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Toda vez que entramos em gráfica ficamos 
convictos que essa foi a melhor de todas as 227 
edições mensais e ininterruptas produzidas até 
hoje. Mas fica a certeza que a próxima será ainda 
melhor, pois o desafio é o combustível que nos 
move. E enquanto não começamos a edição de 
maio, te convido a ler essa edição de abril que está 
simplesmente sensacional.

A começar com a matéria principal e exclusiva 
de como alguns aventureiros estão agindo de 
forma irresponsável e leviana na multipropriedade. 
Isso pode macular o principal modelo de expansão 
da hotelaria nacional. 

Confira uma entrevista exclusiva com Marco 
Ferraz, Presidente da CLIA Brasil e ele fala dos 
impactos da pandemia da COVID-19 nos cruzeiros 
marítimos. Saiba porque Canela (RS) está atraindo 
tantos empreendimentos hoteleiros e como o 
achatamento dos salários está afastando a mão 
de obra hoteleira. A todos uma ótima leitura e 
podem ter certeza que a edição de maio será a 
melhor de todas.

A melhor de todas as edições
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Conteúdo de qualidade
“A Revista Hotéis é um meio de comunicação muito forte no Brasil. Não apenas por produzir 

conteúdo de qualidade para o segmento hoteleiro, trazendo notícias e informações, 
claras, precisas e exclusivas para quem atua nesse setor, mas também por nos dar 

um exemplo de seriedade e compromisso em sua atuação. A Wyndham Hotels & Resorts, tem muita 
admiração pela revista e por sua direção. Acreditamos que profissionais que atuam preservando a 
pluralidade, valorizando pessoas e aliado a excelência técnica, chegarão ao patamar de destaque. 
Obrigado a toda equipe da Revista Hotéis, por nos presentear com análises profundas e tendências que 
nos ajudam a ser profissionais preparados para os desafios do mercado.”

Diretor de Novos Negócios Cone Sul da Wyndham Hotels 
& Resorts

Armando Ramirez
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Próxima temporada promete 
mar calmo para os cruzeiros 

marítimos
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A última temporada de cruzeiros 
marítimos no Brasil (2019/2020) injetou 
R$ 2,24 bilhões para a economia nacional 
e gerou cerca de 34 mil empregos. 
Os dados da temporada de 2021/2022 
(que termina dia 18 de abril) ainda não 
foram consolidados, mas é certo que a 
pandemia da COVID-19 trouxe um grande 
impacto negativo, pois os navios ficaram 
praticamente parados a maior parte do 
tempo. Estima-se, conforme estudo da 
CLIA Brasil em parceria com a FGV, que 
cada navio gera em torno de R$ 350 
milhões de impacto para a economia 
brasileira. A cada 13 cruzeiristas, um 
emprego é gerado. 

E mesmo na pandemia, viajar de 
cruzeiros é seguro, desde que se tome as 
medidas de segurança. De um total de 
aproximadamente 130 mil passageiros 
transportados, entre 5 de novembro e 3 de 
janeiro de 2021, cerca de 1.100 casos foram 
confirmados, o que representa menos de 1% 
do total das pessoas atendidas (incluindo 
hóspedes e tripulantes). A temporada 
2022/2023 já possui oito navios confirmados 
e as perspectivas de retomada desse 
setor vital para o turismo são muitos boas. 
Confira nessa entrevista com Marco Ferraz, 
Presidente da CLIA Brasil - Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos.

Revista Hotéis - Quais foram os impactos 
que a pandemia da COVID-19 trouxe para os 
cruzeiros marítimos?

Marco Ferraz - Ainda não temos esses dados 
consolidados do Brasil, mas os cruzeiros foram 
um dos setores mais afetados pela pandemia e 
os desafios são diários. Passamos por diversos 
momentos difíceis com responsabilidade, 
resiliência e muito trabalho focado nas 
pessoas, no meio ambiente, no compliance e 
nas comunidades. Esse foi o principal ponto 
de trabalho da CLIA e seus membros desde o 
início da pandemia da COVID 19. Com medidas 
respaldadas por médicos, cientistas e 
especialistas, sempre aptas a adaptações de 

acordo com o cenário e com as exigências de 
cada país, nossa indústria atravessou os dias 
desafiadores e, hoje, contabiliza mais de seis 
milhões de cruzeiristas embarcados em todo o 
mundo, desde a retomada das operações em 
julho de 2020.

R.H - As medidas tomadas pelo Governo 
federal foram suficientes para amenizar os 
danos provocados pela pandemia ou faltou 
atenção ao setor?

M.F - São muitos os pleitos, mas o Ministério 
do Turismo tem sido grande parceiro do setor 
de turismo e de cruzeiros, principalmente no 
trabalho em prol da Temporada de Cruzeiros, 
tanto para que ela fosse aprovada e iniciada 
em novembro de 2021, quanto recentemente, 
no esforço conjunto para que ela continuasse 
seu curso, gerando milhares de empregos e 
trazendo impactos bilionários para a economia 
do Brasil. Também posso citar outros pleitos 
como medidas Provisórias que ampararam o 
trade, além da redação da MP do IRRF – uma 
importante pauta que está em andamento.

R.H - O que representa o setor de cruzeiros 
marítimos no Brasil? Qual é o volume de 
negócios gerados e empregos?

M.F - No Brasil, a última temporada 
(2019/2020) trouxe um impacto de R$ 2,24 bilhões 
para a economia nacional e gerou cerca de 34 
mil empregos, envolvendo uma extensa cadeia 
de setores, entre eles comércio, alimentação, 
transportes, hospedagem, serviços turísticos, 
agenciamento, receptivos e combustíveis, entre 
muitos outros. Estima-se, conforme estudo da 
CLIA Brasil em parceria com a FGV, que cada 
navio gera em torno de R$ 350 milhões de 
impacto para a economia brasileira. A cada 13 
cruzeiristas, um emprego é gerado. Ainda não 
temos os dados desta temporada.

R.H - No último dia 5 de março recomeçou 
a temporada de cruzeiros marítimos no Brasil. 
Até quando vai durar essa temporada, quanto 
e quais serão os navios operando, os roteiros 
e os destinos?

M.F - A temporada acontece até 18 de 
abril, com quatro navios. Serão 19 roteiros que 
passarão por oito destinos dos Estados de 
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Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, 
incluindo Balneário Camboriú, Itajaí, Porto 
Belo, Santos, Ilhabela, Rio de Janeiro, Angra 
dos Reis/Ilha Grande e Búzios, que estão 
totalmente alinhados para implementar 
rigorosos protocolos de segurança que 
valorizam a saúde das pessoas e garantem 
a alta qualidade das experiências oferecidas 
aos cruzeiristas.

“Os cruzeiros marítimos seguem 
rigorosos protocolos de segurança 
sanitária para evitar contaminação”

R.H - A temporada já havia começado, 
mas em razão de alguns casos detectados 
de COVID-19 a bordo de alguns navios, as 
operações foram suspensas e gerou transtornos 
aos passageiros. Como foi equacionado isso?  

M.F - Dada o alto nível dos protocolos e a 
taxa excepcionalmente alta de vacinação 
exigida a bordo, a incidência de doenças 
graves é drasticamente menor do que em 
terra, e as hospitalizações têm sido raras. 

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

R.H - Quais são as medidas de segurança 
sanitária que estão sendo tomadas para evitar 
novamente a contaminação dos passageiros e 
o risco de ter que parar a operação novamente?

M.F - Os cruzeiros são o único segmento do 
turismo que exige uma abordagem robusta 
em várias camadas aos protocolos de saúde e 
segurança que abrangem toda a experiência – 
incluindo testes negativos antes do embarque; 
testes regulares da tripulação; um ambiente 
onde quase todas as pessoas são vacinadas; 
limpeza contínua de todos os espaços públicos 
e quartos de hóspedes/tripulação; uso de 
máscaras, distanciamento social, ventilação 
e outras medidas que especialistas em saúde 
pública de todo o mundo endossaram. Como 
resultado, a incidência de COVID-19 a bordo 

de navios de cruzeiro é uma fração do que 
ocorre em terra e as hospitalizações são 
extremamente raras. 

Nas excepcionais ocasiões em que 
é necessário tratamento médico para 
passageiros ou tripulantes, os navios de 
cruzeiro têm instalações médicas, de 
isolamento e quarentena no local e planos 
de resposta abrangentes usando recursos 
privados em terra para evitar qualquer ônus 
para os portos ou comunidades.

• Vacinação completa obrigatória para 
hóspedes e tripulantes (elegíveis dentro do 
Plano Nacional de Imunização).

• Testagem pré-embarque (PCR até três dias 
antes ou Antígeno até um dia antes da viagem).

• Testagem frequente de, pelo menos, 10% 
dos hóspedes e tripulantes.

• Capacidade reduzida a bordo para facilitar 
o distanciamento social de 1,5m entre grupos e 
permitir a distribuição de cabines reservadas 
para isolar casos potenciais.

• Uso obrigatório de máscaras.
• Preenchimento de formulário de saúde 

pessoal (DSV – Declaração de Saúde do Viajante).
• Ar fresco sem recirculação, desinfecção e 

higienização constantes.
• Plano de contingência com equipe 

médica especialmente treinada e estrutura 
com recursos modernos para atendimento de 
hóspedes e tripulantes.

• Medidas de rastreabilidade e comunicação 
diária com a ANVISA, Municípios e Estados.

Protocolos vigentes no Brasil

“A temporada 2022/2023 já possui 
oito navios confirmados e com 
isso, ultrapassaremos os níveis de 
2019 com embarcações maiores e 
navegando por mais tempo”

R.H - Como essa temporada está começando 
somente no mês de março, o que se pode 
esperar? Já será um alento para o setor iniciar 
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a recuperação? E o que espera a temporada 
de 2023?

M.F – Até o dia 18 de abril, esperamos 
embarcar muitos cruzeiristas. Teremos os 
dados oficiais no estudo da Temporada, que 
lançamos em agosto. A temporada 2022/2023 
já possui oito navios confirmados. Com isso, 
ultrapassaremos os níveis de 2019 – com 
embarcações maiores e navegando por mais 
tempo - apenas uma temporada depois da 
pandemia. A MSC confirmou cinco navios e a 
Costa terá três embarcações dedicadas ao 

Brasil e outros dois navios farão rotas de longo 
curso que passarão por aqui.

R.H - Quais são os principais gargalos 
enfrentados pelos cruzeiros marítimos para 
crescer ainda mais no Brasil? A infraestrutura 
é compatível? E quais são os pleitos da CLIA 
Abremar juntos as autoridades?

M.F - Tivemos e temos muitos desafios 
para tornar o Brasil atrativo para diversas 
companhias do mundo. A infraestrutura é um 
dos principais focos do trabalho da CLIA, para 

O MSC Seaside é um dos navios cruzeiros que estão participando da temporada 2021/2022 no Brasil
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mesmo pacote. É a garantia de uma viagem 
tranquila e completa, e a certeza de todos – 
famílias, solteiros, casais e amigos – tenham 
momentos de diversão, independente do 
perfil. Além disso, caminhamos todos juntos. 
Nossos estudos revelam que quase 92% dos 
cruzeiristas deseja realizar uma nova viagem 
de cruzeiro, e 87% querem retornar ao destino 
de escala, índice que reforça o papel da 
viagem de cruzeiro como uma vitrine para os 
viajantes conhecerem diversos destinos de 
maneira dinâmica e voltarem em um outro 
momento. Sobre uma possível insegurança por 
parte das pessoas, os embarques que estão 
acontecendo com sucesso são um exemplo.

Com medidas respaldadas por médicos, 
cientistas e especialistas, sempre aptas a 
adaptações de acordo com o cenário e com 
as exigências de cada país, nossa indústria 
atravessou os dias desafiadores e, hoje, 
contabiliza mais de seis milhões de cruzeiristas 
embarcados em todo o mundo, desde a 
retomada das operações em julho de 2020. 
Seguimos reforçando o alto grau de segurança 
das viagens, que é comprovado a cada novo 
embarque realizado com sucesso pelos quatro 
cantos do mundo e, inclusive, no Brasil. Além 
disso, nosso trabalho segue com muito critério 
para que as experiências que oferecemos 
continuem sendo memoráveis.

R.H – Qual futuro você enxerga para os cruzeiros 
marítimos em relação a sustentabilidade? 

M.F - Nosso presente e nosso futuro também 
são pautados pela responsabilidade ambiental. 
Embora os cruzeiros tenham sido um dos setores 
mais afetados pela pandemia, as Companhias 
continuam se destacando no desafio de 
desenvolver novas tecnologias ambientais que 
beneficiem toda a indústria de navegação e 
mais de 23,5 bilhões de dólares estão sendo 
investidos nisso. De acordo com um recente 
estudo lançado pela CLIA Global, os membros 
da entidade têm a meta de reduzir as emissões 
de carbono em 40%, até 2030, e zerá-las até o 
ano de 2050. Além disso, quatro navios movidos 
a GNL (gás natural liquefeito) foram lançados 
recentemente e outras 22 embarcações foram 
pedidas ou estão em construção.

“Nossa indústria atravessou 
os dias desafiadores e, hoje, 
contabiliza mais de seis milhões 
de cruzeiristas embarcados em 
todo o mundo”

M.F - Os Cruzeiros, além de serem uma 
viagem segura, continuam com a vantagem 
de aliar custo, benefício, segurança e muito 
entretenimento em um mesmo produto. 

Eles englobam, de uma só vez, transporte, 
hospedagem, entretenimento, alimentação e 
uma vista diferente a cada dia, tudo em um 

que o Brasil seja cada vez mais atrativo para os 
cruzeiristas e para as companhias marítimas. 
Continuamos nossos esforços neste sentido e, 
também, na busca por novos destinos com boa 
infraestrutura - Penha e Ilha do Mel são alguns 
que estão em estágio avançado nas tratativas.

Sabemos que existe um longo caminho 
pela frente, mas já contabilizamos recentes 
avanços. Por exemplo, nesta temporada 
vigente, já pudemos contar com cinco 
portos de embarque: Santos, Rio de Janeiro, 
Salvador, Itajaí e Maceió (este último com um 
terminal recém-inaugurado). Queremos mais 
e sabemos do nosso enorme potencial a ser 
explorado. Temos 42 Companhias Marítimas e 
todas estão aptas para vir para cá. Até 2027, 
entrarão em operação 93 novos navios e 
eles precisarão de destinos. Estamos fazendo 
nosso trabalho que o Brasil seja um candidato 
para recebê-los, se possível, e assim ampliar a 
oferta para os cruzeiristas brasileiros.

R.H - Os cruzeiros marítimos eram muito 
ligados a glamour e só viajava a classe alta, 
mas se popularizou no Brasil e hoje uma gama 
grande de pessoas podem desfrutar desse 
que muitas vezes é um sonho. Com foi essa 
“virada de chave” e como o setor se prepara 
para reinventar agora diante do receio que 
muitas pessoas ainda têm de aglomerações 
por causa da pandemia?
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Shift Mobilidade Corporativa 
anuncia investimento em frota 
elétrica e nova comunicação

Nonius anuncia fusão com a 
Criton, empresa de aplicativos 
para hóspedes

A Shift Mobilidade Corporativa, empresa que 
atua há dez anos em todo o Brasil oferecendo 
as melhores soluções em logística de transporte 
terrestre, atendimento a hotéis, entregas, 
fretamento contínuo empresarial e aviação 
executiva, anuncia investimento para ampliação 
de sua frota que, até o próximo mês, já contará 
com 20 novos sedans de luxo, o que representa 
um investimento na ordem de R$ 2,5 milhões. Até 
o fim do próximo ano, a expectativa é que 20% 
de toda a frota da empresa já seja composta por 
veículos elétricos, o que demandará outros R$ 3 
milhões de investimento. 

Além do investimento na renovação e 
ampliação da frota, a Shift Mobilidade Corporativa 
está reposicionando sua marca e revisitando 
toda a comunicação B2B e B2C. Mais leve, jovial e 
com mais cores, todo material está sendo refeito, 
inclusive o site que abrigará um novo portal de 
reservas. Atendendo em todo o Brasil e com todo 
tipo de veículo, cada cliente conseguirá acessar 
seus acordos comerciais, certificando-se das 
condições negociadas de valores e prazos.

Ainda que a demanda esteja tímida atualmente, 
a Shift, prevendo e acompanhando o calendário 
dos eventos corporativos e aquecimento dos 
negócios, já iniciou a contratação de novos 
colaboradores e está em fase de conclusão de 
migração com o Wooba e iniciando integração 
com Inteegra, tudo para facilitar a gestão dos 
serviços contratados e garantir a transparência 
em todas as etapas do processo.

A Nonius, fornecedora global de soluções 
de tecnologia para o setor de hospitalidade, 
anunciou que adquiriu a Criton, a maior empresa 
do Reino Unido que fornece aplicativos móveis 
para hóspedes de hotéis independentes. A 
fusão da Criton com a GuestU, a solução 
móvel da Nonius, criará uma oferta inigualável 
no setor hoteleiro, permitindo que fusão 
atenda melhor um mercado que tem crescido 
exponencialmente desde o início da pandemia 
em 2020. A Nonius recentemente desenvolveu 
a plataforma GuestU incrementando o 
Nonius Hub, que permite aos hotéis acessar 
múltiplas integrações dentro de um só 
aplicativo, oferecendo aos seus hóspedes uma 
experiência digital mais aprofundada.

A Criton fundada em 2016 por Julie Grieve, que 
continuará como diretora da empresa, fornece 
aplicativos personalizados para hóspedes 
em mais de 300 estabelecimentos, incluindo 
hotéis e apartamentos com serviços, o que 
lhes permite oferecer uma estadia totalmente 
digital. Na pandemia houve um crescimento 
significativo na demanda pelo produto da 
Criton, uma vez que os hotéis se depararam com 
o desafio de atender à demanda dos hóspedes 
por soluções contactless que permitem um 
check-in mais rápido, uso de chave móvel 
para que os hóspedes possam ir diretamente 
ao quarto e fazer pedidos online pelo celular. 
A integração das soluções móveis servirá 700 
hotéis e apartamentos em todo o mundo. 

Nonius investe em tecnologia móvel para o setor 
de hospitalidade

Carolina Mantovani e Renato Kiste, ambos da Shift 
Mobilidade Corporativa, durante o LACTE17, em São Paulo
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Pousadas em Monte Verde terão 
certificação socioambiental

As pousadas Jardim da Mantiqueira e 
Pedras e Sonhos, em Monte Verde (MG), após 
a visita da gestora Ambiental Kerolyn Márcia 
Ribeiro dos Santos, que realizou com critérios 
todos os ajustes para certificar ambas 
as pousadas, receberam os diretores do 
Instituto Chico Mendes de Responsabilidade 
Socioambiental, Vito Passera Milano e Clarice 
Soares Milano. Ambas adotaram políticas e 
práticas sustentáveis como a compra de mais 
70% de seus produtos de fornecedores locais 
e regionais, sendo 95% dos colaboradores das 
cidades vizinhas a Monte Verde. Latas, vidros 
e plástico serão separados e vendidos para 
reciclagem. O valor arrecadado com a venda 
será destinado a um caixa central para os 
funcionários que poderão utilizar os recursos 
para a compra de remédios e medicamentos, 
material escolar para os filhos, além de outros 
itens de primeira necessidade.

As pousadas ainda terão compostagem 
de lixo úmido e seco que irá se transformar 
em adubos que serão aproveitados nos 
jardins de ambos os empreendimentos 
hoteleiros. As roupas de cama, lençóis, toalhas 
e outros itens serão lavados com produtos 
totalmente biodegradáveis. Também estão 

sendo estudadas medidas a curto prazo para 
aproveitamento das águas da chuva e para 
implantação de energia solar, o que resultará 
em economia de mais 80%, em água e luz. E os 
kits de amenities estão sendo produzidos com 
aroma especial e fragrâncias que não agridem 
o meio ambiente.

Em breve, todos os hóspedes receberão 
instruções de como podem colaborar e serem 
parte do movimento Lixo Zero. As pousadas 
estão em processo de certificação, e assim que 
o relatório de impacto socioambiental ficar 
pronto, servirá como modelo para promover 
ainda mais esse tipo de ação em outros 
estabelecimentos da região. O Instituto Chico 
Mendes tem mais de 20 anos e já certificou 
mais de 300 empresas multisetoriais.

Hot Beach Olímpia recebe o selo 
de Empresa Amiga do Autista

O Hot Beach Olímpia tornou-se o primeiro 
parque aquático do Brasil a receber o selo de 
Empresa Amiga do Autista, após capacitar 
150 colaboradores para melhor acolhimento 
do público portador de TEA - Transtorno do 
Espectro Autista. Além do treinamento das 
equipes da linha de frente do atendimento 
ao público, a ação envolverá obras de 

As pousadas Jardim da Mantiqueira e Pedras e Sonhos aguardam chancela do 
Instituto Chico Mendes
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acessibilidade e a elaboração de material 
didático, como um guia sensorial das atrações 
do parque e um manual de protocolos. 

Também foram espalhadas pelo parque 
placas de atendimento prioritário que já 
incluem o laço que simboliza o autismo, 
presente também em uma pulseira de 
identificação, reconhecendo o direito aos 
portadores do transtorno a usufruir de 
diferenciais como vagas de estacionamento e 
ao desconto de 50% na compra de ingressos. 
No mês de abril é esperada a conclusão de 
todas as fases da adaptação, quando novos 
serviços e áreas acessíveis serão introduzidos, 
com destaque para a instalação de uma sala 
de descompressão e a produção do guia 
sensorial, que mapeará todos os espaços 
adaptados para pessoas com TEA. O guia trará 
uma breve descrição de cada atração e do 
estímulo oferecido: tato, olfato, paladar, visão 
e audição, e os níveis dos sistemas vestibular, 
que permite que se tenha noção de movimento, 
e proprioceptivo, que controla os músculos e 
articulações evitando que o corpo se choque 
com algum objeto. A iniciativa tem a chancela 
da Incluir Treinamentos, empresa dirigida 
por Amanda Ribeiro, que se especializou 
em Intervenção Precoce do Autismo pelo 
CBI of Miami (Child Behavior Institute), para 

Beach Park recebe Certificação 
de Gestão Ambiental ISO 14001

O complexo de entretenimento e 
hospitalidade em Aquiraz (CE) recebeu em 
fevereiro o Certificado de Gestão Ambiental 
ISO 14001 que visa orientar a implementação 
de sistemas de gestão ambiental em 
empresas com compromisso de ampliar os 
negócios reduzindo o impacto ambiental. 
Entre os parques aquáticos, o Acqua Beach 
Park Resort é o único no Brasil que atende 
todas as exigências ambientais internacionais 
de responsabilidade com a natureza para 
receber tal certificado. A primeira certificação 
do complexo aconteceu em 2016 e a cada três 
anos são realizadas auditorias para checar se 
as normas estão sendo cumpridas e fazer a 
renovação do certificado.

A obtenção e renovação do certificado é 
resultado da implantação do SGA – Sistema 
de Gestão Ambiental, com diversas práticas 
adotadas pelo empreendimento. Entre essas 
ações está o projeto de compostagem em que 
o Beach Park encaminha os resíduos verdes 
(palhas, podas, cocos e troncos de coqueiros) 
para a Usina Ambismart. O programa que está 
sendo implementado por etapas, começou 
em agosto de 2021 e está previsto para 
ser concluído em outubro de 2022, quando 
tanto os resíduos verdes, quanto os resíduos 
orgânicos (sobras de alimento) produzidos 
pelo parque e pelos quatro hotéis do complexo 
serão encaminhados à Usina e transformados 
em adubo.

aprender a lidar com as necessidades do 
filho, Arthur Ankowski, hoje com cinco anos. 
Além do parque aquático, a parceria envolve 
adequações nos quatro resorts do complexo, 
o que transformará o Hot Beach na primeira 
rede hoteleira brasileira certificada.

Responsabilidade socioambiental
A coleta seletiva também é uma prática 

adotada no Beach Park, sendo 74% dos resíduos 
gerados (cerca de 626 toneladas) enviados 
para reciclagem ou reaproveitados. Para o 
trabalho de triagem e compactação desses 

Ação iniciada com a capacitação de 150 colaboradores 
também envolverá obras de acessibilidade e a elaboração 

de material didático 
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Capacitação consciente
O Beach Park em parceria com a Associação 

Porto das Dunas realiza diversas ações em prol 
do meio ambiente, como limpeza de praias e 
plantio de mudas para a recuperação da foz do 
Rio Pacoti. O empreendimento também investe 
em capacitação de toda equipe para manejo 
de animais marinhos em ações que envolvem 

Hotel Juma Amazon Lodge 
aposta em sistema de biogás

Constantemente preocupado com o meio 
ambiente, o Juma Amazon Lodge, que fica as 
margens do Rio Negro no Amazonas, decidiu 
adotar mais uma solução sustentável. Trata-se da 
construção de um sistema de biogás que adota 
o HomeBiogas 7.0, um biodigestor autônomo 
alimentado com resíduos orgânicos e esterco 
animal. O equipamento, que não precisa de 
energia elétrica para funcionar, é capaz de gerar 
gás de cozinha e fertilizante líquido. Todos os dias, 
o sistema pode ser alimentado com até 10 kg de 
resíduos orgânicos e 60 kg de esterco animal. 
Esses materiais são capazes de gerar, diariamente, 
de cinco a sete horas de fornecimento de gás 
de cozinha. Além de ser uma solução altamente 
sustentável para gestão e tratamento de resíduos 
orgânicos, o sistema de biogás do Juma Amazon 
Lodge reduz até oito toneladas de emissões de 
carbono por ano. 

