração
qualidade,

estética,

funcionalidade

e

personalidade também do artesanato local”,
concluiu Luiza.

Moderna infraestrutura
O

Ipioca

Beach

Residence

confortavelmente até quatro adultos, todos
Possuem uma moderna infraestrutura para

maximizar a experiência dos hóspedes e isso
inclui: ar condicionado Daikin, economizador

de energia, cofres e fechaduras da marca
Saga Systems, frigobar e micro-ondas da
marca Philco, assim como a TV que conta

com uma variedade de canais a cabo. A noite

bem dormida ou mesmo um simples repouso
é garantida pelos colchões fornecidos pela

Bom Sono. O enxoval de cama e banho é das
marcas Coteminas, Altemburg e Hedrons e as
cortinas, saia da cama e as peseiras foram
confeccionadas pela empresa VAG.

Ampla opção de lazer
&

Resort

é

formado por duas torres de 256 apartamentos

a

A Tudo Consultoria esteve presente desde
concepção

comerciais,

de

gestão

produtos,

e

operação

estratégias
plena

de
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Os apartamentos contam com uma moderna infraestrutura

marketing,

vendas,

pós

vendas

e

gestão

clientes”, destacou Adriana Chaud, Diretora

honrados em participar da entrega da primeira

O Ipioca Beach Residence & Resort conta com

de carteira de recebíveis. “Estamos muito
etapa do Ipioca Beach Residence e alcançar
níveis ainda maiores de satisfação dos nossos

Executiva da Tudo Consultoria.

muitas atividades de lazer e entretenimento

e o hóspede tem uma estrutura pensada

A piscina é uma das opções de lazer do empreendimento
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no seu bem estar como: Piscina adulto com

massas e pizzas, Hamburgueria Sports Burguer

área kids, sala de jogos e recreação infantil,

está incluso na diária, mas é cobrado a parte

hidromassagem e infantil com playground,
um moderno fitness center com equipamentos
de

última

geração,

mini

cinema

e

spa.

Passeios náuticos também estão disponíveis

aos hóspedes como: StandUp padlle, canoa
havaiana, caiaque e jangada para as piscinas

naturais - Cobrado a parte – Pá na água.
O empreendimento ainda faz o aluguel de
patinete e bicicleta - Slip mobi.

e o Beach Club - Praêro Beach Club. O Day use
o couvert e consumação. A Schipper foi a

parceira escolhida para fornecer os utensílios
de alimentos e bebidas desse empreendimento.
“Na mesa e salão as taças e copos são um
mix de produtos nacionais e importados. Os

pratos, da fabricante brasileira Germer. O café

da manhã é montado no sistema modular que

a Schipper produz em madeira Teca tratada
que,

combinado

com

as

ultra

resistentes

travessas de Melamina, criam um lindo buffet

aconchegante e convidativo. Na cozinha e no

Padrão gastronômico
Na

área

de

gastronomia

existe

um

espaço gourmet denominado Boulevard Luiz
Vasconcelos em que o hóspede se sentirá em

uma vila, com toda a comodidade e praticidade
sem precisar sair do complexo, onde estão

instalados: Santo Orégano – Restaurante de

bar as escolhas envolvem os melhores utensílios

nacionais e importados. Nas áreas externas os
copos e taças inquebráveis de alta resistência

proporcionam belas apresentações e segurança

no serviço de bebidas”, explicou Sérgio Pimenta,
Diretor comercial da Schipper. Os equipamentos
de cozinha foram fornecidos pela Aços Macom.

Os elementos da cultura local também estão presentes na decoração do restaurante
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Confira a seguir mais alguns dos ambientes do Ipioca Beach Residence & Resort

A Hamburgueria Sports Burguer faz parte do espaço gourmet denominado Boulevard Luiz Vasconcelos

A piscina é uma das atrações do Beach Club
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Confira a seguir mais alguns dos ambientes do Ipioca Beach Residence & Resort

A moderna edificação possui apartamentos com varanda e ampla vista

O café da manhã é bem farto e também contempla a tradição da culinária local
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Hotel Deville Maringá investe
mais de R$ 3 milhões em
modernização

Transamerica Comandatuba
concluirá reforma da piscina a
tempo das férias de julho

em frente à catedral da cidade, agora chama mais

Bahia, anuncia a conclusão de mais de 70% das obras de

diferenciada que a fachada do Hotel Deville Business

postais do destino. A atração, com previsão de entrega

405 mil na reforma externa. O último grande investimento

empreendimento para a temporada de férias escolares,

geral dos apartamentos e corredores e melhorias nas

Fechada para obras desde o fim de março deste ano,

O empreendimento com localização privilegiada

O Transamerica Resort Comandatuba, no sul da

atenção de quem passa pelo local devido à iluminação

revitalização da sua piscina, um dos principais cartões-

Maringá ganhou. Foram investidos aproximadamente R$

no último dia 31 de maio, será um dos destaques do

realizado na unidade tinha sido em 2019, com a reforma

em julho.

salas de eventos, totalizando com essa nova fase, um

a atração tem passado por um completo processo de

de todo o prédio com um conceito mais moderno, foram

que não só privilegiam o conforto e o bem-estar do

uma nova iluminação e comunicação visual externa

meio ambiente.

