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2018, um ano que se espera muito

Iniciamos mais uma edição num ano em que se es-
pera muito, mesmo com vários feriados, Copa do Mun-
do, eleições, mas a locomotiva verde e amarela voltou 
aos trilhos e está a pleno vapor, seguindo o compasso 
da economia.  E brindamos você nesta edição especial 
com várias matérias escolhidas com o maior carinho 
para mantê-lo bem informado.

E entre as matérias destaques para a multiproprie-
dade, um modelo de negócios que alavanca a hotelaria 
nacional e que ganhou a capa. A preocupação das co-
zinhas dos hotéis com a contaminação cruzada também 
é destaque, assim como a eficiência energética buscada 
pelos hotéis. A todos uma ótima leitura e que este ano 
seja coroado de pleno êxito e realizações a todos nós.

               Diretor editorial
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Hora do café
A bebida como atrativo em hotéis
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Cafeteira no lobby, máquina 
de café nos apartamentos ou 
oferta gourmet do produto 
são algumas estratégias para 
acompanhar o crescimento 
no consumo da bebida no 
Brasil

Hotéis apostam na era da integração e pontos de encontro para oferecer a tradicional bebida de diversas formas
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Vanusia Nogueira – “Um fator essencial é possuir profissionais que saibam extrair ao máximo 
a qualidade do café no preparo”
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Independente da época do ano, o café é a 
bebida mais querida das pessoas para diver-
sos momentos. No Brasil, o produto chega ser 
parte de uma cultura e um símbolo da história 
do nosso País. Nos últimos anos, o consumo do 
café convencional no lar aumentou, mas o con-
sumidor fora do lar é quem mais procura por 
café de qualidade. O Relatório preparado pelo 
Euromonitor Consulting International para ABIC 
- Associação Brasileira da Industria de Café - 
de novembro de 2016, mostra que com as ca-
feterias as pessoas têm fácil acesso a café em 
grãos moído na hora. Alguns clientes passam 
a consumir esse tipo de produto também nos 
domicílios e, por isso, hoje nos clubes de com-

Cafés Premium
Para quem deseja investir 

nos cafés Gourmet ou Pre-
mium, eles podem ser dife-
renciados  por algumas carac-
terísticas em relação ao café 
tradicional. São frutos isentos 
de impurezas e defeitos, que 
possuem atributos sensoriais 
diferenciados. Esses atributos, 
que incluem bebida “limpa” 
e doce, corpo e acidez equi-
librados, qualificam a bebida 
acima de 80 pontos na análise 
sensorial. “Além da qualidade 
intrínseca, os cafés especiais 
devem ter rastreabilidade cer-
tificada e respeitar critérios de 
sustentabilidade ambiental, 
econômica e social em todas 
as etapas da produção”, ex-

pra venda de grãos já corresponde a 70% das 
assinaturas.

O mercado de café em grãos para foodservi-
ce, por exemplo, passou de 181 mil toneladas 
em 2015 para 194 mil em 2017, com proje-
ções de 209 mil/t em 2019 segundo a ABIC. 
Já o mercado de café em cápsulas deve crescer 
120% até 2019. Cada vez mais se investe na 
produção e desenvolvimento de novas formas 
de consumir a bebida, e de olho nesta tendên-
cia, os hotéis também apostam neste nicho cres-
cente, oferecendo máquinas nos apartamentos, 
espaços para café no lobby e a oferta de Cafés 
Gourmet, como mimo aos hóspedes.

Além do avanço do consumo dos cafés con-
vencionais em aproximada-
mente 3% em 2016, o que 
também tem dado aos hotéis 
mais uma opção de agradar 
clientes mais exigentes ou que 
buscam por novidades são os 
Cafés Premium, que repre-
sentam consumo significativo em 
todo o mundo. De acordo com 
a BSCA – Associação Brasileira 
de Cafés Especiais, em 2016 
foram consumidas 1,2 milhão 
de sacas de 60 kg de cafés es-
peciais, apresentando crescimen-
to de 20% em comparação ao 
mesmo período de 2015. Em 
termos mundiais, a evolução 
do consumo de cafés especiais 
gira em torno de 15%, ao pas-
so que o do produto convencio-
nal fica entre 2% e 3%.
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Sabor em cápsulas
Com a preocupação cada vez maior dos brasi-

leiros com a qualidade dos alimentos e bebidas, in-
clusive fora do lar, as empresas se empenham na 
oferta de produtos de ponta, principalmente no Bra-
sil onde se tem uma das maiores e melhores produ-
ções do mundo. De acordo com o estudo da ABIC, 
até 2020 haverá um crescimento de cápsula de dois 
dígitos em volume. O consumidor brasileiro ainda é 
um adepto de café coado, mas aos poucos ele está 
prendendo a consumir esse produto.

 A Nespresso, marca de cafés da Nestlé, lançou 
há 30 anos a categoria de café porcionado, e atual-
mente adquire grãos de 12 países. “A qualidade se 
define na forma como o grão é tratado do pé de café 
à xícara. Na Nespresso, por exemplo, há mais de 
50 critérios de qualidade a fim de garantir que cada 
xícara da bebida seja perfeita. Além disso, a cápsula 
de alumínio, material eciclável, é o único material 
que preserva os aromas e sabores como se o café 
tivesse sido torrado e moído na hora. Um dado im-
portante é que, de todo o café produzido mundial-
mente, apenas de 10 a 20% pode ser considerado 
gourmet ou especial. Na Nespresso, apenas 1 a 
2% de toda a safra mundial está apta a compor 
os blends da marca”, explicou Viviane Koyama, 
Gerente Nacional HoReCa (Hotéis, Restaurantes e 
Cafeteria) da Nespresso Brasil. Atualmente, a mar-
ca possui 13 blends exclusivos para solução profis-
sional e 24 para a linha doméstica.

plicou a Diretora Executiva da BSCA, Vanusia 
Nogueira.

Segundo ela, atualmente os cafés especiais 
são consumidos por quase todas as classes so-
ciais. Isso porque esses produtos de excelência 
são considerados um luxo acessível, com a xí-
cara podendo ser degustada a partir R$ 5, por 
exemplo. Vanusa afirmou ainda que os cafés 
especiais também têm a vantagem de serem 
consumidos de diversas formas. Porém, com o 
crescimento do número de cafeterias no Brasil, 
as formas de café especial que mais vem sendo 
consumidas são filtrado/coado e expresso. “Re-
comenda-se que os estabelecimentos contratem 
ou tenham em seu staff um especialista em café, 
o qual poderá fazer o trabalho de lapidação de 
cafés excepcionais para serem servidos nos es-
tabelecimentos. Uma forma mais prática e rápi-
da para se chegar a cafés de excelência é bus-
car pelos produtos que tenham o Selo BSCA, o 
qual comprova a excepcionalidade do produto 
e garante que os clientes se servirão de um dos 
melhores cafés do mundo. Outro fator essen-
cial é possuir profissionais que saibam extrair 
ao máximo a qualidade do café no preparo”, 
sugeriu a Diretora da entidade.

Na empresa, o Coffee Sommelier tem um papel 
essencial em compartilhar o conhecimento sobre o 
café com os clientes da solução profissional (B2B), 
além de auxiliar na comunicação de cafés como um 
todo através de uma consultoria personalizada aos 
estabelecimentos parceiros.  Assim como existem 
Sommeliers de diversas bebidas, um profissional que 
possui um amplo conhecimento do produto pode 
gerar melhores experiências a seus clientes.  Estes 
especialistas também são habilitados a criar har-
monizações com alimentos, o que pode ser mais 
uma ferramenta de marketing ao estabelecimento. 
“As harmonizações podem ser feitas por contras-
te — quando queremos equilibrar a intensidade 
dos dois alimentos —, por exemplo, a degusta-
ção de um café Espresso Leggero com pudim de 
leite. Outra possibilidade de harmonização é por 
similaridade, quando trazemos o equílibro e 
potencializamos os sabores em comum. Neste 
caso, podemos destacar a harmonização do blend 
Espresso Origin Brazil com o tradicional doce de 
leite ou do Lungo Leggero com bolo de laranja”, 
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A Nespresso conta hoje com 13 blends exclusivos para solução profis-
sional e 24 para a linha doméstica
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explicou Viviane. 
Um café de qualidade é essencial para garan-

tir a satisfação dos hóspedes. Pesquisas apontam 
que o café da manhã, por exemplo, é um dos mo-
mentos mais valorizados na escolha e avaliação por 
um determinado empreendimento, e oferecer um 
café gourmet garante um alto nível de satisfação.                
“Além disso, é importante contar com uma gama de 
cafés que atendam as diferentes exigências dos hós-
pedes, em diversos momentos do dia”, completou. 
Segundo ela, a consistência e serviços são os dois 
outros fatores importantes para o negócio. “Temos 
pesquisas que mostram que os hóspedes estão cada 
vez mais exigentes e esperam que suas expectati-
vas sejam superadas desde a chegada no lobby até 

As máquinas de café profissionais podem fazer até 12 tipos da bebida, dependendo do tamanho
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o momento em que estão nos quartos desfrutando 
dos amenities oferecidos pelos hotéis (cafés, cho-
colates etc). Para garantir essa consistência, além 
do cuidado com o café, a Nespresso conta com 
máquinas que garantem a operação ideal para um 
ambiente de alta rotatividade e oferecem também 
a possibilidade de preparo de bebidas à base de 
leite”, contou a gerente.

 A marca também conscientiza os estabelecimen-
tos parceiros não apenas sobre a importância da 
reciclagem das cápsulas, mas também sobre a sus-
tentabilidade da cadeia completa, com o progra-
ma The Positive Cup, que abrange desde o cuidado 
com o cafeicultor e práticas agrícolas sustentáveis 
nas fazendas produtoras de cafés para a marca, 
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Cafeteria no lobby
Já há algum tempo, o hotel tem deixado de ser 

apenas um local para se hospedar. Para acompa-
nhar as tendências de comportamento do consumi-
dor e a geração Millenials, os empreendimentos in-
vestem não apenas em tecnologia, mas em espaços 
que proporcionem interação e experiências novas 
entre os turistas ou moradores. O WZ Hotel Jardins, 
hotel localizado na capital paulista, ampliou seus 
serviços com o WZ Café Jardins, uma cafeteria no 
lobby do hotel que oferece bebidas quentes, doces 
e salgados tanto para hóspedes quanto para o pú-
blico geral. O local oferece um snack rápido duran-
te o dia ou apenas o tradicional café.

No cardápio, há oferta de bebidas quentes, 
como expresso, café com leite, cappuccinos de di-
versos sabores, chocolate quente e chás, incluindo 
nove variedades Nespresso e oito da marca Nesca-
fé Alegria. Quanto aos salgados, há desde coxinha 
e esfihas até pão de queijo e empadas. Outro des-
taque fica por conta dos doces, como bombons, 
brigadeiros, palha italiana de leite Ninho e bolo 
“red velvet”. Já o bolo de chocolate e o cookie têm 
a opção de serem servidos quentes e acompanha-
dos com uma bola de sorvete. O cardápio é fixo, 
mas a ideia é de trazer sempre produtos novos e 
alguns sazonais, como o bombom de Santo Antô-
nio em referência ao período das festas juninas, 

Grab ‘n’ go
Com produtos orgânicos e locais, além de 

pratos elaborados com opções saudáveis, o 
Hilton São Paulo Morumbi abriu há quase dois 
anos sua cafeteria CaffèCino, que conta com 
opções de saladas e cafés para levar ou comer 
no espaço, sob o conceito “Grab ‘n’ go”. O ho-
tel investiu R$ 10 milhões na revitalização dos 
restaurantes e do lobby, buscando atender três 
pilares: lazer, corporativo e eventos. 

Localizado entre o lobby do hotel e o restau-
rante Armazem Morumbi, o CaffèCino é voltado 
para clientes que estão à procura de refeições 
leves. No CaffèCino é oferecida uma grande 
variedade de salgados, sobremesas e sucos na-
turais, como o #keepcalm, #antioxtwist e #gre-
enboost – sucos especialmente desenvolvidos 
para atender a demanda por bebidas saudá-

Marco Quioratto – “O importante para o WZ é ter um hóspede que possa ter todos os 
serviços dentro do próprio hotel”
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passando pela aquisição sustentável do alumínio, 
neutralização da pegada de carbono até a reci-
clagem das cápsulas. No Brasil, são mais de 150 
estabelecimentos com a solução profissional da 
Nespresso que contam com o serviço de logística 
reversa que permite o retorno das cápsulas usadas. 
A queda da patente da Nespresso também fez com 
que se tornasse mais acessível o consumo frequente 
de cápsulas em máquinas de outras empresas.

por exemplo.
Segundo Aline Alves, convidada para gerenciar 

o WZ Café Jardins, em pouco tempo de funcio-
namento a cafeteria recebe um bom volume de 
clientes todos os dias. “A tendência é só aumentar, 
pois aqui não sou limitada a atender só os hós-
pedes, mas o público de fora também”, contou 
Aline. Marco Quioratto, Gerente Comercial do 
WZ Hotel Jardins, afirmou que a decisão de abrir 
o espaço foi voltada a ter mais um serviço aos 
hóspedes e clientes do hotel, onde a maioria dos 
produtos é também vendida em outros cafés. “O 
importante para o WZ é ter um hóspede/cliente 
satisfeito e que possa ter todos os serviços dentro 
do próprio hotel. O aumento de receita acredito 
que seja uma consequência. Se tivermos um bom 
atendimento e uma boa qualidade, não só no 
café, mas nos serviços gerais do empreendimento, 
também teremos aumento na ocupação”, pontuou.
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Situado no Hilton São Paulo Morumbi, o Caffè Cino se renovou para atender diversos públicos com sabores próprios

veis. Os cafés são destaque, disponível também 
em um blend desenvolvido especialmente para 
a casa. São oferecidas as seguintes opções: ex-
presso, latte machiatto, mocha e cappuccino, 
com grãos moídos na hora para levar ou apre-
ciar no local. Os itens do cardápio estão todos 
disponíveis para viagem. Saladas, wraps e par-
faits feitos com produtos frescos são as pedidas 
perfeitas para os dias mais agitados e que pe-
dem refeições rápidas.

Outro objetivo do espaço foi criar uma cone-
xão entre o lobby e outros espaços, como o café 
e os restaurantes, o que permite que os am-
bientes conversem entre si. Foram incorporados 
vários elementos diferentes que ajudam a de-
limitar os espaços, mas que ao mesmo tempo, 
permitem conexão entre eles, o que cria uma 
sensação convidativa aos ambientes. A ideia é 
que os hóspedes circulem pelo local como um 
todo e tenham uma experiência completa.

De acordo com Tales Matzenbacher, Geren-
te de A&B do hotel Hilton São Paulo Morum-

bi, a reformulação do CaffèCino foi pensada 
nas tendências tanto para clientes e viajantes 
do Hotel mas também visando a praticidade de 
quem trabalha na região e poder levar para seu 
escritório os itens frescos e saudáveis que ali 
são oferecidos diariamente, por isso o concei-
to baseado no Grab ’n’ go – para viagem. Os 
alimentos ficam expostos e são opções saudá-
veis para todos os momentos do dia. “O Hil-
ton São Paulo Morumbi busca ser cada vez mais 
a melhor opção de lazer, negócios e eventos 
para paulistanos e para aqueles que viajam à 
São Paulo. A cafeteria se tornou um ponto de 
encontro para reuniões rápidas entre trabalha-
dores da região e até mesmo para um happy 
hour após o expediente. Além disso, o Caffè-
Cino oferece happy hour de segunda a quarta, 
sempre com promoções nas bebidas e petiscos, 
o que tem atraído as pessoas da região para 
um momento descontraído durante a semana, 
em um espaço de alta qualidade e segurança”, 
afirmou.
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A escolha do modelo operacional mais rentável depende do mercado, experiência e a propensão a risco do proprietário

Nos últimos 20 anos, a hotelaria brasileira 
deu um grande salto em relação ao número de 
empreendimentos, modernização de estrutura e 
serviços. Grandes redes internacionais vieram 
para o País e se consolidaram, e ainda assim, 
cerca de 75% da oferta hoteleira brasileira é in-
dependente.Um dos grandes desafios de man-
ter em funcionamento um hotel neste contexto 
é a competitividade, e considerando as recentes 
opções de hospedagem compartilhada, este se 
tornou o desejo de todos — inclusive hotéis de 
rede que também buscam por diferenciação no 
mercado. O rebranding, ou conversão de ban-
deira em português, tem crescido cada vez mais 
no País como uma saída para muitos hotéis au-

mentarem rentabilidade e terem maior visibilida-
de pelo cliente final. Entretanto, como qualquer 
tipo de contrato e por ter diferentes modelos, a 
opção precisa ser bastante analisada.

Ao considerar a opção do rebranding, o hotel 
geralmente está buscando por gestão, vendas e 
distribuições eficientes. O processo de conversão 
é uma prática comum em todo o mundo, espe-
cialmente entre hotéis que fazem parte de uma 
rede. Por já terem padrão construtivo condizen-
tes com as exigências de uma rede, a conversão 
de um hotel de uma marca conhecida a outra é 
mais fácil. “No Brasil, algumas conversões são 
reflexo da queda de desempenho do mercado, 
seja por razões econômicas ou pelo aumento 

Conversão de bandeira: uma saída 
para competitividade

Hotéis independentes e de rede têm 
optado por mudar sua identidade 
para atrair investidores e maior visibili-
dade dos viajantes
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de oferta em algumas cidades. Nesse contexto, 
é natural o descontentamento dos investidores, 
que almejam na troca de bandeira uma possível 
alternativa para melhorar os resultados do hotel. 
No entanto, não necessariamente isso acontece. 
É preciso avaliar caso a caso o potencial de ga-
nho e os riscos de perda com uma nova marca”, 
explicou Pedro Cypriano, Diretor de Consultoria 
na HVS – HotelInvest e autor do estudo “Conver-
sões de Hotéis: Qual modelo é o mais adequado 
a sua propriedade?”.

O artigo, realizado em parceria com Fernan-
da L’Hopital, Diretora na HVS, destaca algumas 
vantagens da conversão de bandeira, tais como 
força da marca e a padronização nos produtos 
e nos serviços; controles de qualidade, cursos 
e treinamentos estruturados pela rede hotelei-
ra; inserção comercial mais rápida no mercado 
e o acesso a sistemas de distribuição globais; 
menor dependência de intermediários com al-
tas comissões (como as OTAs) e a maior fluidez 
nos processos de comércio eletrônico;  acesso 
ao suporte da rede hoteleira durante a estru-
turação e a operação do hotel; menor propen-
são a riscos durante crises econômicas e/ou de 

Pedro Cypriano – “Escolher bem a marca desde o início é importan-
te, pois qualquer processo de troca tem inconvenientes”

Modelos contratuais

A decisão por converter a uma nova marca 
não pode ser pautada apenas em aumento de 
distribuição em curto prazo. Deve-se buscar um 
parceiro que concilie resultado hoje e valoriza-
ção patrimonial futura. Cypriano afirma que é 
importante analisar se o descontentamento com 
uma marca atual se dá por má gestão ou por 
razões macroeconômicas. “Em momentos de 
crise, é natural que o mercado inteiro sofra. Um 
parâmetro interessante seria analisar se o seu 
hotel tem performado em linha ou não com os 
competidores diretos. Constatado um potencial 
de ganho com novos parceiros, além de nego-
ciação de taxas e possível aporte de capital pe-
las redes, o que é geralmente desejável pelos 
investidores, é fundamental que se entenda sua 
solidez financeira e as perspectivas de merca-
do”, destaca o consultor. 

