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RESUMO
Este trabalho apresenta um histórico da hotelaria brasileira, realizando um
comparativo com o surgimento dos centros urbanos das principais capitais e analisando o
papel do hotel como indutor de crescimento urbano e desenvolvimento imobiliário, agregando
valor aos empreendimentos, indicando tendências de crescimento e apontando, por vezes, o
padrão a ser desenvolvido na região em que se insere o hotel.
Aborda-se também o hotel como âncora de desenvolvimento turístico-imobiliário em
planos diretores de empreendimentos que estão sendo desenvolvidos, especialmente no
Nordeste do Brasil, em áreas afastadas dos grandes centros, assim como o retrofit hoteleiro
em processos de reabilitação urbana de regiões degradadas de grandes capitais brasileiras.

ABSTRACT
This paper presents a description of a brazilian hospitality historic, carrying through a
comparative degree with the sprouting of the urban centers of the main capitals and analyzing
the paper of the hotel as inductive of urban growth and real estate development, adding value
to the enterprises, indicating growth trends and pointing, for times, the standard to be
developed in the region where if it inserts the hotel.
The hotel is also approached as anchor of tourist-real estate development in managing
plans of enterprises that are being developed, especially in the Northeast of Brazil, in areas
located far from the great cities, as well as the hotels renovation in processes of urban
whitewashing of degraded regions of great brazilian capitals.
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Engo Caio Sergio Calfat Jacob
INTRODUÇÃO:
Os primeiros hotéis de negócios eram empreendimentos de luxo, localizados nos
centros financeiros das grandes cidades, junto aos mais importantes estabelecimentos públicos
e empresas, inseridos na principal atração turística local, como o tradicional The Savoy Hotel,
de Londres, às margens do Rio Tamisa, que abriu suas portas em 1.889, sob administração do
grande hoteleiro suíço César Ritz, oferecendo como grandes novidades energia elétrica e
banheiros nos quartos; e até os dias atuais vem recebendo sucessivas renovações, mantendo-se
no mesmo padrão de qualidade em produtos e serviços; atendendo, há 117 anos, a exigentes
executivos de grandes empresas internacionais.
Os terrenos eram especiais e as construções apresentavam o que havia de mais
moderno, o que proporcionava ao empreendimento hoteleiro substancial sobrevalorização
sobre o patrimônio imobiliário. Com isso, os hotéis bem sucedidos passaram a desempenhar a
função de agentes indutores de expansão urbana e desenvolvimento imobiliário, em torno
dos quais a cidade crescia, determinada pelo padrão indicado pelo hotel.
No Brasil há diversos empreendimentos, planejados ou não, com estas características.
DESTINOS:
No Rio de Janeiro, desde o início do século XX, se verifica este fenômeno: o arrojado
projeto de abertura da Avenida Central pelo Prefeito Pereira Passos, com a desapropriação de
mais de três mil imóveis e o planejamento de dotando as construções ao longo desta avenida
de inspiração européia, abrigou, entre seus prédios, o Plaza Hotel, do empresário Otávio
Guinle, de 1910 e o Hotel Avenida, construído pela Light em 1908, referências de arquitetura
e padrões operacionais, iniciando no país a atividade hoteleira, até então limitada a estalagens
e modestas hospedarias.
O Hotel Avenida, demolido em 1957 para dar lugar ao Edifício Avenida Central, foi o
mais importante hotel da capital da república, no início do século XX, oferecendo 220
apartamentos e foi construído com base em incentivo governamental que isentava de
emolumentos e impostos, por sete anos, os cinco primeiros grandes hotéis que se instalassem
no Rio de Janeiro, com o objetivo de melhorar a qualidade dos equipamentos hoteleiros para a
realização da Exposição Nacional, no centenário da abertura dos portos brasileiros.