Cercado pela exuberante selva amazônica, 
em Autazes, a 100 quilômetros de Manaus (AM), o 
hotel possui bangalôs construídos sobre palafitas 
na copa das árvores e também oferece ambientes 
exclusivos e atrações integradas à mata, sempre 
respeitando a natureza. No total, o Juma Amazon 
Lodge conta com 19 acomodações – seis bangalôs 
com vista para a floresta, 11 voltados para o Rio 
Juma. O hotel também tem piscina, restaurante, 
redário e museu com informações sobre a 
Amazônia. Além disso, o complexo organiza 
passeios pela região com guias especializados.

o monitoramento dos ninhos de tartarugas e 
desencalhes de mamíferos na praia.

materiais é feito o trabalho de incentivo com 
ex-catadores de Aquiraz (CE), revertendo a 
renda proveniente da reciclagem para esses 
trabalhadores. Em relação ao uso de recursos 
naturais, cerca de 98% da energia consumida 
no parque são de fontes renováveis adquiridas 
no mercado livre, a meta é chegar a 100% do 
uso de fontes renováveis ainda esse ano. Além 
disso toda água proveniente dos chuveiros e 
da cozinha é encaminhada para uma ETE – 
Estação de Tratamento de Efluentes que gera 
6.123m³ por mês (equivalente ao abastecimento 
de um bairro de dois mil habitantes) de água 
para irrigação.

Complexo turístico investe em ações e capacitação da 
equipe para práticas socioambientais

Cozinha do Juma Amazon Lodge vai ser abastecida pelo biodigestor 
que usa resíduos orgânicos
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Baixa remuneração oferecida pela hotelaria afeta as contratações
Com a pandemia da COVID-19, muitos colaboradores que perderam o emprego migraram para outras 
áreas com jornadas de trabalho mais flexíveis e maior remuneração. Com isso, muitas vagas estão 

sendo preenchidas por profissionais pouco experientes, o que pode comprometer os serviços

A recepção é o primeiro contato do hóspede, por isso exige colaboradores bem treinados e capacitados

Se além de português você tivesse um outro 
idioma fluente, seja ele inglês ou espanhol, 
se sujeitaria a trabalhar sob muita pressão 
ganhando pouco mais de três salários mínimos 
mensais com jornada de trabalho de 6 x 1, ou 
seja, trabalha seis e descansa um dia durante 
a semana? Essa é a realidade que se apresenta 
em vários hotéis brasileiros quando contratam 
um colaborador para a recepção, a área que 

tem o primeiro contato com o hóspede. Então 
o que esperar de motivação? Ainda mais nas 
novas gerações que querem crescimento 
rápido na carreira e não se apegam muito 
a fidelização a empresa, como acontecia 
antes com outras gerações. E não é somente 
na área de recepção que está acontecendo 
esse ‘arrocho salarial’, pois na governança 
não é diferente. Antes da pandemia a meta 
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nas grandes redes era arrumação diária de 
14 apartamentos, mas hoje já se sabe que a 
pressão aumentou para até 20 apartamentos, 
pois o quadro de colaboradores está enxuto, 
assim como em várias outras áreas. Mas 
aumentar o quadro de colaboradores, assim 
como os salários também não está sendo 
tarefa fácil para os meios de hospedagem, pois 
a grandiosa maioria das unidades das redes 

são de investidores e a pressão por resultados 
está cada vez maior. E mesmo para os hotéis 
independentes equilibrar salários e diárias, não 
é uma tarefa fácil, conforme mostra pesquisa 
elaborada pelo Consultor hoteleiro Mario Cezar 
Nogalez, tomando como base dados do CAGED 
e o InFOHB. Foi detectado grandes alterações 
de faturamento e diária-media nos meios de 
hospedagem na pandemia da COVID-19 para 
recepcionistas e camareiras. “Na comparação 
de 2019 com 2021, a diária média brasileira 
teve uma variação negativa de -17% e a maior 
variação negativa foi na cidade de São Paulo 
que chegou a -23,98%. A menor variação foi 
constatada em Vitória (ES) com um saldo 
positivo de 9,4%. Na média brasileira em 2019 
eram necessárias 6,1 diárias para pagar a 
média salarial de recepcionistas e camareiras. 
Já em 2021 foram necessárias 6,6 diárias, ou 
seja, o custo aumentou. O funcionário mais caro 
se encontrava na cidade de Vitória, naquela 
época era necessário 8,8 diárias para pagá-
lo. Já em 2021 a cidade onde um funcionário é 
mais caro é a cidade de Porto Alegre, pois são 
necessários atuais 9,4 diárias para poder ter 
um colaborador”, explica Nogalez.

Desafios da pandemia
Segundo ele, na variação nacional, 

recepcionistas recebem relativamente mais 
salários que as camareiras já que esta variação 
foi de 5,31% para a recepção. A média nacional 
é de R$ 1.462,74 para recepcionistas e R$ 
1.388,92 para as camareiras. As maiores médias 
nacionais destas funções ficaram para a cidade 
de Porto Alegre com R$ 1.770,50 e São Paulo com 
uma média de R$ 1.662,05. Já a cidade com 
menor média salarial para estas funções está 
na cidade de Fortaleza com R$ 1.226,37.

Rafael França, um dos mais conhecidos 
Headhunters do Brasil na contratação de 
executivos hoteleiros, com mais de 28 anos 
de consultoria no setor, afirma que: “Em 
razão da pandemia da COVID-19, houve uma 
considerável redução dos salários na hotelaria. 
Os temporários foram em grande parte 
substituídos pelas cooperativas, e a qualidade 
caiu consideravelmente. Muitos meios de 
hospedagem adotaram a prática de remunerar 
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por baixo da média de mercado, todos os 
cargos, operacionais e executivos. Com isso, a 
reposição dos cargos contratados está sendo 
com baixos salários e a situação preocupa. 
Muitas funções precisam ser ocupadas por 
profissionais experientes e lamentavelmente, 
ainda poucos hotéis enxergam esta realidade. 
E nas contratações dos executivos, predomina 
o modelo de Pessoa Jurídica, principalmente 
redes e independentes brasileiros, nas 
internacionais, adotam o regime de CLT”, 
esclareceu França. 

Daniel Battistini, Coordenador do CAPIH - 
Comissão dos Administradores de Pessoal 
da Indústria Hoteleira vê como temerário 
afirmar que a remuneração do setor hoteleiro 
é baixa, tendo em vista as diferenças entre os 
vários tipos de empreendimentos que temos 
no segmento de hospedagem. “Na minha 
percepção, a pandemia trouxe desafios que vão 

além da remuneração ou benefícios. As pessoas 
passaram a ter uma visão diferente sobre 
qualidade de vida, relação do trabalho com a 
vida pessoal, enfim, coisas que aparentemente 
eram deixadas de lado passaram a ter mais 
relevância e o nosso setor, por envolver o 
trabalho aos finais de semana, aos feriados, 
poucos dias livres no mês, etc, acabou sendo 
afetado por esse movimento, que está ocorrendo 
no mundo todo e não só no Brasil. A hotelaria 
sofreu demais com os fechamentos parciais 
ocorridos durante a pandemia e, mesmo com 
todos os esforços, acabou realizando muitos 
cortes nas equipes. Muitas pessoas que saíram 
durante essa fase acabaram conhecendo 
outros mercados, se tornaram empreendedores 
ou encontraram outras fontes de renda e não 
quiseram mais voltar a trabalhar no setor, muito 
em consonância com os motivos expostos”, 
disse Battistini.
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A baixa remuneração e alta carga de trabalho está desestimulando a contratação das camareiras 
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Hotelaria ainda encanta
Mesmo com piso salarial pouco atrativo, o 

segmento hoteleiro ainda atrai colaboradores e 
Nogalez explica porque: “Muitos jovens procuram 
hotéis como primeiro emprego, por isso esse setor 
tem facilidade de contratação no mundo inteiro. 
Imigrantes procuram em hotéis e restaurantes 
vagas porque sabem que é neste mercado que 
a contratação é mais fácil, afinal de contas, 
nacionais preferem jornada de trabalho menores 
e folgas nos finais de semana, ou seja, não se trata 
de uma questão brasileira. Pessoas que gostam 
de prestar serviços ou sonham em trabalhar 
em hotéis, não se importam em trabalhar por 
turnos ou folgar em escala 6x1. Obviamente que 
há meios de melhorar esta escala de folga com 
olhar mais holístico e obviamente que melhores 
salários atrairiam outros públicos. E ao contrário 
do que muita gente imagina, é mais difícil repor 
funcionários da linha de frente que já foram 
especializados e treinados pelos próprios hotéis 

que executivos. Por este motivo há uma grande 
dificuldade em repor uma governanta ou uma 
camareira mais do que o gerente geral, isto 
porque os treinamentos levam tempo para que 
cheguem ao nível de produção e qualidade que 

Mario Cezar Nogalez: “Muitos jovens procuram hotéis 
como primeiro emprego, por isso esse setor tem 

facilidade de contratação no mundo inteiro” 
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o meio de hospedagem já está acostumado”, 
concluiu Nogalez.

Assim como acontece em muitas outras 
profissões, o piso salarial do hoteleiro não é o 
mesmo para todo o País, pois varia de acordo 
com a região onde o profissional está localizado. 
Cada sindicato define os salários conforme as 
convenções coletivas e acordos realizados junto 
aos empregadores. “Embora o estado de São 
Paulo tenha a maior média salarial para o setor, 
não temos hoje remunerações que empolguem 
ou motivem o trabalhador a buscar o setor de 
hotelaria. A contrapartida daquilo o que se exige 
de um profissional não é atendida em forma de 
uma remuneração justa. Houve uma redução 
dos salários, com a inflação violenta que temos 

enfrentado, a hotelaria sofreu muito, por essa 
razão, inclusive, não se consegue atrair ou 
manter esses profissionais no setor. Por outro 
lado, a hotelaria também não têm conseguido 
lucrar, entendemos isso. Há muito tempo que 
o setor não consegue aumentar o valor médio 
das diárias em meios de hospedagem. Existe 
uma demanda que é pequena para o número 
de ofertas. A renda média do brasileiro diminuiu. 
Isso impacta completamente o negócio hoteleiro, 
que não arrecada o suficiente para fazer frente 
aos seus custos.  Não é justo que o trabalhador 
seja penalizado, uma vez que o capital humano 
é essencial para que tudo funcione de maneira 
adequada, mas para a hotelaria ir bem precisa 
haver um aquecimento da economia como 
um todo”, destaca Rubens Fernandes da Silva, 
Secretário geral do SINTHORESP - Sindicato 
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Está difícil repor até mesmo funções mais simples na hotelaria como mensageiros  
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dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, 
Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, 
Restaurantes do Estado de São Paulo.

Migração dos colaboradores
Como a pandemia teve um impacto forte e 

a ocupação dos hotéis e meios de hospedagem 
nesse período chegou a 5%, muitos trabalhadores 
foram demitidos. “Percebemos que muitos 
trabalhadores do setor que receberam as 
indenizações rescisórias voltaram para seus 
locais de origem, deixaram a hotelaria, migraram 
de setor. Muitos deles, inclusive, empreenderam 
em diversos segmentos, como no delivery de 
alimentos. Esse movimento foi percebido com mais 
força agora, na retomada. Os estabelecimentos 
que precisaram suspender contratos e reduzir 
carga horária reintegraram às suas equipes 
a maioria do quadro que conseguiu esperar e 
resistir à crise. Mas, pelo menos 50% do quadro 
dessas empresas precisou ser readmitido, e é aí 

que a falta de mão de obra qualificada passou a 
ser um gap”, destacou Rubens. 

Com essa migração de colaboradores para 
outros segmentos, Rubens é enfático em afirmar 
que: “Não existe mão de obra qualificada, treinada 
e disponível no mercado para atender a recente 
demanda do mercado. A gente nota que existe 
uma demanda importante de trabalhadores que 
busca a nossa escola de qualificação profissional 
justamente na intenção de preencher essas novas 
vagas que surgem no setor. Outros profissionais 
têm procurado se reciclar, mas é fato que a 
escassez de mão de obra qualificada ainda é uma 
dificuldade a ser superada. Temos dificuldade 
em encontrar trabalhadores qualificados para o 
setor até nas funções mais básicas. A exigência 
por qualificação, a carga horária diferenciada 
do setor e a remuneração dos trabalhadores 
influencia muito nisso. Se os salários não 
forem atrativos, para o trabalhador não vale à 
pena. Se durante a pandemia tivemos que nos 
desdobrar para preservar postos de trabalho, 
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com a retomada e a atual situação econômica, 
é urgente pensar em remunerações mais justas 
e na valorização da mão de obra no nosso setor. 
Mas isso está dentro de um conjunto de medidas 
que envolvem o aquecimento da economia e o 
incentivo ao turismo, sobretudo em São Paulo, 
que é reconhecidamente a capital dos negócios, 
mas tem muitos outros atrativos que precisam ser 
explorados”, lembrou Rubens.

Baixa retenção de talentos
O Consultor hoteleiro, Maarten Van Sluys 

disse que orientou muitos hotéis na pandemia 
a realizar uma seleção criteriosa de suas forças 
laborais, tentando manter o máximo possível de 
seus talentos para a retomada. “Infelizmente o 
que se viu em maior escala foram desligamentos 
nem sempre bem balizados na qualificação e no 
potencial mensuráveis de cada indivíduo, mas 
sim na relação antiguidade x faixas salariais mais 
altas dos hotéis entre outros critérios intuitivos. 
Como consequência os serviços pioraram, em 
alguns casos justificados pelo preconizado 
distanciamento social adotados nos hotéis. Com 
a baixa atratividade, já estamos presenciando 
o blecaute de mão de obra, com isso, hotéis de 
redes e independentes anunciando vagas ‘a 
granel’ para as diversas áreas. Nos processos 

seletivos decorrentes destas aberturas de vagas 
saltam aos olhos candidatos sem qualquer 
experiência pregressa no setor, baixa qualificação 
e nível educacional que não atinge os requisitos 
mínimos estabelecidos nas políticas anteriores 
de contratações destes hotéis”, revela Van Sluys.

Para ele, políticas de remuneração e benefícios 
precisam ser revisitadas afim de garantir serviços 
qualitativamente coerentes com as expectativas 
dos agora ainda mais exigentes clientes. O 
atendimento exemplar, a empatia, a entrega 
correta do que foi contratado serão o diferencial 
daqueles que se sobressairão em um mercado 
potencialmente algumas vezes mais competitivo 
que antes. Sem a observância de políticas 
corretas nas relações de trabalho e a valorização 
de seus recursos humanos este sucesso não 
poderá ser atingido. “Como forma de minimizar 
os efeitos desta desfavorável equação atual 
penso ser uma estratégia interessante a maior 
conexão das redes e hotéis independentes com 
os órgãos do sistema S de formação profissional 
e as faculdades de turismo e hotelaria no sentido 
de garimpar talentos. Em toda minha trajetória na 
gerencia geral dos mais diversos hotéis sempre 
atuei junto a estes e através destas interfaces 
recrutei excelentes forças laborais jovens e 
motivadas para se inserirem no mercado de 
trabalho”, concluiu Van Sluys.

Rubens Fernandes da Silva: “Com a pandemia 
muitos colaboradores de hotéis migraram para 
outros segmentos com jornadas de trabalho 

mais flexíveis e melhor remuneração”

Maarten Van Sluys: “Muitos hotéis não 
conseguiram reter seus talentos”
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Multipropriedade corre risco com a entrada de “aventureiros”
Alguns players estão entrando no principal modelo de expansão da hotelaria brasileira de 
forma abusiva, vendendo frações sem registro de incorporação imobiliária ou mesmo com 

a promessa de ser um produto de rentabilidade

A multipropriedade é um verdadeiro quebra cabeça onde as peças ou as frações devem se encaixar
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Muitas pessoas devem conhecer o ditado 
popular: “Devagar com o andor, o santo é de 
barro”. Esse cuidado se explica pelo fato de 
que o andor (instrumento em forma de padiola 
portátil geralmente de madeira e ornamentada 
utilizada em cortejos religiosos) pode estar 
podre ou comprometido pela ação dos cupins. E 
se a procissão seguir rápida, chacoalha o andor 
e o santo que é feito de barro cerâmico, pode 
cair no chão e se quebrar e ai acaba a procissão. 
Esse ditado serve perfeitamente no mundo dos 
negócios para quando alguém está indo além 
do razoável como está acontecendo no modelo 
da multipropriedade. Como essa é a principal 
alavanca para a construção de novos hotéis 
e um dos melhores negócios da construção 
imobiliária no Brasil, pois é possível vender um 
mesmo apartamento para até 52 donos, muitas 
empresas resolveram entrar. Desde 2018, o 
crescimento médio anual de lançamentos de 
nos empreendimentos é de 24% ao ano. Um 
cenário tão promissor, que é regulamentado 
pela Lei 13.777/2018 e que gerou um VGV – Valor 
Geral de Vendas em mais de R$ 28 bilhões no 
ano passado, conforme dados da Caio Calfat 
Real Estate, merece atenção para que continue 
crescendo de forma saudável e sustentável.

A multipropriedade turística tem possibilitado 
a centenas de milhares de famílias o sonho 
da casa de férias. É, portanto, um produto 
eminentemente de lazer voltado para o uso, 
não cabendo o argumento de venda para 
rentabilidade. Produtos de rentabilidade, seja ela 
fixa ou variável, são regulamentados pela CVM 
- Comissão de Valores Mobiliários e precisam 
ser autorizados por ela. Qualquer publicidade 
de empreendimentos fracionados nesse sentido 
deve ser combatida, já que não é a finalidade do 
produto. Mas o que está se vendo no mercado 
são algumas empresas que mesmo sem saber 
como funciona, estão entrando nesse negócio 
preocupadas somente com o lucro e cometendo 
um crime bastante sério. Nem sequer registro de 
incorporação possuem e esse é um documento 
essencial, pois garante que a construção de 
um imóvel está de acordo com os parâmetros 
da lei e devidamente validado para venda. Se a 
ação de venda e entrega do que foi prometido 
não deixar os investidores contentes, é simples, 
essas empresas aventureiras pelo lucro saem 

do negócio e vão procurar outras formas mais 
rentáveis, ou no linguajar popular, o pega bobos. 
E quem perde com isso são os players sérios 
que atuam nesse segmento e macula muito a 
imagem dessa alavanca de recursos hoteleiros, 
como aconteceu com o modelo condo hotel na 
época da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. 
Basta ir na região da Barra da Tijuca no Rio de 
Janeiro, em Belo Horizonte ou em outras granes 
capitais e ver o estrago que muitas construtoras 
e incorporadas fizeram e desapareceram. Com 
isso, houve muitos investidores lesados e a 
justiça está abarrotada de processos para julgar 
e tentar encontrar os culpados. 

Especulação imobiliária
E depois de tanto estrago na imagem do 

“tijolinho imobiliário” do condo hotel, a CVM – 
Comissão de Valores Mobiliários resolveu agir 
e disciplinar a questão, mas agora arrumar 
investidor nesse modelo de negócio está 
cada vez mais difícil. E isso pode acontecer 
com a multipropriedade, pois basta visitar 
Caldas Novas (GO), Olímpia (SP) ou mesmo 
Gramado (RS), que são os grandes destinos 
da multipropriedade do setor, e verá alguém 
oferecendo cota de multipropriedade com 
rentabilidade garantida. Mas fica a questão: 
Isso é o famoso papo de vendedor que está 
pensando somente na sua comissão de venda 
ou tem alguém por trás incentivando essa 
prática? Como essa venda na maioria das vezes 
é agressiva e de impacto, principalmente em 
casais que vislumbram destinos de férias, após 
a venda, muitas vezes conseguir o distrato não 
é tarefa fácil mesmo tendo a favor o artigo 49 
do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz 
claramente que o consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de sete dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto 
ou serviço. Mas na prática, muitas empresas 
dificultam ao máximo o distrato e basta fazer 
uma pesquisa em site como Reclame Aqui, do 
IDEC e ou do Consumidor.gov.br. 

O Manual de Melhores Práticas de 
Multipropriedades Turísticas, lançado em 2019 
pelo SECOVI/SP, e que está sendo atualizado, 
foi justamente para coibir essas práticas 
abusivas e nortear os futuros projetos. O 
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objetivo foi apresentar as diretrizes para 
o crescimento sustentável e equilibrado 
deste tipo de empreendimento, desde a sua 
concepção até a operação, passando por todo 
o processo de planejamento e desenvolvimento 
da obra. E visando firmar um compromisso de 
transparência entre os players do setor, a ADIT 
Brasil - Associação para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do Brasil lançou 
recentemente um manifesto ao mercado 
chamado Multipropriedade – Maturidade 
a um jovem e promissor mercado. E nele é 
mencionado que: A multipropriedade não é uma 
modalidade simples e necessita ser tratada de 
forma extremamente profissional, pois envolve 
diversas etapas de negócios bastante distintos, 
como incorporação imobiliária, técnicas 
de timeshare, gestão de carteira, hotelaria, 
administração condominial e trabalha com 
conceitos da economia compartilhada. 

O Presidente da ADIT Brasil, Caio Calfat, que 
também é Vice-presidente de Assuntos Turísticos 
e Imobiliários do SECOVI/SP, que deu uma 
grande contribuição para a regulamentação 

da Lei 13.777/2018 da multipropriedade se 
diz preocupado com os players que estão 
denigrindo a imagem dessa modalidade de 

A multipropriedade alavancou o desenvolvimento da cidade de Olímpia (SP)

Caio Calfat: “Qualquer novo player que deseja 
entrar nesse modelo de negócio deve conhecer 

a fundo a lei de multipropriedade”
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negócio e aconselha. “Qualquer novo player 
deve conhecer a fundo a lei de multipropriedade, 
o manual de multipropriedade, pois ali ele irá 
conhecer quais são os prestadores de serviço 
e quais as fases que ele terá de percorrer 
para desenvolver a multipropriedade da 
forma correta, e quem e quando ele deve 
procurar. O arquiteto, o consultor, o advogado, 
a rede hoteleira, o comercializador. É essencial 
ter informação da hotelaria e do setor de 
incorporação e conhecer, por exemplo, a lei 
de incorporações imobiliárias, a 4591/64. Deve 
conhecer a lei geral do turismo, deve conhecer a 
parte jurídica, que envolve desde a formulação 
do memorando-incorporação até os contratos 
com compradores, operadores hoteleiros, 
enfim, tudo que está explicado no manual. Em 
mercados tão jovens, um aventureiro é capaz de 
contaminar players sérios”, enfatiza Calfat.

Registro de incorporação é essencial
Ele deixa um alerta para quem deseja adquirir 

uma cota de multipropriedade. “O mesmo deve 
exigir na assinatura do contrato o registro de 
incorporação, mas se não existe esse registro, 
pode ser feita uma denúncia do Ministério 
Público, como no caso da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários que será obrigado a atuar. E 
nesse caso é muito provável que se peça a prisão 
do responsável pela incorporadora e também 
deve acontecer o embargo do empreendimento 
vendido sem incorporação. Então a fiscalização 
quem faz é o próprio comprador. Ele entra no 
site do empreendimento, no site do registro 
imobiliário, e não encontrando o registro de 
incorporação, ele denuncia no Ministério Público. 
O que aconteceu, fazendo um paralelo entre 
condo-hotel e a CVM, obrigou a incorporadora 
a registrar no site do empreendimento, todos os 
documentos, inclusive a incorporação imobiliária. 
Então, o comprador do condo-hotel já tem tudo 
isso no site, registro da incorporação, estudo de 
viabilidade, propagandas, contrato de compra e 
venda, e isso acabou sendo bom para o mercado 
e o tornando mais confiável. Na multipropriedade 
não temos isso, então o principal fiscal é o 
comprador mesmo”, lembra Calfat.

Outro ponto que ele destaca como merecedor 
de atenção é a modalidade de captação e 

vendas sob pressão. “Já são significativas as 
iniciativas por um modelo de comercialização 
mais soft, de players que começaram a entender 
que os cancelamentos são proporcionais 
à pressão utilizada na mesa de vendas. Se 
queremos melhorar nossos índices de distratos, 
garantir mais satisfação do consumidor e que 
este efetivamente use o produto, o que depois 
impacta na operação do projeto, precisamos 
repensar nosso modelo de vendas”.

Cota de multipropriedade não é um produto 
de rentabilidade

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
é uma entidade autárquica vinculada ao 
Ministério da Economia que organiza e disciplina 
o mercado financeiro, conciliando interesses. 
Geralmente ela não manifesta opinião em 
casos individuais, mas quando nota que 
alguma empresa está agindo fora dos padrões 
convencionais, ela emite alertas. Mas se isso 
não for suficiente, são lançadas as instruções 
para disciplinar e regulamentar o setor, como 
aconteceu no condo hotel, através da instrução 
de número 602 de 27 de agosto de 2018. Ela 
dispõe sobre a oferta pública de distribuição de 
contratos de investimento coletivo hoteleiro. E 
entre as exigências estão: estudo de viabilidade 
econômica e financeira do empreendimento 
hoteleiro, elaborado por profissional ou empresa 
independente; apresentação do registro de 
incorporação, do material publicitário utilizado, 
entre outros. Então, se algum player que atua 
no segmento da multipropriedade prometer 
que a cota que está vendendo é um produto 
de rentabilidade, a CVM poderá ser acionada 
através do Serviço de Atendimento ao Cidadão 
que funciona como a interface entre o investidor 
e a CVM. Trata-se de formulário eletrônico para 
cadastramento de consultas, reclamações, 
denúncias e outras demandas para a Autarquia, 
relativas ao mercado de valores mobiliários. E os 
canais de contato são: http://sistemas.cvm.gov.
br/?SAC ou pelo telefone 0800-025-9666.

