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Manoel Vicente Pereira Neto
Presidente da GAV Resorts

INAUGURAÇÃO

GAV Resorts inaugura o Salinas Premium Resort

O novo empreendimento do Grupo, que conta com o investimento de aproximadamente
200 milhões, traz um novo conceito de apartamentos smarts
A GAV Resorts, depois do grande sucesso do
Salinas Park e do Salinas Exclusive, completou
sua tríade e lançou, no dia 20 de março, o Salinas
Premium Resort. O empreendimento foi pensado
para atender um público único e sofisticado através
de muito conforto e lazer, e está localizado na cidade
praiana de Salinópolis, no Pará, um dos destinos
mais procurados da região Norte do Brasil.
O Salinas Premium, que faz parte do complexo
de resorts da empresa e conta ainda com o recém
lançado Salinas Beach, traz um novo conceito
de aproveitamento inteligente de espaço com
apartamentos Smarts, uma nova tendência mundial.
Além disso, tem como opções, aposentos de dois
quartos e um quarto.
www.gavresorts.com.br

A GAV totaliza hoje R$ 500 milhões em
investimento na região de Salinópolis e com
aplicação aproximada de R$ 200 milhões, o
Premium conta com 528 apartamentos, divididos
em duas torres. Os resorts do grupo já atraíram
cerca de 720 mil turistas para a região e, também,
têm gerado vagas de empregos no local.

“Para o Salinas Premium foram
contratados 500 profissionais para a obra.
Já para atender os multiproprietários, a
operação do empreendimento, conta com
224 colaboradores” explica Manoel Vicente
Pereira Neto, Presidente da GAV Resorts.

gavresorts

Abril de 2022
Edição 07
Fale conosco, só apontar a câmera
para o QR CODE ao lado

03

O Salinas Premium, que teve seu projeto assinado
pela arquiteta Rúbya Zottele, tem áreas de lazer
que o diferencia dos demais empreendimentos. A
grande novidade do Resort é o espaço com boliche preparado para que os hóspedes possam se divertir
e competir entre si de forma saudável.
Outro lugar muito legal, mas na área externa do
empreendimento, é a parede de escalada, junto com
a cachoeira e gruta, um espaço de lazer preparado
para crianças e adultos com espíritos aventureiros.
Brincadeiras que podem ser realizadas de forma
segura para todos.
Recepção

Já para os praticantes de esportes, o Premium vem
com uma quadra poliesportiva e outra de tênis, com
jogos que permitem a participação de toda a família,
pois podem ser praticados por pessoas de todas as
idades e níveis de habilidade.
Outros locais para se divertir e descansar do Resort
são: espaços de beleza, massagem, zen e fitness;
prainha; bar molhado; cinema; pet care e outros.

“O Premium foi projetado para trazer a
segurança e praticidade que somente
Resorts de padrões internacionais
conseguem alcançar. Ele possui toda uma
arquitetura moderna, ousada e sofisticada.
Pensamos em cada detalhe para promover
conforto e lazer para todos os hóspedes”,
finaliza Pereira.

Área de Lazer Infantil

Academia

www.gavresorts.com.br

Boliche: Novidade!
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EVENTO

Imersão de Liderança: De Salinópolis para todo Brasil!

Foram dois dias de palestras e uma verdadeira imersão do que é a GAV Resorts e todas
suas perspectivas para os próximos anos
“Se o caminho está difícil, é sinal que a vitória valerá
a pena. As dificuldades só existem para eliminar os
fracos e aqueles que desistem diante dos problemas.
Desistir nunca foi a saída, desistir nunca foi opção,
desistir só mostra o quanto você é fraco...” E foi assim,
explanando o filme 300, que se iniciou a Imersão e
Liderança GAV Resorts 2022, no Salinas Park Resort,
nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Na plateia, colaboradores do comercial, administrativo
e pós-vendas puderam absorver do que foram esses
dois dias intensos de histórias, boas vibrações,
ensinamentos, aprendizado e vivência do que é fazer
parte do time GAV Resorts. O ciclo de palestras contou
com toda a oratória da diretoria da GAV, em que cada
um destacou um ponto favorável do Grupo. Entre eles
estavam: o Presidente, Manoel Vicente Pereira Neto,
a Diretora, Aline Gratão, e os Diretores, Átila Gratão,
Gilson Gratão, César Faria e Alexandre Pedreira.
“Estamos aqui com o propósito de Deus. Tudo na
vida é um crescimento e sempre fomos muito pé no
chão. Inauguramos a GAV Resorts em 2014 e ainda
temos muita história para contar. Nos fortalecemos e
preparamos para este momento. Ninguém faz nada só,
tudo que estamos vivendo hoje é uma mistura de todos
nós”, declarou Manoel.
Aline Gratão, Diretora Comercial da GAV Resorts,
apresentou a palestra Gestão 4.0. Nela, ela destacou
as novas necessidades do consumidor e as inovações
na produção. Discorreu também sobre quais são as
metas e prioridades do Grupo a curto/médio prazo.
“O propósito GAV é que todos os setores caminhem
juntos, na mesma direção. A Gestão 4.0 é nada mais
do que uma maior interseção entre os propósitos das
pessoas junto com a empresa. O que significa mais
produtividade e engajamento para ambos”, explica ela.
Alexandre Pedreira, Sócio-Diretor da GAV Resorts,
falou sobre como a hotelaria hoje é um dos braços mais
importantes do Grupo, juntamente com a GFP Hotéis.
Ele discorreu sobre a agregação e destacou que a GAV
está em constantes mudanças.
www.gavresorts.com.br