externa do hotel. Um novo letreiro retrô iluminado foi

cerca de seis ilhas secas com espreguiçadeiras para

mesmo tipo de iluminação sobre a marquise. Ainda

também apresentará equipamentos de última geração

tecnologia RGB, que possibilita o ajuste de cor e traz maior

de água e energia graças aos novos sistemas de

corredores foram reformados na pré-pandemia, no final

arquiteto Ricardo Julião.

um toque ainda mais especial ao hotel. Visualmente,

também promoverá a instalação de pontos de

realizadas no interior do prédio”, comenta Eduardo Troian,

capazes de criar ambientes únicos e tematizações

que ganhou colchas de piquet implantadas em 2019,

remoto, que visita facilitar a manutenção da atração.

na renovação de enxovais de cama e banho. Para este

uma área de aproximadamente 1.200m² terá capacidade

de acomodação premium com o objetivo de atender

volume de água será renovado em 6 horas por um

opção de apartamentos de categoria upscale no hotel.

água será realizado a partir de um sistema de dosagem

investimento de mais de R$ 3 milhões. Além da pintura

renovação, com mudanças estruturais e arquitetônicas

trocados os brises (detalhe criativo da fachada), incluída

hóspede, mas entregam incontáveis ganhos para o

no hotel. Também foi atualizada toda a comunicação

Além das alterações arquitetônicas, que entregarão

aplicado no topo da edificação e outros três com o

melhor aproveitamento dos hóspedes, a nova atração

foram instalados perfis de iluminação em LED com

que devem assegurar o menor consumo possível

destaque e modernidade ao hotel. “Os apartamentos e

recirculação e filtragem. O projeto é assinado pelo

de 2019. Agora, a reforma da fachada e da marquise dão

Do ponto de vista técnico, o projeto de revitalização

o aspecto está moderno, alinhado com as melhorias

hidromassagem, iluminação de LED de alta eficiência,

Gerente geral do hotel. O enxoval dos apartamentos,

diversas, e um novo painel de controle de acionamento

neste ano terá ainda quase R$ 100 mil de investimentos

A nova piscina, totalmente revitalizada e inserida em

ano ainda está prevista a criação de uma categoria

para mais de 1 milhão e 300 mil litros de água. Todo esse

a demanda não suprimida das suítes, com mais uma

conjunto de filtros e moto-bombas. O tratamento da
química automática, assegurando uma limpeza e higiene
não só adequada às exigências das normas brasileiras,
mas de padronização internacional.

Hotel apresenta nova fachada e planeja mais
novidades para esse ano
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O Transamerica Resort Comandatuba também prevê

de litogravuras dos séculos XVIII e XIX. O térreo vai abrigar

na área da piscina, com a instalação de novos chuveiros.

com o projeto “Das coisas Naturais do Brasil”, fruto de

a entrega de um retrofit completo nos banheiros dispostos
Uma nova cascata também será entregue na região,

assim como uma reformulação total no paisagismo e

nos quiosques, tornando o espaço mais leve e com uma
ampla vista panorâmica da área.

também uma galeria-loja de litogravuras, em parceria

pesquisa do ornitólogo Luciano Lima, com muitas flores,
folhagens e aves brasileiras no cenário. “Queremos, mais
do que nunca, prestigiar e fortalecer a identidade do Brasil
e de Paraty”, diz Sandi.

Na piscina revestida de pedras naturais, destaca-se

o entorno de pedra Hijau da Palimanan Revestimentos,

Sandi Hotel terá um novo
espaço boutique

um tipo de mármore travertino com relevo, de
paginação única, ou seja, a mesma pedra em cortes

O tradicional empreendimento hoteleiro em Paraty

(RJ), vai inaugurar ainda nesse ano um novo espaço
boutique, a Casa das Bromélias. Um sobrado de cinco

suítes, em uma esquina vizinha ao hotel, que vai funcionar

diferentes. Haverá também uma fonte com espelho
d ‘água. Os revestimentos seguem o mesmo padrão
nos banheiros das cinco suítes, duas delas quádruplas,
todas com banheira.

como um modelo híbrido entre vila e hotel. Ou seja, a

casa inteira poderá ser alugada por famílias e grupos,

Hotel. “A expansão faz parte do processo de ‘butiquização’

Juma Amazon Lodge amplia
acomodações para famílias

Sandi Adamiu, que administra os negócios do grupo ao

o Juma Amazon Lodge, localizado em Autazes, a 100

ou funcionar como extensão para os hóspedes do Sandi

do hotel, com foco no mercado de luxo”, diz o empresário
lado da mãe, a decoradora Sandra Foz.

Quem assina o projeto de arquitetura desse novo

espaço é Daniela Buissa, especializada em arquitetura

sustentável, referência em Paraty em construções

alinhadas com a paisagem e as leis ambientais. “É um
desafio e um privilégio revitalizar uma residência histórica,
atendendo

às

demandas

contemporâneas,

sem

descaracterizar seus elementos originais”, diz a arquiteta.