Olhar jurídico
A Advogada Márcia Rezeke, do Rezeke & 

Azzi, um dos escritórios de advocacia mais 
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renomados de direito imobiliário no Brasil, lembra 
que: “A CVM já se posicionou no sentido de que 
a venda de frações de tempo com promessa de 
retorno de investimento poderá ser considerada 
como contratos de investimentos coletivos e, 
se assim o for, deverá ter sua oferta submetida 
às normas da Instrução CVM no. 602. A venda, 
propriamente dita, das frações de tempo é 
uma etapa da jornada de um empreendimento 
imobiliário submetido ao regime do condomínio 
em multipropriedade. O ponto de partida está na 
concepção do projeto e do instrumental jurídico 
com foco não só nesse tipo condominial, como 
no empreendimento que será desenvolvido, com 
suas particularidades. É preciso avaliar desde a 
forma de aprovação, até como será a operação. 
O olhar tem que abranger a concepção, 
incorporação (e por decorrência a convenção 
do condomínio), vendas e, especialmente, a 

operação. Cada empreendimento é único, 
por mais parecido que seja com outro que o 
empreendedor ou um concorrente tenha feito”, 
alerta a advogada Márcia. 

Ela lembra que qualquer venda feita de 
forma inadequada poderá ensejar em pedido 
de distrato por parte do adquirente, o que 
gerará gastos desnecessários e, por vezes, 
irrecuperáveis, pelos empreendedores. Para 
evitar que isso aconteça há a necessidade de 
os empreendedores contratarem profissionais 
capacitados e manter um sistema de 
constante treinamento dos colaboradores, 
a fim de mitigar perdas financeiras com 
distratos. “Em verdade, o maior problema me 
parece que não é o arrependimento em sete 
dias, mas os pedidos de distrato após esse 
prazo e, especialmente, em momento próximo 
à entrega do empreendimento, ainda mais 
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A estruturação jurídica de um contrato de multipropriedade é muito importante
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quando os juízes não aceitam a aplicabilidade 
da lei do distrato (Lei n. 13.786) aos contratos 
de venda de frações de tempo. É necessário 
que todos que desejam empreender no 
segmento da multipropriedade tenham em 
mente que: O sucesso de um empreendimento 
em multipropriedade não está nas vendas, 
está na adequada realização de todo seu ciclo 
(concepção, projeto, incorporação, vendas, 
instituição do condomínio e operação). Há uma 
tendência de não se dar a devida importância 
à estruturação jurídica, o que me parece um 
enorme erro. Uma boa estrutura jurídica, atenta 
a todo o ciclo, poderá ajudar o empreendedor 
a mitigar gastos transacionais e com distratos, 
bem como ajudará o condomínio e seus 
condôminos a experimentar uma operação 
mais adequada ao empreendimento e a 
pluralidade das relações nele existentes, 
evitando conflitos desnecessários ou de 
difícil solução. Esses empreendimentos são 
complexos, criam um universo de relações que 
envolve quantidade de pessoas maior de do 
muitas cidades pelo país, sendo imperioso, 
portanto, ter um olhar que transborda as 
vendas”, concluiu a advogada Márcia.

Contratação dos vendedores
João Paulo Mansano, Sócio diretor da New 

Time, tradicional empresa do setor que já 
comercializou mais 116 mil frações e o VGV 
supera os 4,7 bilhões lembra que o mercado 
de multipropriedade é conhecido pela grande 
capacidade de treinamento e a agilidade. “Isso 
faz com que consigamos em cerca de 15 dias 
formar um profissional que talvez nunca tenha 
trabalhado sequer com vendas. Nesse prazo 
o deixamos apto para atendimento, isso em 
todas as funções, com exceção do supervisor de 
vendas que é uma função que exige experiência 
e vivência de sala de vendas. Obviamente 
esse profissional com 15 dias aprende apenas 
o básico e tem muito a se aperfeiçoar ainda, 
principalmente no que tange à parte de 
destinos, parte essa que é justamente onde as 
vendas do time share e da multipropriedade 
devem se ancorar para fugir da promessa 
de rentabilidade. Se a apresentação do 
produto for direcionada para uso próprio no 
empreendimento ou de intercâmbio com 
alguma empresa, conseguimos despertar o 
interesse da família. Com isso, a vontade de 
compra por essas possibilidades que o produto 
oferece e efetivamente entrega tão bem. Não 
permitimos que sejam ofertadas promessas 
de rentabilidade e inclusive incluímos nos 
check-list dos contratos cláusulas que deixam 
bem clara qual a vocação e finalidade do 
contrato”, destaca Mansano. Ele afirma que se 
a venda for bem feita e consciente, o índice de 
distrato diminui, mas ainda existe uma série de 

João Paulo Mansano: “Não permitimos que sejam ofertadas 
promessas de rentabilidade e inclusive incluímos nos check-
list dos contratos cláusulas que deixam bem clara qual a 

vocação e finalidade do contrato”

Márcia Rezeke: “Uma boa estrutura jurídica, atenta a 
todo o ciclo, poderá ajudar o empreendedor a mitigar 

gastos transacionais e com distratos”
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variáveis em relação ao aumento dos distratos 
e isso pode incluir: preço, prazo, praça, 
mercados primários e secundários, tempo de 
entrega, efetividade do pós-vendas, nível da 
equipe, entre outros. “O índice deve ficar em 
torno de 35%, sendo cerca de 10% dentro de 
sete dias e o restante ao longo dos meses, 
incluindo aí cancelamento por inadimplência”, 
explica Mansano.

É fácil revender as cotas?
Mas quem adquire cotas de multipropriedade 

é fácil depois revender? Dá para lucrar na 
venda? Quem adquire deve ter em mente 
que esse é um mercado ainda primário e 
ainda existe muitos empreendimentos sendo 
construídos, ou seja, oferta abundante, 
além do grande estoque. O estudo Cenário 
de Desenvolvimento de Multipropriedades 
2021, elaborado pela Caio Calfat Real Estate 
Consulting, identificou que existem 128 
empreendimentos de multipropriedades no 
Brasil nas fases de lançamento, construção ou 
em operação. Isso perfaz um total de 536.439 
frações imobiliárias, sendo que 51% já foram 
comercializadas, mas ainda resta 49% em 
estoque.  Por isso não é difícil encontrar grupos 
de investidores comercializando as cotas nas 
redes sociais, como por exemplo o Facebook, 
ou em sites como a OLX e o Mercado Livre. E 
Mansano diz não enxergar com facilidade a 
revenda da cota adquirida por uma principal 
razão que é a impossibilidade ou dificuldade de 
parcelamento. “O multiproprietário que deseja 
vender, diferentemente da incorporadora, 
normalmente quer receber o valor total da 
fração ou do ágio à vista enquanto quem 
busca comprar tem acesso as facilidades 
de pagamento parcelado quando adquire 
direto da incorporadora. Sobre ser possível 
lucrar, é sim. A totalidade dos produtos sofre 
reajustes nos preços durante o período em que 
são vendidos, minimamente para corrigir a 
inflação, mas normalmente há aumentos reais 
nos valores dos produtos. Outro momento que 
serve de gatilho para o aumento dos preços é 
a entrega do empreendimento. Então, assim 
como a quase totalidade dos empreendimentos 
convencionais, a multipropriedade também se 

valoriza”, conclui Mansano deixando uma dica 
valiosa: “Os cuidados para quem deseja atuar 
no segmento de multipropriedade devem ser 
amplos e iniciarem desde a concepção do 
produto. É necessário contar com a assessoria 
de uma bandeira hoteleira que entenda da 
operação de multipropriedade para que o 
produto nasça ajustado. Uma vez inaugurado, 
fica difícil resolver os problemas técnicos, é 
necessário ter equipamentos de lazer que 
suportem a maior permanência média do turista 
quando comparado à hotelaria convencional. 
É imprescindível dar a devida atenção ao 
pós-venda, afinal o modelo comercial já se 
provou exitoso, o produto faz sentido sob as 
perspectivas tanto de quem compra quanto 
de quem incorpora. Importante também que 
haja know-how para execução da obra e que a 
mesma seja entregue no prazo acordado.

Lastro financeiro é essencial
Fernando Martinelli, Diretor geral no Brasil 

da Interval, um dos maiores players mundiais 
que atuam no segmento da propriedade 
compartilhada, lembra que o mercado de 
multipropriedade apresentou nos últimos anos 
um expressivo crescimento, com o surgimento 
de diversos empreendimentos em todos os 
quatro cantos do Brasil. “Muitos desenvolvedores 
foram atraídos pelos números otimistas deste 
modelo de negócio. Quando comparado a 
uma incorporação imobiliária convencional, a 
multipropriedade tem indicadores altamente 
atrativos do ponto de vista do investimento. As 
taxas de retorno chegam a ser quatro a cinco 
vezes maiores que os modelos tradicionais de 
incorporação. Este fato faz com que muitos 
empreendedores vejam neste modelo uma 
grande oportunidade de obterem resultados 
financeiros expressivos. O problema é que 
este é um modelo ainda em desenvolvimento, 
ainda existem lacunas e questões que ainda 
não tem uma resposta exata. O modelo de 
captação de clientes e vendas é complexo, a 
estruturação e gestão financeira é ainda mais 
complexa, os custos para captação de recursos 
são altos. Há ainda desafios relacionados 
à gestão do empreendimento quando 
construído e principalmente em relação a 
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gestão e manutenção dos clientes, uma vez 
que muitos tendem a desistir do negócio no 
ciclo de vida do empreendimento. Todos esses 
fatores elevam e muito o risco deste modelo 
de negócio e embora os números sejam 
atrativos e a demanda tenha se mostrado 
extremamente aquecida para o modelo, os 
desafios podem causar danos de grandes 
proporções ao mercado. Principalmente pelo 
fato de que projetos de multipropriedade via 
de regra demandam investimento intensivo e 
movimentam quantias expressivas de dinheiro. 
Com isso, uma falha no processo pode fazer 
o negócio quebrar e quando falamos de 
negócios que envolvem capital intensivo (aqui 
falamos de centenas de milhões de reais), 
muitos clientes (a maioria dos projetos tem 
milhares de clientes) e um conceito novo no 
País, então temos a receita que pode dar muito 
errado, alerta Martinelli.

Mas Martinelli acredita que nem todo 
player que está entrando no mercado de 
multipropriedade tenha esse lastro e explica: “A 
gestão de fluxo de caixa é um dos fatores chave 
de sucesso da multipropriedade. Imagina que 
você vende para receber em 60, 72, 96 vezes, 
porém tem que construir em 36 meses e ainda 
absorver o custo de marketing e vendas que 
pode chegar em mais de 20% dentro dos 

primeiros 24 meses, e para completar ainda 
tem que lidar com cancelamentos e devoluções 
de valores recebidos, além obviamente dos 
imprevistos de qualquer obra de grande porte, 
ou seja, matematicamente essa conta não 
fecha se o negócio não tiver lastro financeiro 
desde o lançamento para garantir a entrega.

Comparação com os Estados Unidos
O conceito de multipropriedade no Brasil 

se baseia no fractional que surgiu nos Estados 
Unidos em 1970 e ganhou força com a explosão 
da bolha imobiliária em 2008, em que a 
especulação literalmente quebrou o segmento. 
Se esse modelo de negócio nos Estados Unidos 
era para fracionar um imóvel em poucos 
investidores, no Brasil o “jeito tupiniquim”, fez 
com que os players começassem a aumentar 
aos poucos o número de investidores. Uma 
propriedade em cotas, pode variar entre 13, 
26 e 52, dependendo da característica de 
cada projeto. Mas como se encontra esse 
modelo de negócios imobiliário no país que 
o inventou e no que se pode comparar ao 
Brasil? Martinelli explica: “Nos Estados Unidos 
cada estado tem sua própria regulamentação, 
alguns como a Florida tem modelos mais 
avançados, mas é muito difícil fazer essa 
comparação do Brasil com mercados como o 
mercado americano. Historicamente o acesso 
à capital sempre foi abundante nesse país 
que sempre teve taxas de juros baixas e linhas 
de crédito de longo prazo. No Brasil nunca 
tivemos acesso à capital, quem dirá a capital 
com taxas e prazos atrativos, dessa forma, 
todos os negócios imobiliários no Brasil são 
financiados com o dinheiro do comprador. 
Existe regulamentação para isso que é a lei 
da incorporação imobiliária, que permite que 
o empreendedor utilize o recurso das vendas 
para construir. Já nos Estados Unidos não 
existe isso, o dinheiro das vendas fica em uma 
scroll account que é uma conta garantia e o 
empreendedor só pode tocar nesse dinheiro 
quando tem 100% do valor para finalizar a obra. 
Além disso, existem estruturas financeiras 
como os Trusts que são fundos imobiliários que 
garantem a entrega do empreendimento, ou 
seja, o risco é infinitamente menor, não existe 

Fernando Martinelli: “Muitos desenvolvedores foram atraídos 
pelos números otimistas deste modelo de negócio em que as 
taxas de retorno chegam a ser quatro a cinco vezes maiores 

que os modelos tradicionais de incorporação”
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aventureiros. Ou você tem o capital para fazer 
o empreendimento, ou você está alavancado 
por um fundo que irá garantir a entrega, sem 
isso você nem começa. No Brasil esse processo 
é bem diferente. O camarada tem um terreno, 
um projeto, uma incorporação registrada no 
cartório, abre uma sala de vendas começa a 
vender e não tem nenhum compromisso em 
entregar. Se as vendas forem mal ou se tiver 
qualquer outro problema, quem irá pagar a 
conta é o consumidor e o mesmo que vá atrás 
dos seus direitos depois de tomar o prejuízo”, 
finalizou Martinelli.

A estruturação do setor aumentou a 
confiança de grandes grupos de investidores 

que desejam investir com garantias e hoje 
em dia existem fundos específicos para 
este negócio. Quase todas as operações 
de multipropriedade conseguiram fazer 
operações financeiras estruturadas, como 
securitização de recebíveis, emissão de 
debentures, entre outros. Mas mesmo com 
muitas operações financeiras no mercado, não 
é fácil fazer uma operação destas, o negócio 
tem que estar redondo, a empresa tem que 
estar organizada, tem que ter lastro e garantias 
como o CRIs - Certificados de Recebíveis 
Imobiliários.  Esse modelo também conhecido 
como securitização, são títulos de renda fixa 
de créditos imobiliários o que nada mais é do 
que antecipar a carteira de recebíveis. Outros 
modelos também começam a ganhar força 

No mercado estão disponíveis vários modelos de estruturação financeira para viabilizar as operações
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O Diretor da WAM Gestão, Leonardo Silveira 
aponta que a marca tem como diferencial 
investimentos em alta tecnologia. “Contamos 
com um CRM que prima pelo relacionamento 
de ponta com cliente, Inteligência Artificial, 
modelos preditivos, processos bem 
estruturados e em constante aprimoramento. 

Nesse sentido, buscamos sempre entender 
melhor o comportamento do nosso público, 
suas necessidades e expectativas. Devemos 
estar sempre um passo à frente para que 
nosso objetivo, que é a satisfação do cliente, 
seja concretizado. Para nós, a credibilidade 
da marca é algo conquistado ao longo 
dos anos devido ao seu pioneirismo, uma 
vez que se consolidou como líder mundial 
na comercialização de multipropriedades. 
Temos uma solidez de mercado que vem 
desse processo de atender o cliente em 
todos os aspectos que ele necessita, o 
que empresas amadoras que entram no 
mercado apenas visando o lucro pelo lucro 
não conseguem vislumbrar. Hoje atuamos na 
incorporação do projeto, na estrutura jurídica, 
na comercialização, com o clube de férias, na 
administração hoteleira e por fim, diretamente 
com o relacionamento com o cliente. Isso é o 
que nos garante sempre estar à frente”, reflete.

Silveira enfatiza que a venda da 
multipropriedade é um modelo de negócio que 
dá acesso a um imóvel de férias e não a um 
negócio para se tirar vantagens comerciais. 
Por isso, a transparência é importante. “Quem 
adquire um empreendimento fracionado com 
a WAM Group tem a certeza de realizar um 
negócio seguro, garantindo acesso a diferentes 
destinos turísticos e com a vantagem de um 
patrimônio que é inclusive herdável. Hoje, a 
WAM Group conta com uma taxa de distrato 
de cerca de 26% da quantidade de contratos 
fechados, o que é um número interessante 
se avaliarmos o que acontece no mercado”, 
ressalta. Ele complementa dizendo que o 
objetivo da empresa é sempre entregar 
experiências às famílias que optam por 
seus produtos. “O melhor é que conosco o 
cotista não precisa ficar preso a apenas um 
empreendimento ou destino específico. Com 
a WAM Fidelidade, nosso Clube de Vantagens 
e Viagens, nossos clientes tem a opção de 
trocar períodos de utilização dentro da nossa 
Rede (Intercâmbio), acessar a rede de hotéis 
parceiros à baixo custo e ainda, adquirir 
passagens aéreas e locação de veículos, ou 
seja, cuidamos das férias do nosso cotista, 
para que a sua única preocupação seja 
arrumar as malas”, finalizou Silveira.

Atuação focada
A WAM Group é pioneira e líder na 

comercialização de multipropriedades no Brasil 
e atua em várias fases como a incorporação, 
comercialização, gestão e administração. Com 
diferenciais como a excelência de atendimento 
e uma carteira de negócios diversificada, hoje 
com oito braços de atuação, a WAM Group 
fechou o ano de 2021 com um VGV total de R$ 
1.513.275.393,00. “O resultado é sinônimo do 
nosso esforço diário e é ainda mais expressivo 
se analisarmos o momento de crise pelo qual 
passamos devido a pandemia da COVID-19. 
Dentro de um cenário ainda mais promissor, 
nossa intenção é crescer ainda mais em 2022 
e alcançar os 2,5 bilhões em VGV”, explica o 
CMO da WAM Group Marco Gonzaga.

nesse mercado como a tokenização que é 
o fracionamento de imóveis em tokens que 
depois são registrados em uma blockchain 
(base de dados distribuída que guarda um 
registro de transações permanente e à prova 
de violação).

Marco Gonzaga: “Com o cenário promissor, nosso 
objetivo é crescer ainda mais”
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Canela (RS) terá sete novos hotéis nos próximos anos
O destino conta com uma moderna infraestrutura turística, fica próximo a capital gaúcha e o clima 

ameno favorece os novos investimentos que estão acontecendo

Foto do Centro de Canela com a Catedral de Pedra em primeiro plano
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A cidade de Canela (RS) fica apenas 6 km de 
Gramado, um dos destinos mais consolidados 
no Brasil, distante apenas 111 quilômetros de 
Porto Alegre e há 70 quilômetros de Caxias do 
Sul. Como essas cidades possuem aeroportos 
e com fácil acesso por estradas que contam 
com paisagens deslumbrantes, Canela é 
quase visita obrigatória para quem vai a 
Serra Gaúcha. O nome da cidade provém de 
uma árvore, chamada de Canela, que era 
localizada na área central da cidade, hoje 
Praça João Corrêa e essa caneleira servia de 
ponto de encontro e pousada de tropeiros. A 
cidade conta com cerca de 45 mil habitantes 
e ocupa uma área de 253.730 km² e seu clima 
subtropical de altitude atrai turistas de várias 
partes do Brasil e do mundo. Agroindústria 
(moveleira, malharia, madeireira), assim 
como a de chocolate, são grandes atividades 
que movimentam a economia da cidade, 
mas o segmento hoteleiro também possui 
uma grande importância e está crescendo 
cada vez mais impulsionado pelo grande 
potencial turístico da cidade que oferece 
muita tranquilidade e opções de lazer e 
descanso. Belos parques e atrativos turísticos, 
que usam como cenário belezas naturais, 
matas nativas, ar puro, o cantar dos pássaros 
e belas estruturas construídas para bem 
receber, proporcionando momentos de paz, 
diversão e lazer. Uma das principais atrações 
turísticas é a Cascata do Caracol, uma queda 
livre de 131 metros de altura, localizada dentro 
do Parque Estadual do Caracol. Outra atração 
que faz muito sucesso e que foi inaugurada 
recentemente é o Skyglass Canela, primeira 

plataforma estaiada de aço e vidro da América 
Latina e uma das maiores do mundo. Outro 
ponto turístico muito visitado é a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora de Lourdes, conhecida 
popularmente como Catedral de Pedra.

As temperaturas agradáveis, sempre 
com uma atmosfera europeia devido a sua 
arquitetura característica originária dos 
imigrantes alemãos e italianos, também 
somam ao potencial turístico da cidade. 
Com isso, está atraindo novos players para 
a hotelaria da cidade que hoje conta com 
cerca de 100 empreendimentos hoteleiros e 
aproximadamente seis mil leitos, mas esse 
número deve aumentar bastante nos próximos 
anos. De acordo com Alexandre Mota, Diretor 
da Caio Calfat Real Estate Consulting, a região 
das Hortênsias, que tem Gramado e Canela 
com as cidades mais destacadas, recebe 
por ano cerca de seis a sete milhões de 
visitantes (dados e pesquisas da Prefeitura/
Estado). “Esse fluxo faz com que Gramado/
Canela tenha uma das mais expressivas 
taxas de ocupação de um destino hoteleiro 
nacional, algo entre 65% a 68% anualmente, 
mesmo com uma crescente oferta. Além de 
uma grande oferta em inventário disponível, 
porém com menor taxa de ocupação. Todo 
esse fluxo e o entendimento das duas cidades 
que o turismo é a atividade econômica mais 
importante dá segurança para investimentos. 
Por isso uma onda de novos empreendimentos 
se espalhando por toda a cadeia de turismo 
da região, com destaques para hotéis, sendo o 
mais emblemático o Kempinski Canela”.

Destinos de redes internacionais
Essa é a primeira unidade na América do 

Sul do mais antigo grupo de hotéis de luxo 
da Europa e se dará através de uma ampla 
reestruturação do Laje de Pedra que foi um 
dos mais tradicionais do Brasil e se encontrava 
fechado e vai exigir R$ 540 milhões em 
investimentos para se adequar ao luxuoso 
padrão deve hotel luxo plus. O empreendimento 
passará por uma importante remodelação O Skyglass é uma plataforma estaiada de aço e 

vidro inaugurada recentemente em Canela
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e ampliação arquitetônica a fim de retomar 
sua posição de liderança na hotelaria de 
lazer do Brasil. O hotel conta com projeto 
de arquitetura assinado pela Perkins & Will, 
paisagismo de Sérgio Santana e decoração 
de Patricia Anastassiadis. Vai ocupar uma 
área total de 61 mil m², 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.

DoubleTree by Hilton Canela
Outra renomada rede hoteleira 

internacional que elegeu Canela para erguer 
uma unidade é a Hilton, através da bandeira 
DoubleTree. A localização privilegiada, próximo 
ao Parque Estadual do Caracol e do Parque 

Terra Mágica Florybal, será um dos destaques 
do novo hotel. O projeto tem previsão de 
ficar pronto no início de 2024 e está sendo 
desenvolvido pelas empresas Sotel Hotelaria 
e M. Tavares Empreendimentos. “Canela está 
se desenvolvendo com grandes projetos, 
inclusive de um novo aeroporto e centro 
de convenções. Isto foi o que nos motivou a 
empreender na cidade e investir cerca de R$ 
40 milhões durante a fase de implantação e 
depois geraremos renda para mais de 200 
pessoas direta e indiretamente. Vamos levar 
nossa cultura organizacional de Maceió para 
um local que já é referência em atender 
bem. Temos muita expectativa sobre isso 
pois o gaúcho, especialmente o canelense, é 
um povo muito acolhedor e receptivo. Nosso 
hotel tem uma ambientação que remete à 
floresta de araucárias, natureza, ao chocolate 
caseiro e ao vinho, muito típicos da região. É 
um hotel de 121 quartos e suítes, com todos 

O antigo Laje de Pedro em Canela está passando por uma grande reforma para se transformar no primeiro 
hotel Kempinski na América do Sul
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os requisitos que a marca pede, tanto em 
conforto de acomodação como de área 
comum, e o tradicional cookie Double Tree. O 
projeto é do arquiteto local Rafael Manzoni, já 
que valorizamos muito a arquitetura da região, 
e ele tem um conhecimento muito vasto pois 
é canelense e o projeto de interiores, está 
sendo elaborado pela Michaellis Arquitetos 
Associados, com mais de 170 empreendimentos 
hoteleiros realizados. Estamos convictos que o 
DoubleTree by Hilton Canela vai surpreender. 
A nossa empresa Sotel Hotelaria é quem vai 
gerir o empreendimento e o contrato com a 
Atlantica prevê uma assessoria de gestão 
comercial e padrões de marcas, por se tratar 
de uma franquia”, atesta o investidor Eduardo 
Brandão Tavares.