Av. Central e Hotel Avenida (à esquerda, em primeiro plano), em cartões postais de 1910, impressos na França.
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O Hotel Copacabana Palace, de 1923, também de Otávio Guinle – um dos principais
empresários brasileiros, proprietário da Companhia Docas – e projeto de Joseph Gire,
inspirado nos hotéis Negresco de Nice e Carlton de Cannes, é o que melhor se enquadra nesta
situação, construído na orla de Copacabana praticamente vazia; o bairro cresceu em torno do
hotel, no mesmo padrão de sofisticação. A valorização imobiliária proporcionada por este
hotel é incalculável - o Rio, antes do “Copa”, limitava-se ao centro, Flamengo, Botafogo e
Glória; a construção do túnel ao Leme e do hotel indicou um novo desenvolvimento urbano.
Sem o Copacabana Palace, o bairro teria crescido, mas certamente não da mesma forma;
como desdobramento, o crescimento da sofisticada Copacabana, proporcionou, após trinta
anos, o surgimento, em alto estilo, de Ipanema e Leblon.

Praias de Copacabana e Leme, antes da construção do Hotel Copacabana Palace, em postais dos anos 1910.

Hotel Copacabana Palace em cartões postais dos anos 1920 e 1930, percebendo-se a expansão urbana e verticalização no entorno.

Av. Atlântica e Hotel Copacabana Palace nos anos 1940, apresentando o desenvolvimento imobiliário e a consolidação de Copacabana
como bairro de alto padrão e destino turístico internacional.
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A partir de 1930, a Cinelândia – região em torno da
Praça Floriano, junto à Avenida Rio Branco (ex - Avenida
Central) – abrigou hotéis, teatros, boates, bares e restaurantes e
notabilizou-se como a principal região de entretenimento da
efervescente capital da república, uma verdadeira “Broadway
carioca”. Neste cenário, surge o Hotel Serrador (ao lado, em
foto de cartão postal dos anos 1950), oferecendo ótimos
serviços a empresários, políticos e alta sociedade, oferecendo a
famosa boate Night & Day. O alto edifício com arrojadas
linhas em art décó induzia a verticalização em uma região que
passava pela substituição de arquitetura dos prédios de
inspiração francesa e inglesa dos tempos da Avenida Central,
como o Palácio Monroe, o Teatro Municipal, o Palácio Pedro
Ernesto, entre muitos outros, para os arranha-céus de
influência norte-americana.
A mudança da capital para Brasília causou profunda
crise em todos os setores produtivos do Rio de Janeiro, o que refletiu em grave crise em seu
parque imobiliário. Desta forma, mesmo com o Rio de Janeiro mantendo-se, durante as
décadas seguintes, até os dias atuais, como o principal destino turístico brasileiro (recebendo
cerca de 36% dos estrangeiros que vêm ao Brasil), seu parque hoteleiro deteriorou-se e foi
pouco renovado na segunda metade do século XX.
Nos anos 1970, os hotéis altos de Copacabana – Rio Othon e Le Méridien
despontaram nos céus de Copacabana, modificando a paisagem e indicando um novo
crescimento imobiliário, ocorrido no início dos anos 1980, substituindo-se antigos prédios nas
ruas próximas à praia por edifícios residenciais e comerciais de alto padrão.
Ainda no Rio, a construção do Hotel Caesar Park (1979) exerceu forte influência no
crescimento e padrão construtivo de Ipanema, assim como os hotéis Sheraton (1974),
Nacional (1968) e Inter-Continental (1974), o primeiro na Praia do Vidigal e os outros dois
em São Conrado, iniciaram o desenvolvimento imobiliário da região oeste, rumo à Barra da
Tijuca. Estes foram os primeiros grandes hotéis com projetos de redes internacionais a se
instalarem no Rio de Janeiro, influenciando definitivamente as construções residenciais destas
localidades, como alternativas aos bairros de Copacabana, Ipanema e adjacências. Vale
destacar que os imóveis de São Conrado estão entre os mais valorizados do Rio até os dias
atuais, mesmo com o fechamento do Hotel Nacional e o crescimento das favelas próximas.
Em São Paulo, empreendimentos
hoteleiros foram indutores de crescimento
urbano e indicadores de regiões com tendências
de crescimento ao longo do século XX.
O Grande Hotel (foto à esquerda), do
alemão Frederico Glete, na Rua São Bento,
esquina do Beco da Lapa (atual Rua Miguel
Couto), de 1878, considerado o melhor hotel do
Brasil da época, fez parte de um grupo de hotéis
existentes no Triângulo Central - formação
inicial de urbanização – localizados próximos
da Faculdade de Direito e Estações Ferroviárias.
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O Hotel Esplanada, de 1923, com projeto de Viret e Marmorat, compôs um belo
cenário na esplanada do Vale do Anhangabaú com o Teatro Municipal, e foi o principal hotel
paulistano durante trinta anos, tornando-se referência e ponto de encontro de empresários,
políticos e alta sociedade em meio ao rápido crescimento industrial e surgimento da mais
promissora cidade do país, impulsionada pelos imigrantes.
Como este conjunto arquitetônico entre Hotel Esplanada, Teatro Municipal, Viaduto
do Chá, Edifício Light, Edifício do Automóvel Club, palacetes Prates e o Edifício Sampaio
Moreira (único alto, com 14 andares), isolados na região, formaram o principal cartão postal
da cidade durante muitos anos, é interessante perceber, pelas fotos de cartões postais
apresentadas a seguir, o desenvolvimento imobiliário do Anhangabaú nas décadas seguintes.