gavresorts

Abril de 2022
Edição 07
Fale conosco, só apontar a câmera
para o QR CODE ao lado

05

Hortência Marcari - Ex-jogadora de basquetebol

“É muito emocionante ver onde a GAV está hoje, com
toda essa base excepcional. A hotelaria é um dos
maiores ‘braços’ do Grupo. Voltando no tempo, na
criação da GFP - nossa gestora hoteleira -, em 2017
estávamos em um dilema ao abrir o Salinas Park Resort
e tínhamos como próximo passo, ter uma gestão de
qualidade para os nossos empreendimentos. Desde
então, só melhoramos no que diz respeito à hotelaria.
Só na GFP, nós temos hoje mais de 550 funcionários, o
que ajuda a mudar a vida de muitas pessoas”, ressalta
ele.
Já o Diretor Administrativo da GAV, César Faria, falou
sobre organização financeira e como ficar mais seguro
em relação ao dinheiro, além de dicas administrativas e
organizacionais. “Muitos já passaram por dificuldades
financeiras na vida, mas é possível se recuperar.
Acredito que basta saber administrar a renda que
ganha e manter principalmente, o caráter. Se a pessoa
consegue reservar 10% do que ganha, com o tempo, o
dinheiro acaba trabalhando por si”, recomenda ele.
Para a palestra de Storrytaling, Átila Gratão, Sóciodiretor do Grupo, discorreu sobre as relações
duradouras da GAV Resorts. “As relações na GAV
Resorts são duradouras, plantamos semente por
semente juntamente com cada um dos nossos
www.gavresorts.com.br

colaboradores. O Grupo não quebra suas alianças,
muitas vezes é mais fácil mandar uma pessoa embora,
mas está no nosso DNA, nós não desistimos das
pessoas e de talentos”, reiterou Átila, ao falar sobre o
quanto a empresa investe e se importa com cada um
dos seus colaboradores.
Gilson Gratão, também Sócio-diretor da GAV,
falou sobre Consumidor 4.0 - Gestão de Mudança
e Inovação. “Hoje o consumidor preza por toda a
experiência de compra. Ele não quer mais apenas o
produto e sim, todo conjunto de serviços que forneça
personalização, qualidade, agilidade e presença”,
destacou ele ao falar sobre o quanto o consumidor
hoje se mostra exigente com seus direitos e que as
empresas devem prestar serviços à altura.

Palestras

Entre os palestrantes convidados estavam a psicóloga
Cássia Vieira, que falou sobre conectar e compreender
pessoas. O engenheiro agrônomo, Carlos Vieira,
que destacou sobre o trabalho em equipe. O coach,
Alexander Rodrigues, que palestrou sobre como obter
a auto performance e Hortência, que fechou o evento
destacando sua vida como atleta e os desafios que
percorreu.
gavresorts
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Liderança feminina – a importância das mulheres
para um bom andamento de uma empresa
Três lideranças femininas da GAV Resorts destacam um pouco de seus
trabalhos e falam sobre suas funções no Grupo
A igualdade de gênero é um
tópico necessário principalmente
para todas as mulheres. Elas vêm
dominando as pautas nos mais
variados setores da sociedade e
isso também acontece no ambiente
corporativo com o aumento das
lideranças femininas. A GAV
Resorts confirma o quanto a
presença das mulheres do Grupo é
essencial para o desenvolvimento
da empresa.
A Diretora da GAV, Aline Gratão,
que cuida hoje de todo o comercial
do Grupo, destaca sobre equilíbrios
e como é liderar uma grande
empresa diante de uma sociedade
que impõe desafios enormes às
mulheres.
“Tenho o princípio de que em
primeiro lugar, a gente sente,
depois, a gente vive. Faço tudo
com muito amor, mas usando
técnicas que ajudam a caminhar
para frente. O propósito da GAV é
de que todos os setores do Grupo
caminhem juntos, na mesma
direção. Nos preocupamos com a
jornada de nossos clientes desde
a prospecção até a entrega de um
empreendimento. Garantimos que
ele tenha uma experiência única”,
destaca ela, que cuida com detalhes
de todas as salas de vendas e lidera
grupos de colaboradores Brasil
afora.
Ludmilla Gratão, Diretora
de Recursos Humanos do
Grupo, também falou sobre
empoderamento e lideranças
femininas. “A questão cultural
www.gavresorts.com.br