Novotel Canela
Outra rede internacional que deverá chegar 

em Canela no primeiro semestre do próximo 
ano é a francesa Accor através da bandeira 
Novotel. Para isso, assinou um contrato com a 
CommandInvest - Incorporadora e Construtora 
que demandará um investimento de cerca de 
R$30 milhões a ser realizado pelo proprietário. 
O Novotel Canela ficará há poucos metros da 
avenida Osvaldo Aranha, entrada da cidade, 
onde se encontram as principais opções de 
comércio, entretenimento e gastronomia. Terá 
117 quartos, restaurante, 182 vagas de garagem 
rotativas e dois subsolos de garagem. Além 
disso, contará com um projeto de design em 
parceria com os escritórios EA+ Arquitetura, 
Escritório de Designer e Arquiteto UFSC 
1990. A unidade está sendo construída em 
um complexo com infraestrutura completa, 
incluindo piscina aquecida, sala de jogos, 
fitness, restaurante com cozinha internacional, 
sauna seca, bicicletário e brinquedoteca, o 
que garante tranquilidade e conforto.

Jangal das Araucárias
Já a rede e Swan Hotéis está lançando no 

segundo semestre desse ano o hotel boutique 
Jangal das Araucárias. A arquitetura é focada 
em um estilo minimalista dentro de um 
contexto de extremo conforto e privacidade, 
além de qualidade de vida e bem-estar para 
o hóspede por meio do contato direto com a 
natureza. Aliás, a sustentabilidade é marca 
do projeto, desde o reuso de tijolos de barro 
antigos, sistema de captação de energia 

A moderna edificação do Novotel Canela 
terá 117 apartamentos

Eduardo Brandão Tavares: “Estamos bem confiantes 
na performance do DoubleTree by Hilton Canela”
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solar, estação de abastecimento para carros 
elétricos, reaproveitamento da água da chuva 
até a preservação de uma área de 2 mil m² de 
araucárias seculares. O hotel será erguido no 
bairro da Vila Suzana e terá   47 apartamentos 
- em suas três configurações – que valorizam 
a discrição e o silêncio, tanto para casais 
como para famílias em viagem. Haverá um 
moderno sistema de janelas termoacústicas 
de padrão europeu. Lareiras elétricas em 
suítes especiais e calefação em todas as 
peças também garantem o conforto térmico. 
No mobiliário, além de móveis de design, 
madeira de sete araucárias derrubadas na 
obra foram reaproveitadas integralmente para 
a criação de mesas de centro e aparadores 
nos quartos. Nenhuma peça é igual a outra, 
aumentando a personalização dos ambientes. 
Como contrapartida, cada árvore dessas foi 

Laghetto Viverone e Golden Villagio Laghetto
E quem também está de olho nas 

oportunidades geradas pelo turismo de 
Canela para poder se expandir ainda mais é 
o Grupo Laguetto. Ele deve entregar em breve 
o Laghetto Viverone que está em fase final de 
construção bem na entrada da cidade, com 
168 unidades e investimento de R$ 60 milhões 
captados no mercado de investidores. Também 
já estão sendo comercializadas pela equipe 
WAM Comercialização, as unidades do Golden 
Villagio Laghetto, primeiro resort compartilhado 
de Canela. O empreendimento está sendo 
construído na mesma área que abrigou a Casa 
da Mamãe Noel. Respeitando a tradição histórica 
do local será feita a revitalização, por exemplo, 
de uma casa do ano de 1916. Com uma estrutura 
diferenciada e inédita na cidade, o novo resort 
de luxo da Serra Gaúcha terá 275 apartamentos 
com 40,8 m² cada, lobby com lareira, playground, 
piscinas cobertas adulto e infantil, spa, sala 
de jogos, brinquedoteca, academia, cinema, 
restaurante, adega e outros benefícios para os 
proprietários.  A previsão de entrega é para o 
primeiro semestre de 2025 e o empreendimento 
vai gerar mais de 600 empregos para Canela – 
350 vagas diretas e 250 indiretas.

O Golden Villagio Laghetto, primeiro resort compartilhado de Canela

replantada na proporção de 30 por 1 em uma 
área de preservação permanente.

O Jangal das Araucárias deve entrar em operação no 
segundo semestre desse ano
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Rio Hotel by Bourbon Indaiatuba entrou em operação
Essa 24ª unidade da rede Bourbon é uma conversão que passou por uma ampla reforma para 

oferecer alta qualidade em serviços, modernidade e experiência em hospedagem

A moderna edificação conta com 124 apartamentos compactos e funcionais
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Dando prosseguimento ao plano de 
expansão de sua bandeira econômica, a rede de 
hotéis Bourbon colocou em operação no último 
dia 15 de março, uma unidade da bandeira 
Rio Hotel by Bourbon na cidade de Indaiatuba 
(SP). O empreendimento é uma conversão 
do ibis Indaiatuba Viracopos que estava com 
as operações suspensas desde o início da 
pandemia da COVID-19 em março de 2020. A 
localização é um dos grandes diferenciais, pois 
fica as margens da Rodovia Eng. Ermênio de 
Oliveira Penteado que dá acesso ao aeroporto 
internacional de Viracopos, que fica apenas 8 km 
de distância. Somado a isso, está a proximidade 
com o Distrito Industrial de Indaiatuba e vários 
pontos comerciais da cidade. Com isso, será 
uma boa opção de hospedagem para quem vai 
a região a negócios.

Essa 24ª unidade da rede Bourbon passou 
por uma ampla reforma para oferecer alta 
qualidade dos seus serviços, modernidade 
e experiência em hospedagem. Quem fez o 
projeto de conversão foi o escritório da Dois 
Ponto Arquitetura e Consultoria, Coordenado 
pela Arquiteta Simone Barbero. “Converter um 
hotel é sempre um grande desafio, porque 
temos que criar uma nova identidade para um 
empreendimento já consolidado. No caso do 
Rio Hotel by Bourbon Indaiatuba, havia uma 
temática forte no empreendimento atrelado 
a marca anterior e precisávamos eliminar a 
tematização sem grandes investimentos, já que 
o hotel havia passado por uma reforma recente. 

Para que o projeto atenda as expectativas do 
cliente, é importante conhecer a marca, seus 
outros hotéis e buscar ao máximo trazer a 
mesma linguagem para o novo hotel. Como já 
trabalhamos com a Bourbon Hotéis & Resorts 
há muitos anos, isso nos ajudou a visualizar 
o caminho a seguir para essa conversão. 
Buscamos o uso de madeira e fórmica branca 
para trazer mais neutralidade e, ao mesmo 
tempo, atemporalidade a decoração. E houve 
um investimento em mobiliário para o lobby, 
com o objetivo de dar mais conforto ao hóspede 
que utilizará esse espaço”, explica a Arquiteta 
Simone. Segundo ela, nos apartamentos, as 
cabeceiras estofadas foram produzidas a partir 
do aproveitamento das placas existentes. E 
essa foi uma preocupação conjunta entre o 
escritório de arquitetura e a rede hoteleira, 
para não gerar desperdícios desnecessários. 
“Nos corredores, como os carpetes são em 
placa, pudemos alterar as placas vermelhas, 
que não se comunicavam com a marca Rio, 
e substituímos por placas de cores neutras, 
trazendo o resultado estético alinhado aos 
padrões da marca”, concluiu Simone.

Moderna infraestrutura
A edificação conta com 124 apartamentos 

compactos e funcionais que contam com 
uma moderna infraestrutura para maximizar 
a experiência dos hóspedes e isso inclui: TV 
de última geração com uma variada opção 
de canais a cabo, ar condicionado, minibar, 
armário com cabides, mesa de escritório, telefone 
e internet wi-fi gratuita, cofre e fechaduras 
eletrônicas. As cortinas, persiana e as almofadas 
foram produzidas VAG Confecção. E entre outros 
fornecedores que estiveram presentes nessa 
conversão, estão: Nossa Casa Mobília Corporativa 
que fez a marcenaria, os sofás e as poltronas são 
da Estofados Jardim, os tapetes da Barbantie, 
o revestimento vinílico da Lady, os quadros 
decorativos foram fornecidos pela empresa Arte 
Própria. Coube a empresa Imaginação Brasil fazer 
toda a comunicação visual, a First Floor forneceu o 
piso vinílico, a JRMP fez a pintura e os ombrelones 
são da marca Toldos Genial.

O hotel possui restaurante para quem busca uma 
boa gastronomia e versatilidade, espaço fitness, 

Na recepção do hotel se nota a preocupação com o 
conforto do hóspede
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estacionamento, loja de conveniência 24h e bar 
externo. Os ambientes são totalmente integrados 
e com excelentes espaços de convivência, 
marcados pelo padrão da marca, atrelada ao 
conforto e experiência dos hotéis. “Estamos com 
uma boa expectativa da performance do Rio Hotel 
by Bourbon Indaiatuba. Ele está localizado em uma 
região muito privilegiada, facilitando para todos 
que precisam viajar e necessitam de um hotel de 
qualidade perto do aeroporto”, enfatiza Fabiana 
Vieira, Gerente Geral da unidade.

Vocação de negócios
Mas ela lembra nem só de negócios vive a região, 

pois Indaiatuba também faz parte da rota turística 
de São Paulo por conta da sua participação no 
Circuito das Frutas. A região conta também com 
diversos passeios para quem busca tranquilidade 
e encontro com a natureza. A cidade é a terceira 
maior produtora de uva de mesa e algumas das 
propriedades rurais da região estão abertas à 
visitação, como os sítios Bela Vista e São José. Além 
do Parque Ecológico, que cobre 80% da cidade e 
possui 15 quilômetros de pista para caminhada, 
cooper e passeio de bicicleta.  Também conta com 
lagos, bosques, jardins e o Parque da Criança que 
tem escorregadores, cachoeira, tirolesa, pedalinho 
no lago e playground temático.

Pensando na saúde e no bem-estar de todos, 
a Rede Bourbon permanece seguindo todos os 

protocolos de segurança em combate à COVID-19. 
“Mesmo com a pandemia, conseguimos seguir 
com o nosso planejamento de inauguração. Isso se 
deve, em grande parte, ao avanço da vacinação da 
COVID-19, pois as pessoas estão se sentindo mais 
preparadas para voltarem às suas rotinas. Estamos 
muito contentes em trazer a marca Bourbon para 
uma região tão privilegiada como Indaiatuba e 
mesmo sendo um momento ainda delicado, temos 
rigorosos protocolos de segurança e saúde que nos 
permitem atuar com tranquilidade”, destaca Alceu 
A. Vezozzo Filho, CEO da Rede Bourbon.

Os apartamentos contam com uma boa infraestrutura

Alceu A. Vezozzo Filho: “Estamos muito contentes 
em trazer a marca Bourbon para uma região tão 

privilegiada como Indaiatuba´
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Hotel Gambrinus em Poços de Caldas (MG) passou por uma 
ampla modernização

A edificação construída em 1929 e tombada pelo patrimônio público se reposicionou no mercado 
como um produto premium após a ampla reforma

Visando oferecer uma hospedagem 
premium na cidade de Poços de Caldas (MG), 
o empresário Henrique Vilar Biscai resolveu 
promover uma ampla modernização na 
edificação do Hotel Gambrinus que está em 
posse de sua família desde a década de 60. 
Esse empreendimento construído em 1929 tem 
longa história na cidade de Poços de Caldas e 
o edifício é tombado pelo patrimônio público, 
onde, atualmente, além do Hotel, existem 
outros sete pontos comerciais, incluindo 
lojas, restaurante e estacionamento. Tem na 
localização um dos grandes diferenciais, pois 
está situado bem Centro da cidade, ao lado 
das Thermas Antônio Carlos. E diante das 
oportunidades apresentadas pelo mercado 
de clientes que exigem hospedagem mais 
sofisticada, o empresário Henrique iniciou 
em outubro do ano passado uma grande 
reforma na edificação, mas manteve suas 
características estruturais. “Todos os móveis 
e equipamentos foram substituídos, e 
procuramos investir no melhor para o conforto 
dos hóspedes. Para isso, adquirimos produtos e 
soluções de conceituados fornecedores como 

Americanflex, Teka, Laundromat, Hotel College, 
Hotel B2C, Vega IT, Desbravador, Hsystem, 
dentre outros”, revela Biscai.

E o resultado dessa modernização já pode 
ser sentido. “Desde os primeiros dias após a 
reabertura, no início de fevereiro, estamos com 
um movimento acima das expectativas mais 
otimistas. Lotação acima em todos os finais de 
semana, e uma média surpreendente no meio 
semana, o que nos indica que todo o esforço, 
cuidado e investimentos feitos estão sendo 
reconhecidos imediatamente pelos hóspedes, 
satisfeitos com nossos serviços, produtos e 
tarifas”, destacou Biscaia.     

Hotel Gambrinus conta com 23 
apartamentos de arquitetura neoclássica, 
que oferecem uma moderna infraestrutura de 
conforto aos hóspedes, como equipamentos 
de ar-condicionado Split, Smart TV com uma 
variada opção de canais a cabo, internet de 
alta potência, frigobar, secador de cabelo, 
amenities O Boticário, camas box com molas 
ensacadas da Americanflex para atender às 

Poços de Caldas é uma das mais importantes cidades 
turísticas de Minas Gerais e agora possui mais uma boa opção 

de hospedagem premium
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mais exigentes expectativas dos hóspedes e 
o enxoval de cama e banho é de uma linha 
especial da Teka. O café da manhã é bem 
farto e variado, servido gratuitamente no 
apartamento, das 07h00 às 10h00 da manhã, o 
que traz um aconchego a mais.

Reposicionamento de marca
A Aros Hotéis & Resorts, através de sua 

divisão de implantação hoteleira, foi quem fez a 
assessoria nessa reforma e reposicionamento de 
marca desse hotel no mercado. “A implantação 
deste empreendimento aconteceu num curto 

A edificação é tombada pelo patrimônio público e fica na região central de Poços de Caldas
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Os apartamentos são bem amplos e contam, com uma moderna infraestrutura
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espaço de tempo e engloba desde a criação 
da marca e todo o manual de identidade 
visual, escolha e compra de todos os produtos 
e equipamentos, montagem, recrutamento, 
seleção e treinamento. Por ser um prédio 
tombado não há espaço para obras e devido 
a isso, a cozinha tem um tamanho pequeno 
para os padrões atuais. Então preparamos um 
menu e fabricamos alguns equipamentos de 
serviço para que o café da manhã fosse servido 
nos apartamentos. Tem sido um charme e um 
ponto de grande satisfação dos hóspedes”, 
revela Osvaldo Julio Neto, Diretor de Operações 
da Aros Hotéis & Resorts.

Segundo ele, esse projeto foi muito 
desafiador, mas teve no investidor um forte 
aliado. “O investidor entendeu a importância 
que uma boa imagem e reputação traz 
ao próprio negócio e fez com que o hotel 
ressurgisse de forma primorosa e os números 
tem provado isso. A estratégia comercial e 
de distribuição tem surtido muito efeito pois 
o empreendimento está com os finais de 
semanas lotado desde a terceira semana 

de operação. Neste item contamos com a 
operação da Hotel B2C que vem gerindo o RM 
do empreendimento”, concluiu Neto.

O café da manhã servido nos apartamentos é um dos mimos oferecidos aos hóspedes

A boa performance do Hotel Gambrinus está 
justificando o investimento realizado
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Gramado Parks lança Hydros 
Gramado que exigirá R$ 300 
milhões em investimentos Hotel Plaza Convention 

Boulevard entra em operação 
no próximo ano

A Gramado Parks, empresa de hospitalidade 
e entretenimento, acaba de lançar mais um 
empreendimento em Gramado (RS), o Hydros Gramado. 
Esse é o quinto da empresa na Serra Gaúcha, que 
tem sua inauguração prevista em três fases, sendo a 
primeira para final do ano de 2025. “Mais uma vez é 
com muita alegria que anunciamos a construção de 
um novo empreendimento, que completará as opções 
de experiências diferenciadas que já oferecemos na 
região. O Hydros será um produto único e completo, que 
irá proporcionar sofisticação, bem-estar e tranquilidade. 
Além de ser cercado pela natureza, ele terá como grande 
diferencial uma incrível experiência em águas termais”, 
afirma Anderson Caliari, Presidente da Gramado Parks. 

O Hydros Gramado contará com um spa relaxante 
completo e seu principal diferencial serão as experiências 
oferecidas com águas termais. Com mais de 80 mil m² 
de área construída e o total de 874 apartamentos, todos 
com amplas janelas e vistas privilegiadas, capacidade 
para receber mais de 2.600 pessoas e um investimento 
de R$ 300 milhões que deverão ser captados no mercado 
de investidores de multipropriedade. A construção 
desse empreendimento deve gerar mais 800 postos de 
trabalho na cidade.

Os visitantes terão à disposição uma grande área 
de lazer, com piscinas adulto e infantis, hidromassagens, 
bar molhado, entre outras opções, todas com águas 
aquecidas pela natureza a partir do calor das rochas que 
são extraídas do Aquífero Guarani, a mais de 800 metros 
de profundidade, além de praças centrais com natureza 
e paisagismo exuberante, de onde será possível observar 
as termas que brotam do terreno por tubos de inox e 
nos espelhos d’água em cascatas. Completam as áreas 
comuns e de lazer: sala de jogos, cinema, kids, espaço 
destinado a eventos, spa com um leque de opções de 
tratamentos, fitness center, workspaces, lounge com uma 
grande lareira para relaxar, winebar com uma incrível 
adega de vinhos, charutaria e área de gastronomia 

A Rede Plaza de Hotéis chegará, em breve, no Vale dos 
Vinhedos através do Hotel Plaza Convention Boulevard. Esse 
hotel integrará um complexo com centro de convenções, 
área gastronômica, loja especializada em vinhos, bosque, 
capela para casamentos e um grande boulevard.  Ele 
terá inspiração na Toscana e terá mais de 3,4 mil m2 de 
área para eventos, podendo comportar 1,7 mil pessoas 
em formato de auditório e mais de 5,8 mil em coquetéis 
ou feiras. O complexo que está sendo implantado às 
margens da BR 470, no Vale dos Vinhedos, entre Garibaldi 
e Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, deverá atender o 
turismo de lazer, de eventos e o corporativo.  

O empreendimento “Boulevard Convention” exigirá 
R$ 85 milhões de investimentos da VJ&J e tem entrega 
prevista para 2023, pois já está com mais de 85% de 
suas unidades vendidas, atuará no modelo condo-hotel. 
“Faremos com que o Plaza Boulevard seja referência, não 
só em hospedagem mas também na área de eventos, 
implantando nosso reconhecido Know How. Vivemos um 
clamor por inovação, acreditamos em novos caminhos e 
novos olhares para atuar em um mercado extremamente 
competitivo”, afirma Oscar Henrique Schmidt, Diretor da 
Rede Plaza de Hotéis.

formada por três restaurantes com predominância da 
culinária internacional, especialmente a proveniente de 
países como Tailândia, Japão e Indonésia. Já a arquitetura 
do Hydros terá inspiração alpina e com toques asiáticos, 
sendo marcada pela modernidade presente nas formas 
elegantes e atemporais, elementos icônicos, pé direitos 
duplos, madeira, mármore, sofás de couro macio e cores 
suaves, além de fontes com espelhos d’água.Perspectiva da entrada do Hydros Gramado

As obras já estão em estágio bastante adiantado
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Otimismo mantém crescimento na retomada da hotelaria
Setor espera registrar nesse ano os mesmos níveis de crescimento de 2019, antes da pandemia

O trabalho de boas vindas aos hóspedes do Capitão Porteiro tem aumentado bastante
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Com a pandemia da COVID-19 sob controle, 
grande parte da população imunizada com 
pelo menos duas doses da vacina e a volta dos 
eventos, a retomada da hotelaria no Brasil está 
ritmo crescente, assim como o otimismo no 
setor. Recente pesquisa divulgada pela HSMAI- 
Hospitality Sales & Marketing Association 
International revela que 50% dos hoteleiros 
entrevistados estimam faturamento em 2022 
igual ao de 2019. Essa pesquisa abrangeu 400 
profissionais hoteleiros (Revenue Managers, 
Diretores de Vendas, Gerentes Gerais, e outros 
envolvidos na estratégia). Eles participaram 
da apuração dos dados - extraídos durante 
eventos promovidos pela associação -, as 
mudanças positivas registradas pelo setor no 
ano passado elevaram o otimismo do mercado 
em relação à projeção de faturamento 
para 2022, que poderá atingir resultados 
semelhantes aos de 2019.  Fator fundamental 
para a sustentabilidade financeira das 
empresas, o faturamento, de acordo com os 
participantes da pesquisa, apresenta sinais de 
que segue em franco processo de recuperação. 

Para Gabriela Otto, Presidente da 
HSMAI Brasil, o setor hoteleiro, que tem se 
reinventado em um ritmo cada vez mais 
veloz e dinâmico, está mais unido, resiliente, 
criativo e competente. “A HSMAI, que é a única 
entidade que, além de dados de mercado, 
fornece dicas para quem está no dia a dia 
da estratégia hoteleira, se orgulha por ter 
caminhado ao lado dos profissionais do setor 
no momento em que eles mais precisavam, 
contribuindo diretamente para a ampliação 
e intensificação do pensamento estratégico. 
Neste sentido, lançamos o Global Coronavírus 
Recovery Resources, além de uma série 
de ações voltadas ao aperfeiçoamento do 
hoteleiro e recuperação do mercado ao longo 
dos dois últimos anos”, lembra Gabriela.  

Receita de 2022 será similar a de 2019
Segundo ela, no levantamento, 50% dos 

profissionais hoteleiros acreditam que a 
receita de 2022 será similar à registrada 
em 2019, durante o cenário pré-pandemia, 
considerado normal para os padrões do setor. 
Já a expectativa de redução na receita de até 

10% foi destacada por 28% A parcela de 22% dos 
participantes concorda em uma diminuição 
entre 11 e 25%. A pesquisa também evidencia 
que o avanço em share dos canais diretos 
durante o período pandêmico tem ligação 
com fatores relacionados a mudanças de 
comportamento do viajante, que busca por mais 
agilidade (potencialização da compra online), 
segurança (otimizada após experiências 
negativas por meio de intermediações) e 
melhores condições (apresentadas nos sites 
hoteleiros, que se destacam se comparados a 
agências de viagens online).

Sobre a representatividade do site hoteleiro 
como canal direto de vendas, em 2020, para 9% 
dos respondentes, a plataforma representou 
até 5% do volume total de vendas. O canal 
gerou de 10% a 20% para 31% dos participantes, 
seguida por 34% que indicaram resultados 
acima de 20% provenientes do site.  Já em 2021, 
a representação do site no total das vendas 
entre 10% a 20% foi a realidade para 42% dos 
participantes, seguido dos 31% daqueles que 
tiveram uma contribuição desse mesmo 
canal entre 30% e 40% na receita. Para 19% 
dos participantes, o site representou até 5% 
do total do faturamento, e 9% registraram 50% 
de participação do seu canal online direto no 
total do faturamento. “Considerando Acordos 

Gabriela Otto: “Além de dados de mercado, 
a HSMAI Brasil fornece dicas para quem está 

no dia a dia da estratégia hoteleira”
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Corporativos, 200% dos hoteleiros indicam 
aumento nos valores negociados para 2022. 
Uma diferença enorme com a visão deles em 
2021, quando a esmagadora maioria (61%) 
revelou manter os valores de 2020. Para 2022, 
esse número já caiu 20 pontos percentuais, 
sendo que 41% dos participantes afirmou 
manter os mesmos acordos do ano anterior”, 
concluiu Gabriela.

Retomada da hotelaria em Salvador
E os números apresentados da boa 

performance hoteleira, em várias regiões no 
Brasil, são cada vez mais animadores como 
Salvador que registrou taxa de ocupação 
hoteleira de 53,82% em fevereiro. A diária 
média ficou em R$ 468,09 e Revpar (indicador 
ponderado da diária e taxa de ocupação) 
de R$ 251,93. O final das férias escolares, 
cancelamentos de voos em função da variante 

ômicron e o cancelamento do Carnaval foram 
os principais fatores responsáveis por esse 
desempenho. Ele é bem inferior à ocupação 
do mês anterior (69,31%) e dos mesmos 
períodos em anos pré-pandemia (70,59% em 
2020), embora muito acima dos resultados de 
fevereiro de 2021 (42,51%). Se desconsiderarmos 
os valores dos hotéis de luxo, a diária média 
de fevereiro seria de R$ 347,24. Além disso, 
os melhores resultados corresponderam aos 
hotéis voltados ao turismo de lazer, e nos finais 
de semana.

A gradual retomada dos voos domésticos 
que vinha ocorrendo desde setembro foi 
prejudicada pelos cancelamentos de voos 
decorrentes da falta de tripulação, afetada 
pela pandemia. Este fenômeno, ocorrido a partir 
das últimas semanas de janeiro, contribuiu 
para arrefecer a demanda por viagens aéreas 
para Salvador. Assim, segundo dados da ANAC 
- Agência Nacional de Aviação Civil, em janeiro 
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de 2022 o número de passageiros embarcados 
e desembarcados em Salvador (696 mil) foi 
14,2% superior ao de janeiro de 2021 (610 mil), 
resultado este abaixo do esperado. O turismo 
doméstico continua a prevalecer, embora em 
fevereiro tenha havido pequena participação 
de estrangeiros em função do período do 
Carnaval, apesar do cancelamento da festa 
oficial.  Ainda segundo a ANAC, o número de 
passageiros de 2021 no aeroporto de Salvador 
(5.380 mil) foi 44,8% superior ao de 2020 (3.716 
mil), embora ainda não tenhamos retomado o 
volume de 2019 (7.437 mil), ano pré-pandemia.