 São três os modelos contratuais que possuem 
vantagens e limitações ao proprietário: geren-
ciamento, no qual o proprietário contrata uma 
rede hoteleira ou uma gestora independente 
para operar seu hotel em troca do pagamento 
de honorários; franquia, em que o proprietário 
paga honorários à rede hoteleira pelo direito 
de uso da marca e acesso aos seus canais de 
distribuição, suporte técnico e estratégico para 
administrar o hotel; e arrendamento, um con-
trato de locação entre uma rede hoteleira ou 
gestora independente e o proprietário do hotel. 
Os contratos de gerenciamento, franquia e ar-
rendamento geralmente são de longo prazo e 
envolvem aspectos comerciais e legais. Assim, 
recomenda-se que sejam abordados com acon-
selhamento especializado e uma negociação 
cuidadosa para assegurar que os interesses de 
todas as partes estejam o mais alinhados possí-
vel. “Risco sempre há, principalmente quando o 
posicionamento de mercado e a força das mar-
cas alternantes forem distintos. Algumas marcas 
conseguem acessar canais que outras teriam di-
ficuldade. É o caso, por exemplo, de hotéis com 
expressiva participação do público internacio-
nal. A proposta de valor de uma marca envolve 
canais de distribuição, força de vendas, polí-
ticas tarifárias, entre diversos outros aspectos. 
Dificilmente marcas distintas encontram a mes-
ma combinação. A dúvida está em decidir qual 
seria a mais eficaz para o seu hotel. Para isso, 
escolher bem desde o início é importante, pois 

mercado; maior liquidez em caso de venda de 
ativos e acesso à financiamento mais barato, 
dentre outras.
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qualquer processo de troca tem inconvenientes 
e deveria ser evitado quando possível”, alerta 
Pedro Cypriano.

Quando bem selecionada, uma bandeira ge-
ralmente aumenta o potencial de rentabilidade 
de um hotel independente. Junto a uma marca 
adequada, a percepção de valor do produto au-
menta, o acesso a clientes potenciais é maior e 
a inteligência estratégica na gestão também é 
potencializada, por exemplo. “O ponto crucial é 
saber se existe um parceiro ideal para o seu ho-
tel. Desde 2007, a HotelInvest faz a gestão es-
tratégica do FII Maxinvest, que inicialmente teve 
participação em mais de 50 hotéis na cidade 
de São Paulo, de diferentes marcas e operado-
ras, e foi considerado por anos entre os fundos 
de investimento imobiliário mais rentáveis do 
Brasil. Para nós que acompanhamos de perto a 
gestão de inúmeros hotéis, não há dúvidas que 

a operadora tem sim influência nos resultados 
de um ativo hoteleiro”, pontuou o consultor. 

Para prever rentabilidade, realizar um estudo 
de mercado deve ser uma das obrigações do 
proprietário que pensa neste negócio. Depen-
dendo da força da marca, a necessidade de ter-
ceiros como canal de distribuição, por exemplo, 
muda muito, o que implica em negociação de 
tarifas líquidas mais baixas, já que as comis-
sões a intermediários aumentam. “Não se trata 
apenas de mudar as taxas de gestão e atualizar 
as projeções financeiras como se todas as re-
ceitas e os custos operacionais se mantivessem 
iguais. A estrutura operacional de uma marca a 
outra também pode mudar para atender os pa-
drões corporativos. Esses são alguns dos exem-
plos, além das taxas de gestão, que impactam 
o resultado de um hotel e devem ser analisados 
em detalhe para se estimar o real impacto de 

Camillo Ashcar Neto – “Uma excelente opção antes da conversão é a contratação 
de um Asset Manager”
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Apartamento Superior do hotel Paulista Prime, convertido pela Nobile em 2017

uma conversão na rentabilidade do negócio”.
Se o negócio não atingir os resultados es-

perados, primeiro deve-se entender exatamente 
o porquê, e assim, saber se essa é a melhor 
saída para o caso específico. Se reafirmado o 
interesse pela conversão, é aconselhável que o 
processo seja assessorado por especialistas que 
auxiliem na análise das marcas potenciais. “No 
Brasil, muitos investidores hoteleiros são pro-
prietários de condo-hotéis, que na maioria das 
vezes exercem outras atividades profissionais e 
têm capacidade limitada para avaliar qual alter-
nativa realmente aumentará o poder de ganho 
de seu hotel. Alguns dos passos importantes du-
rante o período de análise de marcas potenciais 
é conhecer o inventário atual da rede, os hotéis 
em desenvolvimento e a estrutura corporativa 
de apoio ao proprietário”, sugere o consultor 
da HotelInvest.

Aspectos legais 
Por envolver diversos trâmites burocráticos e 

riscos ao proprietário e/ou a rede (administrado-
ra), o hoteleiro deve estar atento aos aspectos ju-
rídicos que envolvem os contratos de conversão. 
O advogado Camillo Ashcar Neto explica que 
como em todo o negócio, é recomendado que 
seja realizada uma “due diligence” (Diligência 
prévia, processo de investigação de uma oportu-
nidade de negócio que o investidor deverá aceitar 
para poder avaliar os riscos da transação) sobre 
a bandeira prospectada de amplo escopo (corpo-
rativa), a qual consiste resumidamente em verifi-
car/determinar: 

a) conformidade com os governos (federal, es-
tadual e municipal); 

b) histórico financeiro: incluindo ativos, falên-
cias, processos judiciais fiscais e garantias, afi-
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liações corporativas e até mesmo contribuições 
políticas. “Havendo algum ponto de atenção, re-
comenda-se então uma segunda etapa da “due di-
ligence” (investigativa), realizada através de uma 
análise aprofundada de todos os registros da em-
presa em questão, seguindo por verificações de 
quaisquer discrepâncias ou omissões”, pontuou 
Neto, também membro da Innvestidor - Associa-
ção Brasileira de Investidores de Condo-Hotel.

Segundo ele, a principal e mais efetiva ferra-
menta da qual dispõem os investidores é a cláu-
sula de performance. No entanto, é necessário 
atentar-se às métricas que nortearão o cumpri-
mento ou não do índice a ser performado, princi-
palmente com relação às suas excludentes (even-
tos externos que fujam ao controle das partes, 
tais como caso furtuito, força maior) que possam 
eventualmente isentar de responsabilidade a Ad-
ministradora no atingimento. Neste caso, reco-

menda-se uma redação abrangente de um rol de 
situações exemplificativas que possam ocorrer e 
como devem ser tratadas, diminuindo ao máxi-
mo qualquer subjetividade de interpretação das 
partes. 

O advogado acredita que os modelos de con-
trato de conversão (franquia, gerenciamento e ar-
rendamento) têm seus riscos, equilibrados entre 
si, por fatores diferentes em cada modalidade. 
Como afirmou o consultor Pedro Cypriano, tudo 
depende do caso em particular, qual o segmen-
to da operação, a bandeira, praça de instalação, 
etc. “Recomenda-se que os investidores acompa-
nhem de perto as operações do dia-a-dia, o que 
não acontece muitas vezes devido ao perfil pre-
dominante nesse tipo de negócio. Uma excelen-
te opção é a contratação de um Asset Manager 
que faça de forma concentrada a interface en-

O Nobile Downtown São Paulo foi uma conversão da rede iniciada em abril de 2017, sob investimentos de R$ 1,6 milhão
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o máximo de equilíbrio e proteção aos diretos e 
obrigações de ambas as partes, facilitando a con-
secução do objeto contratado. É uma relação deli-
cada de ser equalizada, mas por experiência vejo 
que os entraves são sempre de natureza comercial 
e não jurídica”, afirma.

Na visão de Raphael Moreira Espírito Santo, Só-
cio da área de Direito Imobiliário da Veirano Ad-
vogados,  a conversão é uma boa saída para se 
atrair competitividade porque bandeiras hoteleiras 
consolidadas no mercado possuem uma base de 
clientes muito sólida e um padrão de qualidade 
dos quais os hóspedes deste tipo de hotelaria já 
estão acostumados. “Aqui no Brasil, o que preci-
sa ficar claro para todas as partes em relação ao 
contrato de administração é que ele é um contrato 
de prestação de serviços, que a bandeira hoteleira 
apesar de assumir praticamente 100% da opera-
ção do hotel, presta serviços para o proprietário 
do hotel. Então, no caso do contrato de adminis-
tração, o proprietário do hotel, usualmente, vai 
ser responsável por contratar os funcionários, por 
responder por eventuais débitos tributários, por 
responder por questões cíveis, e isso tem que ser 
muito bem tratado e ajustado no contrato com a 
administradora hoteleira, para que o proprietário 
não fique com débitos dos quais ele não estava 
esperando”, alertou. 

Outro aspecto importante que o advogado des-
tacou é que, quando converte seu hotel em ou-
tra bandeira, os  débitos pretéritos que este ho-
tel  carrega vão ficar, e serão cobrados do próprio 
proprietário. Eles não são repassados para esta 
nova operadora hoteleira.  Geralmente, antes de 
encerrar um contrato de administração com uma 
operadora e começar um novo contrato de admi-
nistração com outra, o proprietário assume para si 
os ônus que aquele antigo contrato tinha. “Esta é 
uma preocupação que o proprietário hoteleiro tem 
que ter”, comentou Moreira.

Ainda que seja uma tendência que está sendo 
adotada nos últimos meses por muitos hotéis, no 
mesmo ritmo muitos não se adaptam à nova ban-
deira, principalmente de marcas internacionais 
que não se adaptam aos regionalismos da loca-
lidade. Para o jurista, existe um ruído na comuni-
cação quando da negociação dos contratos entre 
proprietários hoteleiros e marcas internacionais 
aqui no Brasil. “Muitas das marcas internacionais, 
especialmente americanas, proporcionam contra-
tos muito pesados e o operador hoteleiro acaba 
recebendo diversos valores por permitir que aque-
le hotel tenha ali sua marca, e acaba prestando 

Para se decidir pela independência ou não, o 
advogado lista três aspectos como fundamentais:

 1) Qual o nível de dependência econômica en-
tre empreendimento e Administradora, no sentido 
de se apurar quais são as fontes de receitas do 
empreendimento (reservas diretas ou geradas pela 
central da Administradora); 

2) Estrutura interna: o empreendimento deve 
contar com uma equipe autossuficiente do ponto 
de vista operacional e ter participação ativa dos 
investidores por meio dos cargos de Síndico e Con-
selheiros. Caso não seja possível tal proximidade 
com os investidores, recomenda-se a contratação 
de um Asset Manager especializado; 

3) Custos: contratos com grandes administrado-
res muitas vezes trazem benefícios como a prática 
de taxas mais atrativas perante geradores de recei-
tas (canais eletrônicos, OTAs) e prestadores de ser-
viços (contabilidade, jurídico, RH, dentre outros). 
Muitas vezes a perda desses “descontos” resulta 
em um aumento de custos tão altos que tornam 
menos rentáveis os empreendimentos. 

Ainda segundo o advogado, o modelo contratu-
al predominante é o de constituição de uma Socie-
dade em Cota de Participação – SCP, entre investi-
dores e administradora, sendo esta também uma 
tendência. “A função do advogado é sempre trazer 

tre investidores e administradora, de forma mais 
profissional e isenta”, explicou. O Asset Mana-
ger agrega valor tanto para os investidores como 
para a operadora através de um modelo de ges-
tão que maximiza o retorno sobre o investimento 
e o valor do ativo, colaborando com a diminuição 
do risco operacional. Este profissional representa 
o proprietário frente ao operador e lhe fornece 
um acompanhamento sistemático e acesso à in-
formação e análises contínuas.

Quanto à lucratividade, Camillo Neto diz que 
na prática trata-se de uma relação direta entre ris-
co e retorno. Por exemplo, o investidor ao contra-
tar uma franquia fica restrito às regras e padrões 
da Franqueadora, porém, assume de forma mais 
direta a administração do negócio aumentando os 
riscos, mas diminuindo os custos contratuais. Nos 
casos do arrendamento e do gerenciamento, o in-
vestidor transfere todo o risco da operação para a 
Administradora, a qual certamente deverá ser me-
lhor compensada em comparação à modalidade 
de franquia, aumentando seu custo e consequente-
mente reduzindo muitas vezes a lucratividade.
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Investimento preciso

A Nobile Hotéis, uma das maiores administrado-
ras hoteleiras do Brasil, tem investido cada vez mais 
na modalidade de conversão de bandeiras. Só em 
2016, a rede investiu mais de R$ 5 milhões em key 
money. Até abril de 2017 esse valor já superou os   
R$ 2 milhões. De acordo com Roberto Bertino, Presi-
dente da Nobile Hotéis, o modelo que tem se apre-
sentado como mais favorável e rentável para o Inves-
tidor e para a Nobile é o gerenciamento. “O modelo 
de gerenciamento, desde que moldado em instru-
mentos que promovam equilíbrio na relação entre os 
Investidores e a Operadora, resultam em indicado-
res financeiros e patrimoniais superiores aos demais 
modelos. O modelo de arrendamento pode ser uma 
“faca de dois gumes”, pois prioriza-se o pagamento 
do arrendamento em detrimento da conservação e 
manutenção do patrimônio. O formato de franquia 
é mais rígido em relação aos padrões e processos e 
caso a franqueadora adote uma postura de cobrar 
apenas as taxas contratuais (royalties e marketing 

um serviço. Porém, não responde pelos riscos que 
essa prestação de serviço traz para o proprietário. 
No final do dia, o hoteleiro acaba surpreendido 
quando se inicia a operação ao perceber que o 
operador nada mais é que um prestador de servi-
ço daquele proprietário; que ele não responde por 
eventual prejuízo,  questão trabalhista ou tributária 
que o hotel venha a ter. Então, quando essa  ope-
ração não dá certo, os proprietários ficam muito 
preocupados e veem que não tem dentro do veí-
culo contratual muitas oportunidades de se defen-
der”, apontou Raphael.  

Ele acredita que o grande sucesso de marcas in-
ternacionais se estabelecerem aqui no Brasil, como 
AccorHotels e Meliá, por exemplo, tenha sido en-
tender a cabeça do hoteleiro brasileiro e adaptar a 
operação à sua realidade. “Percebemos que outras 
marcas trazem um modelo de negócio que é feito 
em outros países ao redor do mundo ao hoteleiro 
brasileiro, tentando impor este modelo de negócio 
no Brasil. E aí são contratos burocratizados em re-
lação a outros e muito complexos”, disse.
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A Nobile Hotéis firmou recentemente uma alian-
ça estratégica com a Arco Administradora (Hotéis 
San Diego), o maior grupo hoteleiro de Minas Ge-
rais. Juntas passarão a ocupar a 3ª posição no 
ranking das maiores administradoras hoteleiras do 
Brasil em número de apartamentos e a 1ª posição 
entre aquelas com capital genuinamente nacional.

Em 2017, foram abertos os seguintes empreen-
dimentos:  San Diego Suítes Pampulha, San Diego 
Express Barro Preto, San Diego Lourdes, San Diego 
Mid Aeroporto Pampulha, Nobile Inn Pampulha, 
San Diego Veredas, San Diego Atlas, San Diego 
Uberlândia, San Diego Rio Grande Passos, San 
Diego Governador Valadares, San Diego Ipatinga, 
Nobile Express Juiz de Fora.

 As recentes aberturas da operadora são: no 
Rio de Janeiro Gran Nobile Barra e Days Inn Rio 
de Janeiro Lapa; no interior Paulista, em Ribei-
rão Preto, Wyndham Garden Ribeirão Preto Con-
vention; em São Paulo, Nobile Downtown, Nobile 
Paulista Prime e Wyndham Garden Convention 
Nortel;  no Nordeste, Nobile Suítes Petrolina, Red 
Roof Natal, Nobile Express Aracaju e na Região 
Norte, Nobile Suítes Gran Lumni rio Branco. Para 
2018, estão previstas várias aberturas e conver-
sões, dentre elas: Maringá, Jundiaí, Linhares, Rio 
de Janeiro (Copacabana, Arpoador e Niterói), 
Curitiba e São Paulo.

fees) e o cumprimento dos processos sem a entre-
ga do know-how, vendas e suporte prometidos ao 
franqueado, a zona de atrito aumenta prejudicando 
o relacionamento e comprometendo a perpetuidade 
da parceria. Escolhemos o modelo de gerenciamen-
to para expandir a Nobile, pois a gestão é a nossa 
vocação”, declarou. 

Ainda sobre o modelo gerenciamento, a Nobile 
oferece uma proposta de key money aos empreen-
dimentos habilitados a receberem uma das marcas 
e em mercados que estão no radar. “Aportamos 
recursos para atualização dos produtos, adequa-
ções aos padrões da marca e comunicação visual, 
além do capital de giro para o takeover. Com a 
renovação dos produtos, quebramos o ciclo vicioso 
da operação do empreendimento em que o caixa 
sofre as consequências da insatisfação dos clientes 
e má reputação. Produtos renovados, com marcas 
relevantes e serviços de qualidade com excelente 
relação custo-benefício geram clientes satisfeitos 
e boa reputação no mercado. Com 
isso promovemos o ciclo virtuoso”, 
aponta Bertino.

Para ele, o que ainda limita este 
negócio no mercado brasileiro é a 
ausência de crédito e de mão de 
obra qualificada. Ele menciona o crescimento da 
hotelaria através da pulverização dos investimen-
tos nos apart-hotéis/ flats/ condo-hotéis e o turno-
ver elevado. Como solução para essas principais 
limitações, a Nobile se especializou na gestão de 
empreendimentos mistos e tem investido tempo e 
recursos na seleção e retenção de talentos. “Pa-
rafraseando Jim Collins, procuramos colocar no 
ônibus as pessoas certas, nos assentos certos. Pre-
cisamos atuar com disciplina fanática para por em 
prática essa premissa. As pessoas erradas devem 
estar fora do nosso ônibus. Com as pessoas certas 
nos lugares certos conseguiremos ser mais com-
petitivos e gerar maior rentabilidade nas nossas 
operações”, disse. Ele afirma que um contrato se 
perpetua quando a Operadora atende aos dois 
objetivos básicos dos Investidores, sendo eles:

1) Remuneração mensal
2) valorização patrimonial do empreendimento. 
Bertino conta ainda que a relação com os in-

vestidores deve ser de total transparência e ga-
nha-ganha. No caso dos empreendimentos mis-
tos, (condo-hotéis/ apart hotéis/ flats) além de 
boa rentabilidade e valorização patrimonial aos 
poolistas, a rede visa atender às expectativas dos 
não poolistas que é oferecer serviços de qualidade 
com excelente relação custo-benefício. Ao longo 
de 2017, a rede iniciou a operação de 14 empre-
endimentos. Dessas novas operações, 11 foram 

conversões e três implantações. Em pipeline, são 
mais de 20 empreendimentos com aberturas pre-
vistas até 2019 com marcas de econômico a luxo. 
“Completaremos 10 anos de trajetória em janei-
ro/2018 com mais de 40 operações hoteleiras e 
de long stays. Utilizamos os recursos dos nossos 
Investidores com austeridade e estamos sempre 
focados em gerar rentabilidade sustentável para 
o negócio. Hoje somos um time corporativo com 
mais de 50 executivos nas variadas disciplinas 
com metas e objetivos claros a serem atingidos. 
Não pagamos os maiores salários, mas temos um 
turn over menor do que da nossa concorrência 
e conseguimos resultados superiores com nossa 
equipe nas nossas cestas competitivas. Situações 
de problemáticas e emergenciais são tratadas di-
retamente com os donos. Isso nos proporciona 
soluções ágeis, eficazes e com menor custo”, de-
fendeu Bertino.

Para Bertino, o que ainda limita este negócio 
no mercado brasileiro é a ausência de crédi-
to e de mão de obra qualificada.
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A cama do seu hotel é uma extensão da casa do hóspede?

Colchão inadequado 
pode virar pesadelo 

do hotel
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Uma boa noite de sono de-
pende muito do colchão, 
item muitas vezes esqueci-
do na hotelaria. Mas, como 
escolher o ideal para dife-
rentes biotipos?
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O colchão correto deve proporcionar o suporte adequado para a estrutura corporal
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O ideal de todo hóspede é encontrar no hotel 
uma extensão de sua casa. O critério de esco-
lha de um cliente por um meio de hospedagem 
pode variar, mas sempre há itens essenciais que 
serão avaliados por ele. Ainda que seja cada 
vez maior a importância dada para tecnologias 
diversas e conexão de qualidade durante a es-
tada, uma boa noite de sono é definitivamen-
te fundamental. Dormir em um bom colchão é 
o que definirá se aquela será uma experiência 

memorável, ou se não passará de um pesadelo.
De acordo com estudos, passamos um terço 

da vida dormindo. E é esse período que define 
se os outros dois terços serão bem aproveitados 
ou não, de acordo com a qualidade do sono. 
A hora de dormir não pode ser tratada como 
uma simples atividade do dia, mas como um 
momento essencial ao funcionamento do corpo. 
Além de outros fatores, uma noite mal ou bem 
dormida também depende do colchão, que se 
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for inadequado, pode gerar irritação, dores de 
cabeça ou nas costas, falhas de memória, in-
disposição e decorrente ao sono irregular, até 
insônia e obesidade.