Hotel Esplanada e Teatro Municipal, em cartões postais dos anos 1930 a 1940.

Cartões postais apresentando fotos panorâmicas da região, notando-se o desenvolvimento imobiliário nas décadas de 1930 a 1950.

Nos anos 1940, o cenário paulistano recebeu grandes modificações urbanas e
transformações construtivas e arquitetônicas, proporcionadas pela intervenção do Prefeito
Prestes Maia e seu Plano de Avenidas, privilegiando o transporte por automóveis e
modificando o sistema viário saturado.
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O Hotel Excelsior, na Avenida Ipiranga, acompanhava o início de verticalização - a
nova concepção arquitetônica que se iniciava na cidade - com projeto de Rino Levi; o São
Paulo Hotel, na Avenida Prestes Maia e primeiro empreendimento do grupo Othon na cidade,
acompanhava a tendência de verticalização e o estilo arquitetônico de vanguarda.
Em meados dos anos cinqüenta, São Paulo surge como grande metrópole, iniciando
um logo período de investimentos imobiliários em empreendimentos comerciais, residenciais,
industriais e de serviços e entretenimento, como teatros, cinemas, hotéis, bares e restaurantes;
o Parque Ibirapuera e o novo aeroporto foram alguns dos marcos que apresentavam a grande
metrópole ao mundo, no ano em que celebrava quatrocentos anos de sua fundação.
Em 1954, visando melhorar o parque hoteleiro da cidade para receber as celebridades
esperadas para os inúmeros eventos programados para os festejos, foi aprovada a Lei de
Incentivo à Instalação Hoteleira, criada pela Comissão do IV Centenário, isentando de
impostos, até o final de 1962, os hotéis que fossem construídos e concluídos até 25/01/1954.
Neste cenário, utilizando os benefícios fiscais oferecidos, surgiram, entre outros
hotéis, o Othon Palace, na Rua Líbero Badaró, o Grand Hotel Ca’d’Oro na Rua Martins
Fontes e, principalmente, o Hotel Jaraguá, na esquina das Ruas Martins Fontes e Major
Quedinho, ocupando setores mais periféricos da região central paulistana.

Hotéis
Jaraguá
Esplanada
Hilton
Othon Palace
Ca’d’Oro
Nas fotos dos cartões postais acima, identifica-se, no início dos anos 1950, a verticalização em torno da mesma região do Vale do
Anhangabaú, retratado nos postais anteriores, do Esplanada. Na foto aérea a seguir, o centro de São Paulo em 2006.
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O Hotel Jaraguá, com projeto em art décó de
Jacques Pilon e obras de Portinari e Clóvis Graciano, foi
construído pelo empresário José Tjurs (Horsa Hotéis), o
mesmo realizador do Conjunto Nacional – um arrojado
e inovador empreendimento abrigando, em um mesmo
edifício,
apartamentos
residenciais,
conjuntos
comerciais, galeria de lojas, centro de entretenimento
com cinemas, bares e restaurantes, que ocupava uma
quadra inteira na esquina da Avenida Paulista com a
Rua Augusta, em São Paulo, além de vários
empreendimentos hoteleiros, destacando-se os hotéis
Nacional do Rio de Janeiro e de Brasília.
O Jaraguá veio a ocupar a posição do Esplanada
– fechado em 1953 – como o melhor hotel da cidade,
ocupando do 9o ao 23o andares deste edifício, que
abrigava, em seus pavimentos inferiores, a redação e
impressão do jornal O Estado de S. Paulo e os estúdios
da Rádio Eldorado.
Hotel Jaraguá, um dos marcos do quarto centenário da fundação da cidade de São
Paulo, em cartão postal dos anos1960.