Luciano Lopes, Presidente da ABIH/BA - 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
destaca que: “Ainda estamos no meio do 
caminho da retomada, que deverá ser 

Essa tabela mostra o comportamento da hotelaria de Salvador (BA) nos últimos anos

gradual, pois o efeito da pandemia sobre 
nosso setor foi profundo. Com algumas 
surpresas e incertezas, desde setembro vimos 
assistindo ao retorno do mercado de viagens 
e hospedagem, incentivado sobretudo pelo 
avanço da vacinação e disseminação dos 
protocolos sanitários. O ano de 2022 será o 
ano da retomada, firmando as bases para o 
crescimento de 2023”, afirma Lopes lembrando 
que. Os números apurados são fruto da 
Pesquisa Conjuntural de Desempenho (Taxinfo), 
realizada pela ABIH/BA. O levantamento é digital 
e os dados são fornecidos diariamente pelos 
hotéis ao Portal Cesta Competitiva. A média 
resultante constitui o indicador para avaliar 
a evolução da atividade de hospedagem na 
capital baiana.
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Campinas registrou 46,73% de taxa de 
ocupação em fevereiro

Campinas, uma das maiores e mais 
importantes cidades do estado de São Paulo, 
teve uma taxa de ocupação da hotelaria em 
fevereiro em 46,73%. Essa taxa é ligeiramente 
acima dos 43,95% do mês anterior, aponta 
levantamento mensal do Campinas e Região 
Convention & Visitors Bureau. Porém, a diária 
média teve pequeno recuo - R$ 228,53 contra 
R$ 230,00 em relação ao primeiro mês do ano.

O acompanhamento mensal do CRC&VB 
mostra que a classe econômica teve um 
melhor desempenho em fevereiro, com 51,83% 
de ocupação, enquanto no segmento Midscale 
(intermediário) a taxa média foi de 41,62%. Os 
dois primeiros meses do ano, marcados pelas 
férias escolares e Carnaval, tradicionalmente 
são mais fracos para a hotelaria regional. 
Por essa razão, o CRC&VB considera a taxa 
de ocupação positiva e a expectativa é de 
aumento nos próximos meses, já que o setor 
na região tem seu foco principal voltado para 
os eventos corporativos, com a demanda 
aumentando a partir de março.

O Presidente do CRC&VB Vanderlei Costa, 
ressalta, que apesar da estabilidade e ligeiro 
crescimento na taxa de ocupação, o setor vem 
sofrendo com os altos aumentos relacionados 
a produtos, prestação de serviços e insumos, 
como pode ser visto no recuo da tarifa média. 
Para o executivo, a expectativa é que o setor 
continue em recuperação, mas tudo vai 
depender, a médio e longo prazo, dos reflexos 
do conflito para a economia, a manutenção do 
poder aquisitivo do consumidor e da política de 
investimentos das empresas para os eventos 
corporativos, com reflexos diretos na taxa de 
capacidade dos hotéis como salas de eventos 
e centros de convenções, que impactam outros 
cerca de 40 setores.

Intercity está de olho nas oportunidades para 
crescer

As redes hoteleiras também demonstram 
otimismo na performance desse ano, como a 
ICH Administração de Hotéis (Intercity Hotels/ 
Yoo2/ Tru by Hilton). De acordo com Alexandre 
Gehlen, fundador e CEO da ICH, apesar de 

algumas praças ainda apresentarem desafios, 
a ICH espera um aumento de 21% na taxa de 
ocupação em 2022 frente a 2021. “A expectativa 
é que o número ainda fique 8% abaixo dos 
níveis de 2019, período pré-pandemia, visto 
que o mercado de grandes eventos ainda 
está no processo inicial de retomada. Para 
a empresa, este ano pode representar um 
início saudável de retomada, combinando um 
fluxo intenso de viagens de lazer e a volta das 
viagens corporativas. A projeção para 2022 é 
um crescimento de 36% no faturamento com 
relação a 2021. Para alcançar esse objetivo, 
a rede realizará um trabalho contínuo de 
recuperação da diária média”, prevê Gehlen. 
Ele lembra que no segundo semestre desse ano, 
haverá a inauguração do Intercity Tatuapé, 
localizado na Zona Leste de São Paulo, e do 
Intercity Itapema, em Santa Catarina.

Atrio pretende chegar a 100 hotéis em 2023
Quem também está bem otimista com a 

recuperação do setor e prevê boa performance 
em 2022 é a Atrio Hotel Management que está 
comemorando a marca de 70 empreendimentos 
administrados. Sua presença se espalha em 13 
estados, 48 cidades e 10 mil quartos e os ativos 
que estão sob a gestão da empresa totalizam 
R$ 3 bilhões. São 1,9 mil empregos diretos, 
9,5 mil indiretos e 2,8 mil investidores. O 
faturamento da Atrio ficou em R$ 290 milhões 
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Alexandre Gehlen: “No segundo semestre desse ano 
vamos inaugurar uma unidade da Intercity na zona Leste 

paulistana e outra em Itapema (SC)”
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em 2021 e a previsão é de R$ 540 milhões em 
2022. Em 2023, quando completa 35 anos, a 
companhia pretende superar a marca de 100 
empreendimentos administrados, bem como 
consolidar as operações da Xtay e da Livá 
Hotéis e Resorts. Das marcas que administra 
seis são da Accor, toda a família ibis, mais o 
Novotel, Mercure e Grand Mercure, além do WK 
Design Hotel e K-Platz. 

De acordo com o CEO da Atrio, Paulo Roberto 
Caputo,  o pipeline da administradora está 
atualmente está com dez hotéis já assinados 
e previstos para junho deste ano. “Nosso foco 
de crescimento continuará sendo hotéis de 
categoria econômica. Serão mais de dois mil 
quartos, mais de 200 empregos diretos, mais 
de um mil empregos indiretos. Também estão 
previstos no primeiro semestre desse ano, 
dois hotéis em Belém do Pará, em um total de 
mais de 700 apartamentos. Na região Sudeste, 
serão sete hotéis, sendo três no Rio de Janeiro 
e quatro em São Paulo. No Rio, a oferta de 
apartamentos aumentará em mais de 300 
unidades e em São Paulo, mais de 830 UH’s. Já 
na região Sul, está previsto um hotel em Porto 
Alegre, com mais de 150 apartamentos. No 
segundo semestre, a previsão é de que sejam 
adicionados ao portfólio, mais dez hotéis, numa 
estratégia focada em conversão e aquisição 
de pequenas redes nacionais”, revelou Caputo.

Franquias continuará sendo o modelo de 
crescimento da Accor

A rede hoteleira francesa Accor também 
pretende acelerar seu ritmo de crescimento no 
Brasil em 2022 ao colocar em operação mais 
17 unidades.  De acordo com Thomas Dubaere, 
CEO Accor América do Sul, “A previsão é chegar 
a 700 hotéis em operação e pipeline até 2025 
na América do Sul que conta atualmente com 
410 hotéis em operação, sendo 330 no Brasil e 81 
hispânicos, incluindo um pipeline de 81 hotéis 
na América do Sul (sendo 58 no Brasil).  Entre 
eles, destaque para o By Mercure Manhattan 
Porto Alegre, ibis e ibis budget em Balneário 
Camboriú. Mas a grande novidade ficará por 
conta da abertura do primeiro hotel da marca 
JO&JOE no Brasil, que está sendo implantado 
no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro. Essa 
é uma marca jovem que combina hostel a um 
estilo de vida e um espaço de convivência 
vibrante. O JO&JOE foi projetado para atender 
às expectativas dos que valorizam a cultura 
do compartilhamento, a espontaneidade e a 
experiência”, revelou Dubaere.

As franquias será o principal modelo de 
crescimento da Accor que mantém em curso 
o projeto batizado de 42k24. “Faltam dois 
anos para finalizarmos nossa estratégia de 
42 mil quartos franqueados até 2024, projeto 
batizado como 42k24. Há dez anos tínhamos 
apenas 12% de quartos franqueados, hoje 
temos 43% e até 2024 esperamos ter mais de 
50%”, comenta Abel Castro, Vice-presidente 
sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios 
Accor América do Sul. 

Paulo Roberto Caputo: “Nosso foco de crescimento 
continuará sendo hotéis de categoria econômica”

Thomas Dubaere: “Vamos colocar em operação mais 17 
unidades no Brasil nesse ano”
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O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil divulgou recentemente a 175ª 
Edição do InFOHB – informativo desenvolvido 
mensalmente pelo FOHB – que exibe e analisa 
os resultados estatísticos da hotelaria no País. 
Nele fica claro o crescimento da rede hoteleira 
corporativa no último mês de fevereiro de 2022 
em comparação ao mesmo mês de 2021. A 
análise contou com amostra de 515 hotéis de 
redes associadas, responsáveis pela oferta de 
79.793 UHs - unidades habitacionais disponíveis. 
No mês de fevereiro, os resultados consolidados 
registraram acréscimos em todos os indicadores 
analisados, sendo: 53,3% na taxa de ocupação, 
21,7% na diária média e 86,6% no RevPAR.

Na performance por região, a taxa de 

ocupação revelou acréscimos em todas as 
localidades: 37,8% no Centro Oeste; 36,2% no 
Nordeste; 65,3% no Norte; 62,6% no Sudeste e 
45,1% no Sul. A diária média, apontou percentual 
positivo no Centro-Oeste 8%; Nordeste 20,7%, 
Norte 17,1%; Sudeste 26,1% e Sul 15,5%. Já no 
RevPAR, alta de 48,8% no Centro-Oeste; 64,4% no 
Nordeste; 93,6% no Norte; 105% no Sudeste e 67,6% 
no Sul. Na análise de desempenho por categoria 
hoteleira, a taxa de ocupação registrou alta em 
todas as categorias, com 60,8% no Econômico, 
43,8% no Midscale e 57,4% no Upscale. Na diária 
média, acréscimos de 18,3% no Econômico; 27% 
no Midscale e 23,4% no Upscale. No RevPAR, 
percentuais positivos de 90,2% no Econômico, 
82,6% no Midscale e 94,2% no Upscale.

A análise contou com amostra de 515 hotéis de redes associadas de várias cidades
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Equipotel moderniza identidade 
visual e inicia nova fase

A Equipotel, referência em hospitalidade em 
toda a América Latina, inicia uma nova fase. 
Foi lançada, no site oficial do evento, a nova 
identidade visual que marca não só a 59ª 
edição, que acontecerá em setembro, como a 
virada de seis décadas de relação estratégica 
com diferentes mercados guiados pela arte 
de receber e servir bem. A marca Equipotel 
agora acompanha o slogan “Hospitalidade 
pela própria natureza”, o que reforça o bom 
atendimento como essência, ao mesmo tempo 
em que conecta diferentes públicos e regies. 
Idealizado pela agência Sette Marketing, o novo 
conceito explora atributos de cada uma das 
cinco regiões do Brasil, como os mistérios do 
Norte, a espontaneidade do Nordeste, o perfil 
aventureiro do Centro-Oeste, a versatilidade 
do Sudeste e a elegância do Sul.

Perspectivas 2022
No ano passado, a Equipotel alcançou 

resultados expressivos que vão além dos 
números. Foram 14.766 visitantes, sendo a 
grande maioria formada por tomadores de 
decisão e responsáveis por compras e negócios 
de todas as principais áreas atendidas pelo 
evento. Outro fato relevante é que 30% dos 
visitantes acabaram visitando a Equipotel por 
mais de um dia, o que demonstrou o grande 
interesse do público da feira em participar de 
todas as atrações e conferir o maior volume de 
estandes. A 59ª edição contará com mais de 280 
marcas expositoras, sendo 65% empresas que 
já renovaram seus contratos de participação. 
O espaço de realização será um pavilhão com 
mais de 23 mil m2, que abrigará lançamentos, 
serviços, arenas de conhecimento e conteúdo 
e atrações interativas.

Uma nova década de infinitas possibilidades
A nova jornada de comunicação tem o 

objetivo, entre outros, de mostrar que os meios 
de hospitalidade (hotéis, resorts, pousadas, 
motéis, hostels) formam um universo fantástico, 
tanto que inspiraram o surgimento da feira 
décadas atrás, mas que os anos trouxeram 
mudanças sociais e, consequentemente, de 
negócios e mercados, o que é acompanhado 
de perto pela programação de cada edição. 
Bares, restaurantes, academias, spas, 
condomínios, shoppings, hospitais e uma série 
de outros serviços que envolvem hospitalidade, 
aumentam a vitrine de soluções da Equipotel. 

Além de uma gama de fornecedores em todas 
essas áreas, o evento ainda é um importante 
hub de conteúdo para quem quer avançar 
em carreira ou negócios. Na última edição a 
Equipotel teve uma gama de atrações que 
engajaram um grande público qualificado, 
como o BCB Xperience, Arena do Saber, CONOTEL, 
Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes, 
entre outros. Além da Rodada de Negócios da 
Equipotel e o Fórum de Compras do FOHB, que 
fomentaram a realização de negócios futuros 
de R$2,5 milhões.

Sandi inaugura Quadrado 
Mágico em Paraty

A Pousada do Sandi se reinventa após 30 
anos de história em Paraty, com conceito 
de experiência chamado Quadrado Mágico, 
mudança de logomarca e nome para Sandi 
Hotel. O nome Sandi Hotel, acompanhado de 
nova logomarca, reflete o novo posicionamento 
do grupo, que vem acontecendo nos últimos 
dois anos, com foco em expandir e aprimorar 
ainda mais a experiência do hóspede.

Entre os detalhes recentes, o hotel ganhou 
novo enxoval, café da manhã com mais itens 
artesanais, e a possibilidade de customizar 

Equipotel abraça de vez a pluralidade em jornada de 
mudanças rumo a 60ª edição
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as bebidas e frutas favoritas, que o hóspede 
encontra no quarto, ao chegar, entre outros 
mimos personalizados.

Todo esse conceito é representado pela 
figura de um quadrado: o Quadrado Mágico, 
localizado no quarteirão que abriga o Sandi 
Hotel e outros espaços pensados para gerar 
valor e experiências únicas para os hóspedes. 
São eles o Restaurante Pippo, de cozinha 
siciliana, a Gelateria Miracolo, com o melhor 
sorvete artesanal da cidade, o Bar Apothekario, 
dedicado a alta coquetelaria, em parceria 
com Alê Dagostino (melhor barman de São 
Paulo, Veja 2020), que abriga uma galeria 
com exposição permanente do primeiro mapa 
do Brasil e litogravuras de mais de 200 anos 
com as temáticas de fauna e flora brasileira, 
incentivando a arte local.

O Hotel conta com 26 apartamentos, além 
da Casa Bromélias, sobrado de quatro suítes, 
sendo duas quádruplas, com banheira em 
todas elas. A casa, vizinha ao hotel, vai contar 
com obras de arte moderna e litogravuras de 
flores e pássaros. Com conceito híbrido de villa 
e hotel, a casa poderá ser inteira alugada por 
famílias e grupos, ou funcionar como extensão 
para os hóspedes do Sandi.

Para além do Quadrado Mágico, foi lançada 
a operadora receptiva Néctar Experience, que 
customiza sob demanda as atividades dos 
hóspedes em terra e mar. Entre as opções de 
mar, com barcos próprios, pode-se programar 

uma visita a Villa Bom Jardim, propriedade 
disponível para locação, com uma casa de 
sete suítes e um loft de vidro com vista para 
o mar e a Mata Atlântica, e a Fazenda Marinha 
Coquille da Cajaíba, que fornece vieiras 
frescas para o hotel e colabora com o fomento 
à economia caiçara local.

A Fazenda Marinha integra as ações ESG 
do hotel, que também incluem a formação da 
Orquestra Municipal de Paraty, composta por 
60 crianças e jovens de diferentes bairros da 
cidade, cuja Associação tem como primeiro 
presidente Sandi Adamiu. O grupo apoia ainda 
o projeto Educar Pela Dança, da Associação 
Cia Dança e Arte Paraty, destinado a atender 
a crianças e jovens com aulas gratuitas de 
Ballet e Jazz. Desde 2004, o projeto já atendeu 
mais de 2 mil alunos.

Blue Tree Premium Faria Lima 
(SP) inaugura Buddha Spa

O Blue Tree Premium Faria Lima, em São Paulo, 
oferece mais uma facilidade para o público e 
hóspedes do hotel:  O Buddha Spa, espaço de 
relaxamento com variedade de massagens 
desde corporais, banhos, tratamentos estéticos 
avançados, Day Spas, além de procedimentos 
exclusivamente voltados para o público 
masculino, gestantes e pós-parto disponíveis 
de segunda a sábado, das 8h às 21h.

Interior de um dos apartamentos do Sandi Hotel, antes conhecido 
como Pousada do Sandi
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FBHA celebra Lei com novas 
regras de trabalho de 
gestantes na pandemia

Foi publicada na quinta-feira, dia 10 de março, 
a Lei 14.311/22, que diz respeito às mudanças das 

regras sobre o trabalho de gestantes durante 
a pandemia da Covid-19. A nova norma visa 
regular a possibilidade de retorno ao trabalho 
presencial da empregada grávida.

A mudança atinge em cheio as empresas de 
hospedagem e alimentação, que empregam 
majoritariamente mulheres. “Temos sofrido 
muito com a pandemia e esta medida vai 
minimizar um pouco as consequências 
econômicas da crise”, afirma Alexandre 
Sampaio, presidente da FBHA - Federação 
Brasileira de Hospedagem e Alimentação. 

Sob a premissa do sentir-se bem, o Buddha 
Spa, referência em práticas direcionadas ao 
bem-estar, relaxamento e estética, é a maior 
rede de spas urbanos do país. Com mais de 25 
tipos de terapias, o espaço desperta os cinco 
sentidos do cliente e oferece momentos de 
plena harmonia, em espaço de alto-padrão, 
com o equilíbrio entre sons, aromas e chás em 
sintonia com o ambiente.  

Referência hoteleira na região oeste da 
capital paulista, o Blue Tree Premium Faria Lima 
está localizado em um dos cruzamentos mais 
nobres da cidade, entre as avenidas Brigadeiro 
Faria Lima e Juscelino Kubitschek. A região, que 
se destaca por oferecer aos visitantes uma 
extensa variedade de opções culturais, de lazer 
e gastronomia, está a poucos minutos do icônico 
Parque do Ibirapuera, e de importantes centros 
de compras, como os Shoppings JK e Iguatemi. 

Interior do novo Buddha Spa, no Blue Tree Premium Faria Lima

Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA: “Esta medida vai 
minimizar um pouco as consequências econômicas da crise”
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Na prática, a Lei 14.311/22 altera a Lei nº 
14.151, de 2021, que garantiu o afastamento 
das gestantes do trabalho presencial com 
remuneração integral durante a emergência 
de saúde pública provocada pela pandemia. 

Pelas novas regras, enquanto durar o estado 
de emergência da saúde pública de importância 
nacional decorrente do coronavírus (SARS-
CoV-2), as trabalhadoras gestantes que ainda 
não tenham sido totalmente imunizadas 
contra a COVID-19, deverão exercer as suas 
atividades em domicílio.

ADIT Brasil tem novo escritório 
comercial em São Paulo

A ADIT Brasil – Associação para o 
Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, 
anunciou a abertura de um novo escritório com 
foco comercial na cidade de São Paulo. Na 
sexta-feira, dia 11 de março, a entidade recebeu 
as chaves do seu novo espaço, localizado 
no edifício que também sedia o escritório do 
SECOVI-SP (Sindicato da Habitação do Estado 
de São Paulo), SindusCon SP (Sindicato da 
Construção Civil do Estado de São Paulo), a AELO 
(Associação das Empresas de Loteamentos 
e Desenvolvimento Urbano) e a Fiabci Brasil 
(Federação Internacional Imobiliária).

A Sede Executiva da ADIT Brasil permanece 
em Maceió (AL), não havendo, de acordo com a 
entidade, planos para a sua mudança. O novo 
escritório possui foco estritamente comercial, 
focado em relacionamento com novos 
associados e patrocinadores. O novo espaço 

também servirá de apoio aos associados 
locais e de outros destinos.

O próximo passo é anunciar um profissional 
que ficará lotado em São Paulo e a instalação 
de uma estrutura para atender os associados 
de passagem pela capital paulista. “Contamos 
com quase 230 associados espalhados por 
quase 20 estados do País. Ter um canto próprio 
na cidade onde tudo acontece também ajuda 
a atendermos melhor esses associados”, 
conclui Calfat.

Rede Windsor Hoteis comemora 
resultados positivos de 2021

A Rede Windsor Hoteis completou 35 anos 
em dezembro de 2021 e iniciou este ano com 
motivos a mais para comemorar. A Rede 
registrou em dezembro de 2021 taxas de 
ocupação melhores do que no mesmo período 
de 2019, anterior à pandemia. Também no 
ano passado, abriu sua 17ª unidade e voltou a 
oferecer centenas de empregos, contribuindo 

Novo escritório comercial do ADIT Brasil também 
servirá para prestar apoio a associados de outros 

destinos em passagem por São Paulo
Rede Windsor inaugurou novo hotel na Barra e 

bateu recordes de ocupação nas férias
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para a retomada da economia no país. A Rede 
Windsor atualmente tem mais de 150 vagas 
de trabalho abertas nas unidades da Barra da 
Tijuca e Zona Sul da cidade. São oportunidades 
em diversos setores, como cozinha, recepção, 
manutenção, governança, controladoria, 
eventos, tecnologia e restaurante. Os cargos 
variam de ajudante de confeitaria à posição 
de gerência de alimentos & bebidas. Com 
378 apartamentos, o Windsor Tower, novo 
três estrelas da marca conclui o projeto do 
Centro de Convenções & Hotéis Windsor 
(CC&HW), onde também estão localizados 
os hotéis Windsor Barra e Windsor Oceanico. 
Com a inauguração do empreendimento, 
a capacidade de hospedagem do centro 
integrado deu um salto, aumentando quase 50% 
e totalizando 1.169 apartamentos na região. O 
Centro de Convenções & Hotéis Windsor possui 
23 mil metros quadrados de área distribuídos 

B&B Hotels tem planos de 
expansão e mira novas 
aberturas em 2022

No início de 2020, a B&B Hotels, assim como 
os demais membros do mercado hoteleiro 
que foram diretamente impactados pela 
pandemia da COVID-19. No final de 2021 o 
cenário começou a mudar e retomar ares de 
normalidade com a realização de eventos de 
grande porte, como a Fórmula 1 e a significante 
melhora principalmente nos destinos com 
demanda de lazer. A B&B Hotels, que possui 
seis unidades no país, teve ocupação máxima 
em seus três hotéis na cidade do Rio de 

em 90 salões multiuso e customizáveis, com 
tecnologia necessária para atender formatos 
presenciais, híbridos e online.

Plano de expansão prevê abertura de 20 hotéis no país até 2025
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Janeiro nos finais de semana e feriados dos 
últimos meses de 2021, enquanto a unidade da 
capital paulista bateu recorde de ocupação 
desde sua inauguração em fevereiro de 
2021, com 80% dos quartos ocupados. Além 
disso, as unidades em São José dos Campos 
(SP) e Uberlândia (MG) tiveram um aumento 
expressivo nos números comparando com 
outras fases de 2020 e 2021. No caso da unidade 
de São Paulo, um dos motivos do aumento 
na ocupação foi justamente a retomada na 
realização de eventos pela cidade, enquanto 
que nas unidades no Rio de Janeiro, um 
dos motivos principais foi o bom resultado 
ligado ao turismo de lazer. Para este ano, a 
expectativa da marca é manter o otimismo, 
inclusive com novas aberturas: para 2022, há 
o planejamento de inaugurar mais duas novas 
unidade no Rio de Janeiro e uma unidade em 
Presidente Prudente (SP). Além disso, a marca 
conta com um sólido plano de expansão, que 
visa ter mais de 20 hotéis no país até 2025.

Atlantica Residences inaugura 
residencial e/joy Butantã

A Atlantica Residences traz mais uma 
opção de hospedagem de negócios ou lazer, 
com conforto e proximidade de escritórios 
e centros comerciais, o e/joy Butantã. São 
Studios totalmente equipados, localizados 
dentro do condomínio Haus Mitre Butantã, da 
incorporadora Mitre Realty, que ampliam o 
portfólio de ofertas da Atlantica Residences, 
vertical da Atlantica Hospitality International, 
que cuida da gestão de residenciais com 
serviços. Modernos e atuais, com opções 
de 1 e 2 dormitórios, os Studios apresentam 

25, 36 ou 63 m², infraestrutura diferenciada 
e decoração pensada para atender as 
principais necessidades do dia a dia dos 
clientes. Todas as unidades do e/joy Butantã 
estão devidamente equipadas com Smart 
TV, ar-condicionado e cofre digital, além 
de uma minicozinha que inclui geladeira ou 
frigobar, micro-ondas, cooktop, cafeteira e 
filtro de água. No quarto, cama queen-size, 
roupas de cama e banho e um conjunto de 
amenities. Adicionalmente, o condomínio 
oferece lavanderia compartilhada, loja de 
conveniência e fitness center, que podem ser 
utilizados pelos clientes do e/joy Butantã. A 
tecnologia é uma das marcas registradas. Por 
meio de um aplicativo exclusivo, os clientes 
têm acesso à central de atendimento Atlantica 
Residences, que funciona 24 horas por dia 
e permite realizar check-in e checkout, ter 
acesso ao apartamento, solicitar manutenção 
e atendimento remoto e contratar serviços pay 
per use, como arrumação de quartos. Tudo 
isso oferece ao cliente uma experiência digital 
completa e acessível a qualquer momento.