O paisagismo está a cargo do paisagista Gilberto Elkis,

que vai repaginar também os jardins do Sandi Hotel. A
decoração do sobrado será temática, com foco nas

flores e pássaros do Brasil e da Mata Atlântica, por meio

Conhecido pelos bangalôs construídos com palafitas,

quilômetros de Manaus, está investindo em reformas
para ampliar o número de acomodações dedicadas às

famílias. Até o próximo mês de julho, o hotel planeja ter três
espaços destinados a esse propósito – atualmente, há

apenas um disponível. Para isso, dois bangalôs menores

(Vista Rio) serão ampliados para a categoria Vista Rio
Família, que é capaz de receber um casal e dois filhos.

Com belas vistas para o Rio Juma, cada um dos

espaços terá 55 m². Assim como a acomodação que já
existe, as novas opções serão equipadas com uma cama

king size e duas camas de solteiro. Além de aproveitar a
infraestrutura completa dos bangalôs, que são perfeitos
para relaxar após um dia de aventuras pela floresta, as

famílias que visitam a região podem participar de passeios
acompanhados por guias especializados, observar
animais e até percorrer rios a bordo de barcos.

Perspectiva de como será os apartamentos da
Casa das Bromélias

O Juma Amazon Lodge fica distante 100 quilômetros
de Manaus
89

Responsabilidade Socioambiental

Edição de Aniversário

Eco Resort Foz do Marinheiro investe
1,2 milhões em energia solar

sol no hotel também corresponde ao plantio de

interior de São Paulo, resolveu ampliar ainda mais

energia renovável e inesgotável, gerada pela luz e

Intercity Hotels otimiza a
sustentabilidade em parceria
com a Simbiose I.A

vital. Me sinto muito realizada com esta conquista

ICH - Intercity Hotéis, representada por sua gestora

mais de 1.744 árvores”, finaliza o engenheiro.

O empreendimento localizado em Cardoso,

suas ações sustentáveis com a instalação de

placas fotovoltaicas. “A energia solar é uma fonte de
calor que vêm do sol, que é a nossa fonte de energia

para o hotel, e também para o meio ambiente e o
investimento total neste projeto foi de R$1,2 milhões”,
conta a proprietária do hotel, Valéria Foz.

Segundo ela, para suprir a demanda do hotel

foram necessários 452 módulos fotovoltaicos. A
instalação foi iniciada em setembro de 2021 com
66 módulos, o que representava 12% do consumo

total. “Na segunda etapa finalizada no último mês
de maio, montamos um sistema com um total

de 386 módulos de 545Wp para uma produção
média de 28.458,7 kWh/mês. O hotel precisava
de uma geração média (considerando o ano de
2019) de 29.528,7 kWh/mês. Hoje ele produz 108,7%
de sua energia, com base em um ano típico antes

pandemia e ainda tem uma folga de 3.619,9 kWh/

mês”, conta o Engenheiro Eletricista, responsável

Sob o conceito “Sustentabilidade é atitude!”, a

de sustentabilidade, Danielli Nóbrega e também
pelo gestor Rafael Sena , Gerentes do Yoo2 Praia

de Botafogo, Rio de Janeiro e LED Águas Claras em
Brasília respectivamente, assinaram parceria com
a Simbiose I.A, reconhecidamente referência no

mercado de implementação de políticas e modelos

voltados para a sustentabilidade com ênfase na
eficiência operacional e posicionamento de marcas
nesta temática.

O projeto que conta com a utilização do

Cherrysoftware, permite mensurar o impacto das

operações e oferecer uma série de indicadores
que permite com que os gestores possam tomar

as melhores decisões visando o aumento de
performance

alinhadas

a

sustentabilidade.

pela obra, Carlos Eduardo Morettin Bereta.

Com todas placas instaladas a usina fotovoltaica

começou a produzir por completo. Mas, desde o
início da implantação de energia solar no Foz do

Marinheiro, já houve resultados positivos para o meio
ambiente. “A energia gerada por meio dos painéis

solares no período equivale a redução da emissão
de mais de 31 toneladas de CO² (gás carbônico,

que é um composto químico gasoso que provoca
graves desequilíbrios no efeito estufa do planeta).
Além disso, a quantidade de energia gerada pelo

Foram instalados 452 módulos fotovoltaicos para
atender a demanda do hotel
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parceria chega para somar em um momento

a ser autossuficientes com a instalação de painéis

alta como modelo de gestão que busca associar

dos impactos ambientais, preservando a natureza

que o conceito ESG/Sustentabilidade está em
toda a operação e seus impactos a mudanças de

paradigmas fazendo com que uma organização

atinja suas metas e ainda consiga gerar valor
para os stakeholders. “O que poderemos ver, é
que ao assumir este papel de guiar pessoas para

transformar organizações o Intercity obtenha ainda

mais retorno financeiro e ganhos imensuráveis pelo

impacto positivo que irá causar em toda a cadeia
do negócio. Os próximos anos serão divisores de
águas na vida das organizações, afirma Gustavo
Raeli Corrêa – CEO da Simbiose IA

solares. A iniciativa promove ainda mais a redução
e permitindo direcionar recursos a outros projetos.