De 1950 a 1970 a rede hoteleira de São Paulo
passou de 10 para 48 hotéis∗, todos no centro da cidade
e o Jaraguá situava-se na linha periférica do centro, junto a uma das principais avenidas
residenciais – a São Luis – e a bairros tradicionais como Higienópolis e Santa Cecília por um
lado e Cerqueira César por outro; vizinho, portanto, de edifícios baixos, palacetes e sobrados
do início do século; e seu arrojado projeto influenciou a transformação do cenário no entorno.
A força do empreendimento, mais uma vez, influenciou o desenvolvimento imobiliário em
sua região e indicou o padrão arquitetônico.
∗

Fontes: ASMUSSEN, M. W.; ROCHA, R. M.; MELO JUNIOR, Y. P. O setor hoteleiro em São Paulo: origem, panorama atual e
perspectivas de comportamento. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Politécnica da Univ. São Paulo, São Paulo, 2002.
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Nos anos 1980, o eixo empresarial, financeiro e político de São Paulo mudou para a
região da Avenida Paulista, e ali se instalaram quase todos os novos hotéis de luxo,
atualmente em operação. Destaques para o Hotel Maksoud Plaza (1980) e o Hotel
Transamérica (1986), que exerceram certa influência no crescimento e elevação de padrão
dos Jardins (Maksoud) e, principalmente, da região da Chácara Sto Antonio (Transamérica).
Nos anos 1990, novos eixos comerciais despontavam e indicavam a Faria Lima como
o vetor empresarial a se desenvolver, mas somente em 2002, já no eixo seguinte – Berrini,
com a construção do Grand Hyatt e do Hilton, o parque hoteleiro, agora com cerca de 500*
hotéis e 60.000 unidades habitacionais, adquire grande representatividade em uma nova
região, exercendo influência no desenvolvimento imobiliário da região.
Em Belo Horizonte, o BH Othon Palace, de 1978 e o Ouro Minas, de 1996
contribuíram para o crescimento de suas respectivas regiões, o mesmo ocorrendo com o Plaza
San Rafael (1973) e o Sheraton (1996) de Porto Alegre. Em Salvador, o Le Méridien,
atual Pestana Bahia, e o Bahia Othon (ambos de 1975), tiveram papel importante no
desenvolvimento da região do Rio Vermelho – Ondina; em Recife a praia de Boa Viagem
teve seu desenvolvimento apoiado no parque hoteleiro formado; em Maceió, o Hotel Jatiúca
(1979), um resort-urbano então fora do perímetro urbano, impulsionou o crescimento da
cidade em sua direção.
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO-IMOBILIÁRIOS DO SÉCULO XXI:
Entre os novos produtos hoteleiros do mercado, os empreendimentos turísticoimobiliários, planejados em áreas de grandes dimensões (acima de 70 hectares) e em destinos
turísticos de praia, campo ou montanha, à beira de lagos, rios ou mar, em destinos
consagrados ou não, normalmente com apelo ecológico ou próximos de grandes centros, com
o objetivo de se oferecer a segunda residência para brasileiros e estrangeiros, estão sendo
desenvolvidos por todo o país. São condomínios e loteamentos “ancorados” em hotéis ou
parques hoteleiros, oferecendo atividades esportivas, de entretenimento e lazer, como campos
de golfe, esportes náuticos, eqüestres, além das tradicionais quadras de tênis e poliesportivas,
enfim, um grande clube.
Os condomínios Casas de Sauípe e
Quintas do Sauípe foram lançados após a
consagração do parque hoteleiro anexo – 1.600
apartamentos distribuídos nos cinco resorts –
Sofitel Convention, Sofitel Suítes, Marriott,
Renaissance, Breezes e seis pousadas temáticas
– e do destino internacional Costa do Sauípe e,
invariavelmente
tiveram
suas
unidades
comercializadas para hóspedes destes hotéis.

