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CHEF EDI MARQUES
CONSULTORIA & ASSESSORIA 

DE HOSPITALIDADE

Nossa consultoria e assessoria em hospitalidade são direcionadas para orientação de proprietários, 
operadoras, credores, investidores e executivos seniores, aplicando experiência, conhecimento e pensamento 
inovador para o seu negócio em hotelaria. 

Após a surpreendente interrupção do ano passado, a ampla experiência da Chef Edi Marques em restaurantes, 
bares, hotéis, resorts, clubes, recreação e indústria de serviços de alimentação em geral está pronta para 
fornecer orientação estratégica e produtos de trabalho de alto impacto para ajudar sua empresa na 
recuperação e para o sucesso em longo prazo.

Nossa rede de profissionais de hospitalidade independentes e líderes da indústria sênior com experiência em 
hospitalidade multidisciplinar, amplo escopo geográfico e notável experiência prática fornece serviços de 
consultoria práticas e orientadas para o lucro em uma ampla gama de tipos de propriedades de hospitalidade 
e modelos de negócios, e como mão-de-obra sobre o apoio à implementação de suas recomendações.

Deixe-nos atender às suas necessidades de projeto com
nossa equipe de consultores especializados

Com o amplo conhecimento e recursos disponíveis em nossa organização, e as diversas localizações de nossos 
membros em todo o território nacional e em Portugal, Chef Edi Marques pode identificar rapidamente um único 
profissional ou montar uma força-tarefa multidisciplinar com o conjunto de habilidades e experiência para 
lidar com qualquer tarefa relacionada à indústria hoteleira.

Nossos membros ocuparam cargos de propriedade e liderança nas marcas mais proeminentes do mundo, 
operações independentes, hotéis boutiques e resorts de luxo.

“Nós temos as soluções que sua 
empresa precisa”

 In-House
 Out-House
 Mix-House

15 anos de experiência que fazem os líderes em 
turismo e hospitalidade confiaram suas 
necessidades de consultoria a profissionais 
altamente qualificados da Chef Edi Marques e 
seus recursos para o setor de hotelaria em 
território nacional e Portugal.

Entre em contato conosco hoje mesmo para obter 
informações sobre os serviços de que sua 
operação precisa para entregar os resultados de 
que você precisa para alcançar a excelência 
operacional e o sucesso financeiro.

“Tenha tempo para o que 
realmente importa: Seu 

negócio!
Nós cuidamos de tudo para 

você”
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA & ASSESSORIA EM HOSPITALIDADE

Plano de Negócios
O plano empresarial, documento que especifica, em linguagem escrita, um negócio que se quer iniciar ou que 
já está iniciado.

Break-Even
Designação do ponto de equilíbrio em economia de negócios - e especificamente na contabilidade de custos - 
é o ponto em que o custo total e a receita total são iguais, ou seja, "uniforme".

Análise de Mercado – Benchmarking
Processo de busca das melhores práticas de gestão da entidade hoteleira e que conduzem ao desempenho 
superior.

Gestão de ativos e serviços financeiros
A Chef Edi Marques fornece uma gama completa de serviços de consultoria para proprietários e gestores de 
ativos de hotéis, resorts e investimentos em A&B, fornecendo soluções especializadas e pragmáticas para 
melhorar o valor e o desempenho dos ativos.

Operações, gestão e recursos humanos
Nossos consultores de hospitalidade possuem ampla experiência em todas as áreas de operações de 
hospitalidade, incluindo recursos humanos, busca de executivos, alimentos e bebidas, tecnologia, spa e 
outros serviços de consultoria de gestão.

Gerenciamento de A&B in loco
Nossa equipe está preparada para absorver as tarefas cotidianas do setor de A&B da sua empresa. Temos 
equipe especializada de Chefes executivos de cozinha para serviços In-House full time.

Aquisição e Desenvolvimento
A experiência da Chef Edi Marques em desenvolvimento hoteleiro fornecerá à sua equipe um conselho 
focado, incluindo análise de mercado e viabilidade, suporte ao uso do local, gerenciamento de projetos e 
outros elementos do processo de desenvolvimento do início ao fim.

Suporte de litígio
Desde o testemunho de um especialista até a negociação de contratos, resolução de conflitos e mediação 
profissional, a Chef Edi Marques oferece uma visão objetiva e serviços de consultoria sábia para todas as 
suas questões legais e regulatórias da área hoteleira.

Soluções Customizadas
Nossa ampla equipe de consultores trabalha com que cada “situação seja única”. 
 

OTA´s
Controle e gerenciamento de toda cadeia de interligação entre seu negócio hoteleiro e as OTA's.

Suporte e gerenciamento de PMS & CMS
Suporte e controle de todo Sistemas de gerenciamento de propriedade ou sistema operacional de hotelaria e 
sistema de relacionamento.

CHEF EDI MARQUES
chefedimarques@gmail.com

+55 21 99827 1073 | +55 22 99733 6511
@chefedimarques

www.chefedimarques.com

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E CONHEÇAM NOSSOS PACOTES DE SERVIÇOS & 
SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA HOTELEIRA
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