“Quando inauguramos o Jaguaribe Lodge, em 2017,
apresentamos um projeto ímpar de preservação as

belezas naturais do Ceará com o uso de madeira

reflorestada, ventilação natural por muxarabis,

palafitas suspensas para preservar as dunas e
vegetação. A energia solar vem somar ao nosso
principal objetivo, garantir que a natureza possa

ser vivenciada por nossos hóspedes em todos
os aspectos”, comenta Celian Chaufour, Sócio
fundador dos hotéis.

Priorizar fornecedores locais, não apenas na

aquisição de alimentos e bebidas, mas nas produções

Jaguaribe Lodge e Vila Selvagem
avançam nas práticas ESG

de peças de artesanato. Contratar profissionais da

e Vila Selvagem, no município de Fortim (CE),

plástico para vidro, também trouxeram mais impactos

A JMC, idealizadora dos hotéis Jaguaribe Lodge

acaba de dar mais um passo em suas iniciativas

ambientais. Os empreendimentos que sempre

tiveram em suas propostas levar benefícios para
o desenvolvimento do turismo e economia da

região, considerando os três pilares ESG, passaram

cidade, gerando mais oportunidades de emprego e

aprendizado, são partes da essência da JMC. O uso
de produtos biodegradáveis, e a troca de produtos de

positivos a estrutura hoteleira, refletida na percepção
dos hóspedes e visitantes. Assim como o Dojô das Artes,

projeto social criado pela JMC no vilarejo do Pontal

de Maceió, direcionado a crianças e adolescentes no
ensino de artes marciais e yoga.

Os empreendimentos passaram a ser autossuficientes com a instalação de painéis solares.
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Vila Galé inaugura restaurante
infantil no resort em Angra dos Reis
O restaurante temático Nep voltado às crianças

de 4 a 12 anos foi inaugurado no Vila Galé Eco Resort

de Angra. Em um ambiente lúdico e adequado aos

pequenos, é possível degustar pratos da gastronomia
nacional e internacional preparados sem condimentos
industrializados, com opções saudáveis e divertidas.
“As mesas e cadeiras tiveram altura ajustada para

conforto da garotada, além da decoração colorida e
tematizada remetendo ao jogo Grande Aventura na

Ilha do Nep, que está disponível em nosso site”, explica
o Gerente geral, Alexandre Magno. O restaurante está

localizado junto ao Ateliê do Nep e próximo ao Clube
Nep. O espaço conta com serviço de buffet ou à la

carte no almoço, das 12h00 às 14h00, lanche, das 15h30

às 16h30, e jantar, das 18h00 às 20h00. Durantes as

refeições, as crianças ainda podem ser surpreendidas
por personagens como o Neptuno - o rei dos mares,

Marés - o golfinho, Naná - a tartaruga, Tina - a gaivota,

Vera - a estrela-do-mar, Edu - o caranguejo, Nina - a
sereia e o Capitão Osso - o temível.

Hotel Parador (RS) tem
experiência que envolve
gastronomia e aventura

O Norte da Itália recebe visitantes do mundo inteiro

na época de caça aos tartufos, a região é reconhecida
pela qualidade de suas trufas, e tem um ritual especial

para a colheita. A Serra Gaúcha tem oferecido

uma experiência similar no segmento do turismo
gastronômico no Brasil, especialmente no outono,
com a temporada dos cogumelos selvagens. Nesta

época o Parador, hotel estilo glamping, em Cambará

do Sul (RS), promoveu duas experiências sazonais
que aliam aventura, conhecimento e gastronomia. O

“Despertar dos Cogumelos Selvagens” é um evento
gastronômico que o hotel já realiza há vários anos.
Nele chefs e biólogos especializados se reúnem em

uma programação de três dias para que os hóspedes
possam conhecer variedades de cogumelos e depois
apreciar alguns pratos da alta gastronomia feitos com
eles. A programação começou no dia 24 de maio com
um jantar de boas-vindas no Alma RS, restaurante

do hotel, que já tem sua cozinha conectada com a

natureza, com opções do cardápio que valorizam os

Clube Nep

Esse é um espaço inteiramente dedicado às

crianças onde são oferecidas diversas atividades para

os pequenos com acompanhamento de animadores.

Entre as atividades tem gincanas, jogos, pintura,
dança, música, canto, entre outras. Além do Clube e
do restaurante Nep, o Vila Galé Eco Resort de Angra
conta com uma piscina exclusiva para crianças,

parque infantil, baby copa, sala de jogos, quadra de
tênis, quadra de vôlei, campos poliesportivos e pista

de corrida. Os resorts da Vila Galé possuem estrutura
completa para crianças de todas as idades.