Se os condomínios fossem
planejados neste mesmo local sem que
houvesse o parque hoteleiro anexo e a
força do destino, haveria o mesmo
sucesso (valores, velocidade de
comercialização, tipos e padrão de
projetos) de vendas? Não, certamente.
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E este modelo se repete por todas as regiões do país. O hotel atua como protagonista
de um desenvolvimento turístico-imobiliário, proporcionando a consagração dos destinos,
agregando imagem, padrão e valor aos produtos de venda – casas, apartamentos, bangalôs,
terrenos, chalés – indicando o padrão dos empreendimentos e possibilitando a ampliação do
universo de hóspedes destes hotéis e, por conseqüência, de compradores dos imóveis, vindos
de todos os continentes.
Há os empreendimentos que são apresentados com planos diretores semelhantes,
porém para atender a habitantes locais, para primeira ou segunda residência. Em regiões
próximas às grandes metrópoles brasileiras, têm sido lançados, nos últimos anos, loteamentos
e condomínios planejados como empreendimentos turístico-imobiliários, oferecendo
completas atividades de clubes, alguns com campos de golfe, setor náutico, etc.
Proliferam empreendimentos com estas características em torno de São Paulo – nas
regiões das rodovias Anhanguera/ Bandeirantes, Castelo Branco/ Raposo Tavares e Dutra/
Ayrton Senna, em destinos consagrados como Campos do Jordão ou praias do litoral norte, ou
ainda próximas de boas cidades como Indaiatuba, Itatiba, Jundiaí, Sorocaba, São José dos
Campos, etc.
Em outras capitais verifica-se o mesmo fenômeno, como na periferia de Maceió, o
Loteamento Laguna, da Construtora Cipesa; na região de Recife, o Complexo ImobiliárioTurístico da Praia do Paiva, da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários; os diversos
loteamentos Alphaville, novos e em desenvolvimento por todo o país, como os de Fortaleza,
de Salvador, de Camaçari, de Goiânia, de Belo Horizonte, entre vários outros, adotam este
novo conceito; e via-de-regra, apresentam um hotel como âncora.

REABILITAÇÃO URBANA E RETROFIT HOTELEIRO:
Em processos de Reabilitação Urbana, o Retrofit Hoteleiro surge como indutor de
recuperação da região degradada; fenômeno verificado no Rio de Janeiro no caso da
Cinelândia e o Hotel Serrador, como também no bairro de Copacabana, que recuperou
parte da imagem perdida a partir dos anos 1960, com o processo de degradação e
reposicionamento de padrão a níveis inferiores, a partir do retrofit dos hotéis Copacabana
Palace, Miramar, Excelsior, Le Méridien, Sofitel Rio Centro, entre vários outros dos
grupos Othon e Luxor.
No centro de São Paulo, verifica-se lenta, porém forte recuperação, especialmente em
torno das áreas que comportam empreendimentos retrofitados, como o Teatro Municipal, as
estações ferroviárias Júlio Prestes e da Luz, a Pinacoteca do Estado, e principalmente o Hotel
Jaraguá – percebe-se o cuidado tomado com os empreendimentos do entorno, em melhorar a
aparência e investir em renovação.
Desta forma, ao longo da história, por todos os continentes, o empreendimento
hoteleiro desempenha um papel fundamental, como agente indutor de expansão urbana e
desenvolvimento imobiliário.
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05423-020/ São Paulo - SP – Brasil/ Tel. e Fax: (55.11) 3097.0676
FORMAÇÃO:
−

Engenheiro Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, em 1.980.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS:
−

Desde 1995, sócio-fundador e diretor geral da CJ&N Real Estate Consulting
(www.cjen.com.br), empresa de consultoria de empreendimentos que atua em quatro
setores de atuação nos mercados imobiliário e hoteleiro: Planejamento e Desenvolvimento
de Empreendimentos, Assessoria para Captação de Investimentos, Assessoria Comercial
Imobiliária e Hoteleira e Implantação Imobiliária e Hoteleira, com mais de 100 trabalhos
realizados por todo o país.