Muitas vezes, o hotel direciona seus recursos 
para outras áreas e negligencia a importância 
de oferecer um colchão de qualidade — não 
apenas na aparência, que pode ser maquiada 
por um elegante enxoval —, mas também na 
funcionalidade e conforto, considerando que é 

Critério de avaliação
Se antes os clientes recorriam apenas à re-

cepção, ou no máximo a um SAC para queixa-
rem-se de problemas no quarto ou na hospeda-
gem em geral, hoje, seu poder é infinitamente 
maior com os sites de avaliação. Além de não 
retornar mais ao empreendimento, aquele 
cliente que acordou com dor nas costas após 
deitar em um colchão desnivelado fará questão 
de denunciar o problema para possíveis novos 
hóspedes. Para se ter uma ideia de como estas 
avaliações estão cada vez mais importantes, um 
estudo recente da PhoCusWright revelou o im-
pacto que elas exercem sobre a tomada de deci-
são dos viajantes: 83% dos participantes infor-
maram que as avaliações os ajudam a escolher 
o hotel certo; 80% leem de 6 a 12 avaliações 
antes de fazer uma reserva e 53% dos viajantes 
não fazem reservas sem ler as avaliações

A pesquisa acadêmica demonstrou que os 
hóspedes costumam ser surpreendidos pelas 
experiências negativas, e isso se reflete nas pri-
meiras avaliações. Conforme o estabelecimento 
recebe mais avaliações, a pontuação média ten-
de a ficar mais alta. Outro dado relevante é que 
o conteúdo do TripAdvisor também influenciou 
13% de todas as viagens internacionais e cerca 
de 8% de todas as viagens domésticas ocorridas 
no mundo inteiro em 2014, segundo relatório 
‘A Contribuição Econômica Global do TripAd-
visor’, conduzido pela Oxford. Globalmente, o 
portal gerou 22 milhões de viagens adicionais 
naquele ano – viagens que não teriam ocorrido 
de outra forma. 

Além disso, o TripAdvisor também gerou 352 
milhões de estadas adicionais de uma noite em 

um item que pode interferir na saúde do cliente. 
A escolha do colchão não é tarefa fácil, pois irá 
proporcionar suporte para todos os pontos do 
corpo de modo a manter a coluna na mesma 
posição de uma boa postura ortostática. 

O corpo precisa ser capaz de relaxar, com 
sua coluna sustentada em sua curvatura natu-
ral. Do contrário, os músculos funcionam toda a 
noite e a pessoa poderá acordar cansada e do-
lorida. É preciso lembrar que, no hotel, pessoas 
de vários biotipos vão deitar naquele colchão, 
por períodos diferentes, e então entra a manu-
tenção preventiva que analisa o tempo de vida 
útil do produto. Assim, foram criadas normas 
técnicas regulamentadas pelo Inmetro - Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia -, que definem padrões para os colchões, 
e o descumprimento delas pode gerar multas 
altíssimas. Sendo assim, é melhor prevenir do 
que remediar   — tanto a dor nas costas, como 
uma grande dor de cabeça para o hotel.
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Normas e certificações
Dadas as devidas proporções, assim como 

alimentos perecíveis o colchão tem prazo de va-

Função básica
Grande responsável por um descanso pleno 

ao dormir, o colchão deve cumprir duas funções: 
proporcionar conforto e fornecer apoio em todas 
as diferentes posições de dormir, o que torna todo 
o resto secundário. De acordo com a ABICOL – 
Associação Brasileira da Indústria de Colchões, 
para proporcionar o suporte adequado para a 
estrutura corporal, que é principalmente o alinha-
mento da coluna vertebral, existem as camadas 
de suporte, partes inferiores do colchão. Pode ha-
ver uma ou mais camadas de suporte e, juntas, 
elas compõem o núcleo do colchão.

Em certos tipos de estrutura de colchão pode 
haver uma camada do meio que contribui tan-
to para o alívio de pressão como para o ali-
nhamento da coluna vertebral. Essa camada é 
conhecida como Camada de Transição. As ca-
madas intermediárias de um colchão desempe-
nham um papel duplo e pode ajudar em graus 
diferentes para alívio de pressão e conforto e 
para o alinhamento da coluna vertebral e su-
porte, dependendo da construção do colchão. 
Os diferentes tipos de pessoas precisam de dis-
tintas combinações de camadas e materiais que 
funcionam em conjunto de maneiras diferentes 
para dar o suficiente de ambos, atendendo às 
suas próprias necessidades únicas de peso cor-
poral e de perfil.

As camadas de suporte do colchão são tam-
bém conhecidas como núcleo e incluem todas 
as camadas abaixo das bases de conforto. Os 
revestimentos de suporte são as principais res-
ponsáveis para o alinhamento da coluna verte-
bral. Elas controlam como as diferentes partes 
do corpo vão se acomodar / afundar no colchão 
enquanto a pessoa dorme. Existem cinco tipos 
básicos de núcleos de colchão: molas, látex, po-
liuretano, ar e água. Os tipos podem ser consti-
tuídos por uma única camada de material ou de 
várias camadas feitas de materiais diferentes.

2014, demonstrando que o conteúdo do site não 
só aumenta o número de viagens globais, mas 
também leva os viajantes a estenderem suas es-
tadias. O aumento de viagens leva ao aumento 
do conteúdo compartilhado no TripAdvisor. Essas 
informações ajudam outros viajantes a planeja-
rem viagens, além de oferecer às empresas um 
valioso feedback para melhorar o serviço pres-
tado e, por sua vez, atrair mais clientes. Agora, 
imagine estes milhões de viajantes falando mal 
do seu hotel por causa do colchão?

lidade e deve ser trocado no período correto. 
Segundo divulga a Abicol, testes realizados pelo 
Inmetro revelaram que 67% dos colchões bra-
sileiros apresentam inconformidades. O índice 
chamou a atenção do órgão que decidiu tornar 
obrigatória a certificação dos produtos. Para re-
ceber o Selo, as indústrias devem cumprir nor-
mas que determinam, por exemplo, dimensões 
(comprimento, largura e espessura), resistência 
da matéria-prima em relação à possibilidade 
de ruptura, alongamento e rasgo, revestimento, 
deformação perante a compressão, resiliência, 
vida útil, fadiga entre outros requisitos. 
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O Pillow Top ajuda a aumentar a vida útil do colchão
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Assim, desde o dia 7 de fevereiro de 2014, 
as indústrias fabricantes e as importadoras de 
colchões de espuma ficaram proibidas de forne-
cer produtos que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos pelo Inmetro. A 
resolução está prevista na Portaria 79, de 3 de 
fevereiro de 2011, que colocou em vigor nor-
mas e regulamentações para produção e venda 
de colchões e colchonetes feitos de espuma. O 
não cumprimento da portaria levará a eventuais 
autuações pelos órgãos competentes.

Caso sejam verificados produtos não confor-
mes após os prazos estabelecidos, o Inmetro e 

IPEMs – Instituto de Pesos e Medidas poderão 
aplicar as penalidades/sanções previstas na le-
gislação, que variam entre advertência, multa, 
apreensão de produtos nos pontos de venda/
distribuição, sua inutilização, até a interdição 
do fabricante.

Em fevereiro de 2016, o Inmetro publicou a 
portaria nº 52, que estabelece o Regulamento  
Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liação da Conformidade para Colchões de Mo-
las. O documento determina os requisitos obri-
gatórios de desempenho para a fabricação de 
colchões de molas no mercado nacional, com o 
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Espuma injetada em alta pressão e embalagem a vácuo são tecnologias que otimizam o produto

objetivo de oferecer produtos seguros no mer-
cado nacional, além de prover a harmonização 
das relações de consumo e a concorrência justa 
no setor colchoeiro.

Os prazos de adequação ao regulamento são 

fixados da seguinte forma:

• A partir de 02/08/2017, os fabricantes e 
importadores somente poderão fabricar/impor-
tar  colchões de molas certificados e registrados 
no Inmetro;
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Atenção aos detalhes
Exatamente por receber todos os tipos de pessoas, 

o hotel deve estar atento a uma característica muito 
importante: a resistência do colchão. Diferentemen-
te do produto do varejo, para uso residencial, o item 
deve conter suportes laterais, bordas em aço, molas 
temperadas e espumas certificadas como os primeiros 
requisitos obrigatórios no colchão de uso ‘profissio-
nal’. Estas características devem ser o principal mote 
na hora da compra de um produto para o hotel, con-
siderando a durabilidade e conforto do hóspede.

De acordo com Werter Vieira Uhdre, Gerente de 
Hotelaria na Americanflex, não se pode confundir 
“vida útil”, com garantia de produto. “São coisas dis-
tintas, e que causam grande confusão na hora da 
compra. A vida útil de um produto está atrelada a 
qualidade e resistência de um bom colchão versus a 
maneira de utilizá-lo. Poderia dizer que um bom col-
chão certamente vai durar mais e terá vida útil maior 

• Até 02/02/2018, os fabricantes e importa-
dores poderão escoar estoques antigos de col-
chões de molas, produzidos antes do primeiro 
prazo, ainda sem certificação e registro;

• E a partir de 02/02/2019, o comércio so-
mente poderá fornecer colchões de molas certi-

ficados e registrados no Inmetro. 
Após o cumprimento do prazo de adequação, 

os estabelecimentos (fábrica e revendedor) nos 
quais forem encontradas irregularidades esta-
rão sujeitos às penalidades previstas na lei, com 
multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. 
A portaria 79 do Inmetro para colchões de es-
puma está em vigor desde 2013.

Para os colchões de molas as normas do INER 
– Instituto Nacional de Estudos do Repouso são 
ainda mais rigorosas do que as exigidas pelas 
normas brasileiras. A densidade mínima da es-
puma do estofamento dos colchões de molas, 
que verifica a quantidade de matéria-prima uti-
lizada para produzir 1 metro cúbico de espuma, 
tanto para o colchão de duas faces quanto de 
uma, é D28 na norma do Iner e D26 na norma 
brasileira. Segundo a entidade, quanto maior a 
densidade, melhor o desempenho do colchão.

No caso dos colchões de espuma, as normas 
do INER também são mais exigentes. O Instituto 
divulga que seu percentual das normas é mais 
de 10% superior as exigidas pelas normas bra-
sileiras. No item de Deformação Permanente, 
quanto menor a deformação, maior é a durabi-
lidade do colchão, e a especificação da Norma 
do INER exige menor índice de deformação, do 
que os das normas brasileiras. O mesmo acon-
tece quando o percentual de Fadiga é menor. E 
quanto menor a perda da dureza, mais o col-
chão conserva as características iniciais. Para 
a Espuma Aglomerada (AG), além das proprie-
dades exigidas pela Norma Brasileira, a Norma 
do INER estabelece um percentual máximo de 
“teor de cinzas”, eliminando a possibilidade de 
cargas inorgânicas na espuma, o que causaria 
falsa densidade e falsa dureza.
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Embalado a vácuo
Muito se fala sobre as características do col-

chão ideal, mas o modo de transporte do pro-
duto também faz a diferença. Se uma série de 
produtos é empilhada em seu carregamento 
de forma inadequada e em grande número, 
por exemplo, a qualidade do material já pode 
cair antes de ser utilizado.  A qualidade dos 
colchões, até chegar às mãos do consumidor, 
é garantida através de cuidados no manuseio 
durante o transporte e no armazenamento. Os 
cuidados no carregamento, descarregamento e 
movimentação no depósito vão ajudar a manter 
o colchão em perfeitas condições para entrega 
e, assim, garantir a satisfação total do cliente.

Os colchões da Sleep Solutions, empresa pau-
listana que fornece diversos produtos ao setor de 
cama, são embalados a vácuo — processo pa-
tenteado pela empresa —, o que traz uma gran-
de redução no frete do produto já que é possível 
transportar o triplo de colchões no mesmo espa-
ço. “Reduzimos a cubagem a 1/3 da cubagem 
original, e além do frete, tem a facilidade para 
subir com os colchões para os quartos do Hotel 
- sempre pelo elevador. Na hora de trocar todos 
os colchões, troca-se apenas o Pillow top, tam-
bém embalado a vácuo. Ao invés de trocar ‘x’ 
colchões, troca-se ‘x’ pillows, trazendo uma eco-
nomia gigante”, explica Marcello Mellão Skaf, 
Sócio-Proprietário da Sleep Solutions. 

A empresa oferece ao mercado um colchão 
base de espuma HR de alta densidade (espuma 
injetada em alta pressão pela empresa Aunde do 
Brasil) com Euro Pillow Top removível, feitos com 
espumas soft HR, um produto de altíssima quali-
dade. A base tem garantia de 10 anos, enquanto 
o Euro Pillow Top tem garantia de 5 anos. “Mes-
mo que o Pillow esteja bom, depois de 5 anos 
indicamos trocá-los por higiene, principalmente 
tratando-se de hotelaria”, aponta Skaf.

João Vicente Claudino – “A durabilidade do colchão depende de como ele é tratado”

do que o tempo oferecido pelo certificado de 
garantia, desde que sejam tomados as de-
vidas precauções e cuidados, como o giro e 
rodízio do produto em sua base, não pular 
sobre o colchão, sua limpeza e conservação, 
etc”, reitera. Ele destaca também que a ga-
rantia do produto é aquela fornecida pela in-
dústria ao cliente, como meio de preservar as 
qualidades, defeitos, vicios enfim, constata-
dos em produtos adquiridos durante seu uso, 
e por um tempo determinado. No caso de 
colchões, as certificações sempre serão um 
bom termômetro para definirem-se a quali-
dade e garantias de um bom produto. Como 
a Certificação do Inmetro, por exemplo

Ele explica que a escolha inicial deve acon-
tecer pelas características de uma mola. Exis-
tem molejos para diversos usos e fins, e cada 
um, tem sua vida maior ou menor dentro de 
suas especificações. Atualmente as mais fa-
mosas seriam as molas Bonnel e a molas Ensacadas, 
seguida por diversas outras. Mas o cliente deve pensar 
no perfil do seu hotel, e na maneira que seu hóspede 
irá utilizar seu quarto, e com isso definir a escolha de 
seu colchão já começando pelas molas, depois seus 
revestimentos, estruturas laterais, reforços em aço nas 
laterais e dorso, após avaliar níveis de firmeza, altura, 
conforto, etc.

Para Uhdre, as certificações ainda são um bom ter-
mômetro de seriedade e autenticidade das empresas 
fornecedoras de colchão. “Na hotelaria, não se con-
segue o nível de exigência através do biotipo. Mas, 
obter alturas mínimas de revestimento sobre as molas, 
para se ter um conforto mais adequado, buscar uma 
quantidade de espumas mínimas sobre as molas e ou-
tros materiais de conforto, certamente trará bem estar 
direto para o cliente. Hoje é possível termos um col-
chão com suporte final firme e bem estruturado, alia-
dos a maciez e conforto no toque e na superfície do 
produto. Isso está associado diretamente a altura de 
um colchão. Um hotel vende serviços, e um péssimo 
descanso ou colchões mal dimensionados e desgasta-
dos, prejudicam diretamente o negócio do hoteleiro. 
Um hóspede certamente deixará seu hotel por causa 
de uma cama ruim”, alerta o Gerente. A Americanflex 
foi uma das primeiras empresas a receber certificação 
compulsória do Inmetro.

Werter Uhdre – “Um hóspede certamente deixará seu 
hotel por causa de uma cama ruim”
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Sustentabilidade
Além de investir na qualidade dos produtos 

que oferece, muitas empresas também se mos-
tram preocupadas com a sustentabilidade como 
posicionamento. Este é o caso da Colchão Onix, 
que reaproveita materiais do processo fabril que 
antes eram desperdiçados, além da realização 
de campanhas de arborização como o “Sinal 
Verde para a Natureza”, programas de “Racio-

namento de água” e “Racionamento de ener-
gia”, que também são adotados na Socimol, 
grupo responsável pela marca, e que recebem 
empenho de todos os funcionários para colocá-
-los em prática em prol do meio ambiente.

Todo esse modelo de gestão reflete na quali-
dade dos produtos fabricados, o que garantiu à 
Socimol o certificado ISO 9001, concedido pelo 
Bureau Veritas. Tal certificação comprova que 
o sistema de gestão de qualidade da empresa 
segue os modelos internacionais. 

De acordo com João Vicente Claudino, Vice 
Presidente da empresa, a tecnologia está pre-
sente tanto nos processos em maquinários quan-
to nos insumos que compõem os colchões. “A 
nossa empresa oferece uma linha com colchões 
destinados para hotelaria, com opções de mo-
lejo bonnel, com e sem pillow, fio contínuo, LFK, 
além de colchões com pés articulados e capas 
com pillow”, explica. Como norma, a empresa 
segue a Portaria nº 52 do Inmetro na fabricação 
de seus produtos, que será obrigatória a partir 
de agosto deste ano.

O executivo alerta para que sejam sempre 
observadas características de qualidade como a 

Ele explica ainda que a base de espuma do 
colchão HR de alta densidade é tão resistente 
que com o Pillow Top 1, apoia confortavelmente 
um hóspede com peso acima de 200kg, sendo o 
Pillow Top 2 ainda mais macio e assim por dian-
te. “Ainda podemos fazer Pillow Top com látex, 
espuma viscoelástica ou qualquer tipo de mate-
rial que o hoteleiro deseje. Nossa ideia é que o 
hotel ofereça uma espécie de menu de colchões 
para seus hóspedes”. A empresa trabalha com 
os certificados ISO da Aunde na fabricação das 
espumas, ISO/TS16949, ISO 14001 e OHSAS 
18001.

O colchão possui diferentes camadas que interferem no alinhamento da coluna vertebral
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quantidade de molas por m², a composição do 
tecido, tratamentos e bitola do arame. “A dura-
bilidade depende de como o colchão é tratado, 
mas normalmente um hotel de praia tem um 
desgaste maior e sugerimos que a substituição 
seja feita num prazo de 6 anos”, diz. Segundo 
ele, as empresas que possuem estrutura verti-
calizada, como é o caso da Colchão Onix, o 
tempo de resposta para fabricação e entrega é 
bastante rápido, o que atende a necessidade e 
conveniências dos clientes hoteleiros no Brasil.

Fios contínuos
No mercado hoteleiro, troca-se de colchão, 

em média, a cada 5 anos. A vida útil de um 
produto depende de como é feita a sua manu-
tenção e se o colchão está de acordo com a de-
manda do lugar. Isso motivou a Ortobom criar 
uma linha exclusiva para hotelaria, com tecno-
logia que facilita a limpeza, mais tratamento 
anti-ácaro e antialérgico, além de sistema No 
Turn, que dispensa a necessidade de virar o col-
chão. A linha possui ainda itens com estruturas 
de molas até espuma viscoelástica.

Recentemente, a marca lançou novos col-
chões pensando nesse mercado: o Orthotel Luxo 
e o Orthotel Superluxo. Os dois modelos visam 

proporcionar um forte impacto visual e grande 
conforto ao hóspede. Estes colchões são elabo-
rados com estrutura de molas que levam ao ali-
nhamento ideal do corpo, distribuindo o peso 
do usuário uniformemente. Além disso, contam 
com tecnologia de fios contínuos, interconecta-
dos com bordas de aço. Os colchões possuem 
tecido em poliéster com maior entrelaçamento 
de fios acetinados e bordado em alto relevo, 
que facilitam a higienização dos produtos. 

Para escolher o colchão ideal, o compra-
dor precisa receber assistência em relação às 
características do produto que está prestes a 
adquirir. Também é importante observar as es-
pecificações técnicas e solicitar a ajuda de um 
profissional especializado, que vai orientar o 
comprador em relação ao modelo ideal para as 
necessidades do seu negócio. A Ortobom con-
ta com uma equipe especializada em hotelaria 
para indicar os produtos adequados. 