Restaurante Nep é voltado às crianças com ambiente
totalmente lúdico e personalizado
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ingredientes e produtos frescos da terra, do ar e da
água, com o que existe de melhor em cada estação do

ano. E depois seguiu no dia 25 com exploração guiada
com especialistas, degustação, churrasco no fogo de

chão e jantar com pratos especiais com cogumelos

e finalizou no dia 26, com trilha em mata nativa com o
biólogo João Travi e a identificação e usos dos diferentes

tipos de cogumelos. Outra experiência oferecida pelo
hotel é um roteiro batizado de “Caçada aos Cogumelos

Selvagens, que existe desde 2021. Trata-se de um
passeio que deve ser agendado no hotel: a bordo de
um quadriciclo motorizado – individual ou duplo – um

No glamping em Cambará do Sul é possível
aproveitar a época dos cogumelos selvagens com
experiências exclusivas
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guia leva os hóspedes aventureiros pelas florestas

os drinks e um bom papo, entre eles: Canapés de

brotam após as primeiras chuvas do outono, logo após

parmesão, Arancini de Ossobuco, Buffalo Wings em

de pinus em busca dos cogumelos comestíveis, que

um descanso misterioso sob o solo. Durante a caçada,
uma aula de como aprender a identificar as espécies

variadas de cogumelos, com a possibilidade de prová-

los ali em seu habitat natural. Um jantar no Alma RS, que
especialmente, para esta ocasião, o prato em destaque

Carpaccio, o clássico com molho de alcaparras e
molho picante, além da tradicional Batata Frita com

aroma de trufas negras. Para fechar a noite, um
Espresso Martini (variação do Martini com espresso
e licor de café).

será o que leva os cogumelos caçados durante o passeio

em seu preparo, assinado pelo renomado e premiado
chef Rodrigo Bellora. Esse passeio está disponível todos
os dias às 16h00, até junho.

Ca’d’Oro São Paulo inaugura
em seu rooftop, o Sky Bar

O antigo Hotel Ca’d’Oro, no centro de São Paulo,

após passar por um processo de revitalização,
inaugura no 27º andar, o Sky Bar. Um bar
contemporâneo aberto aos hóspedes e público
geral, no rooftop, com um visual deslumbrante
da cidade, e que desfila uma carta de drinques

clássicos, para agradar a todos os gostos. Este

novo ponto de encontro busca promover a união
dos frequentadores da região central da cidade

para degustar o drink favorito de John Lennon,
o Alexander, a tradicional Caipirinha feita com

cachaça Yaguara, o Fitzgerald – criado por Dale
Degroff no Rainbow Room durante os anos 90 ou

ainda um Long Island Iced Tea – como aqueles dos
tempos de Grey Garden, entre outros que remetem
às mais diferentes memórias. Já a cozinha vai

trabalhar apenas com aperitivos para acompanhar

Chef Denise Guershman foi
destaque de maio no hotel
Parador Hampel

Usar a maneira mais ancestral e rudimentar, o

fogo, para cozinhar e surpreender. Esta é a proposta do

evento A Ferro e Fogo, que ocorre todos os domingos

no hotel Parador Hampel, hospedagem e gastronomia,
na cidade de São Francisco de Paula (RS) e tem
Marcos Livi como Chef anfitrião. Ele afirma que este

evento gastronômico não é somente sobre comida.

“É uma experiência que une gastronomia, natureza e
acolhimento, com o impecável atendimento da equipe
do Hampel”, reforça o chef.

Dentro da programação diversas chefs brasileiras

são convidadas para se reinventarem e encantarem na

gastronomia da brasa, no projeto Elas e o Foggo. No mês
de maio a Chef Denise Guerschman foi a convidada. Na

década de 90 a chef morou na Suécia e na Noruega
para estudar e lá conheceu o ruibarbo, planta asiática
muito utilizada na gastronomia europeia. Atualmente
Denise comanda a cozinha do Escandinavo, em São

Paulo e utiliza o ruibarbo em seus pratos. Seu prato

principal foi um medalhão de mignon suíno curado e
defumado na macieira, servido com batata hasselback

com limão siciliano e dill, além de um chutney de
ruibarbo. Sua gastronomia com influência escandinava

tem preocupação com as tradições e seus propósitos,
como os sabores e técnicas dos curados, fermentados,
desidratados e defumados.

O bar está localizado em um dos primeiros
hotéis cinco estrelas da capital paulista

A Chef Denise Guershman utiliza em seus pratos o
ruibarbo, planta asiática muito utilizada na gastronomia
nórdica e europeia
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O Penina Hotel and Golf Resort, outra
adição de relevância para o portfólio da
coleção do IHG no destino Portugal

ainda neste ano, possui 40 suítes e está localizada

Interior de um dos apartamentos do Hilton Conrad
Chia Laguna Sardinia

na Rua das Flores, no bairro dos Clérigos, no Porto.
O hotel apresenta interiores restaurados com o

Hilton promove estreia da
marca Conrad na Itália

design original do século XVIII e inclui um spa,

Laguna Sardinia, de 107 apartamentos, o primeiro

desenvolvendo

as praias de Monte Cogoni e Dune di Campana.

e Penina Hotel and Golf Resort. Atualmente, o IHG

sala de fitness, piscinas interior e exterior e um

A rede Hilton inaugurou o hotel Conrad Chia

empreendimento da marca de luxo na Itália, entre
O complexo está localizado entre as praias

conhecidas como as mais belas da Itália e
oferece vistas de todos os ângulos do complexo.

A Chia abriga diversidade de espécies, além de
fauna silvestre composta também por ervas,
das quais pode-se sentir o perfume de qualquer
ponto do resort.

O Conrad Chia Laguna Sardinia possui conceito

de design do Studio Marco Piva, com inspiração na

restaurante de assinatura.