−

De 1980 a 1994, atuação como construtor, incorporador e consultor imobiliário, pelas
empresas próprias Videosom Empreendimentos Imobiliários e Casatec Comercial
Construtora, assim como pelas firmas Construtora NTR e Kallas Engª e Empros
(www.kallasnet.com.br), participando da realização de mais de 40 empreendimentos.

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:
−

Sócio-fundador e membro do Conselho da LARES – Latin American Real Estate Society
– Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários (www.lares.org.br), tendo
exercido os cargos de Vice-Presidente de 20/10/1998 a 25/08/2004 e de Presidente de
26/08/2004 a 08/09/2005.

ATIVIDADES ACADÊMICAS:
−

Professor de Análise de Empreendimentos Imobiliários – Hotéis e Resorts, do Curso de
Especialização em Desenvolvimento Imobiliário – MBA Real Estate, promovido pela
FUPAM-USP (www.fupam.com.br), na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, campus Rua Maranhão, em São Paulo – SP, Brasil.

−

Professor de Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Hoteleiros, do Curso
de Especialização Lato Sensu de Gerenciamento de Empreendimentos na Construção
Civil, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(www.mackenzie.com.br), campus Higienópolis, em São Paulo – SP, Brasil.

−

Professor convidado de Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Hoteleiros
em cursos de graduação e pós-graduação de Administração Hoteleira, Administração e
Organização de Eventos e Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação do Centro
Universitário Senac-SP, nos campi Água Branca e Santo Amaro, em São Paulo e Grande
Hotel de Campos do Jordão – SP, Brasil.
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−

Professor convidado de História do Desenvolvimento Turístico da Baixada Santista, na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniSantos – Universidade Católica de Santos –
SP, Brasil.

−

Professor do curso de Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Hoteleiros,
ministrados a cada seis meses, na Câmara de Arquitetos e Consultores, em São Paulo –
SP, Brasil.

TRABALHOS APRESENTADOS
−

15th ARES (American Real Estate Society) Annual Meeting in Tampa, Fl., USA, de 07 a
10/04/1999: Business and Convention Tourism Evolution at São Paulo Metropolitan Area
and its Reflection on Real Estate Market.

−

8th ERES (European Real Estate Society) Annual Conference in Alicante University,
Alicante, España de 26 a 29/06/2001: El Potencial Hotelero de la región de Bonito, MS,
Brasil, Tendencias de Desarrollo Apoyado en el Turismo Ecológico.

−

I Congresso Infra – Encontro Brasileiro de Líderes em Gerenciamento de Propriedades
Prediais Comerciais, Industriais e Corporativas, no Milenium Convention Center –
Secovi, em São Paulo – SP, Brasil de 24 a 26//06/2004: Retrofit Hoteleiro – Modernizar
para não desvalorizar.

−

IV Seminário Internacional de Real Estate da América Latina - LARES (Latin American
Real Estate Society) e FUPAM-USP, no Instituto de Engenharia, em São Paulo – SP,
Brasil em 26 e 27/08/2004: O desenvolvimento de um destino turístico brasileiro - o caso
da Costa dos Coqueiros, na Bahia.

−

7o Salão Imobiliário de Lisboa, na Feira Internacional de Lisboa, em Lisboa, Portugal, de
04 a 07/11/2004: O crescimento imobiliário da Costa dos Coqueiros, impulsionado pelo
desenvolvimento turístico na Bahia, Brasil.

−

V Seminário Internacional de Real Estate da América Latina - LARES (Latin American
Real Estate Society), no Instituto de Engenharia, em São Paulo – SP, Brasil em 08, 09 e
10/09/2005.: O destino turístico como âncora de desenvolvimento imobiliário: o caso do
nordeste brasileiro.