Os modelos da marca têm estrutura de molas 
com resistência progressiva ao peso, em função 
dos fios contínuos, interconectados com bordas 
de aço. O processo de produção das espumas 
contínuas garante uniformidade, qualidade e 
durabilidade aos produtos. Além disso, os col-
chões contam com barramentos laterais, que 
dão mais estabilidade ao levantar e sentar.

Fios contínuos interconectados com bordas de aço é uma das tecnologias mais recentes para colchões
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Segurança nos hotéis: 
Um alerta obrigatório

Especialistas apontam que 
atentados e crises de violência 
no Brasil e no mundo prejudi-
cam o turismo, e ainda há 
muito a ser feito
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A segurança está relacionada a confiabilidade, premissa de qualquer hotel

Ao pensarmos na experiência de hospedagem 
ideal, ela muito provavelmente estará relaciona-
da a duas coisas: conforto e segurança. Não é 
possível ter um, sem o outro. Nos últimos anos, 
o número de casos de violência tem aumentado 
no Brasil e no mundo, e precisar sair de casa, 
seja a lazer ou a negócios, já se tornou uma 
preocupação. Dentre muitas outras, a tragédia 
recentemente ocorrida em Las Vegas, no estado 
norte-americano de Nevada, na qual do quarto 
de hotel um atirador acertou diversas pessoas 
que assistiam a um show nos arredores, chocou 
o mundo e foi mais um alerta para o tema.

A segurança é um dever e obrigação de todo 
estabelecimento que lida com pessoas. Não 
apenas os clientes, mas também os funcionários 
e colaboradores precisam contar com ela para 
exercer seu trabalho e voltar para suas famílias 
tão bem ou melhores do que quando saíram de 
casa. Mas o que tem acontecido no setor hote-
leiro é a diminuição de investimentos na área 
de segurança, por diversos motivos que não jus-
tificam, dada sua importância.

De acordo com o estudo mais recente do Dis-
que9, portal de pesquisas e tendências da Con-
sultoria Mapie no Brasil, denominado “O Futu-

Fo
to

: P
ix

ab
ay

 G
er

al
t 



49

ro da Hotelaria”, com participantes de 26 a 60 
anos, 87,46% dos viajantes a lazer apontam a 
segurança como item mais importante na hora 
de escolher um meio de hospedagem. Entre os 
turistas que viajam a negócios, 84,25% priori-
zam a segurança no momento da escolha do 
hotel. Estes números são menores apenas que 
os de Localização, que na ponta do lápis, tam-
bém pode estar relacionada à segurança.

Para Inbal Blanc, sócio fundador da Segurho-
tel, consultoria especializada em controle de 
perdas e segurança para hotéis com 15 anos de 
experiência na área de segurança, na maioria 

dos hotéis do Brasil a segurança está em um 
nível muito mais baixo que o necessário. “Os 
altos índices de violência nas capitais em todo 
o País, a grande quantidade de fraudes e es-
telionatários e o alto índice de ataques ciber-
néticos e fraudes eletrônicas deveriam obrigar 
os hotéis a tomarem atitudes muito mais sérias 
em relação a segurança. A falta de órgão que 
regulamente os padrões mínimos de segurança 
(security) ou legislação de acordo, deixa cada 
hotel definir o seu próprio caminho”, apontou. 

Em relação ao ataque que foi realizado em 
Las Vegas, Inbal questiona se os hotéis no Bra-
sil poderiam prevenir uma situação semelhan-
te de alguma forma. “Será que um funcionário 
iria suspeitar de um homem que chega sozinho 
para um hotel com 10 malas pesadas? Em re-
lação ao ataque, a maioria dos hotéis não tem 
preparo, tanto para os procedimentos emergen-
ciais imediatos, quanto ao processo completo 
de como gerir a crise e minimizar os impactos 
negativos”, alertou Blanc. 

O turismo mundial está crescendo 4% ao ano 
e é previsto que cresça dessa forma até 2030. 
Um exemplo de país que saiu de uma crise fi-
nanceira graças ao turismo é Portugal. Porém, o 
turismo mundial e como consequência, a hote-
laria, enfrenta um desafio global de segurança. 
Nos últimos três anos, destinos tradicionais vêm 
sofrendo com a segurança com impactos diretos 
e prejuízos de centenas de milhões de dólares 
— como Paris e o próprio Rio de Janeiro.

Imagem negativa
Um ponto importante para destacar é que a 

hotelaria é avaliada sempre pelo elo mais fra-
co. Nos últimos anos, a mídia apresentou ocor-
rências em hotéis que poderiam ser prevenidos 
com ações básicas. Essas imagens negativas 
causam prejuízos para todo o setor, sobretudo 
para os hotéis que investem mais na seguran-
ça. Por isso, é importante que os hotéis que 
investem na segurança exijam dos demais que 
acompanhem um padrão mínimo, para que a 
imagem da hotelaria e do turismo no Brasil 
possa melhorar com o tempo.

Com experiência aprimorada com as tropas 
de elite do exército de Israel, Inbal Blanc apon-
ta que na cultura local, normalmente os hotéis 
precisam ter algumas ocorrências só para depois 
tomar uma atitudade tempestiva, mas o dano já 
foi feito. Como já mencionado, o caso de Las Ve-
gas gerou uma discussão sobre quais medidas-
serão tomadas em todos os hotéis para melhorar 
a segurança dos 40 milhões de turistas que visi-
tam a cidade de Las Vegas anualmente. “Acredito 
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que parte dessas ações serão padronizadas em 
boa parte dos Estados Unidos e adotadas pelas 
entidades hoteleiras. Vale a pena ressaltar que 
sempre sai mais barato aprender com o erro dos 
outros ou com ocorrências que não eram previs-
tas e acontecem. Porém, aqui no Brasil, é difícil 

O seu hotel está 100% seguro?

os hotéis adotarem essa política”, criticou Blanc.
Hoje em dia, é difícil um hotel criar um dife-

rencial mercadológico. Em países como o Brasil, 
que possui altos índices de violência que influen-
ciam diretamente o turismo, oferecer uma boa 
segurança é um pilar importante e um diferen-
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cial que poucos têm e oferecem. Segundo Inbal 
Blanc, para obter esse benefício que está sendo 
cada vez mais requisitado, tanto pelo visitante 
corporativo quanto pelo turista a lazer, é impor-
tante trabalhar em duas frentes: criar um padrão 
de segurança para o hotel ou para a rede que 

se baseia em um processo de diagnóstico, plano 
de ação e auditorias, que garantem a qualidade 
da segurança de fato, e investir na imagem da 
segurança como diferencial junto às principais 
contas, ao clube de fidelidade e transmitir essa 
segurança através da cultura adotada pelos co-
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Inbal Blanc conta com 15 anos de experiência em segurança

Segurança por obrigação
Os investimentos em um hotel obviamente 

visam seu retorno, dado por uma alta taxa de 
ocupação, e isso está totalmente associado à 
experiência do hóspede. Ele pode se hospedar 
uma vez, gostar, e além de voltar, poderá falar 
bem daquele período para quem puder. Mas ele 
também pode ter uma experiência ruim e fazer 
o máximo para arruinar a reputação do hotel 
no qual se hospedou. Se o colchão está ma-
cio, o chuveiro quente e a internet funciona, 
mas um roubo acontece durante sua estadia, 
esta será sua maior lembrança. Mesmo assim, 
muitos hotéis acabam preferindo a segurança 
em seus empreendimentos para investir ape-
nas na beleza do prédio.

De acordo com Mario Cesar Nogales, consul-

laboradores do hotel. “Não adianta investir so-
mente na imagem da segurança e pensar que 
nada vai acontecer”, destacou.

tor hoteleiro, o principal entrave dos hotéis para 
investir em sua segurança são os proprietários 
e implantadores, já que não veem o hotel como 
um todo. “Os investidores e proprietários fazem 
o máximo para reduzir seus custos com obras, 
equipamentos, decorações e mão de obra. Os 
implantadores realizam este trabalho com o 
mesmo intuito e geralmente, como não serão 
eles que irão administrar o negócio, o fazem de 
forma com que o hotel opere sem problemas até 
a finalização das garantias de implantação (que 
duram de três a seis meses). Geralmente só se 
preocupam com normas de segurança exigidas 
por lei, como brigadas de incêndio, segurança 
do trabalho e equipamentos de segurança pre-
dial exigidos”, argumentou Nogales.

O consultor afirma que o foco do nascimento 
de qualquer empreendimento é a hospitalidade 
e o hóspede, e com isso, a sua segurança faz 
parte e isso se dá somente com instrução, trei-
namento e escola. “Como se trata de um fato, 
o treinamento dos colaboradores neste quesito 
também é relevado. Logo, a primeira solução a 
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Negligência fatal
Deixar a segurança em segundo plano 

ou apenas ter estratégias corretivas é um 
dos piores erros que um empreendedor 
pode cometer. No Brasil, a negligência e 
irresponsabilidade com a segurança já foi 
e continua sendo motivo de muitas fata-
lidades no turismo. Recentemente, uma 
turista espanhola foi morta enquanto ia 
para um passeio, promovido por uma 
agência de viagem, na Favela da Roci-
nha, no Rio de Janeiro. Agora, a agência 
que vendeu o pacote à turista pode ser 
responsabilizada pelo ocorrido. A ques-
tão financeira nem pode ser comparada 
com a perda da vida, e ainda assim, este 
ainda é um bloqueio para muitos empre-
endedores.

Na visão de Inbal Blanc, as principais 
causas da falta de investimento e interesse 
nessa área no País é a cultura brasileira. 
É preferível postergar os problemas e não 
enfrentá-los, e a falta de legislação ou 
regulamentação que obriga a investir no 
mínimo necessário. “Para padronizar, po-
deriam existir normas da ABNT, as quais 
alguns hotéis e entidades seguem em ou-
tras frentes. Porém, isso ainda não exis-
te também. A questão cultural depende, 
não somente dos gestores ou das redes, 
como também de investidores, que não 
têm conhecimento suficiente para prever 
as consequências de uma ocorrência para 
o hotel, a marca ou os prejuízos diretos e 
indiretos que ela pode causar. Na análise 
de 90% dos casos, conseguiram as ações 

ser dada é que os empreendedores e re-
des comecem de fato a implementar este 
conhecimento dentro de seu core business 
no foco da hospitalidade, uma vez que 
isto faça parte do “dna” de implantação e 
gestão para adequação da segurança de 
acordo com a realidade de cada empre-
endimento”, comentou.

Para ele, equipes de segurança, na sua 
grande maioria, são terceirizadas, preo-
cupadas apenas com a questão patrimo-
nial e defasada em treinamento com hos-
pitalidade. “Chefes de segurança somente 
existem em alguns hotéis de grande porte 
e/ou superluxo. O que a grande maioria 
não entende é que a segurança, tanto pa-
trimonial quanto de hospitalidade é um 
quesito simples, economicamente viável 
e deve fazer parte do treinamento inicial 
dos colaboradores”, disse o consultor.
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Segurança 5 estrelas
Desde que foi inaugurado em 1994 como o 

primeiro hotel boutique de São Paulo, o L’Hotel 
Porto Bay já oferecia, entre várias mordomias, 
a segurança como um quesito forte de vendas 
para um público específico de alto luxo. Seja 
no aspecto físico ou operacional, os hóspedes 
de um hotel 5 estrelas exigem muito mais que 
apenas conforto. Trabalhando nesta filosofia da 
rede, foi iniciado um trabalho singular com os 
colaboradores, principalmente com o departa-

mento de segurança, o qual começou antes da 
inauguração do hotel em 1994, mantendo esse 
cuidado até os dias de hoje. 

De acordo com o Gerente de Segurança do 
hotel paulistano, Euler Firmo, para dar conti-
nuidade na capacitação e treinamento, o em-
preendimento já inicia sua filosofia na admis-
são pela seleção e entrevista. “Priorizamos que 
todos os selecionáveis para trabalhar no L´Ho-
tel Porto Bay São Paulo tenham curso superior 
ou estejam cursando uma disciplina na área 
de segurança. Um grande exemplo que temos 
são profissionais formados em direito, gestão 
de segurança, entre outros. Dentro desta visão, 
também desenvolvemos um trabalho para man-
ter este profissional de segurança por um lon-
go período na empresa, no qual o “turnover” é 
praticamente inexistente. Temos profissionais de 
segurança que trabalham em nossa empresa há 
10, 19, 20 anos. Como Gerente de Segurança 

que poderiam evitá-lo são muito mais baratas 
do que o prejuízo direto, sem levar em conside-
ração os danos morais, o efeito a longo prazo, o 
prejuízo para a marca e a responsabilidade civil 
que o Gerente Geral tem assim como o dono do 
hotel”, acrescentou o fundador da SegurHotel.

Mario Cezar Nogales, consultor hoteleiro
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estou  também há 23 anos no L´Hotel, facilitan-
do o processo de capacitação”, declarou.

Em relação a capacitação e treinamento, 
nesta unidade são realizados em área específi-
cos para cada departamento. No de Segurança, 
existem alguns itens específicos como curso de 
VSPP (Vigilante de Segurança Privada Pessoal), 
que visa atender grandes executivos, embaixa-
dores, chefes de estado e outros. No L´Hotel 
Porto Bay, uma grande parte dos hóspedes é 
formada por esse tipo de público. “Temos os 
cursos de gerenciamento de crises, brigada de 
incêndio prático - que o hotel fornece a todos 
os funcionários -, primeiros socorros avança-
dos, para todo corpo de segurança. Além de 
aulas de etiqueta e postura, entre outros. Em 
geral, todo mês temos treinamentos internos es-
pecíficos para cada tipo de situação, já que na 
hotelaria há muitas variáveis de acontecimentos 
que o segurança tem que lidar. Na análise so-
bre a segurança do hotel (orgânica), acredito 
ser uma melhor opção em relação à segurança 
terceirizado, podemos colocar as ações mencio-
nadas no profissional de segurança contratado 
diretamente pelo hotel”.

Euler acrescentou que em determinada em-
presa de segurança, ele fez uma análise em 
uma consultoria realizada recentemente, que-
verificou se havia falhas no aspecto de seguran-
ça, e lá se deparou com uma empresa terceiri-
zada, na qual foram observadas as seguintes 
situações: o segurança terceirizado não tinha 
o treinamento especifico para atuar na área; 
não tinha a postura adequada para trabalhar 
no nível do empreendimento; o conhecimento 
técnico profissional era mínimo, tendo apenas 
o curso de reciclagem exigido por lei; não tinha 
orientação para plano de ação para as ocor-
rências das mais variáveis de primeiro atendi-
mento (apenas orientação para comunicar a 
supervisão terceirizada dele, o gerente do em-
preendimento) e, segundo Euler, não tinha com-
prometimento com público alvo do determina-
do empreendimento. “Dentre essas colocações, 
coloco na minha ótica, a segurança orgânica 
como a melhor opção para um estabelecimento 
hoteleiro, já que possui um público muito diver-
sificado, onde é necessário inserir o segurança 
na dinâmica dos serviços e explorar ele em pa-
drão de excelência”, completou.

Tanto na atividade de segurança orgânica 
(do hotel) e como na privada (terceirizado) é 
exigido o Alvará de Licença pela Polícia Fede-
ral, documento que o L’Hotel  Porto Bay possui. 
No âmbito de incêndio, o hotel conta com o 
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 
atualizado a cada 3 anos, sempre mantido em 
dia. O empreendimento também possui parce-
ria com MGA Segurança, que sempre traz ino- Equipe de Segurança do L’Hotel Porto Bay, em São Paulo

vações tecnológicas para o hotel. Hoje, o hotel 
trabalha com câmeras e equipamentos em HD 
com alta definição e sistema totalmente digital. 

Preocupado com os hóspedes que em sua 
saída do hotel utilizam as calçadas e avenidas 
como passeio em São Paulo, o hotel tem par-
cerias com os prédios vizinhos no compartilha-
mento de imagens. “Temos instalado em nosso 
trecho do hotel, uma câmera de aproximação 
de 150 metros, conseguindo identificar suspei-
tos com veículos ou circulando nas proximida-
des. Todas estas imagens são compartilhadas 
em tempo real com os órgãos de segurança pú-
blica local”, explicou o Gerente de Segurança.

Ações em ocorrências
Os hotéis podem ter uma infinidade de vari-

áveis de ocorrências que implicam em uma sim-
ples situação como, por exemplo, um hóspede 
que esqueceu seu passaporte no apartamento 
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Monitoramento constante
Com mais de 3.500 hotéis, a AccorHotels e 

seus empreendimentos parceiros são uma refe-
rência em serviços hoteleiros no mundo e pre-
cisam de uma estrutura forte de segurança, das 
bandeiras econômicas às mais luxuosas. Além de 
procedimentos de segurança para todas as ativi-
dades operacionais, o grupo mantém um sistema 
de registro de ocorrência por meio da Intranet 
que possibilita a identificação dos itens que de-
vem reforçar em treinamentos e orientações. 

em seu check out; até uma situação do hóspede 
que acabou de cometer suicídio. Dentre estas 
ocorrências distintas, o L´Hotel Porto Bay pos-
sui procedimentos específicos de segurança que 
envolve desde o diretor até o último ajudante 
de limpeza. 

Quando recebe autoridades, como a mais re-
cente estada da presidente da República de Por-
tugal e sua comitiva, o hotel realiza trabalhos 
diferenciados na parte de segurança, dentre 
eles, disponibilizar dois seguranças que acom-
panham esta autoridade durante todo o período 
de estada no hotel, com mordomias como ele-
vador exclusivo com acesso até o andar, acom-
panhamento em todos os embarques e desem-
barques em veículos com acesso ao hotel.

Na parte de incêndio, o L´Hotel Porto Bay 
possui treinamentos periódicos de simulação de 
abandono, convidando os hóspedes a partici-
parem ou com a participação voluntária deles 
— principalmente do público estrangeiro, que 
geralmente presa muito pela questão de segu-
rança. “Nossa equipe de vendas recebe dentro 

Dionísio Campos, Gerente de Segurança e Riscos da AccorHotels para América do Sul

do site inspection que realiza constantemente, 
vários inspetores e gestores internacionais que 
acompanham estes sites e com eles vem ques-
tionários relacionados a questão de segurança 
onde o ponto forte para trazer o presidente e 
demais membros para a unidade hoteleira, é 
um plano de segurança bem definido, além de 
instalações físicas bem equipadas em tecnolo-
gias de prevenção a incêndio.
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Números do mercado de segurança
Com 420 associados, a ABESE - Associação 

Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança é a mais representativa entida-
de de regulamentação da atividade, visando 
aprimorar a qualidade de produtos e serviços 
para este fim. O mercado nacional de seguran-
ça eletrônica vem crescendo expressivamente, 
registrando expansão anual de 8% nos últimos 
cinco anos; o barateamento da tecnologia e o 
aumento de índices de violência e criminalidade 
nas cidades são fatores que vêm impulsionando 
esse crescimento. 

Hoje este setor é formado por mais de 26 mil 
empresas dentro dos segmentos de intrusão (sis-
temas de alarmes), videomonitoramento, portas 
e portões automáticos, rastreamento de veículos, 

Gilberto Capellano Jr, Diretor da Exprest

Dionísio Campos, Gerente de Segurança e 
Riscos do grupo para a América do Sul, acredita 
que o Brasil tem como principal obstáculo a fal-
ta de investimentos em Segurança pública, que 
é de conhecimento de todos e afeta não somen-
te a hotelaria. “Não existem entraves burocrá-
ticos significativos, mas sim, pouco investimen-
to. Nos países da América do Sul, posso dizer 
que a Segurança pública está com mais apoio 
e cuidados dos governos locais, sendo que há 
espaço para melhorar todo o sistema”, alertou.

Segundo ele, o preço não é o problema para 
implementação e atualização dos sistemas de 
Segurança Eletrônica, mas a cultura geral que 
não dedica especial atenção nos benefícios que 
estes sistemas agregam ao negócio. “É necessá-
rio a conscientização para mudar a ideia de que 
Investimento em Segurança é despesa”, acres-
centou o Gerente.