Simultaneamente ao anúncio, a marca está
mais

duas

propriedades

na

região do Algarve, em Portugal – Dona Filipa Hotel
tem 17 hotéis em Portugal, com mais oito em
preparação. O grupo hoteleiro lançou a coleção

como parte de sua seção Luxury e Lifestyle em
agosto, com assinaturas na Áustria, Austrália e

Tailândia. As propriedades estarão em “locais
urbanos e resorts procurados” e oferecerão

“estadias únicas, com cada hotel servindo um
estilo e caráter de serviço distinto”.

localização do empreendimento, acima da baía

e matérias-primas em tons neutros. No lobby já

se nota elementos da região com revestimentos
de paredes composto por tecidos tradicionais e
móveis adornados com cordas que remetem a
característica náutica do ambiente.
O

resort

possui

oferta

diversificada

de

AMR Collection anuncia novo
resort Secrets em St.Lucia, no
Caribe

A AMR Collection anunciou o novo Secrets St.

apartamentos para famílias e casais, piscinas,

Lucia Resort & Spa como a segunda propriedade

com cozinha show e culinária mediterrânea; e o

inauguração do Zoëtry Marigot Bay St. Lucia (1

hóspedes degustarem a variedade de pratos sob o

do futuro Secrets. O luxuoso resort somente para

jardins privados e dois restaurantes, o La Terrazza,

de seu portfólio na ilha do Caribe. Ele seguirá a

Sa Mesa, localizado em um Olival, permitindo aos

de dezembro de 2022), localizado a 40 minutos

céu estrelado do Mediterrâneo.

adultos oferecerá aos hóspedes uma localização

privilegiada na ilha de St. Lucia, com um trecho
de

de

areia

branca

com

palmeiras

IHG anuncia unidade da
Vignette Collection em Portugal

passará a integrar a Vignette Colllection, do IHG

poderão desfrutar de uma vista deslumbrante

A Casa da Companhia, empreendimento que
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praia

majestosas que formam um cenário romântico
à beira-mar. A poucos minutos da Rodney
Bay Marina, do campo de golfe Cap Estate e

da capital de Castries, os hóspedes do resort
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de dez hotéis, com outros seis previstos para

abrir até 2023. O grupo diz que agora planeja
“expandir seu portfólio Prizeotel existente com

45 novas contratações em países selecionados
da União Europeia nos próximos cinco anos, bem
como apresentar a marca no Reino Unido”.
A AMR Collection continua a sua expansão no
Caribe com mais uma unidade da marca Secrets

perfeitos para mergulho e vilas de pescadores.

Omã terá unidade Four
Seasons

2023, o Secrets St. Lucia Resort & Spa contará

Group, em parceria com o braço executivo

Unlimited-Luxury,

e

planos para o desenvolvimento do Four Seasons

opções gastronômicas gourmet à la carte;

O empreendimento prevê um resort de estilo

de garçom na piscina e na praia; atividades e

e que desejam conhecer os pontos históricos da

piscinas à beira mar com vistas para o mar do

único entre a montanha e o mar. O projeto terá

gazebo para casamentos.

Golfo de Omã.

para as montanhas, praias vulcânicas, locais
Com inauguração prevista para o final de

A Four Seasons Hotels and Resorts e a Omran

com 342 quartos e suítes, além de comodidades

do turismo do Sultanato de Omã, anunciam

lounges com diversidade de bebidas; cinco

Resort and Private Residences Muscat, Oman.

serviços de concierge e de quarto 24h; serviço

urbano, ideal para viajantes a negócios ou a lazer

entretenimento durante todo dia e noite; duas

capital de Omã, além de aproveitar o ambiente

Caribe; suítes com acesso direto à piscina; e

também residências particulares com vistas do

incluindo:

cinco

bares

Um

antigo

completamente

iate

clube

e

remodelados

marina

para

serão

dar

lugar às 200 acomodações e 100 residências

Radisson Hotel Group
apresenta a marca Prizeotel no
Reino Unido

particulares do Four Seasons Resort and Private
Residences Muscat. Os hóspedes e residentes
terão acesso a uma praia particular, cinco

restaurantes e piscinas cobertas e ao ar livre,
todas acompanhadas de convidativas cabanas.

O Radisson Hotel Group divulgou planos

Além dos esportes aquáticos na praia, o resort

incluindo sua introdução no mercado do Reino

e atividades para crianças e adolescentes

no Prizeotel em 2016 e, nos anos decorrentes,

desfrutarão de privacidade e exclusividade e

de expansão de sua marca lifestyle Prizeotel,

oferecerá um centro de tênis, spa, academia,

Unido. A rede comprou uma participação de 49%

no Kids For All Seasons. Os moradores ainda

acabou por adquirir integralmente a marca.

dos serviços do hotel.