Studios em São Paulo ampliam a oferta de residenciais 
com serviços da Atlantica Hospitality International,

Wyndham Olímpia comemora 
dois anos de administração 
própria

Quando assumiu a gestão integral do 
Wyndham Olímpia Royal Hotels, em fevereiro 
de 2020, o cenário promissor e os diferenciais 
turísticos da estância de Olímpia indicavam 
um futuro de alta ocupação, aumento de 
diária média e, mais importante, potencial no 
aumento do índice de satisfação dos serviços 
oferecidos e avaliados pelos hóspedes. O know-
how de uma administradora hoteleira global, 
primeira a fincar bandeira no destino, encantou 
os investidores e abriu os olhos da concorrência.

Desde então o setor sofreu com as 
adversidades impostas pela pandemia de 
COVID-19, mas os investimentos e melhorias 
em infraestrutura e serviços não deixou de 
acontecer. Nilton Camillo, Gerente geral do 
Wyndham Olímpia Royal Hotels relembra que o 
hotel ficou fechado por 85 dias e que foi preciso 
fazer ajustes no orçamento e fluxo de caixa. 
“Mas conseguimos evoluir principalmente na 
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implantação de procedimentos, avançamos 
na automatização dos meios de pagamentos 
e sistema para Central de Reservas e abrimos 
novos parceiros comerciais”, explica Nilton.

Desafios
O Wyndham Olímpia Royal Hotels segue 

com o desafio de alavancar a diária média, 
bem como os índices de ocupação. Ainda que 
a diária média de 2021 tenha superado em 
36% o valor de 2019 e 15% sobre 2020, as metas 
para recuperar os prejuízos causados pela 
pandemia são igualmente maiores. O hotel 
teve quase 50mil clientes hospedados no mês 
de janeiro/22 e o faturamento superou em 11% o 
orçamento. Ajustes nas áreas administrativas, 
infraestrutura e comercial do hotel foram 
realizados, mas também o marketing se 
mostrou presente. Em 2021, as participações 
em eventos do trade foram retomadas – com 
presença na Aviesp e Festuris – assim como 
foram retomadas as visitas presenciais aos 
parceiros. O Acquarela Restaurante deixou de 
ser terceirizado, fortalecendo a distribuição dos 
pacotes de meia pensão e pensão completa 
que correspondem a 87% das reservas, e com 
índice de satisfação acima de 90% entre os 
hóspedes. Nas políticas comerciais, foram 
distribuídos tarifários com paridade de tarifa, 
deixando o intermediário livre para agregar 
valor ao seu serviço e ter mais flexibilidade 
para concretizar vendas. O Wyndham Olímpia 
Royal Hotels avançou também no canal direto 
e fechou 2021 com 43% no share de vendas.

Nilton Camillo, Gerente Geral: “No mês de janeiro nosso 
faturamento superou em 11% o orçamento”.

Durante a ArtSampa, instalação do escultor paulistano 
foi exposta no lobby do hotel

Tivoli Mofarrej São Paulo 
confirmando seu apoio a arte 
foi hotel oficial da ArtSampa

O Tivoli Mofarrej São Paulo se firmou este 
ano como o hotel oficial da primeira edição da 
ArtSampa, continuando sua proximidade com 
a arte, oferecendo apoio contínuo e sempre 
incentivando a cultura na capital paulistana. 
Após 11 edições no Rio de Janeiro, conhecida 
como ArtRio, a exibição é uma das principais 
no segmento da arte na América Latina, 
chegando em São Paulo pela primeira vez. A 
versão paulista aconteceu na OCA, prédio 
icônico de Oscar Niemeyer localizado dentro 
Parque Ibirapuera, entre os dias 16 e 20 de 
março. O investimento na arte é um dos pilares 
do Tivoli Mofarrej São Paulo e paralelamente 
à ArtSampa, o hotel apresentou em seu lobby 
a obra Corpo Acomodado, do artista brasileiro 
Rodrigo Sassi. Destaque entre seus trabalhos, 
a instalação Corpo Acomodado (2018) é feita 
em madeira e concreto, com sua construção 
realizada a partir dos moldes das fôrmas de 
concreto armado. Além de apoiar o ArtSampa, 
o Tivoli Mofarrej São Paulo, abraça movimentos 
artísticos desde 2016 através do projeto Tivoli 
Art, com o intuito de levar a arte para dentro e 
fora do hotel.

Pousada Casa de Maria lança 
sua linha exclusiva de produtos 
naturais

O empreendimento localizado em Prado, 
no Sul da Bahia tem mais essa novidade para 
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complementar o seu menu natural e saudável, 
que já conta com várias opções de pratos sem 
glúten e lactose no café da manhã. Os visitantes 
também terão à disposição o Kefir de leite que 
traz vários benefícios para a saúde. Este alimento 
ajuda a equilibrar a flora intestinal, auxilia na 
prevenção da osteoporose, previne e combate 
problemas gástricos, fortalece o sistema 
imunológico e reduz a pressão arterial. Além do 
Kefir, a Pousada Casa de Maria irá produzir e 
comercializar o Kombucha, bebida fermentada 
feita a partir de chás, como o chá preto ou chá 
verde, adoçados, contendo uma cultura de 
leveduras e bactérias, conhecidas como Scoby, 
que contém boas quantidades de polifenóis 
e vitamina C, compostos com propriedades 
desintoxicantes que melhoram as funções do 
fígado, promovendo a eliminação de toxinas 
do organismo pela urina e pelas fezes além de 
auxiliar no sistema de defesa do organismo.

Para complementar a tríplice aliança: bem-
estar, saúde e beleza, a pousada irá fabricar 
o seu próprio Óleo de Coco Extra Virgem que, 
além de ser ótimo para o emagrecimento 
por conter ácido láurico que acelera o gasto 

energético e ao mesmo tempo provoca a 
sensação de saciedade, é excelente para 
hidratar a pele e o cabelo que sofrem com os 
danos causados pelo sol e água do mar.

Blue Tree Premium Paulista 
apresenta exposição de 
bonecas orientais Hina-Ningyos

O Blue Tree Premium Paulista, na região 
central da cidade de São Paulo, apresenta 
até 10 de abril a exposição de bonecas Hina – 
Ningyos. A mostra que está localizada no lobby 
da unidade é gratuita e aberta ao público 
em geral. A ação acontece em parceria com 
a New Experience Together e Wakahubi, que 
promoverão na data de encerramento da 
exibição o evento presencial Hinamatsuri 
Experience. Na ocasião, será realizado workshop 
de wagashi (doce típico), apresentação 
musical de flauta (Ureshii hinamatsuri), 
almoço com pratos regionais (temari sushi e 
hishimochi) e buffet internacional, das 11h às 

As novidades vão agregar ainda mais valor aos serviços prestados pela pousada
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15h. Parte da renda arrecadada será revertida 
para a Casa da Esperança Kibô no lê. Haverá 
ainda a opção de vivenciar a experiência com 
kimono, mediante agendamento prévio e com 
valores sob consulta. 

Conhecido como o Dia das Meninas no 
Japão, o Hinamatsuri, que teve início no período 
Edo (1603-1867), como forma de atrair saúde 
e boa fortuna às famílias, é comemorado 
anualmente no dia 3 de março. De acordo 
com a tradição, é comum que cada família 
elabore um altar de bonecas, símbolo máximo 
da celebração. Para quem deseja participar 
do Hinamatsuri Experience, o hotel oferece 
condições especiais de hospedagem com café 
da manhã oriental exclusivo.

Evento terá workshop, apresentação 
musical e comida típica

Vila Galé e Mangueira 
apresentam exposição ‘Lapa 
em Verde e Rosa’

A rede Vila Galé e a Escola de Samba 
Estação Primeira de Mangueira apresentam a 
exposição ‘Lapa em Verde e Rosa’ no Vila Galé 
Rio de Janeiro. Os visitantes poderão conferir em 
primeira mão os principais figurinos que fazem 
parte do enredo ‘Cartola, Jamelão e Mestre 
Delegado’, que será apresentado no desfile 
na avenida no mês de abril. A mostra que fica 
em exposição até dia 21 de abril, é gratuita e 
aberta ao público. Entre os figurinos expostos 

estão as fantasias Voz Eterna, Obá da Favela, O 
Rancho Dos Arrepiados, De Composição e o Ré 
da Mangueira. Além dos itens carnavalescos, os 
visitantes podem aproveitar para conferir a obra 
de restauro realizada no hotel, que é um antigo 
palacete do século XIX. O restaurante Versátil e 
os bares também estão abertos ao público.

Cana Brava Resort inaugura 
unidade de Jacques Janine

O Cana Brava All Inclusive Resort inaugura 
unidade do renomado salão de beleza Jacques 
Janine. A cidade de Ilhéus, que já conta com 
uma unidade física, agora tem também a 
opção exclusiva no resort.

O objetivo é oferecer mais conforto e 
comodidade aos hóspedes, que podem contar 
com um serviço renomado para garantir uma 
produção de cabelo ou maquiagem completa. 
A unidade oferece serviços de corte, escova, 
penteados, make, manicure e pedicure. Todas 
as opções podem ser utilizadas também em 
ensaios fotográficos. De acordo com Rafael 
Espírito Santo, Diretor geral do Cana Brava 
Resort, muitos hóspedes curtem o dia na praia 
ou piscina e, no final de tarde, têm o desejo de 

Visitantes poderão conhecer em primeira mão os figurinos 
que serão utilizados no desfile na avenida.
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ir a um salão para se embelezar e aproveitar a 
noite. Além disso, o empreendimento é também 
um dos principais roteiros para Destination 
Wedding do país. Para as noivas e noivos, 
ter um serviço reconhecido pela qualidade 
por todo o Brasil é um fator importante para 
escolher o lugar perfeito para esse momento 
especial. Outros eventos também são muito 
populares no Cana Brava, como aniversários, 
pedidos de casamento ou renovação das 
bodas, que também podem aproveitar o pacote 
de experiências e incluir a visita no Jacques 
Janine Truck, que é cobrado à parte. A marca 
Jacques Janine é uma das mais famosas do 
mercado no Brasil onde desenvolveram o 
conceito de “Beleza Completa”, um único lugar 
onde poderia ser encontrado todos os tipos 
de cuidados de beleza e estética. Em 1991, se 
tornou a primeira rede de salões de beleza do 
Brasil, sendo hoje a maior da América Latina e 
ainda conta com duas unidades nos Estados 
Unidos (Miami e Orlando). O Jacques Janine 
Truck fica localizado ao lado da recepção.

Atrio Hotel Management, 
Modularis e Xtay anunciam 
parceria estratégica para 
construção de hotéis modulares

MGuest House. Este é o nome do protótipo 
de construção offsite de prédios e hotéis, 
inédito no Brasil, desenvolvido pela Modularis 
Offsite Building a partir de parceria estratégica 
com a Atrio Hotel Management e com a Xtay, 
dando luz ao primeiro apartamento modelo 
da Xtay em Itupeva, no interior de São Paulo. 
Idealizado há dois anos, quando os estudos de 
viabilidade foram iniciados, o MGuest House 
foi integralmente construído a partir de várias 
horas de estudos técnicos e benchmarks 
internacionais, em ambiente 100% controlado, 
fora de um canteiro de obras e em 40 dias.  

O projeto recria, com riqueza de detalhes, 
todas as peculiaridades de um empreendimento 
vertical construído no sistema modular. 
“Temos certeza de que será um divisor e águas 
no desenvolvimento da indústria hoteleira 

Maior rede de cabeleireiros do Brasil chega ao resort de Ilhéus para levar excelência e experiências aos hóspedes
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e de short-term rental no Brasil, já que esse 
modelo já é bem conhecido no mundo todo”, 
diz Beto Caputo, Diretor-presidente da Atrio 
Hotel Management e Xtay, reforçando que “os 
ganhos em termos de tempo de construção, 
manutenção e sustentabilidade são claros, 
imediatos e inquestionáveis”. 

Totalmente funcional, a instalação pretende, 
também, difundir a construção modular junto 
aos investidores hoteleiros e imobiliarios. 
“Nós resolvemos umas das grandes dores do 
mercado que é entregar uma obra na metade 
do tempo previsto. E isso para hotelaria é crucial 

pois quanto antes um hotel é aberto, mas 
rápida é a antecipação de receita e geração 
de caixa. E o MGuest House é uma prova real do 
conforto superior, tecnologia e sustentabilidade 
embarcada que pode ser vista em Itupeva” 
diz Paulo Salvador, CEO da Modularis Offsite 
Building. Sem revelar detalhes, juntas as 
empresas confirmam que já há projetos em 
desenvolvimento na capital paulista. “Nosso 
pipeline soma projetos de R$ 200 milhões, já em 
carteira, e inclui a construção, em São Paulo, do 
primeiro prédio residencial modular do Brasil”, 
antecipa Paulo Salvador.

Com a utilização dos módulos, é possível construir um hotel em pouco tempo
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Restaurante do WK Design 
Hotel terá programação 
especial em março

Durante o mês de março, aniversário de 
Florianópolis (SC), o Osli Restaurante, localizado 
dentro do WK Design Hotel, preparou uma 
programação especial para celebrar os 349 anos 
da capital catarinense. O projeto Osli Conecta, 
comandado pelo Chef Felipe Silva, recebeu 
renomados chefs da cidade para um jantar 
especial durante todas as quartas-feiras de março.

Durante o jantar, foi servido um menu-
degustação de oito a dez pratos. Cada um deles foi 
apresentado diretamente à mesa, com explicações 
detalhadas dos ingredientes e técnicas utilizadas. 
Para acompanhar os pratos, drinks especiais 
preparados pelo head bartender Crystian Vieira 
e vinhos selecionados especialmente para a 
ocasião. A seleção foi feita pessoalmente por Felipe 
Silva, Chef do Osli Restaurante. O Osli Restaurante 

foi inaugurado no ano passado e rapidamente 
se tornou uma referência de alta gastronomia 
em Florianópolis. Projetado para figurar como 
um dos principais eixos gastronômicos de 
Florianópolis apresenta uma proposta intimista 
e minimalista, assim como o próprio WK Design 
Hotel.  O restaurante traz os destaques da culinária 
contemporânea, com um toque de regionalidade.

Casas Brancas Boutique 
Hotel & Spa recebeu Chef do 
Copacabana Palace

Na noite do dia 12 de março, na cidade de 
Búzios, região dos lagos do Rio de Janeiro, 
uma experiência exclusiva de jantar a quatro 
mãos foi promovida pelos chefs Nello Cassese, 
do Cipriani, e o anfitrião, Gonzalo Vidal, 
no 74 Restaurant, do hotel Casas Brancas 

Projeto do Osli Restaurante teve jantares especiais durante todas as quartas-feiras de março



Gastronomia

79

Boutique Hotel & SPA. Ambos os restaurantes 
comandados pelos chefs, o Cipriani e o 74 
Restaurant, integram a seleta lista “50 Best 
Discovery”, uma extensão do The World’s 50 
Best Restaurants, que anualmente elege os 
melhores restaurantes pelo mundo.  

Nello é italiano, de Nápoles, e chegou ao Rio 
de Janeiro em 2016 para assumir a cozinha do 
restaurante Cipriani, no Copacabana Palace, 
A Belmond Hotel, que mantém, desde 2019, a 
almejada estrela Michelin. Atualmente, além 
de liderar a cozinha do Cipriani, Nello ocupa 
também o cargo de Chef executivo e culinary 
director, participando de tudo o que diz 
respeito à gastronomia do hotel.  

Gonzalo é natural de Santa Fé, na Argentina, 
e chegou ao Brasil em 2008. A vinda para o país 
foi uma aventura incerta, mas logo que chegou 
à Búzios foi chamado para compor a equipe do 
restaurante Cigalon. Dez anos depois de pisar 
pela primeira vez no balneário, Gonzalo assumiu 
a cozinha do 74 Restaurant, no Casas Brancas 

Boutique Hotel & SPA, com a expertise que o 
destacou no cenário gastronômico do destino.

O encontro, realizado no dia 12 de março foi 
marcado por receitas inéditas que utilizaram 
o melhor e mais fresco do dia, priorizando a 
abundância de pescados e frutos do mar que a 
região oferece. O menu teve seis aperitivos, duas 
entradas, dois principais e duas sobremesas.

Grand Hyatt São Paulo 
apresenta carta de drinks 
refrescantes para curtir o verão

Seja no happy hour ou em algum outro 
momento especial, o Grand Hyatt São Paulo 
preparou uma seleção drinques deliciosos 
para aliviar o calor durante este verão. O head 
bartender do hotel e campeão brasileiro de 
coquetelaria, Gustavo Romulo, compartilhou a 
receita de drinks refrescantes que fazem parte 
do seu menu.

Um dos drinques escolhidos pelo famoso 
bartender foi o clássico Ciao Bella que segue a 
linha aromática, pois têm em sua composição o 
Aperol - um aperitivo italiano feito à base de uma 
infusão de diferentes ervas e raízes, o Ramazzotti 
Rosato, framboesa e suco de grapefruit.

Para quem quer se deliciar com outros 
drinques, o hotel vende uma degustação de 
quatro bebidas autorais, pensados pelo head 
bartender Gustavo Rômulo utilizando a cachaça 
Arbórea, desenvolvida exclusivamente para o 
Grand Hyatt São Paulo. Inspirado nos pontos 
cardeais (Norte, Sul, Leste, Oeste), e por meio 

Carta de drinques refrescantes de Gustavo Rômulo 
é a aposta do Grand Hyatt São Paulo
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Nello Cassese, Chef do Copacabana Palace foi o 
convidado da noite especial
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de quatro criações em cada direção, unindo 
ingredientes, sensações e memórias de 
diferentes locais, Gustavo busca oferecer aos 
hóspedes novos horizontes e experiências. O 
bar do Hyatt fica no lobby do hotel, próximo ao 
restaurante e ao sushi bar.

Hotel Radisson Barra participou 
do Circuito Delícias do Rio com 
receita de filé de tilápia

Em comemoração aos 457 anos da cidade 
do Rio de Janeiro, a Prefeitura lançou por meio 
do Riotur, o circuito Delícias do Rio. O objetivo 
é valorizar a gastronomia carioca oferecendo 
durante todo o mês de março, um roteiro de 200 
bares e restaurantes com pratos, sobremesas 
e petiscos, inspirados na capital.A ideia é 
que o evento entre para a agenda anual do 
município, como já ocorre em muitas cidades 
do mundo, atraindo não só a população local, 
mas turistas nacionais e estrangeiros.

Fazem parte do circuito quiosques da orla, 
restaurantes de hotéis e bares e restaurantes 
dos 23 polos gastronômicos participantes, 
como o de Santa Teresa, Barra da Tijuca, Baixo 
Gávea, Largo de Benfica ou da Região Portuária. 
E para comemorar a data o Restaurante 
Origens do Hotel Radisson Barra, um dos 
participantes do roteiro, criou para a cidade 
o Filé de tilápia com purê de banana da terra 
acompanhado de mix de cogumelo e cebola 
crispy, que poderá ser degustado tanto pelos 
hóspedes como por visitantes que estiverem 
passando pela região.

Restaurante do Hotel Casa da 
Montanha apresenta “Avestruz 
Wellington”

O restaurante especializado em caça, 
La Caceria, que fica dentro do hotel Casa 
da Montanha, em Gramado, estreou novo 
prato do cardápio. O “Avestruz Wellington” 

O filé de tilápia com purê de banana da terra, mix de cogumelos e 
cebola crispy do Radisson Barra
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é uma releitura do clássico bife Wellington 
criada pela Chef e Gerente de A&B do hotel 
Tania Godoi usando a carne de avestruz e 
ingredientes locais. Para o mil folhas de batata 
que acompanha o filet, por exemplo, ela usou 
a variedade baroa, confitada em finas lâminas 
na manteiga. Para dar textura, contraste de 
sabor e cor no prato, Tania optou por uma 
couve orgânica crocante, salteada na panela, 
com amêndoa torrada e temperada com 
sal e raspas de limão. E no fundo do prato é 
colocado um demi-glace (caldo gelatinoso) 
de carne de caças, típico do local.  O novo 
prato do cardápio integra a seleção 2022 
da Associação dos Restaurantes da Boa 

Lembrança, que nasceu em 04 de março de 
1994, em Petrópolis (RJ) com a proposta de 
representar um grupo de restaurantes que 
prima pela excelência e qualidade nos serviços, 
promovendo e divulgando a diversidade do 
setor através das peculiaridades regionais e 
do associativismo. A ideia chegou no Brasil 
com o italiano Dânio Braga, fundador que, 
inspirado pelos costumes que trouxe da região 
onde nasceu, resolveu estimular o hábito de 
se levar uma lembrança depois de uma boa 
refeição. Foi assim que surgiu o Prato da Boa 
Lembrança, uma peça exclusiva em cerâmica 
que os clientes levam para casa depois de 
comer em um dos restaurantes associados.

A Chef Tania Godoi se inspirou num clássico inglês para criar uma receita 
marcada por texturas, cores e contraste de sabores.
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Hotéis investem na ampliação e modernização de suas piscinas
As piscinas tem sido alvo de investimentos 

na modernização e ampliação de vários 
empreendimentos hoteleiros no Brasil. O motivo é 
para atender a demanda crescente de hospedagem 
de lazer e aos hóspedes que se tornaram ainda 
mais exigentes na pandemia da COVID-19. O 
Transamerica Comandatuba Resort iniciou no mês 
de março uma ampla reforma em sua piscina que 
será totalmente revitalizada para garantir ainda 
mais conforto e diversão para as famílias. A atração 
ficará fechada até o dia 31 de maio, e trará um 
conceito integrado à arquitetura do resort, aliando 
naturalidade e sutileza arquitetônica. Durante o 
tempo em que permanecer fechada, quem estiver 
presente no resort contará com uma série de 
atrativos e serviços estrategicamente pensados 
como a paradisíaca praia de Comandatuba, com 
mais de 4km de faixas privativas. O espaço receberá 
um reforço natural tanto em mobiliário – com a 
inclusão de mais quiosques e espreguiçadeiras para 
tornar a experiência dos hóspedes mais cômoda e 
aconchegante, como no serviço de praia com seu 
all inclusive premium e oferta de ponto adicional de 
bar. Além da praia, os hóspedes também terão à 
disposição a piscina semiolímpica, com toboágua 
e bar coberto próximo para abastecimento de 
cervejas, drinks e bebidas não alcoólicas.

Para as famílias com crianças, será montada 
estrutura de serviços de bebidas e petiscos em 
formato de Beach Club na Casa da Criança, onde 
há piscina infantil também como oportunidade 
para se refrescar, além do mar em frente. Outra 
novidade criada pelo resort para o suprir o período 
de obras da piscina central, será o serviço de bar na 
Praia Náutica, onde será possível se refrescar no rio 
e apreciar o belo pôr do sol no canal. Haverá ainda 
a oferta de desconto em terapias de spa, sendo 50% 
OFF em massagens na área da piscina e 30% nas 
realizadas no próprio spa. Longe da praia ou das 
piscinas, os hóspedes também encontram mais de 
80 opções de lazer em toda a ilha.

Le Canton
O resort localizado em Teresópolis (RJ), está 

investindo R$ 1 milhão na ampliação de sua piscina 
que terá capacidade para receber até 200 pessoas. 
E ainda este ano, o sport bar do Castelo Medieval, 
inaugurado no final de 2021, terá uma cozinha 
especifica, provavelmente dedicada à culinária 
japonesa. As ações são fruto do bom resultado 
obtido no ano passado. Para 2022, a perspectiva é 
ainda melhor, com previsão de crescimento de 10% 
em relação a 2021. Já em janeiro, o faturamento do 

A icônica piscina central do Transamerica Resort Comandatuba está passando por retrofit
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Santíssimo Resort
Implantado no Centro de Tiradentes, a poucos 

metros do Largo das Forras, e com vista para a 
Serra de São José, inaugurou seu novo complexo 
de lazer no dia 18 de março. As piscinas aquecidas 
contam com brinquedos aquáticos fornecidos 
pela empresa Speed Kids, bar molhado e piscina 
para adultos com palco para shows, além dos 
novos espaços como restaurante, loja, sorveteria 
e espaço kids. 