 Em 2016, ano em que foram realizadas as 
Olimpíadas no Brasil, a rede recebeu 141 mil 
hóspedes, dentre eles 100 delegações em 28 
hotéis participantes. Dentre este fluxo, foram 10 
presenças VIP e VVIP (pessoas muito importantes 
e influentes), que demandaram todo um siste-
ma reforçado de segurança. Eventos como esse 
também podem ser cenários para atentados e 
ataques, e para tudo isso a AccorHotels se pre-
parou. “Iniciamos uma capacitação dos gerentes 
dos hotéis na implementação de procedimentos 
de Segurança e na Gestão de Crises. O tema 
Segurança foi exaustivamente abordado em di-
ferentes eventos dedicados a atuação durante as 
Olimpíadas e as equipes operacionais treinadas 
para resposta a eventos que afetassem a Segu-
rança dos Hotéis. Trabalhamos em conjunto com 
a Polícia Federal, Exército, Polícia Militar e todas 
as forças de Segurança que fizeram parte do sis-
tema adotado pelo Comitê Olímpico e autorida-
des do Rio de Janeiro. Fui convidado a represen-
tar o setor hoteleiro no Comitê de Segurança das 
Olimpíadas e esta ação possibilitou que pudés-
semos obter e compartilhar informações relati-
vas ao evento. Devido ao sucesso alcançado nas 
Olimpíadas, a parte de Segurança e Riscos foi 
agraciada com o prêmio Bernache (Premiação 
de Reconhecimento interno no grupo Accor da 
Região e Global)”, contou Dionísio.

Ele aponta ainda que profissionalização e 
reconhecimento do Gestor de Segurança como 
uma necessidade a ser implementada pode pro-
duzir e trazer muitos benefícios ao setor hotelei-
ro. “Se faz necessário desconstruir a imagem de 
que os custos com Segurança representam so-
mente despesas, mas sim um investimento que 
pode mitigar riscos e proteger contra prejuízos 
que são causados pela falta de Segurança”, pon-
tuou o Gerente.
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Planejamento estratégico
Um dos motivos para a segurança de empre-

endimentos no Brasil não ser uma das melho-
res do mundo é a falta de planejamento estra-
tégico que dê um direcionamento ao assunto, 

Jessé Resende, Diretor Geral da empresa Saga Systems

dispositivos de identificação por biometria, entre 
outros. O faturamento, em 2016, foi de cerca 
de R$ 5,7 bilhões, 5% superior a 2015. “Mesmo 
com uma expectativa de crescimento positivo 
para o setor em 2017, no cenário atual é fun-
damental que o empresário repense seu negó-
cio e, se for necessário, crie novas estratégias”, 
afirmou Selma Migliori, Presidente da ABESE.  
Entre as novidades de equipamentos para se-
gurança no mercado, a entidade destaca redes 
outdoor com autocorreção, cofres inteligentes, 
portões eletrônicos mais velozes e estáveis, bio-
metria por rede de veias, câmeras Full HD e 
softwares inteligentes.

tornando os investimentos inadequados  e com 
pouca eficiência. É o que explica Jessé Resende, 
Diretor Geral da empresa Saga Systems, que 
atua com fechaduras e cofres eletrônicos para 
hotéis, hospitais, escolas, e outros. “Hotéis no 
geral são empreendimentos que precisam estar 
em constante renovação de equipamentos de 
segurança. Porém, tão importante como reno-
var, é comprar bem”, afirma.

Ele destaca que, além de ter um profissional 
bem treinado, seja um recepcionista ou um ge-
rente, as câmeras de vídeo são grandes aliadas 
e estão mais sofisticadas, com definição alta-
mente profissional. Outro item de extrema im-
portância são as fechaduras eletrônicas, que já 
estão muito difundidas no Brasil, mas, segundo 
Resende, alguns hotéis insistem em permanecer 
com suas chaves mecânicas e arcaicas. “Hoje, 
o que temos de mais eficiente no mercado mun-
dial são as fechaduras que abrem com o car-
tão de proximidade. Muitos falam em abertu-
ra por celular, mas esses sistemas além de não 
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Otimização de tecnologia
Especializada em tecnologia predial, 

a Exprest fornece e executa soluções sob 
medida para otimizar a gestão dos recur-
sos tecnológicos e equipamentos dentro 
de instalações industriais, comerciais e re-
sidenciais. A empresa oferece sistemas de 
controle predial que agregam praticidade e 
segurança ao gerenciamento dos mais di-
versos mecanismos dentro de um empreen-
dimento, seja através de soluções pontuais 
(Detecção e Alarmes de Incêndio, Cabea-
mento Estruturado, Sonorização de Am-

apresentar a segurança necessária, estão 
sendo oferecidos de forma irresponsável. 
Não há explanação de assistemática para 
o cliente, e isso implica na compra de um 
produto que não funciona, pois sua im-
plantação ainda é extremamente cara. 
Quando os preços baixarem, teremos 
produtos ainda melhores sendo ofereci-
dos para o mercado de hotéis”, apontou 
o especialista. 

Os sistemas de abertura com celular 
mais eficientes trabalham com bluetooth 
de baixo consumo e estão embarcados  
nas fechaduras eletrônicas e em alguns 
modelos de celulares. Esses sistemas uti-
lizam a internet do hotel para fazer uma 
conexão entre a porta, celular e base de 
dados que está em um provedor em qual-
quer parte do mundo. “Para manter essa 
base de dados, é preciso pagar uma ma-
nutenção mensal que inviabiliza o siste-
ma, pois não elimina os tradicionais car-
tões e tampouco pode ser utilizado em 
qualquer celular (somente os que tiverem 
BLE)”, explicou Jessé.

Segundo ele, os sistemas de fechadu-
ras eletrônicas baseados em tecnologia 
de cartões mi-fare ainda são a alternativa 
mais atraente para o mercado brasileiro e 
no resto do mundo. Esses cartões podem 
ser utilizados dentro dos hotéis ou de uma 
rede hoteleira, com o objetivo de gerar 
mais segurança. De acordo com Jessé, as 
empresas de PMS podem trabalhar com 
eles também, além de utilizar os cartões 
como forma de pagamento nos pontos de 
vendas, para colocar pouca quantidade 
de dinheiro nos cartões. Também servem 
como dinheiro eletrônico para compras 
de pequenos itens dentro do hotel. Os 
cofres eletrônicos fazem parte do último 
elemento de segurança, que devem ser 
comprados de empresas.
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A importância da gestão de riscos
Entender a importância que a segurança tem 

para os hóspedes e para os próprios colabora-
dores é um dos quesitos importantes para mu-
dar este quadro. Ter responsabilidade desde a 
concepção do projeto até sua entrega, com es-
tratégias de gestão de riscos, é fundamental. 
Entre as soluções possíveis sugeridas por Inbal 
Blanc estão:

• Realizar um diagnóstico de segurança e 
entender onde se deve investir mais de acordo 
com os atuais riscos;

bientes, CATV, CFTV) ou da integração de todos 
esses recursos e muitos outros em uma central de 
controle integrado com automação.

A empresa fornece ao mercado projetos e ins-
talação para circuito fechado de TV, detecção e 
alarme de incêndio, cabeamento para rede inter-
net e intranet, sonorização, automação predial e 
circuito aberto de TV. Além disso, seguem as re-
gulamentações da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) da qual são integrantes, corpo 
de bombeiros e normas internacionais. De acordo 
com Gilberto Capellano Jr, engenheiro e Diretor 
da Exprest, detecção, cabeamento e CFTV respon-
dem por 75% das demandas da empresa.

O cartão magnético oferece maior segurança aos hóspedes e são dominantes neste mercado



61

• Criar procedimentos de segurança para 
cada departamento, Governança, recepção, ma-
nutenção, A&B, eventos;

• Criar procedimento padrão e colocar no 
contrato com os terceiros no hotel: Manobristas, 
Segurança, Restaurante (se for terceirizado), fri-
gobar;

• Treinar toda a equipe do hotel de acordo 
com os procedimentos padrão de forma interes-
sante incluindo simulações;

• Acrescentar ao treinamento de integra-

ção algo referente à segurança (para implantar 
a cultura);

• Realizar auditorias internas e externas de 
forma periódica com cliente oculto e auditorias 
para testar o conhecimento e posicionamento;

• Em relação à tecnologia, é importante usar 
o que já existe no hotel da melhor forma possível, 
como o posicionamento correto das câmeras e fe-
chaduras eletrônicas que funcionam, e realizar o 
investimento de acordo com os riscos e não com o 
que a empresa que instala as câmeras recomen-
da.
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Parceria com a polícia
Mesmo investindo em segurança própria, mão de 

obra treinada e qualificada e tendo um forte aparato 
tecnológico, muitos hotéis esquecem que existe a polí-
cia para auxiliá-los. Assim, uma simples visita de roti-
na de um policial num empreendimento hoteleiro pode 
ser visto por vários gestores como algo desnecessário e 
muitos ainda consideram a presença de polícia dentro 
dos hotéis como algo que vai arranhar a imagem. E é 
esse o desafio que enfrenta diariamente o Dr. Marcelo 
Augusto Gondim Monteiro. Ele é Delegado de Polícia da 
Assistência Policial da divisão especializada de Atendi-
mento ao Turista da DEATUR na capital paulista. Ele diz 
que procura sempre ter uma sinergia junto aos hotelei-
ros, querendo visitar os emprendimentos, conhecer os 
problemas e propor soluções, mas nem sempre conse-
gue. O profissional destaca que a capital paulista conta 

com 410 hotéis que podem 
precisar do reforço da polí-
cia, pois não são fortalezas 
para evitar o crime. “Mesmo 
que o estabelecimento possa 
contar com um farto aparato 
de segurança, ele é vulnerá-
vel. Daí então a necessidade 
do Estado prover estes locais 
visando prevenir e reprimir 
crimes. Para isso, temos seis 
delegacias dentro da estrutu-
ra chamada DEATUR – Dele-
gacia de Atendimento aos Tu-
ristas. Elas estão espalhadas 
em vários pontos da capital 
paulista, incluindo o Porto 
de Santos. Temos uma gran-
de dificuldade de fazer uma 
interface com os empreen-
dimentos, pois muitos acre-
ditam que a fiscalização da 
polícia pode afetar a sua re-
putação. Mas é um engano, 
pois sem isso, a polícia não 
tem como reprimir atos que 
podem acontecer nos hotéis, 
como o tráfico de drogas”, 
disse.

Segundo ele, a legisla-
ção que fiscaliza os hotéis 
é baseada no decreto es-
tadual 11.782/40 que atri-
buía a fiscalização destes 
empreendimentos ao antigo 
DOPS, mas hoje a legisla-
ção confere poderes às de-
legacias especializadas. Atos 
criminais como furtos, boa 
noite cinderela, roubos e até 
estelionato acontecem com 
grande incidência nos ho-

téis, com ênfase para delitos virtuais que vêm aumen-
tando nos últimos anos. Além disso, a perda e extravio 
de documentos e objetos também são frequentes. De 
acordo com o Dr. Marcelo Augusto existe uma incidên-
cia média nos hotéis de ocorrências de estupro e va-
riáveis, propaganda enganosa, roubo, honra, lesão 
corporal e constrangimento ilegal. E como peque-
nas incidências estão: homicídios, suicídio, morte 
suspeito e morte súbita, extorsão, discriminação ra-
cial e do idoso, crimes de saúde pública, violações 
ao estatuto da criança e adolescentes e perturbação 
da tranquilidade e sossego alheio.  Outros crimes 
comuns que acontecem na hotelaria, citados pelo 
Dr. Marcelo Augusto são: discriminação a pessoa 
deficiente, crimes ambientais, incêndio, exercício ir-
regular da profissão/atividade, como os guias de 
turismo irregulares e a moeda falsa.

Marcelo Augusto: “Temos uma grande dificuldade de fazer uma interface com os empreendimentos, 
pois muitos acreditam que a fiscalização da polícia pode afetar a sua reputação”
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O impacto da arquitetura 
na experiência do hóspede
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Considerando a mudança 
cada vez mais rápida nos 
gostos dos clientes, arqui-
tetos listam as tendências 
em design de interiores e 
arquitetura para os próxi-
mos anos

Internos ou externos: todos os ambientes do hotel devem estar em harmonia com sua proposta
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A publicidade pode ser a peça chave para 
destacar um produto ou serviço no mercado, 
mas ela não está sozinha. O que é vendido ao 
cliente também deve ser compatível com a pro-
paganda, e a aparência é item primordial no 
primeiro contato. No âmbito da hotelaria, um 
dos grandes responsáveis pela primeira impres-
são do cliente é sua arquitetura e decoração, 
conjunto que pode traduzir o que ele espera vi-
venciar naquele lugar. Um projeto arquitetônico 
exprime os conceitos e premissas do hotel, que 
pode ser moderno, tecnológico, clássico, sóbrio 
ou descontraído. Sendo assim, um projeto de ar-
quitetura proporciona uma imersão do hóspede 
no destino e precisa trazer experiências novas e 
boas sensações.

Nas mais variadas experiências, sejam a la-
zer ou trabalho, as novas gerações buscam ino-
vação, criatividade e versatilidade. E esse é o 
maior desafio do projeto de arquitetura: ir de 
encontro com as novas necessidades de  um pú-
blico que está em constante mudança. 

Aliar os serviços do hotel à sua estrutura é um 
dos desafios para fidelizar os hóspedes. Para 
a arquiteta Consuelo Jorge, responsável pelo 
design de hotéis de grandes bandeiras e redes 
como Pullman, Mercure e ibis da AccorHotels, 
Blue Tree, Transamérica, dentre outros, o pro-
jeto precisa ser personalizado, versátil e leve 
para se adaptar aos desejos desta nova ge-
ração. “Os materiais, as cores e o design de-

verão acompanhar a forma que as pessoas se 
comportam. Os espaços estão mais integrados 
e menos segmentados. A tecnologia e interati-
vidade precisam fazer parte deste conceito, ao 
mesmo tempo, o design precisa ser funcional e 
prático para atender um hóspede que não quer 
perder tempo mas deseja aproveitar ao máximo 
a sua estada. Os móveis desenvolvidos deverão 
ser multiuso. Não existe mais aquela divisão de 
lobby, bar, restaurante, mesa de trabalho. Tudo 
está integrado e conectado. A marcenaria deve 
ser menos rígida, mais flexível e mais sensorial. 
Ao mesmo tempo, as peças precisam ter muita 
personalidade para causar impactos e sensa-
ções surpreendentes. Móveis com muito excesso 
de detalhes tendem a ser substituídos por peças 
simples e funcionais, o menos é mais”, argu-
mentou.

Do padrão à experiência
Comparando com o mundo da moda, a ar-

quitetura e design de interiores na hotelaria tam-
bém têm suas tendências e mudanças ao longo 
do tempo. O que estava em alta há poucos anos, 
hoje, já não se usa mais – em termos de cor, 
textura e até tamanho. De acordo com Eduardo 
Manzano, proprietário do EMDA Studio e com ex-
periência em projetos para hotelaria, nos últimos 
dez anos aconteceu uma verdadeira revolução 

No projeto de Thomas Michaelis para o Novotel Porto Atlântico (RJ), a madeira e tons pastéis foram protagonistas
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na arquitetura hoteleira, principalmente no que 
diz respeito a interiores e experiência. “Temos 
a percepção que o que tínhamos em 2007 era 
um outro tipo de projeto. Existia uma verdadeira 

obsessão pela padronização, as redes investiam 
pesado nas surradas fórmulas dos hotéis mids-
cale como solução, e o estilo Clean migrava da 
hotelaria Upscale para esta categoria, passan-
do a ser o modelo a ser seguido. Linhas, retas, 
cantos vivos, madeiras claras, carpetes neutros, 
todas as tonalidades de bege ou cinza claro pos-
síveis, com o uso da cor ‘Fendi’ à exaustão, que 
viria a seguir”, comentou o arquiteto.

Contudo, Manzano conta que o que funcio-
nava nos projetos mais sofisticados, com cores 
neutras e claras, tornou-se uma caricatura de 
despojamento nas categorias mais baixas, tor-
nando os hotéis em elementos sem persona-
lidade, principalmente no Brasil. “De lá para 
cá muita coisa mudou. A hotelaria Life Style, 
principalmente com os hotéis W mostrou que o 
que Philippe Starck havia preconizado na virada 
dos anos 2000 em Miami e New York em seus 
projetos, provou que era possível acompanhar 
a evolução dos gostos pessoais dos clientes”, 
explicou.

Segundo ele, os hotéis passaram a ter ele-
mentos mais lúdicos, cheios de cores e formas, 

Eduardo Manzano – “A hotelaria Life Style provou que era pos-
sível acompanhar a evolução dos gostos pessoais das pessoas”
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com peças remetendo à infância, incluindo itens 
que provavelmente estavam na memória afeti-
va. O hotel estava mais próximo do que se ti-
nha em casa comparado a um quarto asséptico, 
sem personalidade. Além disso, o regionalismo 
passou a ter importância vital no sucesso do 
empreendimento: um hotel em Singapura teria 
elementos que remetem à cultura local, da mes-
ma forma que um hotel em Atlanta ou Recife. 
“’Pertencer a um lugar’ passou a ter o mesmo 
peso de ‘Remeter a uma marca’ e isso fez total 
diferença. A perfeita Guest Experience passou a 
ser o Santo Graal da hotelaria. Não por acaso, 
o Indigo Lower East Side, de New York, foi elei-
to o melhor hotel de 2016, concorrendo com 
gigantes de luxo orientais e europeus. Mesmo 
sendo de uma grande companhia americana, a 
IHG, esse hotel traduz com brilhantismo o que 
se espera de um hotel Life Style moderno. Além 
do mais, a disputa por pontos e comentários 
positivos nas OTA - Online Travel Agencies - 
acirrou mais ainda a disputa pela boa experi-
ência dos hóspedes e o preço passou a ser mais 
um componente nesta briga. Até surgirem os 
novos Hostels e Airbnb. A chamada geração Y, 
que é como chamamos os nascidos entre 1982 
e 1994, passou a 
ditar o compor-
tamento e expor 
suas necessidades 
para o mundo”, 
opinou Manzano.

 
Já a geração Millenials, conectada em gad-

gets eletrônicos, passaram a viajar muito mais 
do que as gerações anteriores e necessitavam 
de espaços de acordo com seus anseios e von-
tades. Assim, a demanda pelo trinômio Design-
-Experiência-Conectividade foi imensurável. Por 
ser um público extremamente conectado e ali-
nhado com as tendências de moda e costumes, 
a experiência do hóspede superou todos os tipos 
de “produto” a que um hotel teria de oferecer. 
Agora não mais uma marca de hospedagem era 
importante, e sim que tipo de sensações (e as 
tais experiências) deveriam ser proporcionadas 
ao usuário. “Os Hostels, que tem em sua gê-
nese os tradicionais Albergues da Juventude, 
numa faixa de público mais jovem e o Airbnb, 
um interessante modelo de negócios de hospeda-
gem compartilhada atendendo níveis mais ele-
vados, provaram que a Hotelaria Convencional 
estaria fadada a perder relevância como opção 
de hospedagem. Já há exemplo até de híbridos 
misturando hostels com hotelaria econômica e 
Airbnb com hotéis econômicos ou até de luxo”, 
acredita Manzano.

Segundo ele, todas as redes hoteleiras, sem 
exceção, tiveram que adaptar seus produtos, 

desde o econômico até a categoria Super-Luxo e 
redes como CitizenM e Room Mate passaram a 
estar entre as mais desejadas pelos usuários. A 
primeira, com quartos muito pequenos, mas com 
mobiliário Vitra e tecnologia 100% atrelada à 
experiência e a segunda com hotéis com “perso-
nalidade” própria e nomes de pessoas comuns. 
“Ambas estiveram ‘namorando’ o Brasil para co-
locar seus hotéis. A pergunta que fica é o que a 
próxima geração espera. Há uma corrente que 
aponta que os clientes futuros serão conservado-
res e soluções coloridas e cool serão substituídas 
por um desenho ou mais ligado à natureza, com 
formas orgânicas e produtos naturais em seu 
acabamento, mantendo, muitas vezes, o aspecto 
de ‘casa atual’, ou ainda como visto na recente 
feira BDNY, em que esteve como convidado em 
novembro de 2017, que aponta as tendências 
da hotelaria para o futuro, o que se viu foi um 
retorno forte e sólido de tons de cinza quente, 
variações do Fendi em conjunto com azuis pe-
tróleo e verde pistache, ambos tendendo para 
o cinza com estampas geométricas repetitivas e 
ricas”, mencionou. 