Na época, havia apenas três hotéis de

propriedades

Prizeotel

em

operação

na

Alemanha – isso cresceu lentamente para cerca

Conceito de interior de uma unidade
Prizeotel, do Radisson Hotel Group

Esse antigo iate clube e marina serão completamente
remodelados para dar lugar às 200 acomodações
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Pode-se entender facilmente a necessidade que as

companhias aéreas têm de realizarem o tratamento de

dados pessoais dos seus clientes. Pode ser que passe

despercebida pela maioria dos leitores a forma pela qual
tais dados pessoais sejam tratados. O tratamento de

dados pessoais tem início com a necessidade da emissão
da passagem aérea, item básico a fim de que o passageiro
possa ser identificado e o serviço possa ser devidamente

prestado pela companhia aérea. Para isso, são coletados
do titular viajante no momento da realização da venda

das passagens aéreas dados pessoais identificadores,

tais como o seu primeiro nome, último sobrenome, data
de nascimento, gênero, nacionalidade, documento de
identificação, CPF, dentre outros.

No caso de os referidos titulares de dados possuírem

A influência da LGPD na operação
das companhias aéreas
Artigo de Josmar Lenine Giovannini Jr.*

Dando sequência à série de artigos para discutir

peculiaridades dos tratamentos de dados pessoais
realizados por cada uma das “engrenagens” do trade

turístico, anuncio a todos os leitores: “Bem-vindos a

bordo, viajantes da área de proteção de dados pessoais
e privacidade! Aqui quem vos escreve é o comandante
Josmar Giovannini, para dar-lhes as boas-vindas para

o voo de apresentação das questões relativas à LGPD
envolvidas com à aviação comercial”.

Temos discutido nos nossos artigos a grande

importância que representam os dados pessoais,

necessidades especiais, são coletados dados pessoais

adicionais, parte dos quais, inclusive, classificados como
dados pessoais sensíveis (requerendo cuidados especiais

para os seus tratamentos), tais como necessidade

da utilização de cadeira de rodas para locomoção,
informação de idade avançada (no caso de titulares
idosos), informação sobre deficiência auditiva ou visual,
restrições alimentares etc. Ainda, no caso de o titular

viajante ser gestante, tal informação deverá também
ser informada para a companhia aérea, assim como o
período de gestação e se a mesma é de gêmeos ou não.
de

Caso

o

titular

passageiros

viajante

menores

esteja

de

acompanhado

idade,

documentos

identificadores específicos da criança ou do adolescente
deverão também serem apresentados à companhia
aérea para o devido tratamento.

quando tratados, para todos os setores da economia.

Para o setor da aviação comercial não haveria de ser

E no check-in? Mais dados são tratados...

e armazena) grandes volumes de dados pessoais, os

check-in online, bem como pela escolha do seu assento

diferente. O setor trata (coleta, processa, compartilha
quais estão dispostos em diferentes categorias, o que

requer que cuidados específicos sejam tomados pelas

companhias áreas responsáveis pelos seus tratamentos
a fim de que possam estar em conformidade com
os requisitos legais da LGPD, a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei N° 13.709/2018).

Quando dados pessoais dos titulares viajantes são

tratados pelas companhias aéreas, de uma forma geral,

uma série de considerações devem ser feitas referentes a

na aeronave, tais serviços são oferecidos no site da
companhia aérea, o qual, por sua vez, se utiliza de
cookies, recolhendo dados pessoais do titular viajante

para finalidades diferentes, os quais, para que sejam
devidamente utilizados, deverão possuir os devidos
consentimentos do titular viajante, obtidos na navegação
no site da companhia aérea.

tais tratamentos, referentes a que tipos de dados pessoais

E nos aeroportos?

tratamento de tais dados pessoais, quais são as formas de

são tratados também nos aeroportos, em diferentes

do compartilhamento de tais dados pessoais para fora da

relativos à diferentes finalidades, a começar pelo despacho

são tratados, quais as finalidades que demandam o

coleta e tratamento dos dados, se existe a real necessidade
empresa, dentre tantas outras.
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Caso o titular viajante opte pela realização do

Não podemos esquecer dos dados pessoais que

momentos e por diferentes pessoas, de diferentes equipes,
da bagagem, quando dados identificadores do titular
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viajante tais como seu nome, endereço e detalhes do voo

qual operam bem como no exterior, tais como empresas

são coletados, tratados e compartilhados.

terra em aeroportos, prestadores de serviços de transporte,

e assinatura (dentre outros eventualmente necessários)

de segurança, prestadores de serviços de operação em
sistemas de distribuição global, companhias aéreas

Acessos às salas vips, caso disponibilizadas pelas

companhias aéreas, também dependerão das devidas

parceiras, dentre outros, para finalidades diferentes.

Além disso, dados pessoais dos titulares viajantes

identificações dos titulares viajantes, através do tratamento

são também compartilhados com empresas externas

seus cartões de milhagem e em outros documentos

tais como provedores de serviços terceirizados, em

facultar o uso dos titulares viajantes das referidas salas.

de

a apresentação de uma série de dados pessoais às

de serviços de transporte.

passaporte, declarações, certidões de nascimento (no

compartilhados com autoridades governamentais,

possa ser autorizada a jornada do titular viajante e dos

e / ou agentes da lei autorizados pelas legislações

formulário de imigração deverá ser preenchido com os

A fim de que as companhias aéreas possam realizar

dos seus dados pessoais identificadores presentes nos

(parceiras de negócio das companhias aéreas),

eventualmente necessários de serem apresentados para

particular provedores terceirizados de hospedagem

No caso de o voo ser internacional, torna-se necessário

atendimento, empresas de segurança e prestadores

autoridades na alfândega e imigração, tais como

sites,

software,

manutenção,

centrais

de

Dados pessoais dos titulares viajantes também são

caso de crianças e adolescentes), vistos etc., a fim de que

como a aviação civil ou autoridades alfandegárias

seus eventuais acompanhantes. No destino de tal voo, um

nacionais ou internacionais.