De acordo com o sócio-fundador do 
Santíssimo, Marcus Barbosa, o espaço de 75 mil 
m2 já conta com piscina com espelho d’água de 
360°, playground, sauna, ofurô, academia, fitness 
center com piscina aquecida, sala de leitura, 
sala de massagem e home-cine e em breve 
terá uma ampliação para atender a demanda 
crescente. “Os seis blocos de apartamentos 
elevarão o número de unidades de 56 para 116 e 

Villa Rossa
O hotel localizado em São Roque, a menos de 

uma hora da capital paulista, deverá inaugurar 
no próximo mês de maio seu novo Complexo de 
Piscinas que ocupara mais de 4.200m², sendo 
mais de 800m² somente de piscinas, que utilizarão 
mais 1 milhão de meio de litros d´agua quando 
cheias. As piscinas adulto, infantil, o rio lento, a 
gruta e o toboágua serão utilizadas por mais de 
300 pessoas confortavelmente, sem esquecer do 
espaço reservado para quem deseja apenas curtir 
um revigorante banho de sol. O conceito busca 
atender com equilíbrio a diversão e a tranquilidade, 
casando perfeitamente com o perfil dos hóspedes 
que frequentam o Villa Rossa. A noite o complexo 
terá iluminado por um sistema em Leds com baixo 
consumo de energia e as variações de coloração 
e possibilidades prometem encantar aos olhares 
mais atentos.

resort bateu recorde e ultrapassou R$ 10 milhões. O 
resultado marca o melhor mês da história do hotel. 
Antes mesmo de terminar, a taxa de ocupação 
de janeiro já havia se aproximado dos 90%, o que 
representou receita de hospedagem 33% acima do 
valor obtido no mesmo período do ano anterior. 

Segundo Mônica Paixão, Diretora geral do 
Le Canton, o resultado é reflexo de uma equipe 
comprometida com as necessidades dos clientes, 
além de contínua melhoria de seus serviços. “O Le 
Canton tem como premissa investir em novidades 
o tempo todo, o que gera no cliente a vontade 
de voltar. É uma estratégia para fidelizar nosso 
hóspede”, comenta Mônica.

estão previstos para um prazo de 18 meses. Essa 
ampliação vem confirmar a tendência muito forte 
de crescimento do público familiar, com crianças”, 
destacou Barbosa.

Essa ampliação da piscina do Le Canton faz parte de 
um projeto de gerar ainda mais atrações ao Resort

Da piscina do Santíssimo Resort se tem uma linda vista 
da Serra de São José

Perspectiva de como será o novo complexo de 
piscina do Villa Rossa
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A realidade atual nos trouxe a um mundo 
completamente monitorado. Por onde quer que 
vamos e independentemente do serviço que 
utilizemos, encontramos sempre uma câmera a 
captar as nossas imagens e movimentos, as quais 
podem estar sendo, inclusive, monitoradas de 
forma on-line. Assim, tal realidade não está ausente 
dos hotéis. A prova disso é que, antes mesmo que 
façamos os nossos check-ins, somos registrados 
pelas câmeras dos hotéis que estão instaladas nas 
suas áreas comuns. 

A grande maioria dos hotéis (para não dizer que 
a totalidade deles) se utiliza de sistemas de CFTV 
(circuito fechado de televisão), que são sistemas 
compostos pelo monitoramento e controle 
de acesso baseado na utilização de câmeras 
instaladas dentro e ao redor dos estabelecimentos, 
que transmitem as imagens para um monitor (ou 
para alguns monitores, quando o monitoramento 
estiver sendo realizado de forma on-line), o(s) 
qual(is) é(são) operado(s) por colaborador(es) da 
própria corporação, ou até mesmo por empresa 
terceirizada (prestadora de serviços), para 
efeitos de, entre outros, proteger a segurança dos 
colaboradores, clientes e demais frequentadores 
dos hotéis, proteger os edifícios contra danos, 

vandalismos e outros crimes semelhantes, além de 
também, eventualmente, apoiar o gerenciamento 
dos controles internos dos hotéis, tais como 
comprimentos de filas, tempo de permanência em 
áreas específicas, etc..

Porém, a utilização destes sistemas não pode 
ser indiscriminada. Cuidados especiais devem ser 
tomados para a real definição da necessidade da 
utilização de tais sistemas de CFTV, bem como na 
definição dos tipos de câmeras a serem utilizadas, 
a fim de que não extrapolem as finalidades para 
as quais são utilizadas. O posicionamento das 
câmeras associado com os recursos tecnológicos 
presente nas mesmas é também fundamental de 
ser verificado/atestado/devidamente registrado, 
uma vez que devem ser preservadas informações 
confidenciais que podem ser tratadas/manipuladas 
pelos hóspedes durante as suas estadias nos hotéis, 
as quais não podem ser capturadas pelos sistemas 
de CFTV dos hotéis. 

A instalação destas câmeras também deve 
respeitar as áreas comuns dos hotéis, não devendo 
ser instaladas em vestiários bem como em áreas 
recreativas utilizadas pelos colaboradores, o que 
seria considerado bastante intrusivo. 

Outro fator importante de ser verificado é se 
as câmeras utilizadas capturam som, o que deve 
também deve ser evitado de ser feito, de acordo 
com as finalidades para as quais os sistemas de 
CFTV são utilizados.

O tempo de retenção destas imagens também 
deve ser observado, o qual será determinado pelas 
características dos sistemas de CFTV utilizados, os 
quais sobrescrevem as imagens de tempos em 
tempos. Os hotéis que se utilizam de tais sistemas 
deverão certificar-se de que os seus sistemas de 
gravação de vídeo utilizados nos seus sistemas 
de CFTV estejam instalados em locais seguros, 
de acesso limitado e controlado, bem como 
que as imagens sejam visualizadas (no caso de 
monitoramentos) e acessadas apenas por pessoal 
autorizado, nos limites definidos pelas Leis. Quanto 
às Leis específicas, não existe uma Lei Federal que 
regule o assunto relativo à CFTV, mas, sim, apenas 
um Projeto de Lei N° 7.018-A, de 2013. Existem também 
leis municipais, como a presente no município de 
São Paulo, (Lei Municipal N° 13.541, de 24 de março 
de 2003), a qual define que nos locais, internos ou 
externos, controlados por câmeras de vídeo, deverão 
ser afixadas placas com os seguintes dizeres:

A utilização de sistemas de CFTV 
nos hotéis à luz da LGPD

Artigo de Josmar Lenine Giovannini Júnior*
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“O ambiente está sendo filmado. As imagens 
gravadas são confidenciais e protegidas, nos 
termos da lei”.

A recente Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, a LGPD (Lei N° 13.709/2018) também se 
refere ao tratamento de dados pessoais (imagens) 
capturadas pelos sistemas de CFTV. Avaliações 
das reais necessidades da utilização dos sistemas 
de CFTV devem ser realizadas, de acordo com 
os modelos de negócio e necessidades internas 
dos hotéis, que definirão as finalidades para as 
suas utilizações. Deve ser criada e publicada uma 
política específica referentes ao tratamento de 
imagens via sistemas de CFTV, bem como deverão 
ser estudadas (e devidamente registradas) as 
capturas das imagens das câmeras a serem 
realizadas, de acordo com os princípios legais 
definidos pela Lei. Caso o monitoramento on-line 
seja necessário, deverá ser realizado por pessoal 
especializado e, no caso de empresas terceirizadas 
serem utilizadas, devem ser previstas cláusulas 
específicas relativas à proteção dos dados 
pessoais tratados por elas. Devem ser previstas 
ferramentas eletrônicas visando a proteção dos 
hotéis contra a perda de dados pessoais (imagens 

tratadas), bem como deve ser proibida a utilização 
de celulares pelos operadores dos sistemas de 
CFTV, de forma preventiva.

Por fim, devem ser fixados avisos na entrada de 
cada zona de vigilância (a qual deve ser definida 
de acordo com o enquadramento da imagem de 
cada câmera) para alertar os indivíduos de que a 
sua imagem poderá ser monitorada e devidamente 
arquivada, com informações pertinentes a respeito 
da identificação do hotel, do encarregado pela 
proteção de dados do hotel (caso exista), das 
finalidades pelas quais está sendo realizada a 
gravação, se existe o monitoramento das imagens 
ou não, bem como dos direitos dos titulares de 
dados pessoais. 

Em caso de dúvidas para adequar o seu hotel 
com relação a este ou aos demais requisitos legais 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fale 
conosco! Será um prazer atendê-lo (a).

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

Contato: www.conformidados.com.br
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A Lei Geral de Proteção de Dados também se refere as imagens capturadas pelos sistemas 
de segurança
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Agradeça aos hóspedes que 
reclamam do seu hotel

Artigo de Mario Cezar Nogales*

Em pleno século XXI ainda temos que lembrar 
de que os hóspedes são a razão da existência 
de qualquer meio de hospedagem e sem eles, 
estes meios não existem. Obviamente que com 
“cada macaco em seu lugar”, alguns hóspedes 
são muito: “folgados”, já vão achando que 
porque pagaram a diária são os proprietários 
de tudo e de todos, em contrapartida há 
alguns funcionários que também não ajudam 
e tratam os hóspedes como se estivesse lhe 
fazendo um favor e, quanto mais alto o preço, 
maiores são estas rusgas.

Diferentemente dos meios de hospedagem 
de luxo (o que nada tem em haver com o 

preço), já que são meio que exclusivos onde os 
funcionários se adaptam a esta exclusividade, 
quase que inexiste o hóspede folgado e quando 
eles aparecem, geralmente são golpistas, 
contudo, as reclamações sempre existirão, uma 
vez que reclamações de verdade, em geral, se 
tratam de uma pontuação de algo que deveria 
ter sido realizado ou servido e não ocorreu.

Obviamente que há em todos os meios 
de hospedagem, reclamações sinceras e 
honestas, assim como os elogios, mas também 
há aquelas reclamações e elogios que não tem 
nada em haver como os serviços prestados ou 
com o atendimento realizado, em geral, estas 
reclamações que não tem nada haver com o 
meio de hospedagem se tratam das pessoas, 
como aqui iniciei, “folgadas” que estão sempre 
querendo levar alguma vantagem, e os elogios, 
nesta mesma pegada, são geralmente de 
pessoas que foram pagas ou permutantes.

O que estou tratando de discorrer aqui é 
de que, em vários casos, o hóspede não tem 
razão e no geral, quando se trata de uma 
reclamação técnica ou honesta, o hospede que 
o faz está calmo e consciente, já aqueles que 
estão esbravejando... tome bastante cuidado 
e mantenha a calma.

Aqui vão algumas dicas para você 
identificar os hóspedes que de fato tenham 
uma reclamação honesta ou não.

O Hóspede que distribui gorjeta
Pode até parecer preconceito meu, contudo em 

todos os casos que presenciei, inclusive em relatos 
atuais e casos de polícia em documentários 
nos diversos serviços de streaming, hospedes 
que distribuem muita gorjeta estão sinalizando 
aos funcionários de que eles têm muito recurso 
financeiro, como mágicos, eles se deixam 
vislumbrar pelos funcionários, e este últimos ficam 
embasbacados, afinal ele os está ganhando com 
dinheiro, a maior arma que existe para tirar o foco 
e a idoneidade da grande maioria, reclamam 
de alguns serviços de forma bastante pontual e 
exigem serviços de primeira qualidade.

Estas pessoas em geral, distribuem gorjetas 
a todos porque sabe que a decisão final de 
entregar ou não o serviço é dos funcionários: 
mensageiros, recepcionistas, garçons, commis, 
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exceto e obviamente as camareiras, afinal 
de contas, os serviços delas só aparecem 
quando não é feito. Sabendo destas premissas 
as hospedagens deste tipo de hóspedes que 
eram de duas ou três noites passam a serem 
de quinze a trinta noites, suas contas são mais 
altas que as diárias e quase nunca saem do 
hotel, afinal de contas é lá que ele pode comer, 
beber e ter serviços a vontade e é ai que está o 
golpe, acabam se esvaindo do hotel com uma 
enorme conta para pagar.

O Hóspede que esbraveja
Em geral são hóspedes que fazem a sua 

reclamação no check-out com uma conta alta, 
dizem: “eu não consumi isto, eu não consumi 
aquilo”, etc. Vá com calma, um estudo de Harvard 
detectou que ninguém gosta de pagar por nada, 
quando pagam antes de ter o bem ou serviço 
não se preocupam com o valor, quando pagam 
depois do serviço em geral não gostam de fazê-
lo e isto é uma questão muito mais humana e 
psicológica de todos do que de alguns (dica 
extra se quiser parar de fumar compre apenas 
um maço de cigarros e pague em dinheiro, se 
quiser fumar mais, faça-o novamente, você vai 
notar como ficará irritado).

O primeiro que você deve fazer aqui é 
manter a calma e ouvir o hóspede sem 
dar demonstrações de sarcasmo ou de 
irritabilidade, demonstre que você está ali 
para ajudá-lo. Faça anotações da reclamação 
que a pessoa está fazendo e após ter a 
reclamação por completo, se possível o leve 
a algum lugar mais aconchegante e lhe sirva 
um copo com água. Pegue as suas anotações 
e comece a analisar cada uma delas na frente 
do hóspede e demonstre o que ele reclamou 
e está correto e o que ele reclamou e está 
errado. Geralmente estes casos se resolvem 
sozinhos, desta maneira foi que detectei que a 
“toalha que estava sendo cobrada foi a esposa 
que colocou na mala por engano”.

Comentários na internet
Sejam estes positivos ou negativos, todos, 

sem exceção devem ser respondidos e todos 

*Mario Cezar Nogales é consultor especializado 
em hotelaria e conta com experiência no ramo 
desde 1989, sendo autor de sete livros técnicos em 
hotelaria, acesse: www.snhotelaria.com.br

devem ter respostas únicas e exclusivas, afinal 
de contas todos os comentários também são 
únicos e exclusivos.

As reclamações importantes, neste caso, 
são aquelas que demonstram uma reclamação 
técnica, justamente aquelas onde o serviço ou 
produto contratado foi entregue. Obviamente 
que estas reclamações, nós hoteleiros, estamos 
carecas de entender e de responder então o 
que fazer com aquelas reclamações que foi 
feita apenas para “encher o saco” do meio de 
hospedagem ou é muito infundada que chega 
ao ponto ridículo. Uma boa resposta para 
este tipo de reclamação é o uso do sarcasmo 
com a inteligência de demonstrar a realidade 
com a vantagem de apresentar pontos fortes 
de seu meio de hospedagem, para que fique 
mais claro, vou lhes dar um exemplo real (eu 
mesmo respondi).

A reclamação: NÃO FIQUEM NESTE HOTEL, É 
MUITO BARULHENTO E VELHO!

A resposta: Ficamos honrados e agradecidos 
com o seu comentário e gostaríamos que 
retornasse em outra oportunidade para 
nos avaliar novamente, pois, nosso meio de 
hospedagem se trata de uma casa com mais 
de 100 anos construído com paredes de pedra 
e encrustado no pé da serra, de fato não temos 
a tecnologia instalada para a vedação dos 
ruídos externos que se trata da natureza local, 
pássaros, sapos, lagartos e uma variedade 
incrível de vida nativa que, durante a noite, 
as pessoas que moram em metrópoles e 
capitais não estão acostumados. Em nosso 
site, temos uma descrição completa de toda a 
propriedade, de sua localização e dos serviços 
que temos, inclusive dos animais silvestres 
que podem ser fotografados durante seu café 
da manhã ou enquanto estiver desfrutando de 
nossa piscina.

O resultado desta resposta foi de que houve pelo 
menos uma dúzia de hospedagens procurando 
por exatamente o “BARULHENTO E VELHO”!
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Tecnologia e foco na 
experiência do cliente marcam 

a contemporaneidade do 
turismo global

Artigo de Fernando Baracho Martinelli *

Passados praticamente dois anos de uma das 
maiores crises sanitárias de todos os tempos, 
uma das perguntas que ainda não conseguimos 
responder com clareza é: o que virá a seguir? 
Ainda não somos capazes de prever quando 
será o fim da pandemia, se é que haverá um 
fim propriamente dito. E, dentro desse contexto, 
empresas têm investido, cada vez mais, em “big 
data” para decifrar o comportamento humano 
da forma mais assertiva possível e surfar na 
onda da informação e da tecnologia para 
oferecer serviços e produtos que se aproximem 
das necessidades e desejos dos consumidores.

Muitos mercados e setores da economia 
global foram seriamente impactados, mas é 
inegável que o turismo e suas vertentes como 
a hotelaria e a área de eventos foram, sem 

dúvida, os mais afetados. Quando o mundo 
precisou ficar em casa, o setor literalmente 
parou e aí entrou em cena a incrível capacidade 
de adaptação das companhias do segmento. 

Infelizmente, muitas delas já estavam 
debilitadas e não resistiram, outras, no entanto, 
se reinventaram por meio de novos negócios. 
Com isso, observamos o surgimento de uma 
reformulada indústria global do turismo, 
muito mais dinâmica, muito mais dependente 
da tecnologia e, principalmente, ainda mais 
preocupada em oferecerer vivências que 
sejam, de fato, relevantes. 

Neste novo mundo que está sendo 
descoberto, as marcas que proporcionarem 
serviços diferenciados, com rapidez, 
simplicidade e estiverem presentes em 
diversos canais, também conhecidos como 
“omnichannels”, serão as que terão mais 
chances de sobreviverem e se destacarem.

A experiência do cliente ou “customer 
experience” trata das interações ou touch 
points que um consumidor possui com uma 
determinada empresa, produto ou serviço. Elas 
ocorrem antes, durante e depois da efetiva 
aquisição do produto ou vivência.

A transformação digital que a tecnologia 
nos proporcionou através das redes sociais 
e de inúmeras plataformas de e-commerce 
facilitaram muito a logística de consumo, 
assim como permitiram aos consumidores 
uma relação muito mais próxima e íntima com 
empresas e marcas, de uma maneira geral. 

Por outro lado, essa mesma transformação 
digital ampliou e muito as possibilidades tanto 
dos clientes, que hoje têm acesso a inúmeras 
plataformas para escolherem o melhor 
destino, o melhor preço e a melhor experiência, 
quanto das empresas, que hoje contam com 
os mesmos recursos para disponibilizarem 
seus produtos e atingirem públicos que 
antigamente seriam praticamente impossíveis 
de serem alcançados.

Mas tudo isso tem um preço, o mundo digital 
que hoje se destaca como a maior realidade 
das empresas de turismo e hospitalidade 
é extremamente complexo e disruptivo e, 
infelizmente, não são todas que conseguem 
acompanhar essa rápida transformação. Para 
se garantir nas “prateleiras digitais” e otimizar 
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a presença no universo on-line, é necessário 
lidar com um conjunto de ferramentas 
que vão desde a otimização do marketing, 
passando pela gestão das vendas e canais, 
controle de pagamentos e ferramentas de 
gestão de relacionamento com clientes, essas 
essencialmente atreladas à análise de dados e 
inteligência de negócios (BI).

Aos poucos, o turismo e a hotelaria estão 
recuperando as forças, mas ainda estamos 
longe dos patamares pré-pandemia, porém já 
é possível notar alguns resultados otimistas. 
É fato que destinos urbanos que dependiam 
de grandes eventos e do turismo de negócios 
ainda estão mais distantes da recuperação, 
por outro lado, destinos de lazer que antes da 
pandemia eram extremamente sazonais, com 
2 ou 3 meses de alta ocupação, atualmente se 
aproveitam do fato de muitos clientes terem 
mais flexibilidade de trabalhar de qualquer 
lugar e, consequentemente, conseguem 
aproveitar os momentos de lazer em períodos 
fora das tradicionais temporadas.

Alguns conceitos como o short-term rental, 
staycation, lifestyle hotels, travel subscription 
e travel techs estão em alta e devem ocupar 
um espaço relevante no setor nos próximos 
anos. A tecnologia se tornará a maior aliada 
da hotelaria, desde a otimização de reservas 
através dos canais digitais e de processos 
cada vez mais “contactless”, como check-in 
e check-out e chave do quarto pelo celular, 
menus digitais, serviços de pagamentos 
via QR Code etc. Ela terá também um papel 
fundamental no reforço aos protocolos de 
limpeza e, consequentemente, na percepção 
de segurança dos hóspedes.

Por fim, os profissionais do setor terão que 
acompanhar essas tendências, colaboradores 
multitarefas e com amplos conhecimentos do 
“mundo digital” serão essenciais em qualquer 
operação. E a habilidade de proporcionar mais 
do que excelência em serviços e sim experiências 
únicas e relevantes serão talvez o grande 
diferencial para quem atua neste segmento.

*Fernando Baracho Martinelli é professor da pós-
graduação em Gestão de Meios de Hospedagem 
do Centro Universitário Senac

A legalização dos cassinos 
brasileiros e sua relação com o 

turismo
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Alexandre Sampaio*

A legalização dos cassinos no Brasil vem sendo 
debatida há muitos anos no Congresso Nacional. 
E, finalmente, no apagar das luzes de fevereiro 
último, foi aprovado pela Câmara dos Deputados 
o texto base que propõe legalizar a exploração 
dos jogos em território nacional. Aprovação esta 
que vem sendo propalada como importante 
impulsionador da atividade turística brasileira.
Antes de mais nada, deve-se ter em mente que a 
referida proposta legislativa ainda será revisada 
pelo Senado Federal e, caso aprovada, será 
submetida à sanção do presidente Jair Bolsonaro 
que, publicamente, já manifestou sua intenção em 
vetá-la integralmente. Sabemos que os motivos 
têm relação direta com os interesses políticos de 
sua base parlamentar aliada, conhecida como 
“Bancada Evangélica”. 

Como representante do turismo, quero relembrar 
que a paixão pelos jogos está presente na vida dos 
brasileiros desde as décadas de 1930 e 1940, o que 
posicionou diversas cidades brasileiras na rota do 
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turismo internacional, trazendo desenvolvimento social, 
cultural, artístico, político e econômico da população. 

A exploração de jogos e apostas, portanto, servirá 
de instrumento de fomento ao turismo, à geração 
de emprego e de renda e ao desenvolvimento 
regional, fazendo menção concreta a prestadores 
de serviços turísticos (a exemplo de hotéis, bares 
e restaurantes) quando tratada da exploração de 
jogos através de cassinos, outorgados por 30  anos, 
renováveis por igual período, por meio de leilão 
público, na modalidade técnica e preço.

Mas, partindo da íntegra do Projeto de Lei n° 
442/91, percebe-se, de pronto, que não se trata de 
uma regulação econômica, na acepção técnica do 
que o termo exige. Nesse passo, não se verifica a 
instituição de uma agência regulatória provida de 
independência em relação ao poder concedente 
(União Federal) e administrada por dirigentes 
com notório perfil técnico e dotados de mandato 
revogável, em que pese o próprio texto aprovado 
no âmbito da Câmara autorizar a criação de uma 
agência reguladora, a qual integrará o SINAJ - 
Sistema Nacional de Jogos e Apostas.

Pelo contrário, o texto indica com clareza que a 
“exploração de jogos e apostas configura atividade 
econômica privada sujeita, nos termos do art. 170, 
parágrafo único, da Constituição Federal, ao controle 
e à supervisão do Poder Público e à observância do 
disposto nesta Lei e na regulamentação em vigor, 
tendo em vista o interesse público pertinente a 
esse mercado”. Como se vê, a exploração de jogos 
e apostas se dará sob o controle direto do Poder 
Concedente (União Federal), através do Ministério 
da Economia, a quem caberá a normatização, 
credenciamento de operadores e a fiscalização da 
atividade, bem como expedir regulamento sobre a 
exploração e/ou organização de jogos, no prazo de 
até 90 dias após da Lei derivada do Projeto n° 442/91.

Por sua vez, o projeto de lei estabelece que a 
exploração de jogos e apostas será privativa de 
pessoas jurídicas licenciadas pelo Ministério da 
Economia para atuar como “entidades operadoras 
de jogos e apostas”, o que indicia que a atividade 
estará sujeita às flutuações políticas de cada 
mandatário do Poder Executivo. É importante notar 
que o grau de intervenção do Poder Concedente na 
entidade operadora chega ao ponto de que aquele 
possua a prerrogativa de analisar e aprovar (ou 
não) o seu processo eleitoral, posse e o exercício 
de cargos em órgãos estatutários da entidade, sob 

o genérico argumento da existência (ou não) de 
conveniência ao interesse público. 

Ainda dentre os critérios elegíveis que deverão 
nortear o processo de escolha de cassinos turísticos 
através de leilão público, o projeto de lei prevê a 
contratação, preferencialmente, de mão-de-obra 
local; o número de empregos a serem criados; a 
realização de investimentos, pelo credenciado, 
na manutenção do cassino, obedecidas as 
normas de segurança na construção, ampliação, 
reforma ou reequipamento de cassinos; os 
programas de formação e treinamento com efetivo 
aproveitamento de profissionais em hotelaria, 
turismo e serviços afins; e a proibição da concessão, 
pelos estabelecimentos, de empréstimos, sob 
qualquer modalidade.

Economicamente falando, a proposta de norma 
prevê um capital social mínimo integralizado e 
sobre a receita bruta auferida em decorrência da 
exploração de jogos, destinação orçamentária de 
12% da arrecadação à Embratur; 10% para ações 
na área do esporte; 10% ao fundo nacional da 
cultura; 4% para a saúde pública; 4% a ações de 
saúde relacionadas à ludopatia; 6% fundo nacional 
de segurança pública; 4% Fundo Nacional para a 
Criança e o Adolescente; 4% para ações de defesa 
e proteção animal; 4% ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES); 5% para ações de reconstrução de 
áreas de risco ou impactadas por desastres naturais 
e ações para construção de habitações destinadas 
à população de baixa renda remanejadas de 
áreas de risco ou impactadas por desastres 
naturais; 5% a ações destinadas para prevenção de 
desastres naturais no âmbito da defesa civil; e 1% 
o financiamento da formação de atletas (Comitê 
Brasileiro de Clubes).