Ele menciona que com a marca Jo & Joe, a 
AccorHotels mostra uma nova e ousada configu-

ração semelhante 
às formas orgâ-
nicas e plásticas 
de Karim Rachid 
em vários de seus 

projetos. “Na hotelaria Upscale e de Luxo acre-
dito que as grandes assinaturas, como Armani 
e Bulgari, talvez percam sua força, cujo auge 
se deu com a inauguração do Armani Dubai. 
Embora tenham muita aderência a um público 
mais sênior e fiel às grifes e as grandes redes 
como Four Seasons, elas se adaptarão aos no-
vos tempos de mercado. Pessoalmente tenho 
uma certa preocupação com a overdose de ho-
telaria para Millennials, dado que a operação 
foi colocada de lado e muitos hotéis tem pro-
blemas de limpeza, manutenção e substituição 
de peças de mobiliário, que eram únicas em sua 
implantação, e que o mercado não mais as ofe-
rece”, alertou o arquiteto.

Para ele, o desafio é fazer um projeto que 
ao mesmo tempo seja viável economicamen-
te, proporcione a Guest Experience desejada e 
que a modernização ocorra sem muitos trau-
mas. “Cabe ao arquiteto e ao designer, mais 
do que nunca, entender ao mesmo tempo da 
especificação correta de produtos e da opera-
ção hoteleira. Falando em entender o mercado 
e a demanda, a população está vivendo mais 
tempo e os antigos “idosos” viajam cada vez 
mais, demonstrando energia e disposição para 
viagens a todos os lugares. Se todos os hotéis 

   “Tenho uma certa preocupação com a  
 overdose de hotelaria para Millennials”
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estiverem configurados para um determinado 
nicho, como ficam estes turistas? Será que eles 
conseguirão manipular todos os componentes 
de automação de um quarto? O quanto os ho-
téis serão friendly para estas pessoas, lembran-
do que daqui há alguns anos haverá mais pes-
soas acima dos 60 anos no Brasil?”, questionou 
Eduardo Manzano.

Escolha dos profissionais
Para a realização de um empreendimento ho-

teleiro, a escolha dos profissionais do projeto é 
de suma importância, a começar por escolher 
um arquiteto que tenha conhecimento em pla-
nejamento de hotéis, bem como na escolha de 
toda equipe de projetistas que serão responsá-
veis pelo bom funcionamento técnico do empre-
endimento.

É o que acredita Thomas Michaelis, arquiteto 
com mais de 140 projetos em seu portfólio e 

responsável pelo primeiro Formule 1 no Brasil. 
Segundo ele, para iniciar a elaboração do pro-
jeto de arquitetura é necessário saber qual o 
público-alvo do hotel. “Um hotel de luxo tem 
exigências de programa diferentes de um hotel 
econômico. É importante também conhecer to-
das as premissas pertinentes ao projeto como 
parâmetros legais, urbanísticos e topográfi-
cos”, explicou. Ainda segundo Thomas, as ope-
radoras têm demandas técnicas, de programa 
e áreas de acordo com o número de quartos 
e categorização do produto que precisam ser 
seguidas. O número de unidades por andar e 
a relação entre área construída total e o nú-
mero total de quartos são fatores de extrema 
importância que devem ser monitorados desde 
a concepção inicial do projeto, buscando maior 
eficiência e economia na construção. 

De acordo com Michaelis, os hóspedes não 
devem perceber a movimentação dos colabora-
dores nos bastidores de um hotel. Logo, no pro-

Thomas Michaelis – “É importante conhecer todas as premissas pertinentes 
ao projeto como: parâmetros legais, urbanísticos e topográficos”
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jeto de arquitetura os fluxos e os acessos para 
áreas de manutenção e serviços precisam estar 
devidamente organizados para permitir não só 
isso, como também uma maior fluidez e efici-
ência nas tarefas que acontecem 24 horas por 
dia todos os dias da semana.  “No início de 
sua concepção, o projeto de arquitetura precisa 
contemplar todos os espaços necessários para 
receber as demandas técnicas do hotel, que 
comportam uma série de equipamentos neces-
sários para seu funcionamento, como caldeiras, 
ventiladores, bombas hidráulicas, gerador e ou-
tros equipamentos mais, bem como os shaft’s 
verticais, responsáveis pela distribuição dos sis-
temas. Além de todos esses quesitos, existe o 
fator estético, tanto interno como externo, res-
ponsável pelo principal impacto do hóspede, 

Tecnologia e integração
Oferecendo soluções que facilitem e agilizem 

os processos de hospedagem, do check in até o 
check out, a tecnologia é uma das grandes alia-
das do projeto arquitetônico para este segmen-
to. As ferramentas auxiliam na administração 
hoteleira e na oferta de serviços, impactando 
no design do empreendimento e nos espaços 
projetados. Uma das tendências na evolução 
do conceito dos espaços é a não diferenciação 
entre áreas de lazer e trabalho, que quase se 
fundem, podendo ocorrer simultaneamente sem 

contribuindo para a experiência positiva tão de-
sejada pela marca”, explicou.

Moema Wertheimer – “Cultura, tradições e hábitos locais são relevantes para a 
ambientação e experiência dos hóspedes”
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Design para todos

distinções, ou seja, um empresário pode estar 
em um SPA estudando algum artigo ou em um 
balcão de bar tomando um drink e responden-
do seus e-mails. 

Novos comportamentos demandam soluções 
que ofereçam desde integração a pocket places, 
espaços de trabalhos individuais ou dedicados 
a pequenos grupos, mais ou menos reservados, 
mas não isolados; sempre com conectividade 
abundante além da possibilidade de interagir 
com os diferentes meios de comunicação. “Os 
serviços precisam ir bem além de oferecer um 
bom local para dormir e tomar banho, devem 
ser diferenciados e exclusivos como forma de 
atrair hóspedes e destacar-se perante a con-
corrência fidelizando o cliente. A valorização 
do design pode ser uma ferramenta de trans-
formação nos espaços hoteleiros. Experiências 
sensoriais, tecnologia, informação e boa arqui-
tetura fazem toda diferença”, explicou Moema 
Wertheimer, arquiteta também especializada no 
setor hoteleiro.

Para ela, questões como a cultura, tradições 
e hábitos locais são relevantes para a ambien-
tação e experiência dos hóspedes. Aproveitar a 
vista de um terraço de cobertura ou uma condi-
ção local particular para criar um restaurante, 
SPA ou outro espaço diferenciado e especial, 
proporcionando uma experiência única, tende a 
atrair e reter hóspedes e clientes por mais tem-
po dentro do hotel, o que por sua vez, otimiza 
os ganhos em A&B. Criatividade e resiliência na 
ambientação podem garantir flexibilidade para 
adaptações rápidas, de modo a garantir ativi-

Projeto do ibis Styles Ribeirão Preto, por Moema Wertheimer

dades com compartilhamento e individualidade, 
bem como as de integração e/ou convivência.

Uma mesma operadora hoteleira pode ofe-
recer diferentes marcas voltadas para diversos 
públicos. Ainda que as diferenças estejam na 
quantidade de serviços ofertados, a arquitetura 
do local também atua como a identidade da-
quele empreendimento. Para Kingsley Amose, 
Diretor Global de Design e Serviços técnicos da 
AccorHotels, a grande tendência que a própria 
rede tem seguido é de espaços conectados, que 
ofereçam não apenas serviços, mas verdadei-
ras imersões. “Mundialmente, queremos trans-
formar espaços públicos em experiências com 
A&B, tecnologia e outros serviços no lobby”, 
afirmou o Diretor.

Hoje, para fazer o design de um hotel, a rede 
usa uma terminologia chamada “Market-Dri-
ven Products”, que não se trata de um produ-
to que atenda a todos, mas precisa ter a cara 
da marca. “Pegamos qualquer uma das mar-
cas, mantemos a essência dela, e desenhamos 
um produto que se encaixe com o mercado que 
aquele empreendimento em particular ou hotel 
será designado. É o que nos leva aos espaços 
públicos de A&B. Aquele espaço será direciona-
do por Millenials, Famílias, ou gerações mais 
velhas. Esse é o talento que estamos cultivan-
do em todo o nosso time para lidar com esse 
multi-mercado e a linha entre categorias econô-
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Kingsley Amose, Diretor Global de Design e Serviços Técnicos da AccorHotels
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Beleza externa

Portfólio renovado

micas, midscale, luxo que está desaparecendo. 
Tudo é bom e todos querem boas experiências”, 
apontou Kingley Amose.

Além da experiência da hospedagem, o am-
biente conta muito para uma lembrança positiva 
de um hóspede. Não apenas na fachada ou no 
seu quarto, mas é importante que haja uma har-
monia entre os espaços internos e externos, ofe-
recendo acima de tudo funcionalidade. 

Especialista no segmento de mobiliário outdo-
or, a Tidelli atende grandes projetos corporativos 
desenvolvendo peças especiais, assistindo  a ne-
cessidade de cada cliente. Além disso, presta o 
serviço de assistência técnica permanente e refor-
ma, garantindo assim que o móvel seja utilizado 
por um longo tempo. Todo material empregado é 
resistente mesmo em locais de uso intenso. A em-
presa usa em sua produção materiais extraídos de 
fonte renováveis, como madeira eucalipto (Ara-
cruz); não descarta dejetos na natureza e reutiliza 
materiais na composição de algumas matérias-

Nas mais diversas áreas da indústria, o dina-
mismo do mercado para atender um público que 
está em constante mudança demanda a criação 
de novas soluções o tempo todo. Na hotelaria 
não é diferente — principalmente se tratando de 

-primas. Quando a peça não é desenvolvida es-
pecificamente para atender o projeto corporativo, 
adapta medidas e acabamentos em produtos já 
existentes em portfólio.

De acordo com Marcela Marques, Gerente Co-
mercial e Marketing da Tidelli, “os empreendi-
mentos passam a oferecer mais conforto e beleza 
com o mobiliário. Além de sofisticação, a empresa 
destaca produtos com design premiados em seu 
catálogo, que podem compor ambientes diver-
sos em projetos hoteleiros”. Nannai Beach Resort 
(PE), Beach Park Resort (CE), Hotel Village Porto de 
Galinhas (PE), Hotel Solar Porto de Galinhas (PE) 
e Sauípe Resorts (BA) são alguns dos empreendi-
mentos que contam com produtos da marca.
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Olhe onde pisa

design. Atendendo as exigências técnicas e de se-
gurança de projetos, a Vescom, empresa fornece-
dora de revestimentos murais, para mobiliário e 
cortinas  atualiza suas coleções com frequência, 
sob a meta de lançar novos produtos a cada seis 
semanas. 

De acordo com Daan Bisseling, Diretor de 
Vendas da empresa, cada produto nosso precisa 
ter uma “raison-d’être” (razão de ser, em fran-
cês) técnica. “Tem que facilitar a manutenção e 
ter uma longa vida útil. Os nossos revestimentos 
vinílicos para paredes (tanto de coleção ou per-
sonalizado) são limpados com um pano úmido e 
oferecem uma manutenção muito mais simples do 
que pintura. Além disso, oferece paredes limpas 
e criam um ambiente mais aconchegante”, decla-
rou o Diretor.

As cortinas são retardantes ao fogo, pois le-
vam em sua fabricação fibras Trevira CS. Os re-
vestimentos para mobiliário no nível internacional 
mostram resultados superiores quanto ao desgas-
te a abrasão e pilling (a formação de fibras soltas 
e bolinhas) e os revestimentos vinílicos para pare-
des têm uma vida útil de 8 a 10 anos. “O vinil é 
impermeável, permitindo também sua fácil limpe-
za. Também seguimos as normas internacionais 

oferecendo revestimentos Tipo I (350 gr/m2 até 
460 gr/m2) e Tipo II (acima de 460 gr/m2). 

A Vescom já forneceu revestimento mural para 
o B Hotel em Brasília, em que a escolha para 
usar vinil para as paredes foi principalmente téc-
nica. Segundo Bisseling, o cliente queria evitar a 
manutenção contínua que exige pintura e adotou 
o conceito de vinil. Outros projetos da empre-
sa para o segmento hoteleiro incluem o Pullman 
Guarulhos, Four Seasons Morumbi e o Ramada 
Hotel Recreio Shopping.

As expectativas das pessoas quanto aos espa-
ços internos nunca foram tão complexas como são 
hoje. Os melhores espaços são projetados des-
de o início para incentivar a criatividade, inspirar 
produtividade e ajudar as pessoas se sentirem em 
maior contato com seu propósito. Nesse contexto, 
o piso é um item fundamental durante a constru-
ção de um espaço. A escolha do tipo, cor, textura, 
aderência e design são detalhes que fazem toda a 
diferença para a concepção do ambiente. 

A Interface, fabricante de carpetes modulares 
com atuação internacional, acredita que o piso 
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Revestimentos podem fazer a diferença no design do empreendimento
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certo tem o poder de transformar um espaço e 
deixá-lo mais confortável e moderno, impactando 
diretamente na experiência do hóspede. Hotéis 
possuem diversos ambientes onde a circulação de 
pessoas é intensa, como recepção, corredores e 
lounges. Esses espaços precisam de revestimen-
tos mais resistentes, de alto desempenho e fáceis 
de substituir. Nos quartos, o carpete oferece uma 
sensação de conforto e aconchego, um dos fato-
res decisivos no momento de escolha do hóspede. 
Além disso, é uma alternativa para a absorção 

de ruídos e proporciona segurança ao reduzir a 
frequência de quedas e escorregões. 

A empresa atua no Brasil há mais de 26 anos 
comercializando carpetes modulares e pisos viníli-
cos de luxo nos segmentos corporativo, hoteleiro, 
hospitalar, educacional e público. Como diferen-
cial no mercado de pisos vinílicos (LVT), a nova 
linha Level Set traz a tecnologia de isolamento 
superior Sound Choice, que minimiza o ruído e 
permite aumentar a produtividade nos ambien-
tes. Outra característica é o sistema TacTiles, que 

Carpetes modulares oferecem a facilidade de trocas periódicas, alterando o ambiente esteticamente
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permite a instalação sem cola, de forma limpa e 
rápida, sem praticamente emissão de compos-
tos químicos orgânicos (os chamados VOCs), o 
que faz com que o produto, certificado pelo Flo-
orScore, tenha impacto ambiental 90% menor 
comparados aos pisos que levam cola e adesi-
vos tradicionais. O LVT é ainda 100% reciclável 
e serve como matéria prima para a fabricação 
dos carpetes modulares da marca.

Já os carpetes modulares, contam com base 
vinílica, evitam o acúmulo de sujeiras, líquidos 
e outros resíduos embaixo do carpete. Além dis-
so, são de fácil manutenção devido a sua mo-
dularidade, são produzidos com fios Solution 
Dyed, além de serem antiestáticos – que dissi-
pam a energia – e antimanchas. Uma das qua-
lidades mais importantes dos carpetes é o seu 
tratamento antimicrobial, um sistema livre de 
metais pesados desenvolvido e patenteado pela 
empresa, sob a marca Intersept. Na década de 
1990, o proprietário e fundador Ray Anderson 
criou a primeira ação sobre o tema: o Mission 
Zero, que tem o objetivo de eliminar todo o im-
pacto negativo que a empresa possa causar ao 
meio ambiente até 2020.

Outro aspecto importante está relacionado 

à sua modularidade, pois é fácil de instalar e 
substituir quando necessário. “A grande vanta-
gem do carpete modular é que, ao contrário 
dos modelos lineares (em manta), ele não pre-
cisa ser fixado ao contrapiso e as placas podem 
ser substituídas individualmente.  Este conceito 
segue a tendência da hotelaria de singularida-
de, na qual cada hotel quer que cada um de 
seus projetos seja considerado como “único” ao 
redor do mundo. Os empreendimentos querem 
que a permanência dos hóspedes seja memorá-
vel e que as pessoas estejam dispostas a viver 
essa experiência novamente”, afirmou o Diretor 
de Marketing da Interface, Flavio de Stéfano.

A Interface também foi a primeira fabrican-
te norte-americana de carpetes a publicar uma 
Declaração Ambiental de Produto (EPD) audi-
tada por terceiros, 99% dos produtos globais 
da companhia possuem EPD, que descreve as 
características ambientais do produto e sua 
composição. Além disso, os pisos vinílicos pos-
suem a certificação FloorScore, desenvolvido 
pelo Resilient Floor Covering Institute (RFCI) em 
conjunto com SCS Global Services (SCS), que 
garante que os materiais selecionados seguem 
requisitos para qualidade do ar interno.
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Nos últimos anos, foram 
desenvolvidos 56 em-
preendimentos com este 
modelo que exigiu um 
investimento de cercaa 
de R$ 11 bilhões

Dividir uma propriedade e vendê-la a várias pessoas é a nova alavanca de negócios na hotelaria 

Multipropriedade: modelo de investimento 
que alavanca a hotelaria nacional
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A chamada economia colaborativa, que agora 
está em destaque no Brasil, como na contratação 
de serviço de táxis e/ou locação de casas, já é uma 
realidade que acontece no mercado imobiliário e 
hoteleiro brasileiro há muitos anos. Modelos como 
o timeshare (tempo compartilhado) e multiproprie-
dade (venda fracionada de imóveis voltada para a 
segunda residência) ganham espaço por aqui. O 
conceito de multipropriedade nasceu nos Estados 
Unidos para comercializar casas de luxo ou de ve-
raneio, e assim os vários clientes dividem os custos 
com manutenção, segurança, impostos, entre outros 
e podem usufruir da propriedade por um determi-
nado período no ano. Com o tempo, esse modelo 
de negócio tomou forma e começou a comerciali-
zar casas e apartamentos em condomínios de alto 
padrão ou resorts com acesso à praia e/ou parques 
aquáticos com alguns serviços de hotelaria.

Como o brasileiro ainda acredita que tudo que 
é bom para os norte-americanos, também é garan-
tia de sucesso por aqui, resolveram apostar neste 
modelo de negócio, mas de forma tropicalizada. 
Como não existem incentivos governamentais e 
nem linhas de crédito para desenvolver a hotelaria 
nacional, as incorporadoras e construtoras desco-
briram na multipropriedade uma maneira rápida de 
levantar recursos. E a conta é bem simples: toman-
do como base uma unidade hoteleira de 25 m² que 
é vendida em São Paulo por cerca de R$ 400 mil, 
se fosse fracionada em cotas imobiliárias para 12 
clientes, o investimento de cada um seria cerca de 
R$ 33 mil. E assim, esta modalidade de negócios 
hoje é a alavanca imobiliária de grande parte dos 
hotéis que estão sendo construídos no Brasil, prin-
cipalmente em cidades como Caldas Novas (GO), 
Olímpia (SP) e Gramado (RS). 

Com isso, recursos vultosos estão 
sendo captados no mercado de inves-
tidores. “O fractional, também cha-
mado de cota ou fração imobiliária 
ou ainda o nome que estabelecemos 
para ser oficial — a multipropriedade 
— está em franca expansão. Fizemos 
um estudo em janeiro de 2017 que 
apontou o desenvolvimento em pelo 
menos 28 cidades e 12 estados bra-
sileiros, produzindo um investimento 
total de R$ 11 bilhões nestes últimos 
anos, em que o mercado imobiliário 
viveu seus piores anos da história. E, 
neste período em que os empreen-
dedores procuram as raras oportuni-
dades de negócios existentes, esta se 
mostra como uma das melhores alter-
nativas de negócios”, destaca o Con-
sultor Caio Calfat, que é CEO da Caio 
Calfat Real Estate Consulting, consul-
toria especializada no setor imobiliá-
rio e hoteleiro no Brasil. O estudo teve 
como parceiros duas das principais 
intercambiadoras de semanas férias 
compartilhadas no mundo, a RCI e 
a Interval, além da maior comercia-
lizadora deste tipo de propriedade no 
País, a WAM Brasil.