dados pessoais para ser apresentado, juntamente com o

tais compartilhamentos descritos, elas deverão observar

imigração do país de destino.

tratamentos realizados.

responsáveis pela garantia da segurança interna e nos

necessidade do tratamento de diferentes categorias de

dos titulares viajantes, relativos à eventuais implantes

aéreas, as quais deverão tomar as devidas medidas

questões relativas às suas privacidades.

de acordo com o rigor Legal definido pela LGPD,

os quais, quando pagos pelo cartão de crédito do titular

aos titulares de dados, atentando, dentre tantas outras,

tratados pelas companhias aéreas.

a ser tratado deverá ser mínimo, visando atender as

passaporte e o visto, para as autoridades de alfândega e

Na área de segurança, scanners corporais são

as legislações locais e internacionais envolvidas com tais
Por tudo o que foi acima exposto, fica clara a

voos. Porém, revelam informações a respeito da saúde

dados pessoais dos titulares viajantes pelas companhias

realizados pelos mesmos por exemplo, tangenciando

técnicas e administrativas para realizar tais tratamentos

Consumos também podem ocorrer durante o voo,

respeitando os seus princípios legais e direitos atribuídos

viajante, gerarão mais dados sobre o mesmo a serem

para as seguintes questões: o volume de dados pessoais

Além destes tipos de tratamentos de dados pessoais,

finalidades para os seus tratamentos, além de serem

poderão realizar o tratamento de dados pessoais

companhias aéreas que necessitem o acesso aos dados

informações relevantes sobre os voos reservados e

no desempenho das suas funções; o compartilhamento

que o titular viajante não tenha se oposto ao uso dos seus

terceiras deverá ser feito com parceiros de negócio que

com ofertas regulares da companhia aérea, envio de

da LGPD; os dados pessoais tratados deverão possuir

empresas parceiras, etc.

independentemente da mídia na qual sejam tratados,

também

adequados às mesmas; apenas os colaboradores das

dos titulares viajantes a fim de, dentre outros, fornecer

dos titulares viajantes poderão ter acesso aos mesmos,

destinos de viagem, para efeitos de publicidade (desde

de dados pessoais a ser realizado com empresas

dados para tal finalidade), incluindo envio de newsletters

estejam devidamente adequados aos requisitos legais

informações e ofertas específicas da companhia aérea e

infraestrutura adequada para os seus armazenamentos,

as

companhias

aéreas

declaradamente

Compartilhamento de dados pessoais

As companhias aéreas além de tratarem de diferentes

tipos e categorias de dados pessoais dos titulares viajantes

sendo observados os seus períodos de descarte de acordo
com os requisitos legais da LGPD.

* Josmar Lenine Giovannini Jr é Fundador da

em diferentes momentos das suas jornadas, também

empresa Conformidados e especialista em LGPD para

fornecedores residentes dentro das fronteiras do país no

E-mail: josmar.giovannini@conformidados.com.br

compartilham-nos com parceiros de negócios ou

o segmento hoteleiro. Contato:
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Garrafa térmica de café

A Panther traz para o segmento hoteleiro as garrafas térmicas da marca

japonesa Zojirushi, uma empresa centenária, conhecida mundialmente pela sua
alta qualidade. Possui ampola de vidro que mantém a temperatura do líquido por

mais tempo, uma base giratória e alça para transporte. Disponível nos tamanhos

2,45 Litros e 3 Litros e disponível na cor Inox. Contato: www.pantherhotelaria.com.br

Tacho para aquecer ambientes

A empresa Eco Flame Garden possui uma variada linha de produtos para

aquecer ambientes, como o Tacho Corten. Além de todo o seu conforto térmico

diante do frio, é perfeito para uma noite de marshmallow tostado no fogo. O
produto é resistente ao tempo podendo pegar sol e chuva, feito de ferro fundido,

material totalmente elaborado para ficar exposto, além de possuir um dreno no
meio da peça para escoar a água da chuva, sem contar com a sua durabilidade

de até 20 anos. Peça robusta, não necessário a inclinação para uso, basta
colocar lenha para obter mais calor e aproveitar cada momento. Contato: www.
ecoflamegarden.com.br

Iluminação com solução da Internet das Coisas

A Signify anuncia lançamento da nova solução de iluminação inteligente

WiZ Pro no Brasil. Esta solução de Internet das Coisas é ideal para quem

deseja transformar os tradicionais ambientes de iluminação LED, em ofertas
de iluminação inteligente que trazem diferentes benefícios tanto para o

cliente quanto para o usuário final. O WiZ Pro é uma solução que combina

software e produtos, visando proporcionar funcionalidades avançadas para
gerenciamento de projetos, facilidade de instalação, comissionamento e
controle intuitivo para usuários. Contato: www.signify.com/pt-br

Forno ultrarrápido

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
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