−

47o Conotel – Congresso Nacional de Hotéis – ABIH, IBH, Equipotel e Hotel News, no
Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo – SP, Brasil em 21, 22 e 23/09/2005:
Retrofit: Análise de Retorno do Investimento.

−

1o Indústria em Ação – Encontro para o Desenvolvimento Industrial do Maranhão,
promovido pela FIEMA e SindusCon-MA, na sede da FIEMA em São Luis – MA, Brasil,
de 16 a 18/11/2005: O destino turístico como âncora de desenvolvimento da construção
civil – o caso do Nordeste Brasileiro.

−

1o NordesteInvest – Seminário Internacional de Investimentos Imobiliários e Turismo
Residencial e Salão Imobiliário do Nordeste Brasileiro, no Centro de Convenções de
Maceió - AL, Brasil, de 15 a 17/03/06: Perspectivas para o mercado hoteleiro e residencial
turístico do Nordeste Brasileiro.
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−

Palestras em eventos dos setores imobiliário e hoteleiro, promovidos pelo IBC –
International Business Communications, Instituto de Engenharia, Sinduscon-SP, SecoviSP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, Associação de Engenheiros de
São José dos Campos, Habicamp – Sindicato da Habitação de Campinas, Câmara do
Mercado Imobiliário de Minas Gerais, Ademi-BA, Ademi-AL, vários eventos do
GrupoHotel – Grupo de Empresas do setor Hoteleiro, eventos Invest Brasil Fórum, do
Banco Banif, em Lisboa – Portugal.

PUBLICAÇÕES:
LIVRO:
−
Marcos Históricos da Hotelaria Brasileira, Editora Magma Cultural, 300 pgs., (no prelo).
ARTIGOS:
−

Jornal O Estado de São Paulo: Coluna Opinião:
•
(01/07/03) Caderno Viagem: Bahia, um exemplo a ser seguido.
•
(02/08/05) Caderno Viagem: Considerações sobre o Mercado Hoteleiro no Brasil.
•
(03/09/05) Caderno Imóveis: Intercâmbio de profissionais é bom para o consumidor.
•
(04/07/06) Caderno Viagem: Unir esforços pelo Destino Nordeste.

−

Revista Hotel News:
•
(Nov-Dez/03) Hotéis como âncoras de desenvolvimento urbano e imobiliário.

−

Revista Hotéis:
•
(Mai/03) ...e tudo começou pela Bahia.
•
(Jul/03) Hotéis como investimento imobiliário.
•
(Abr/04) Retrofit Imobiliário e Hoteleiro.
•
(Ago/05) Considerações sobre o mercado hoteleiro no Brasil.

−

Revista Hospedagem Brasil - ABIH:
•
(no 17 – Set-Out/05) - Hotéis mais up-to-date.
•
(no 20 – Mar-Abr/06) Gestão: Bandeira Hoteleira.

−

Revista Infra:
(15/10/03) Retrofit imobiliário.

•
−

Revista Casas & Negócios, de Portugal: Coluna Rubrica do Brasil.
•
(no 11 – Dez/05–Jan/06): ...e tudo começou pela Bahia.
•
(no 12 – Fev-Mar/06): O Ceará redescoberto.
•
(no 13 – Abr-Mai/06): O despertar de Alagoas.
•
(no 14 – Jun-Jul/06): Destino Nordeste do Brasil.
•
(no 15 – Ago-Set/06): Real Estate Consulting: A importância da assessoria de um
consultor imobiliário no Brasil.
•
(no 16 – Out-Nov/06): Comprar hotéis no Brasil é um ótimo investimento.

−

Diversos artigos em sites: Imovelweb (www.imovelweb.com.br); Consultório Imobiliário
(www.consultorioimobiliario.com); Vitrine Hotel (www.vitrinehotel.com.br); Global
Tourism Revista (www.periodicodeturismo.com.br); ABIH (www.abih.com.br); Reporte
Inmobiliario,
da
Argentina
(www.reporteinmobiliario.com);
Gestour
(www.gestour.com.br); Class Hotels (www.classhotels.com.br); Estudos Turísticos
(www.estudosturisticos.com.br).
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