Caio Calfat: “Pelo menos 28 cidades e 12 estados brasileiros estão produzindo um 
investimento total de R$ 11 bilhões nestes últimos anos em multipropriedade”

Arcabouço jurídico
Segundo Caio, que também é Vice-

-Presidente de Assuntos Turístico-Imo-
biliários do Secovi-SP, este produto, 
ainda que esteja enquadrado na Lei 
4591/1964 de Incorporações Imobili-
árias, precisa de regras próprias devi-
do a várias características próprias de 
venda e utilização. “Em função disso, 
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criamos no SECOVI/SP, junto com vários profissio-
nais do setor, um texto que originou o Projeto de Lei 
do Senado 54/2017, de multipropriedades. Ele está 
atualmente em tramitação na Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado Federal, de autoria do 
Senador Wilder Morais, com o intuito de oferecer 
segurança jurídica aos mercados imobiliários na 
produção e hoteleiro na gestão desse modelo de 
empreendimento. Esta segurança também é para os 
proprietários das frações imobiliárias em relação a 
seus direitos e obrigações, seja no aspecto jurídico, 
seja nas questões de uso e manutenção desta pro-
priedade compartilhada. É importante se regular, 
abranger todos os seus pontos característicos e criar 
um arcabouço jurídico seguro para este modelo de 
negócio que está em franca expansão no Brasil”, 
enfatizou Calfat.

O Senador Wilder Morais destaca que a “mul-
tipropriedade reflete a dinamização do direito de 
propriedade, permitindo que uma multiplicidade 
de sujeitos detenham a titularidade de um mesmo 
bem, mas tendo por diferencial em relação ao tra-
dicional condomínio o fator tempo. Na medida em 
que o titular da propriedade somente pode exercer 
o seu pleno direito de proprietário em determinados 
períodos de tempo, limitados e recorrentes, dessa 
forma possibilitando o revezamento do exercício do 
direito de propriedade pleno com outros tantos pro-
prietários desse mesmo bem. Em outros termos, é o 
compartilhamento de propriedade no tempo e não 
apenas no espaço. Acreditamos que a iniciativa le-
gislativa nessa matéria é de suma importância para 
a consolidação desse importante instituto, em rela-
ção à qual esperamos contar com o imprescindível 
apoio dos ilustres pares nesta oportunidade, pois o 
PLS encontra-se na pauta da CCJ do Senado pronto 
para ser votado e conta com o parecer favorável do 
relator Cidinho Santos”, revelou o Senador Wilder.

Mesmo o anteprojeto que deu origem ao PLS 
nascendo dentro de um núcleo de estudo do Secovi/
SP, ele também teve a participação de importantes 
entidades, como: FOHB — Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, a ADIT— Associação para o 
Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a 
CBIC — Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução, entre outros. O objetivo foi dar maior segu-
rança jurídica aos processos de compra, venda e 
construção dos imóveis. Segundo Calfat, está sendo 
criado o Manual de Melhores Práticas para a Produ-
ção, Venda e Operação de Multipropriedades, por 
meio do Secovi-SP, com apoio da ADIT Brasil, FOHB, 
CII/ CBIC e outras entidades. Outra iniciativa, é a 
criação de um modelo de certificação para os em-
preendimentos estruturados desta forma, através da 
ADIT Brasil — Associação para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do Brasil.

E para ter uma noção de como a multiproprie-
dade está se desenvolvendo rapidamente no Bra-
sil, esse mesmo estudo feito pela consultoria de 

Caio Calfat em 2015 detectou 33 empreendimen-
tos existentes no País, e ano passado já apontava 
56. São 19 já inaugurados e 37 em construção ou 
em lançamento. Os 56 empreendimentos contam 
com 14.511 unidades residenciais fracionadas e 
217.377 frações (ou cotas), com um valor médio de 
venda de aproximadamente R$ 51,2 mil por fração. 
As propriedades se espalham em 12 estados e 27 
cidades. Goiás é o estado líder nesse tipo de imóvel 
(21 propriedades), seguido do Paraná e Rio Grande 
do Sul (8 cada), São Paulo (6), Bahia (5), Pará (2) e 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa 
Catarina, Maranhão e Piauí (com um cada).

Projeção do estudo de Caio Calfat da multipropriedade no Brasil 
para os próximos anos

Administração confiável
Vários destes empreendimentos que estão em 

construção ou que já entraram em operação estão 
afiliados à RCI – Resort Condominiums Internatio-
nal. Segundo sua Diretora geral no Brasil, Maria 
Carolina Pinheiro, a empresa detém hoje 90% de 
share no mercado nacional. “Em 2017, o número 
de novas afiliações atingiu a marca de 17 empre-
endimentos novos no ano. Atualmente, contamos 
com um total de 228 empreendimentos afiliados 
e 78 salas de vendas ativas. Estou muito otimista 
e confiante que a regulamentação vai colaborar 
com a nossa indústria da multipropriedade, atrain-
do novos players e fortalecendo ainda mais as em-
presas que já atuam nesse setor”, acredita Maria 
Carolina Pinheiro.

Ela, que foi uma das profissionais que partici-
param do anteprojeto de lei da multipropriedade, 
lembra que: “Quando dizemos que buscamos a 
regulamentação da multipropriedade, acho im-
portante destacar que atualmente, os projetos exis-
tentes estão embassadas na Lei número 4591, da 
incorporação imobiliária, ou seja, existe um emba-
samento jurídico. Com a regulamentação o que se 
pretende é deixar o assunto da multipropriedade 
mais especifico com regras claras e objetivas para 
o negócio”, observou Maria Carolina. 
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E ela vai além em seu ponto de vista, e explica 
que a multipropriedade, assim como o segmento 
de timeshare, cresce acima de dois dígitos todos os 
anos aqui no Brasil. “Os conceitos são similares, 
mas destinados a empreendedores com perfis di-
ferentes: o timeshare é destinado aos empreende-
dores da hotelaria. Empresários que desejam con-
tinuar como proprietários do ativo do hotel e com 
o timeshare, eles conseguem vender as diárias de 
forma antecipadas, garantindo o fluxo de caixa. Já 
a multipropriedade é destinada aos empreendedo-

res que atuam na segunda residência e que dese-
jam encontrar um novo formato de comercializa-
ção. Neste caso, esses empreendedores desejam 
sair do projeto (empreendimento) e vender de fato 
o ativo. Com certeza é um segmento que cresce 
a cada dia, justamente porque oferece uma nova 
oportunidade às empresas do mercado imobiliá-
rio, que desejam encontrar um novo formato de 
produto para atrair clientes que querem adquirir 
frações de um imóvel. Acredito que o segmento da 
hotelaria dará continuidade em seus projetos neste 

Maria Carolina Pinheiro: “Atualmente, contamos com um total de 228 empreendimentos 
afiliados e 78 salas de vendas ativas”
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setor. Assim como também acredito que a segunda 
residência também manterá suas taxas de cresci-
mento. Não vejo superposição de negócios, mas 
sim novos formatos, pois existe consumidor para 
todos os tipos de produtos”, concluiu a diretora da 
RCI no Brasil.

Mudando a hotelaria nacional
Quem também está com uma expectativa bas-

tante otimista em relação ao crescimento da mul-
tipropriedade no Brasil é Fernando Martinelli, Di-
retor executivo da Interval International no Brasil. 
“Este modelo de negócios está ganhando cada vez 
mais força, sendo um segmento que reagiu muito 
bem ao momento econômico atual. E o reflexo 
disso, é que este negócio está atraindo cada vez 
mais investidores qualificados, que naturalmente 
agregam aos projetos com melhores processos, 
maior governança, projetos melhores estruturados 
e isso beneficia o consumidor final na ponta. Com 
isso, ele irá usufruir de melhores empreendimen-
tos e um modelo de negócios cada vez mais eficaz 
e adequado à realidade do viajante de lazer no 
Brasil. O projeto de lei tem sido um aprendizado 
para o mercado, pois foi um 
momento importante onde os 
principais atuantes do seg-
mento debateram de forma 
exaustiva todos os principais 
pontos que tangem o modelo 
de negócio e isso aumenta a 
credibilidade do setor”, lem-
brou Martinelli.

Segundo ele, se comparar 
o Brasil com outros destinos 
internacionais hoje, ainda é 
um destino caro e ele cita 
alguns exemplos: “Cancun, 
México e Caribe são desti-
nos muito mais baratos que 
o Brasil e a razão é simples: 
eles têm grande oferta ho-
teleira de produtos de lazer. 
Pela lei da oferta e deman-
da, quando tem muita ofer-
ta, o preço diminui e quan-
do você tem pouca oferta, 
o preço é mais caro. Então 
hoje a gente não consegue 
ter escala no turismo de la-
zer aqui, pois os nossos ho-
téis são pequenos. Se a gente 
pegar um grande operador 
internacional, eles têm difi-
culdade de operar o Brasil. 
Por que? Porque quando eles 

chegam em um destino, precisam comprar uma 
quantidade “x” de semanas no atacado. A gente 
não tem nenhum hotel com dois, três mil apar-
tamentos que possam vender no atacado. Então 
tudo isso dificulta o desenvolvimento do turismo 
no nosso País”, questiona Martinelli.

Mas como este modelo de multipropriedade é 
regulamentado nos Estados e México, países que 
lançaram e aprimoraram? Fernando Martinelli 
explica: “O mercado americano trabalha basi-
camente com dois modelos, o de propriedade, 
que eles chamam de “deed title”, que é a escri-
tura imobiliária, e o modelo de direito de uso. 
O modelo de propriedade é predominante, mais 
de 90% do mercado foi vendido neste formato 
e lá cada estado tem uma legislação específica. 
A mais avançada é a do estado da Flórida, pois 
é onde está a grande maioria dos projetos de-
tempo compartilhado. O cliente compra um di-
reito de propriedade de uma semana, faz parte 
daquele condomínio que muitas vezes é repre-
sentado por uma associação de proprietários,  
como o Homeowners Association e esse empre-
endimento funciona muito bem. Então esse é um 
modelo super consolidado nos Estados Unidos. 
É uma indústria de alguns bilhões de dólares. 

Fernando Martinelli:“ Este modelo de negócios está ganhando cada vez mais força, sendo um 
segmento que reagiu muito bem ao momento econômico atual”
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Maior comercializadora do Brasil
O mercado de multipropriedade, para Marcos 

Freitas, Sócio diretor da WAM Brasil, ainda está 
em processo de consolidação. “Na minha opinião 
ainda faltam algumas medidas para atingir este 
objetivo, ou seja, um dever de casa para os players 
do mercado. Dentre eles, a mais importante, é a 
votação do Projeto de Lei 54/2017, que está no 
Senado Federal, que é uma lei específica para a 
indústria que já movimenta bilhões de reais e não 

pode ficar sem uma legislação própria. É comum 
nas economias o fator econômico anteceder a re-
gulamentação jurídica, como aconteceu com o 
tempo compartilhado no início dos anos 2000”, 
explicou Freitas. Através dos nossos estudos de 
benchmarking, o mercado americano movimentou 
US$ 9 bilhões na comercialização de time share 
e fracionado (multipropriedade) no ano de 2016. 
Enquanto isso no Brasil devemos movimentar, este 
ano, 2017, algo próximo de US$ 800 milhões, ou 
seja, US$ 0,8 bilhão, menos do que 10% do merca-
do americano. Isso demonstra o potencial de mer-
cado deste produto no Brasil. A WAM que detinha 
em 2016, 57% do mercado brasileiro, deve chegar 
no final de 2017 com mais de 70% em função das 
operações recentes de Penha (SC) e de São Pedro 
(SP), pois os números ainda não foram fechados.

 O diretor ressalta a importância da preservação, 
perenidade e sustentabilidade do negócio. “Acredi-

Marcos Freitas: “Consideramos como grande risco atualmente na indústria é a entrada de empresários 
desinformados dos compromissos e responsabilidades do modelo de multipropriedade”

Já no mercado mexicano é um pouco diferen-
te. Lá, eles não vendem a propriedade, vendem 
um direito de uso por tempo indeterminado. Ele 
é basicamente uma propriedade, como se fos-
se uma posse, como aqui no Brasil. Então, cada 
mercado tem uma característica”.
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100 mil contratos em quatro anos

tamos no modelo WAM, que trata dos cinco alicer-
ces essenciais para atingir este objetivo, que são:

1) O incorporador, que é o investidor imobiliá-
rio, necessita de um conhecimento geral do negó-
cio, pois não é o mesmo negócio de incorporação 
tradicional.

2) a empresa comercializadora, e aqui falamos 
de uma empresa que assume todo o processo de 
vendas, blindando a incorporação diante de possí-
veis reclamações trabalhistas pelos seus corretores 
e reclamações do consumidor pelos seus clientes, 
além de ter estrutura própria para o pós-venda e 
relacionamento com o cliente.

3) a assessoria jurídica que adequa o projeto à 
legislação vigente para que não haja problemas 
no negócio.

4) o clube de vantagens que permite que o 
cliente tenha benefícios até a entrega do empreen-
dimento e após a entrega que possa administrar os 
intercâmbios entre os destinos turísticos.

5) A administração hoteleira que vai garantir a 
prestação de serviços oferecidos quando da ven-
da. Portanto, a segurança jurídica do cliente, para 
quem incorpora, para quem vende e para quem 
vai administrar o hotel, advém de uma boa for-
matação jurídica do projeto, até a aprovação do 
Projeto de Lei 54/2017 e também no entendimento 
e no cumprimento das etapas necessárias para o 
sucesso do projeto com os cinco alicerces do mo-
delo WAM”, afirma. 

A WAM Brasil acredita tanto no modelo WAM, 
que participa como acionista e administrador das 
empresas que dão suporte a este modelo como o 
Club Cia, na administradora hoteleira (ENJOY) 
e também nas incorporações. E no segmento de 
incorporações imobiliárias, mais uma vez a WAM 
demonstra a sua força, somado todos as incorpo-
rações que a WAM participa, este grupo já é o ter-
ceiro maior incorporador imobiliário do Brasil (da-
dos acumulados de janeiro a setembro de 2017).  
Este grupo incorporador ficou atrás somente da 
MRV e da Cyrella, ultrapassando gigantes, até en-
tão do mercado imobiliário, como Helbor; Eztec; 
Even; Rossi e Gafisa.

Para Freitas, é necessário distinguir o negócio de 
sua empresa do negócio de hotelaria. “A princípio, o 
negócio de multipropriedade é derivado do segmen-
to imobiliário de segunda residência. O fato de ele 
oferecer serviços hoteleiros após a entrega do projeto 
não necessariamente quer dizer que ele fará concor-
rência à hotelaria. Este negócio tem como premissa 
básica o uso das semanas por parte dos clientes. Não 
se pode comercializar a multipropriedade oferecendo 

aos clientes investimentos e o compromisso de admi-
nistrar o pool para rentabilizá-los, por dois motivos: 
o primeiro, que esta venda necessita da autorização 
da CVM por tratar-se de oferta pública de capital e o 
segundo que a conta financeira, invariavelmente, não 
fecha como atrativo de investimento. A multiproprie-
dade está inserida no contexto da indústria do turismo, 
mais precisamente, no turismo imobiliário. Este racio-
cínio explica o porquê do crescimento anual de dois dí-
gitos deste modelo em relação à queda vertiginosa do 
segmento de incorporação imobiliária tradicional nos 
últimos anos: não se vende imóveis na multiproprie-
dade, vende-se turismo, qualidade de vida, vende-se 
emoção e experiência. Quanto ao ponto comum com 
a hotelaria, tem-se os serviços hoteleiros que deverão 
ser realizados por empresas especializadas neste tipo 
de mercado. A maior fatia da sua receita advém da 
administração condominial e da exploração de Ali-
mentos e Bebidas e menos da administração do pool 
hoteleiro. A administração hoteleira tem que entender 
que os clientes proprietários deverão ter tratamentos 
diferenciados dos clientes hoteleiros”.

As ideias de Freitas são acompanhadas de bastan-
te conhecimento e experiência. Sua empresa, a WAM 
Brasil, completou quatro anos de atividades neste ano 
e já foram vendidos mais de 100 mil contratos de mul-
tipropriedade. Com isto, a empresa teve mais de R$ 
5 bilhões de VGV — Volume Geral de Vendas. “Neste 
ano, a previsão é de vendas de 30 mil contratos com 
VGV da ordem de R$ 1,4 bilhões. O budget para o 
ano de 2018 considera crescimento de 50% a mais de 
vendas de cotas, atingindo 45 mil cotas e de mais de 
43% de valor comercializado. 

Ele aponta as vantagens para quem incorpora, 
vende, compra e administra a multipropriedade: 
“Para quem incorpora, o aumento é considerável no 
VGV, porém, aumenta-se consideravelmente a res-
ponsabilidade do incorporador. Para quem compra, 
a vantagem principal é de que o cliente paga ape-
nas pelo que usa, ou seja, é uma compra inteligente, 
que divide o valor de investimento (da compra) e o 
valor da manutenção, compartilhando com os ou-
tros o período de uso. O grande apelo de venda é a 
experiência, é a oportunidade de garantir ao cliente 
férias anuais, propriedade imobiliária da sua segun-
da casa e a experiência da viagem através da possi-
bilidade de intercâmbio”.

Assim como todo negócio, a multipropriedade pos-
sui um risco. Qual seria ele e como evitar o embro-
glio jurídico? Freitas responde: “Consideramos como 
grande risco atualmente na indústria é a entrada de 
empresários desinformados dos compromissos e res-
ponsabilidades do modelo de multipropriedade. Te-
mos visto que alguns deles entram no negócio sem 
ter ideia do ciclo do projeto como um todo, ou seja, 
desconhecem os cinco pilares essenciais do negócio. 
Estes empresários têm sido seduzidos por uma plani-
lha eletrônica que multiplica o seu VGV e multiplica o 
seu resultado. Esta é a nossa verdadeira preocupação. 
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Juridicamente, quando o projeto é bem elaborado e 
bem estruturado, os riscos são bem reduzidos. Com a 
aprovação do projeto de lei, consolidaremos todos os 
aspectos jurídicos do negócio, porém, os riscos da fal-
ta de conhecimento são ainda o mais preocupante, ao 
nosso ver. O negócio de compartilhamento é um mo-
vimento sem volta, o seu crescimento será significativo 
e, em consequência, o negócio de multipropriedade 
seguirá os seus rumos”, concluiu Freitas.

O Thermas Water Park terá quatro prédios com 465 unidades habitacionais na estância turística de São Pedro

A WAM Brasil está presente em quatro das cin-
co regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro Oeste e 
Nordeste. São oito operações: Gramado, Olímpia, 
Caldas Novas, Porto Seguro, Penha, Pedra Azul 
(ES), Praia dos Ingleses (SC) e São Pedro.  Para 
2018 novas praças estão sendo negociadas: For-
taleza, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, sem 
contar com início de negociações fora do País. Está 
para nascer a WAM International.
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Investimento de R$ 400 milhões
O Thermas Water Park, que está sendo constru-

ído na Estância Turística de São Pedro (SP), é uma 
das grandes apostas da WAM Brasil para crescer 
e se consolidar ainda mais no mercado.  O em-
preendimento é uma parceria da WAM Brasil  com 
o Grupo J. Andrade e a ABL Prime e está previsto 
para iniciar a operação em 2020 e exigirá R$ 400 
milhões de investimento para construção de 465 

unidades habitacionais e 11.625 cotas para serem 
comercializadas. “O investimento em multiproprie-
dades impulsionará o fluxo de turistas no parque e 
impactará na população local, ao oferecer novas 
oportunidades de desenvolvimento em todos os se-
tores da economia, aumento de renda e um número 
considerável de empregos”, declarou a diretora do 
Thermas Water Park, Silvia Andrade.

Numa área de mais de 31 mil m², serão constru-
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Sala de vendas da GPV em Porto Alegre (RS)

Foco no Sul

Momento de oportunidades 

Outra desenvolvedora, comercializadora e 
gestora que se destaca em multipropriedade e ti-
meshare no Brasil é a GPV, que tem como obje-
tivo focar no investimento constante de parceiros 
com empreendimentos diferenciados, inovadores 
e surpreendentes. “A GPV nasceu do propósito de 
realizar sonhos, criar memórias, aproximar famí-
lias e somos a solução completa quando o assun-
to é férias inteligentes. Não queremos somente 
comercializar empreendimentos, queremos trans-
formar a vida das pessoas através do trabalho que 
realizamos”, ressalta Ronaldo Fagundes, Diretor 

Executivo da GPV. Segundo ele, a empresa atua 
fortemente com empreendimentos da Serra Gaú-
cha em parceria com a Gramado Parks e o Grupo 
GR. Atualmente comercializa quatro empreendi-
mentos de Gramado, através de seis Espaços de 
Atendimento distribuídos em várias partes do Bra-
sil. “Em 2017, atendemos mais de 50 mil famílias 
e a temporada do Natal Luz ainda nem acabou, 
queremos levar nossos fracionados a muito mais 
pessoas e estamos trabalhando para isso”, afirma 
César Mor, Gerente Geral de Vendas da GPV.