impacta diretamente na entrada
das mulheres no mercado de
trabalho, outro tópico é a liderança,
pois muitas já escutaram que
determinado cargo é somente para
homem, ou mesmo quando ela
escuta que é preciso viajar e não
conseguirá conciliar o pessoal com
o profissional, por exemplo.
Ela destacou ainda que gerar
conexões no trabalho ajuda na
comunicação. “É fazer com que
o próximo esteja aberto e traga
uma positividade mútua para o
ambiente. Existem diversos tipos
de comportamentos e temos que
aprender a lidar com todos os tipos
de sentimentos”, explica Ludmilla
ao falar como é lidar com diversas
características e evidenciar as
melhores habilidades de cada um.
Outra mulher à frente de um dos
departamentos da GAV, o Pósvenda – agora intitulado também
de Time de Sucesso do Cliente,
Camila Belmonte, evidencia que
sua principal preocupação é facilitar
a vida do cliente, que está cada
dia mais digitalizado e busca cada
vez mais facilidades para resolver
qualquer tipo de questão.
“Quando eu falo de jornada do
cliente, é a questão de se preocupar
com todos os pontos de contatos
que ele tem com a GAV, por
exemplo. Seja por rede social,
telefone ou e-mail. Estamos aqui
para dar todo o apoio e fazer com
que cada um seja atendido da
melhor forma possível”, ressalta
ela sobre os trabalhos de uma

grande empresa, que vão desde
a captação até o pós-venda, este
último sendo um dos setores de
maior sucesso do Grupo.

Aline Gratão

Diretora Comercial

Ludmilla Gratão
Diretora de RH

Camila Belmonte

Gerente de Sucesso do Cliente
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NOVIDADE

GAV Resorts lança Podcast Elas Líderes em
homenagem ao mês da mulher

O podcast interno do Grupo surgiu na iniciativa de divulgar conteúdos exclusivos
para comemorar a data especial, com o objetivo de enaltecer as histórias pessoais
e profissionais de colaboradoras da empresa
Segundo o Ibope, cerca de 16 milhões de brasileiros
escutam podcast diariamente. Aproveitando a
crescente deste formato de conteúdo, a GAV
Resorts lançou no mês de março, o seu novo
podcast em homenagem às mulheres, o Elas Líderes
– destinado, a priori, para o público interno do
Grupo. Foram três episódios com participações de
mulheres que ocupam cargos de líderes na empresa.
Elas contaram um pouco de suas histórias de vida
profissional e pessoal.
Entre as participantes estavam: Ludmilla Gratão,
Diretora de Recursos Humanos e Camila Belmonte,
Gerente de Relacionamento para o primeiro
episódio, elas descreveram um pouco sobre cargos
de lideranças. O segundo episódio contou com
a participação de Mariana Hipólito, Gerente de
Marketing, e Sheila Rocha, Gerente Operacional
do Salinas Premium Resort, que contaram suas
experiências de carreiras e maternidade. Já para o
terceiro episódio, falamos com a Diretora Financeira,
www.gavresorts.com.br

Aline Gratão, que falou sobre sua história pessoal
e dos caminhos que percorreu até chegar a um dos
maiores cargos da GAV.

“Nós, da GAV Resorts, focamos na
competência de cada um, independente
de gêneros. Se contratamos e valorizamos
pela competência, não existirá discrepância
salarial, pois se olha o profissional e não o
gênero. Eu parabenizo todas as mulheres.
Eu sinto muito orgulho por toda essa
caminhada ao longo dos anos e estamos
juntas para novas conquistas. Cada vez
mais precisamos caminhar para um lugar
de força, apoio e acolhimento”, destacou

Ludmilla ao falar sobre diferenças salariais e ressaltar
que o Grupo realiza suas contratações pelo quesito
capacidade e capacitação.
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Ao falar de maternidade e trabalho, o Podcast Elas
Líderes, salientou as experiências de Mariana e
Sheila, que contaram suas histórias do dia a dia
de trabalho e a principal função de suas vidas, ser
mãe. Já no episódio – A importância da Mulher no
Mercado de Trabalho, com Aline Gratão, ela falou
sobre sua trajetória de vida, tanto em sua carreira
quanto na vida pessoal. Ela também destacou
sobre a importância da presença feminina para o
crescimento da GAV Resorts.