Além disso, a proposta de norma estabelece 
a possibilidade de “cassinos em complexos 
integrados de lazer” com, no máximo, área de 20% 
do total da instalação, deverão funcionar junto a 
complexos integrados de lazer ou embarcações, 
construídos especificamente para esse fim. Os 
chamados complexos integrados de lazer deverão 
conter, no mínimo, acomodações hoteleiras de 
alto padrão, com hotéis de, pelo menos, 100 (cem) 
quartos; locais para a realização de reuniões e 
eventos sociais, culturais ou artísticos de grande 
porte; restaurantes e bares; e centros de compras.

Neste particular, a FBHA entende que, em 
cumprimento ao artigo 180, da Constituição da 
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República de 1988, devem ser privilegiados os 
projetos oriundos de investidores nacionais para 
instalação de tais complexos de lazer, como forma de 
promoção e incentivo ao turismo nacional, enquanto 
fator de desenvolvimento social e econômico.

Ponto importante a ser considerado reside 
na criação de “cassinos turísticos”, a serem 
licenciados em “localidades”, onde Ministério da 
Economia deverá considerar obrigatoriamente a 
existência de patrimônio turístico a ser valorizado 
e o potencial para o desenvolvimento econômico 
e social da região o que, certamente, limita a 
discricionariedade do Poder Concedente. Tais 
“localidades” também deverão privilegiar o 
incremento do turismo com as políticas nacionais 
ou regionais de desenvolvimento, sendo certo que 
aquelas classificadas como pólos ou destinos 
turísticos (locais que, em razão de características 
naturais, históricas, econômicas, geográficas ou 
administrativas, possuam identidade regional, 
adequada infraestrutura e oferta de serviços  
turísticos, grande densidade de turistas e título de 
patrimônio natural da humanidade, além de ter o 
turismo como importante atividade econômica) 
poderão possuir 1 (um) cassino turístico instalado, 
independente da densidade populacional do 
estado em que se localizem.

Dentre os variados benefícios para o turismo e 
para o Brasil, é muito significativo o potencial que o 
nosso país tem para se mover com o jogo. Segundo 
o Instituto Brasileiro Jogo Legal (IBJL), seriam R$ 66 
bilhões em movimento e cerca de R$ 30 bilhões 
em impostos por ano. Essa arrecadação já é muito 
mais do que o dobro do que é arrecadado em 
jogos oficiais, como loterias, por exemplo. Destaco 
novamente, a geração de milhares de empregos 
legais e direitos trabalhistas garantidos para 
aqueles que hoje atuam de forma irregular, uma 
vez que a atividade é clandestina. As perspectivas 
indicam que, só nos cassinos, haveria mais 400 mil 
empregos, num país que atualmente está com 12 
milhões de brasileiros desempregados.

Finalizo ressaltando que é de suma importância 
a aprovação do Senado Federal e sanção 
presidencial deste Projeto de Lei, especialmente 
após um período tão conturbado e de recuperação 
econômica do país e do setor de turismo, hotelaria, 
bares e restaurantes, um dos que mais sofrem 
efeitos negativos causados no setor, em decorrência 
da pandemia da COVID-19.

*Alexandre Sampaio é Presidente da FBHA - 
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação

Estimativas apontam que cassinos podem movimentar no Brasil, cerca de R$ 66 bilhões e 
R$ 30 bilhões em impostos por ano
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Grupo Playcenter terá roda-
gigante panorâmica em 
Olímpia

Pioneiro do setor de parques de diversões, 
o Grupo Playcenter, detentor das marcas 
Playcenter, Playcenter Family, Playland e 
Kidzland, irá realizar a implantação de uma 
roda-gigante panorâmica na Estância Turística 
de Olímpia, município de São Paulo. A atração, 
que deve ser inaugurada ainda este ano, estará 
localizada no cruzamento da Avenida Aurora 
Forti Neves com a Avenida Constitucionalista 
de 32, em uma área de 6 mil m².

A novidade foi divulgada em uma coletiva 
de imprensa no dia 24 de fevereiro, no 
Gabinete Executivo da Prefeitura de Olímpia, 
com a presença do prefeito anfitrião Fernando 
Cunha, do gestor da operação de Olímpia Juan 
Espeche, do Presidente do Conselho Executivo 
do Distrito Turístico de Olímpia e representante 
do trade local, Ronald Remondy Júnior, e da 
secretária municipal de Turismo e Cultura 
Priscila Foresti (Guegué).

De acordo com a diretoria do grupo, a 
implantação do novo atrativo ocorrerá de forma 
gradual e seguirá os mesmos moldes da roda-
gigante Rio Star, no Rio de Janeiro. O equipamento 
conta com 88 metros de altura e 54 cabines 
transparentes e climatizadas, para até oito 
pessoas cada, comportando uma capacidade 
total de 432 visitantes simultaneamente.

Priscila Foresti, Ronald Remondy Júnio, 
Fernando Cunha e Juan Espeche, na 

coletiva de apresentação do projeto

O projeto ainda prevê uma infraestrutura 
completa com alimentação, comércio de 
souvenirs, espaço para eventos, entre outros 
atrativos. A coletiva foi o primeiro passo oficial 
para selar a nova parceria com o município e, 
posteriormente, será agendada uma visita do 
Presidente do Grupo Playcenter, Marcelo Gutglas, 
e do Diretor-geral do grupo, Roger Ely, para 
apresentar o projeto arquitetônico da nova atração 
e outras informações sobre o empreendimento.

Atualmente, o grupo atua com as operações 
Playcenter Family, um novo conceito de Parque 
indoor no Shopping Aricanduva, o maior da 
América Latina, com um mix de atrações 
inovador, onde pais e filhos brincam juntos; e os 
Playlands, unidades que possuem entre 500 a 
2 mil metros quadrados, apresentam atrações 
para todas as idades, com simuladores de 
última geração e ambientes para festas de 
aniversário. As marcas do grupo possuem forte 
presença nas redes sociais, somando mais de 
600 mil seguidores (Facebook e Instagram).

Novo Indicador traz dados 
inéditos do setor de viagens 
corporativas

A FECOMERCIO/SP e a ALAGEV - Associação 
Latino Americana de Gestão de Eventos e 
Viagens Corporativas lançaram o indicador 
LVC - Levantamento de Viagens Corporativas. 
No LVC é possível entender a perda potencial 
de faturamento, trazendo a realidade do setor 
e enfatizando a necessidade de apoio a ele 
como objetivo de preservação das empresas 
e dos empregos. Esse estudo compara o 
desempenho do segmento com a série histórica 
iniciada em 2011, faturamento de viagens de 
negócios, mês a mês, de dezembro de 2020 a 
2021, e também destaca a tendência para 2022, 
já considerando a chegada da Ômicron neste 
início de ano. De acordo com o levantamento 
de dados, no ano passado o setor faturou R$ 
48,6 bilhões, o que representa crescimento de 
46% em relação a 2020. Esse resultado positivo 
só foi possível por uma conjunção de fatores. O 
primeiro é que a vacinação avançou e atingiu 
um percentual importante da população. 
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Depois, as empresas mostraram que estavam 
preparadas para que houvesse uma reabertura 
segura, dando condições para a realização de 
viagens e eventos e, com isso, movimentando 
toda a cadeia de alimentação, hospedagem e 
transporte, entre outros.

Apesar do dado favorável, o levantamento 
ressalta que a comparação foi realizada sobre 
uma base extremamente baixa, em termos 
históricos. Em 2020, sobretudo entre março e 
setembro, o mercado ficou “paralisado” por 
conta da COVID-19. Desta forma, o faturamento 
daquele ano foi R$ 33,3 bilhões, representando 
queda de 64,1% em relação a 2019. Ao realizar 
a comparação de 2021 contra o ano pré-
pandemia, a queda foi de 47,6%, e estima-se 
uma perda potencial equivalente a mais de um 
ano de faturamento em condições normais, ou 
seja, cerca de R$ 100 bilhões. O setor de viagens 
corporativas deve ter um ótimo desempenho 
em 2022, com volta gradual da normalidade 
e a demanda reprimida desses dois anos de 
pandemia. Mas provavelmente o perfil de 
viagens corporativas mudará com critérios 
mais rigorosos das empresas, o que não impede 
o potencial de recuperação do segmento.

Brasil lidera ranking dos melhores 
países para trabalho remoto na 
América do Sul e Caribe

Recentemente as relações no mercado de 
trabalho passaram por transformações, na 

tentativa de reter e atrair talentos, um número 
crescente de empresas no mundo passou a 
integrar um modelo de trabalho híbrido e/ou 
remoto, assim como políticas de trabalho mais 
flexíveis. O modelo de home office permite, 
além de trabalhar em casa, a possibilidade de 
trabalhar em outra cidade em qualquer lugar 
do mundo e explorar novos lugares no tempo 
livre. Pensando em trazer um novo benefício 
para seus usuários, o Kayak lançou o Índice 
de Trabalho Remoto, ranking que mostra quais 
países são os melhores para combinar trabalho 
remoto e oportunidades de viagem. De acordo 
com esse índice, o Brasil está na primeira 
posição entre os melhores países para viajar 
e trabalhar remotamente em 2022 na América 
do Sul e Caribe. Para esta classificação, foram 
consideradas categorias como condições 
de saúde e segurança, infraestrutura para o 
trabalho remoto, preços locais, vida social e 
clima. O Brasil tem muitas belezas naturais 
e biodiversidade o que aumenta as chances 
de ser escolhido por quem quer combinar 
trabalho remoto e viagens de lazer. No 
Índice de Trabalho Remoto, 111 países foram 
classificados de acordo com suas condições 
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Guilherme Dietze, Assessor econômico da FecomercioSP, 
apresenta o LVC - Levantamento de Viagens Corporativas

O Kayak lançou o Índice de Trabalho Remoto, um ranking 
de destinos que combinam trabalho e viagem
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de trabalho remoto e suas oportunidades de 
experiências de viagem.

O Top 10 na América do Sul e no Caribe tem o 
Brasil encabeçando a lista seguido de Dominica, 
Curaçao, Colômbia, Argentina, Chile, Barbados, 
Aruba, Jamaica e Peru. Globalmente, o top 5 
dos melhores países para trabalho remoto e 
viagens são Portugal, Espanha, Romênia, Ilhas 
Maurício e Japão. A nova ferramenta também 
considera os diferentes fusos horários, assim 
é possível fazer uma busca personalizada que 
leva em conta a diferença de horários para 
alinhar as ligações ou videoconferências com 
colegas ou clientes. Entre os melhores destinos 
para trabalhar de acordo com o fuso horário 
de Brasília estão Portugal, Espanha, Malta, 
Costa Rica e Panamá.

Delta e Airbus aceleram 
desenvolvimento de aeronave 
movida a hidrogênio

A energia do hidrogênio tem um grande 
potencial para levar as viagens aéreas em 
direção à emissão zero de carbono, um futuro 
que pode ser acelerado graças a um novo 
acordo entre a Delta e a Airbus. Como parte de 
seu plano Flight to Net ZeroSM (Voo em Direção 
ao Impacto Zero, em tradução livre), que tem 

por objetivo escalar e promover o avanço de 
tecnologias sustentáveis, a Delta assinou um 
Memorando de Entendimento para se tornar a 
primeira companhia aérea norte-americana 
a colaborar com a Airbus na pesquisa e no 
desenvolvimento de aeronaves movidas a 
hidrogênio e o ecossistema necessário para 
fazer a transição para esse modelo.

Sob o acordo, a Delta fornecerá a expertise 
de seu pessoal para identificar as expectativas 
da frota e da rede, bem como os requisitos 
operacionais e de infraestrutura necessários 
para desenvolver aeronaves comerciais 
movidas a combustível de hidrogênio. 

As áreas de foco serão:
• Conceito da aeronave: explorar a 

viabilidade técnica e econômica de aeronaves 
movidas a hidrogênio, identificando o caminho 
para a introdução na frota e nas operações da 
Delta, assim como o desempenho potencial 
da aeronave na frota da companhia. Isso 
inclui apontar desafios como limites de 
alcance de voo, tempo de reabastecimento e 
compatibilidade com aeroportos.

• Ecossistema da aviação: avaliar a 
infraestrutura necessária para desenvolver 
hidrogênio verde, trazê-lo a um nível comercial 
e implementá-lo em aeroportos em todo o 
país, além de analisar a regulamentação e os 
custos para identificar um caminho claro para 
o progresso futuro.

• Construção de coalizões: defender um 
futuro descarbonizado na aviação, incluindo 
caminhos para a produção de hidrogênio, com 
as principais partes interessadas do setor.

Esse programa se baseia nos esforços 
contínuos do Flight to Net Zero da Delta, que por 
meio de coalizões visa a dar vida ao próximo 
capítulo da aviação. Atingir um nível zero de 
emissão requer uma abordagem holística para 
a descarbonização e a colaboração de todos 
as esferas do setor. O anúncio se baseia no 
recente investimento da companhia por meio 
de seus planos de pensão no fundo TPG Rise 
Climate, que se concentra no apoio a soluções 
climáticas em escala. A Delta também se juntou 
à First Movers Coalition, uma parceria público-
privada e plataforma projetada para acelerar 
e tornar mais acessível o desenvolvimento de 
tecnologias climáticas inovadoras.

A Delta assinou um memorando para se tornar a primeira 
companhia aérea norte-americana a colaborar com a 

Airbus no desenvolvimento da nova tecnologia
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Hilton expande marca 
Curio Collection na Ilha de 
Galápagos

Four Seasons Hotel and 
Residences Fort Lauderdale é 
inaugurado

Hilton anunciou a assinatura de um contrato de 
franquia com a Serinatura S.A. para receber a marca 
Curio Collection by Hilton na ilha de Galápagos 
de Santa Cruz com a conversão do Royal Palm 
Galapagos Hotel de 21 quartos. O empreedimento 
representará a primeira marca internacional de 
hotel com presença no destino e aderirá à estratégia 
global ambiental, social e de governança (ESG) 
da Hilton conhecida como Viagem com Propósito. 
Previsto para se juntar ao portfólio Curio Collection 
by Hilton em julho de 2022, o hotel está atualmente 
passando por um plano de reforma, incluindo uma 
atualização do lobby, spa, quartos e restaurantes. 
A renovação complementará e reforçará a 
arquitetura e o design sustentáveis existentes do 
hotel, com foco contínuo no abastecimento local, 
bem como programas ambientais, incluindo seu 
sistema de redução de água, o programa Plant-A-
Tree e a fazenda onde são plantados insumos para 
a gastronomia do empreendimento.

O luxuoso empreendimento acaba de abrir 
suas portas na costa atlântica do Sul da Flórida, 

com 189 apartamentos,  materiais brancos e linhas 
contemporâneas projetadas pelo arquiteto Kobi 
Karp, inspiradas na herança náutica da cidade, 
nas vias navegáveis sinuosas e nas ruas animadas 
do destino. No lobby de dois andares, uma mistura 
eclética de viajantes internacionais fazendo 
check-in, moradores de longa data parando para 
uma bebida e famílias carregando uma cesta de 
piquenique a caminho da praia se cruzam em uma 
série de espaços criados pelo escritório Tara Bernerd 
& Partners. O Ocean Sun Deck abriga duas piscinas 
de borda infinita e a experiência gastronômica 
exclusiva do hotel, o Evelyn’s Fort Lauderdale, todos 
criados pelo Martin Brudnizki Design Studio. Há uma 
piscina, cercada por espreguiçadeiras e sofás com 
vistas sobre o Atlântico. 

Kimpton Hotels & Restaurants 
anuncia novo hotel em Denver, 
nos Estados Unidos

A Kimpton Hotels & Restaurants divulgou a 
intenção de inaugurar o Kimpton Denver Tech 
Center, previsto para o início de 2024. Este hotel 
- o terceiro esquema da bandeira na Mile High 
City - promete aprimorar o desenvolvimento da 
Estação Belleview e os negócios ao redor.A nova 
propriedade, de propriedade da DTC Hospitality 
Investors, está sendo desenvolvida pela Cypress 16 
em parceria com a McClurg Century Investments. 
A KGD Architecture liderará o projeto arquitetônico 
do hotel e Kara Mann projetará seus interiores, 
com a Harvey Cleary Builders anexada como 
empreiteira geral.

O hotel, que aceita animais de estimação, 
terá 190 quartos, incluindo 14 suítes, e planeja 

O Royal Palm Galapagos, Curio Collection by Hilton

O Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale prima 
pela sofisticação e conforto, marcas registradas da companhia
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incorporar comodidades e serviços exclusivos da 
Kimpton, como chá e café da manhã e o programa 
tradicional da marca ‘Forgot it? We’ve Got It!’ em 
sua oferta.

Pestana CR7 Marrakech recebe 
primeiros hóspedes em soft 
opening

Depois de Madrid e de Nova York, a marca 
Pestana CR7 celebra a abertura, em soft opening, 
do seu novo hotel na “cidade ocre”, o Pestana 
CR7 Marrakech.  Localizado na M Avenue, uma 
nova centralidade cosmopolita com restaurantes, 
centro de exposições virtual, lojas de moda de 
cadeias internacionais e uma intensa dinâmica 
cultural, o Pestana CR7 Marrakech terá um lugar 
central. O hotel conta com 174 quartos, business 
centre, spa, piscina e um centro de fitness.

No lobby, a modernidade e as culturas 
marroquina e portuguesa coexistem em harmonia: 
na brasserie Mesa, destaca-se a gastronomia 
mediterrânica de origem portuguesa, enquanto 

no Sports Bar a proposta é para “tapear” e assistir 
aos grandes eventos desportivos, ou não fosse 
este um hotel com a chancela CR7. É também 
no lobby que diariamente se cumpre a tradição 
milenar do serviço de chá marroquino, com todos 
os seus rituais. Estes serviços integram igualmente 
as escolhas da App Pestana – com acesso 
facilitado pelo wi-fi gratuito em todo o hotel.

Margaritaville St. Somewhere 
entrou em operação em 
Punta Coco

O empreendimento abriu oficialmente suas 
portas no início do mês de março, apresentando 
uma experiência de luxo personalizado. 
Localizada na cativante Península de Yucatán, 
no México, na próspera e íntima Ilha Holbox, 
esta propriedade boutique dispõe de 39 suítes 
localizadas sobre um jardim de mangue e pontes 
de madeira elevadas, projetadas com toques 
elegantes inspirados no mar. Os seis tipos de 
suítes de luxo estão distribuídos em prédios de 
3 andares, com opções de piscina, terraço ou 
piscina com acesso direto à piscina principal 
e ao bar da piscina. Este destino é a primera 
propriedade de Karisma Hotels & Resorts’ e 
Margaritaville’s de resorts boutique que vão do 
casual ao luxo. O empreendimento conta com 
estilo boho-chic e conceitos de design ao ar livre, 
os apartamentos são decorados por tons neutros 
e decoração inspirada na beleza natural de uma 
casa tropical.

Perspectiva artística do Kimpton Denver Tech Center

Interior de um dos apartamentos do Pestana CR7 Marrakech
O empreendimento foi implantado na Península de 

Yucatán, no México
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Hotéis Deville apresentam executivos 
contratados na área Comercial

Cana Brava reforça o time de gastronomia 
com chef renomado

Ricardo Mader é promovido na JLL

Nova GG no Cityhome by Intercity Hotels

Os Hotéis Deville fizeram recentemente contratações no 
Departamento Comercial. Glaucia Mota passa a atuar como Inside 
Sales da rede de hotéis. Formada em Turismo pela Universidade 
Anhembi Morumbi/SP, com atuação na área comercial, passando por 
grandes empresas com foco no lazer, como CVC Viagens. Adelaide 
Boer assume como Executiva comercial do Deville Express Cascavel. 
Bruno Muniz Rodrigues assume como Executivo de contas do Deville 
Business Maringá. Sheila Follador de Sá, do Deville Curitiba Batel está 

nos Hotéis Deville há 5 anos, ela passou da recepção para o cargo de Assistente Comercial e de 
Assistente para Executiva de Contas.

O Resort que fica em Ilhéus (BA) anunciou a chegada de Wagner Cabañas, 
novo chef da gastronomia do empreendimento. Wagner é renomado 
internacionalmente e reconhecido pela atuação em grandes empreendimentos 
pelo mundo. Nascido em São Paulo, Wagner é filho de pai espanhol e mãe 
baiana, foi criado entre Zaragoza, na Espanha, e Salvador. Já atuou como 
chef executivo no Casa Grande Hotel Resort & Spa, MATCH Hospitality AG, Tauá 
Hotels & Convention, Club Meditérranée, S.A. Brasil, SP Med Lake Paradise & Spa, 
Med Itaparica e Med Rio das Pedras. Em Portugal, passou por Coimbra e pelo 
Palácio Quintas das Lágrimas, um dos hotéis mais luxuosos do mundo.

A partir de 1º de abril, Ricardo Mader assumiu a liderança de Hotéis & Hospitalidade 
e Valuation and Advisory da JLL na América Latina. Ele sucede a Clay Dickinson, que 
decidiu deixar a empresa em 31 de março deste ano. Mader ingressou na JLL em 
2008, com a aquisição da empresa HIA, e é considerado um dos mais influentes 
conselheiros de hospitalidade no Brasil e na América Latina. A vasta experiência em 
real estate, juntamente com a abordagem altamente estratégica, torna o executivo 
brasileiro perfeitamente capaz de ajudar os clientes da JLL com ativos na região a 
impulsionar os negócios e alcançar ambições.

Mitise Trzeciak deixou o cargo de Gerente Geral do Piazza Navona by 
Intercity para assumir como Gerente de Projetos do Cityhome by Intercity 
Hotels, novo braço operacional da ICH concebido para gerir locações de 
curta, média e longa temporada de imóveis. Sua primeira passagem pela 
Intercity foi de 2002 a 2011, quando saiu para conhecer novos modelos de 
gestão na hotelaria, retornando para a rede em 2019. Entre 2014 e 2019, atuou 
na gerência de equipes de administração e gestão condominial. Na ICH, 
passou por todas as áreas operacionais de alguns hotéis, implantação de 
unidades e multiplicadora na implantação de processos operacionais.

Executivos Hotéis Deville

Wagner Cabañas

Ricardo Mader

Mitise Trzeciak
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Teka lança tecido Topázio com 230 fios

Grosfillex lança linha de cadeiras Cannes

Vescom lança tecido para cortinas 
transparentes

Colchão Castor apresenta colchão com 
muito conforto e tecnologia

Percebendo as dificuldades com os produtos importados e altos 
custos dos mesmos, a Teka desenvolveu em seu parque fabril o 
tecido 100% algodão com 230 fios. O Tecido Topázio foi desenvolvido 
pensando em requinte e conforto, apresentando toda a qualidade 
dos tecidos importados, porém utilizando 100% matéria prima e mão 
de obra nacionais. A Coleção faz parte da linha de luxo da marca 
Teka Profiline, apresentando também a toalha que conta com 830 g/
m² de puro algodão Brasileiro, no qual foi desenvolvida para oferecer 

a sensação de um abraço. A Teka entrega nessa coleção sofisticação e qualidade com a economia que o 
hoteleiro necessita. Contato: www.teka.com.br

Para a sua nova coleção Cannes, a Grosfillex reinventa um modelo 
emblemático da arte de viver francesa. Linhas puras, design atemporal, 
100% reciclável...Inspirando-se neste mobiliário de culto, a Grosfillex adota, 
não só o fascínio, como todo um estilo de vida entre sedução, elegância 
e convivência. Depois de ter atravessado eras e fronteiras, este ícone 
encaixa-se perfeitamente em muitos ambientes, pronto para acolher todos 
os melhores momentos da vossa vida. Contato: www.grosfillexexpert.com.br 

A linha de tecido Teon é feita em poliéster retardador de fogo e 
planeados para transmitir abertura e arejamento. Proporcionam 
privacidade e ligação através de fronteiras sútis, do chão ao teto, 
mantendo linhas de visão enquanto equilibram os níveis de luz. 
Animados e expressivos, Teon permitem aos arquitetos e designers 
acrescentar conforto, luxo e cor aos interiores. Elegante e refinado, está 

disponível em 12 cores, desde tons mais frescos, como o azulaço e verde esmeralda, até ao cobre quente, 
terracota ou bambu, bem como, numerosos neutros. Contato: www.vescom.com 

O Hotel Collection Pocket Fire Retardant fabricado pela Colchão Castor 
faz parte dos produtos destinados a linha de hoteleira. Possui a tecnologia 
exclusiva no Brasil das molas Pocket System, molas pré comprimidas, 
temperadas eletronicamente e ensacadas individualmente com 
tecnologia Suíça. Se adaptam perfeitamente ao corpo, oferecendo maior 
firmeza anatômica e maior durabilidade. Esse colchão possui em seu tecido o tratamento com retardador de 
chamas e conta com o sistema Double Face que maximiza o conforto. A mesma composição é aplicada nas 
duas faces do colchão, ou seja, pode ser utilizado dos dois lados. Ao fazer o revezamento, o colchão garante 
conforto e qualidade por muito mais tempo. Contato: www.colchoescastor.com.br