“Sobre a importância da mulher no mercado
de trabalho e para o crescimento do
Grupo, tudo está diretamente relacionado
às competências que são indispensáveis
nos negócios e que elas naturalmente
apresentam. Um exemplo é que este ano
estamos, o ano de expansão, tudo requer
velocidade. Para isso, planejamento e
habilidade de execução, inclusive de tarefas
simultâneas, se tornam cada vez mais
necessários. A mulher naturalmente sabe
lidar com multitarefas, pois normalmente
ela tem uma jornada fora e dentro de casa.
É ela que sabe administrar vida pessoal,
família, negócios, trabalho, casa, filhos e
muito mais”, evidencia ela.

Disponível

www.gavresorts.com.br
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Novos uniformes da recepção
Alexandre Pedreira

HOTELARIA

Diretor de Hotelaria GAV Resorts

Gestão hoteleira – eficiência e estratégia

O setor de hotelaria da GAV Resorts – a GFP Hotéis –, é uma das bases mais importantes do
Grupo e investe forte em treinamentos para deixar o multiproprietário cada vez mais satisfeito
O setor hoteleiro é um dos mais importantes para a
economia brasileira, portanto, é fundamental que as
empresas consigam se inserir nesse contexto, a fim de
se destacar dos demais. A GAV Resort tem hoje como
administradora hoteleira e condominial, a GFP Hotéis,
que oferece a todos os clientes serviços diferenciados e
atendimentos personalizados.
A GFP foi criada em 2017 com o intuito de oferecer
ao cliente da GAV Resorts mais qualidade no que diz
respeito à hotelaria. Hoje são mais de 550 funcionários
na base. O Pool de locação da GFP – onde os
proprietários do imóvel transferem sua gestão para
a administradora hoteleira – possui toda estrutura de
reservas, parcerias e marketing para promover e alugar
as semanas dos multiproprietários.
www.gavresorts.com.br

“O que fizemos em Salinópolis – cidade
onde se encontra o Salinas Park, Salinas
Exclusive e o Salinas Premium Resort –, em
relação à multipropriedade, à geração de
emprego e profissionalização de todos os
colaboradores, transformou toda aquela
região. A prospecção é que para o final
de 2026, estaremos com mais de 4.200
apartamentos sob gestão, e, a expectativa
para o ramo hoteleiro da empresa é de
1.800 funcionários. Será um ‘braço’ muito
importante para o Grupo”, destaca Alexandre
Pedreira.
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O setor de hotelaria da GAV está em constante
mudança e isso vem com treinamentos de primeira,
pois o Grupo fechou recentemente com uma
das melhores empresas no segmento, que dará
treinamentos relacionados à hospitalidade e serviços
diversos. “Estamos procurando uma linguagem
unificada para o Grupo”, ressalta ele.

Bases
A GAV Resorts possui hoje quatro pilares na
hotelaria. Em primeiro lugar, a hospitalidade, é
a máxima de que todos os multiproprietários se
sintam em casa. Em segundo lugar, um cardápio
acessível, em terceiro, o foco na satisfação do
cliente e, por último, a preocupação com os custos.
“Sempre digo uma frase que realmente acredito,
a multipropriedade mudará o turismo no Brasil,
pois o cenário atual de nosso país pelo segmento é
espetacular. A quantidade de empreendimentos, em
geral, está proporcionando cada vez mais hotéis de
qualidade em regiões muito específicas. Tudo isso é
cada vez mais comum e rentável”, descreve ele.
Em relação ao futuro, Alexandre ressalta que será
indescritível no que diz respeito à velocidade que
a GAV cresce anualmente. Ele conta que há três
anos não imaginava toda a proporção que o Grupo
alcançou nos dias de hoje. “Teremos mais destinos,
mais oportunidades e, o segmento de hotelaria do
Grupo, está aqui para ajudar a todos. A hotelaria é
a entrega do nosso produto final, ou seja, estamos
sempre em busca de melhorar cada dia mais”,
finaliza Alexandre.

Novos uniformes dos restaurantes
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0800 800 5600

Central de Relacionamento
Segunda a sexta das 8h às 18h

62 3121 0200
contato@gavresorts.com.br
Av.136 nº 797 Setor Sul
Ed. New York, 16º andar
Goiânia/GO - CEP: 74.093-250
gavresorts.com.br
@gavresorts