Além dos produtos fracionados, a GPV tam-
bém atua com produtos de timeshare, como 
por exemplo, o Viva Destinos, certif icados com 
duração de três anos, o cliente poderá passar 
férias em mais de quatro mil resorts da RCI 
ao redor do mundo, além de obter descontos 
especiais nos parques da Disney, no aluguel 
de carros com a Hertz e ter acesso a hotéis de 
alto padrão em locais como Orlando, Cancun 
e Las Vegas. Os planos da GPV para 2018 são 
ousados. Na programação estão a abertura 
de mais três Espaços de Atendimento, além 
do desenvolvimento de mais três resorts para 
comercialização.

Outra empresa que cresce diante das oportu-
nidades oferecidas pelas vendas de time share 
e das multipropriedades no Brasil é a BRShare. 
De acordo com seu Sócio diretor, Cássio Nardon, 
em tempo de instabilidade política e econômica 

ídos quatro prédios de cinco andares, com aparta-
mentos mobiliados de 42 m² e 63 m², com quarto, 
cozinha, sala e banheiro. Além disso, numa área 
de lazer exclusiva, haverá lobby, restaurante, par-
ques aquáticos para adultos e crianças, ofurôs, es-
paço kids, playground, academia, sauna, spa, bar, 
lojas, cinema, salão de jogos, mirante e piscina 
coberta e aquecida. 

De acordo com o Diretor do Grupo J. Andrade, 
João Andrade, a importância da parceria com a 
WAM Brasil, a WPA e a ABL Prime foi fundamental 
para realização do projeto. “Foi uma parceria es-
tratégica com uma empresa pioneira no Brasil no 
mercado de fracionado. Hoje, a WAM Brasil, a WPA 
e a ABL Prime são as únicas empresas no Brasil que, 
trabalhando em conjunto, conseguem obter siner-
gia e ganhos de escala suficiente elevados, consi-
derando o volume de vendas de seus negócios”, 
explicou Andrade.
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1ª administradora de multipropriedade

que vive o Brasil o cenário da economia compar-
tilhada se fortalece. Os investidores percebem o 
valor de compartilhar uso e investimento, dimi-
nuindo gastos e ganhando em eficiência. “Com 
isso, nossa empresa já atende clientes em vários 
estados, como: Pará, Maranhão, Rio Grande do 
Norte, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, sendo uma boa alter-
nativa para o mercado imobiliário tradicional de 
segunda residência, que anda desacelerado”, diz 
Nardon. “Investidores viram novos players nesse 
mercado, tendo em vista o resultado acima da 
média que projetos imobiliários alcançam. Muitas 
vezes, o resultado líquido é três vezes maior do 
que o de uma comercialização tradicional”, com-
pleta o outro Sócio diretor, Cristiano Fiuza.

Ele revela que a BRShare tem se reinventado 
na busca de agregar valor a seus serviços, ini-

A BR Share passou a adotar criptomoedas como a bitcoin na comercialização de 
seus produtos

E de olho nas oportunidades desse segmento que 
até então não contava com uma administradora, o 
Consultor hoteleiro, José Ernesto Marino Neto, atra-
vés de sua empresa a BSH International, se associou 

cialmente o maior serviço era 
o de consultoria, mas os clien-
tes precisavam de um “pacote 
mais completo. “Hoje oferece-
mos serviços como comerciali-
zadora, assessoria e consulto-
ria, administradora de carteira 
e cobrança, comunicação di-
gital (website, mídias sociais, 
SEO), branding, marketing on 
e off, inclui o software de Ges-
tão específico em seus serviços, 
parceria com a intercambiado-
ra de viagens e muito mais. 
Somos realmente parceiros, 
do início ao fim do processo”, 
ressalta Nardon. E ele conclui 
destacando a performance da 
empresa. “Temos expertise de 
quase 20 anos no mercado, 
com vários cases de sucesso de 
time share, multipropriedade 
e parques temáticos pelo País, 
com previsão de vendas que 
ultrapassa R$ 1,1 bilhão para 
os próximos anos”, assegura 
Fiuza que também comemora 
uma ação que foi lançada re-
centemente para incrementar 
as vendas de time share e ele 
aposta no sucesso. “Lançamos 
a venda de nossos produtos 
de time share, ingressos para 
parques, passaportes, diárias e 
pacotes. O CTC Travel de Cal-
das Novas é o primeiro projeto 
do Brasil a aceitar como forma 
de pagamento mais de 20 crip-
tomoedas, ou moedas digitais. 
Agora os compradores pode-

rão viajar para Caldas Novas e pelo mundo 
pagando seus planos com Bitcoin, Bitconnect, 
Dash, Monero, Iota, Etherium e outras moe-
das digitais. Todos nossos serviços, incluindo 
da empresa de marketing Chat Agora Soluções 
Digitais, Consultorias diversas, auditorias, Estu-
dos de Viabilidade e até a própria mensalidade 
de nossos planos podem ser pagos com Bitcoin 
e outras moedas desde setembro de 2017. Esta-
mos atentos às tendências internacionais e pre-
parados para essa demanda”, destacou Fiuza.
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a Nobile Hotéis para criar a Serendipity, que já nasce 
com um bom portfólio. “Já temos três empreendimen-
tos em operação nas cidades de Curitiba (PR), São 
Paulo (SP) e em Águas Claras (DF). Tivemos que mu-
dar as convenções dos condomínios, criar sistemas es-
pecíficos de governanças para dar tranquilidade para 
operar. Além disto, adotamos um sistema de gestão 
bastante moderno, que inclui comunicação digital, 
serviços pay per use com a utilização de um moderno 
aplicativo. Vejo um grande nicho de mercado para 

José Ernesto Marino Neto: “A Serendipity já nasceu com um 
bom portfólio de produtos para administrar”

crescer na atuação da Serendipity, pois está pouco 
explorado por profissionais. As grandes redes hote-
leiras não querem administrar este tipo de negócio e 
as administradoras de condomínio não possuem co-
nhecimento e expertise necessária. Nossa expectativa 
é abrir 2.100 apartamentos em 2018 no conceito de 
long stay através de parceiros incorporadores como 
a Tegra, Tecnisa e a Rossi”, revela Marino que disse 
estar em negociação bastante adiantada para uma 
parceria com a Interval International.
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Unidades habitacionais divididas em vários proprietários
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Softwares ditam nova era dos 
serviços hoteleiros

Programas necessitam acom-
panhar evolução tecnológica 
para atender as necessidades 
dos vários tipos de meios de 
hospedagem

Automação tornou-se ferramenta obrigatória para controlar custos 
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Ferramentas tecnológicas são caminho sem volta para acompanhar as necessidades dos clientes

O uso da tecnologia para agilizar e otimizar 
o serviço hoteleiro já é algo inerente à prática. 
Os próprios usuários dão início a sua experiên-
cia de viagem utilizando aplicativos, programas 
e motores de reserva intuitivos para definir o 
destino e hospedagem que vão usufruir – seja a 
lazer ou a negócios.  Ou seja, do início ao fim 
do seu contato com o hotel, o hóspede espera o 
menor número possível de burocracias e papéis 
assinados, e cada vez mais tecnologia e fluidez 
nos processos.

Mas ainda existem muitos hotéis que enxer-
gam o investimento em softwares de gestão, si-
tes responsivos e aplicativos como um custo, e 
insistem na manutenção do papel desde a ad-
ministração financeira, o momento da reserva 
até o check out. Acaba ficando para trás aquele 

que não acompanha a tendência de seu pró-
prio público, que chegou até o hotel através de 
uma pesquisa online, avaliações em ferramen-
tas como o Trip Advisor e pretende fechar toda 
a viagem apenas com a ponta dos dedos, sem 
precisar fazer uma ligação.

Conforme levantamento feito no primeiro se-
mestre de 2017 pela Avaya, empresa global es-
pecializada em fornecer soluções tecnológicas, 
a comunicação mais moderna e a implemen-
tação de novas tecnologias são fundamentais 
para o setor hoteleiro. Na pesquisa, foram en-
trevistadas 72 marcas de hotéis para verificar 
quais são as falhas, tendências de mercado e 
oportunidades de melhoria para o segmento.

Hoje, cerca de 95% dos hóspedes insatisfei-
tos com o atendimento e com o serviço não re-
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clamam, mas 91% deles vão embora e não 
retornam. Para 62% dos que foram questio-
nados, a qualidade da experiência do hós-
pede em suas instalações seria aprimorada 
de forma significativa por meio do aperfei-
çoamento dos serviços de quarto disponibi-
lizados e também nas instalações do empre-
endimento.

Outra opção registrada como importante 
são os aplicativos, visto que 48% dos parti-
cipantes reconheceram que eles oferecem as 
oportunidades mais atraentes para melhoria 
do serviço de qualquer tecnologia. Vale res-
saltar que 81% dos participantes estão com 
projetos de criar aplicativos de alto desem-
penho nos próximos anos. A hora do agen-
damento também tem sido um ponto crucial 
para a baixa de receita e de market share, 
pois os consumidores acabam optando por 
Agências de Turismo Online (OTAs), caso 
não sejam bem atendidos.

Gestão eficiente
Os softwares de gerenciamento hoteleiro, 

também chamados PMS – Property Manage-
ment Systems são requisitos básicos na ope-
ração hoteleira como eficiência, segurança e 
rapidez no atendimento. Mesmo não sendo 
visíveis para os hóspedes, os softwares são im-
prescindíveis para os meios de hospedagem 
de qualquer porte, pois neles são registrados 
todos os cadastros de clientes, tanto indivi-
duais como empresas e agências de viagens, 
controle de disponibilidade e tarifas e contas 
de clientes. 

Além disso, um bom PMS deve fornecer rela-
tórios práticos, precisos e confiáveis, permitindo 
assim a análise de situação e de performance do 

empreendimento, tanto no front office (recepção e governan-
ça), como no back office (contabilidade, faturamento, cash flow, 
eventos, etc.), tudo de forma ágil e segura.

Segurança, inclusive, deve ser a motivação da moderniza-
ção dos procedimentos, e não empecilho.  Atualmente, cerca 
de 85% dos hotéis brasileiros são independentes, que não são 
ligados a nenhuma rede ou grupo nacional ou internacional. 
Isso possibilita que sejam oferecidos diversos softwares de 
gestão no mercado, mas nem todos são confiáveis e seguros. 
Consultar especialistas antes de contratar uma empresa para 
armazenar dados e informações em nuvens e data centers é 
imprescindível para garantir segurança ao empreendimento 
e aos hóspedes.  O sistema ideal é aquele que armazena infor-
mações dos hóspedes, mapeia dados financeiros e tarifários e 
atende exigências do governo, permitindo que o proprietário ou 
gerente se antecipe a qualquer situação. Confira nessa matéria 
algumas ferramentas disponíveis no mercado que atendam as 
diversas áreas da hotelaria.
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Solução mobile

Experiência do hóspede ao staff

Atualmente, existem no mercado empresas 
que desenvolvem sistemas de qualidade, preo-
cupadas com o que há de mais moderno em so-
luções para hotelaria. Independente se o hotel 
faz parte de uma rede nacional, internacional 
ou bandeira independente, a segurança, rapi-
dez e confiabilidade na prestação de serviços 
são fundamentais na escolha de um bom PMS. 

Com 21 anos de atividades, a Check-
-in é uma empresa brasileira que desenvolve  
softwares para hotelaria. O Alpha, sistema para 
gestão de hotéis, é um PMS Multi Hotel e Mul-
ti Empresa modular, simples de usar, altamente 
parametrizável e aderente a diversos modelos 
de gestão praticados no segmento da Hotelaria. 

A ferramenta pode ser instalada tanto em 
rede local quanto na nuvem. Seus principais 
módulos são Hospedagem, Revenue Manage-
ment, Central de Reservas, Business Intelligen-
ce, Channel Manager, entre outros. A Check-in 
está desenvolvendo Soluções Mobile para otimi-
zar o atendimento e gerenciamento de hotéis. 
O Motor de Reserva, disponível para qualquer 
dispositivo com acesso à internet via navegador, 
foi pensado para hotéis que buscam aumentar 
as vendas online, sem pagar comissões ou taxas 
adicionais. Torna o site do hotel um canal de 
vendas mais rentável, reduz o custo das comis-
sões pagas a terceiros e gera mais lucro.

O aplicativo Governança Digital foi desen-
volvido para automatizar e facilitar o trabalho 
das governantas, camareiras no departamento 
e manutenção dentro do hotel. Agiliza todos os 
processos que envolvem essas funções. O app 
foi desenvolvido com base nas melhores práti-
cas de experiência do usuário, disponível para 
Smartphones Android e é totalmente integrado 

ao PMS Alpha, sistema de gestão da Check-in, 
com reflexos em tempo real nas atualizações de 
quartos. 

Já a Comanda Digital é uma solução total-
mente alinhada com tendências tecnológicas do 
mercado. Possibilita o gerenciamento de todos 
os pontos de venda do hotel, e assim como a 
Governança, é integrado ao Alpha em tempo 
real. Está disponível para smartphones com sis-
tema Android. Já o Check-in Express foi feito 
para otimizar as entradas do hotel e permite 
que os hóspedes preencham seu cadastro onli-
ne antes da chegada, e no momento de saída os 
dados necessários para emissão de documentos 
fiscais já estarão disponíveis. Pode ser acessado 
de qualquer dispositivo com acesso à internet 
via navegador. Para consolidar soluções de sof-
tware para grandes redes hoteleiras, a Check-in 
e a Prosyst agora firmaram uma parceria, onde 
desenvolverão um produto ainda mais elabora-
do.

Soluções que facilitam os serviços hoteleiros estão ligadas com competitividade no mercado

A transformação digital na hotelaria é cen-
trada em três pilares: investimento, capacitação 
e processos. Com soluções práticas para o seg-
mento de hospitalidade desde 2015, a TOTVS 
criou o TOTVS CMNet, marca focada em solu-
ções para meios de hospedagem e tecnologia 
para gestão hoteleira, de eventos, pontos de 
venda (PDV) de restaurantes e demais serviços 
que abrangem a cadeia de hotéis e turismo. 
Seguindo as premissas da constante mudança 
tecnológica na indústria, a companhia apos-
tou em uma plataforma de soluções centrada 
na experiência do hóspede e do staff hotelei-
ro - abrangendo desde a gestão de front-of-
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fice, back-office, Alimentos e Bebidas (A&B), 
Business Intelligence e eventos, tudo focado 
em mobilidade e resultados. As tecnologias da  
TOTVS CMNet estão presentes em toda a estada 
do hóspede, da pesquisa pelo hotel, passando 
pela chegada e até ao fechamento da conta. 
Elas foram pensadas para apoiar o estabele-
cimento hoteleiro a conquistar mais eficiência 
na operação e a proporcionar uma experiência 
diferenciada ao hóspede. O Visual Hotal Front-
-Office (VHF), por exemplo, simplifica a gestão 
de disponibilidade – contratos de allotment, re-
servas de grupo, mapa de disponibilidade de 
categoria, tipo de apartamento e controle de 
overbooking, e se integra facilmente a soluções 
fiscais (FiscallFlex, geração de nota de ISS) e a 
ferramentas de vendas online (B2C via HIGS – 
Motor de Reservas/Channel Manager, RMS, CRS 
e mais; B2B – CMNET RESERVAS). Além disso, 
fornece relatórios de gestão de receita (BI e 
Yield Managment). Já o TOTVS PDV Hospitality 
é uma ferramenta que permite a personaliza-
ção da interface e organização da tela do modo 
que o cliente deseja para uma navegabilidade 
mais agradável e ágil. Como ela é totalmente 

modular e flexível, é possível montar o ponto 
de venda de acordo com a necessidade do es-
tabelecimento. Com esta tecnologia é possível 
trabalhar off-line. A interface é touch screen e 
faz a separação de alcoólicos, lançamento de 
combo, favoritos e mais vendidos, NFC-e e SAT.  
O ERP, software de gestão da empresa, foi cus-
tomizado para atender as necessidades de em-
presas de hospedagem e atividades turísticas. A 
ferramenta faz o gerenciamento do BackOffice 
(Compras, Faturamento, Estoque, Financeiro e 
Fiscal) e gera relatórios gerenciais para toma-
da de decisão. O mercado de hospitality tem 
questões trabalhistas específicas e a ferramenta 
RH, plataforma da TOTVS GEST, apoia na ad-
ministração de pessoal e em todas as rotinas 
de recursos humanos, proporcionando um con-
trole efetivo das cargas horárias e demandas 
de trabalho dos colaboradores.A empresa tam-
bém oferece as soluções HIGS (Hotel Intelligent 
Gateway Solution); de mobilidade (gestão de 
RevPar, ocupação, diária média e receita) em 
tempo real; E-learning, oferecendo treinamen-
tos constantes; Sistema de Eventos; Sistema de 
Central de Atendimento para Hóspedes (GAP); 



82

Sistema de Geração de Relatórios e Gráficos; 
Sistema de Venda e Controle Time-Sharing; 
Nota Fiscal Cupom Eletrônico - NFC-e e SAT e 
TOTVS Inteligência Fiscal (TIF).
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Sistemas devem proteger o bem mais precioso do hotel depois do hóspede: a informação

Manutenção predial na ponta dos dedos
Organizar melhor detalhes administrativos, 

operacionais e de manutenção é uma ação que 
tende a passar praticamente invisível aos olhos 



83

dos hóspedes, mas que faz uma grande dife-
rença no momento de um review positivo. O Le-
ankeep Hotel é um software colaborativo para 
controle, operação e manutenção predial que 

faz com que as diversas equipes de trabalho 
presentes em um hotel  - governança, recepção, 
guest relations, restaurante - atuem de forma 
integrada. Dessa forma, garante que todos os 
ambientes e serviços estejam em pleno funcio-

namento e a manutenção 
preventiva seja tratada de 
forma séria e efetiva, resul-
tando em maior satisfação 
dos hóspedes.

O software é uma ma-
neira segura de organizar 
o planejamento e o contro-
le predial do hotel ou da 
rede, ajudando a reduzir 
gastos e custos operacio-
nais.  Com ele, é possível  
fazer o controle de siste-
mas como ar condiciona-
do, iluminação, hidráulica, 
elétrica, entre outros, além 
de organizar a agenda de 
trabalho das equipes, tor-
nando as respostas aos 
chamados muito mais rápi-
das e eficientes. A abertu-
ra de ocorrências pode ser 
feita diretamente por tablet 
ou celular sem necessidade 
de conexão com a internet, 
o que pode reduzir em até 
50% o tempo de atendi-
mento dos chamados.  

Os diversos tipos de re-
latórios com indicadores 
fornecidos pelo Leanke-
ep ajudam a avaliar ser-
viços, gastos e consumos, 
além de gerenciar o tem-
po da equipe, ajudando 
a gerar economia no em-
preendimento. “Antes do  
Leankeep, a manutenção 
era vista aqui como vilã. 
Ninguém achava que ela 
poderia gerar renda. Mas 
o software gera economia 
para a empresa porque 
evidencia o que não foi 
consertado, quantas vezes 
um equipamento estragou, 
quais setores são mais des-
cuidados”, comentou Agui-
naldo Godói, Gerente Cor-
porativo de Manutenção da 
Rede Plaza Hotéis, cliente 
Leankeep há mais de sete 
anos.
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Outro benefício é o fim das ordens de serviço 
impressas, tornando a organização mais centra-
lizada e acessível e economizando papel, mão 
de obra e tempo. Outro fator a se destacar é a 
transparência em todo o processo: quem abre 
um chamado pode acompanhar todo o seu sta-
tus, da abertura à solução por meio do software. 
“Antes do Leankeep, os diversos departamentos 
do hotel solicitavam a manutenção verbalmente 
e muitas vezes os chamados eram esquecidos, 
gerando conflitos. Hoje temos a ferramenta para 
registro das necessidades de cada um”, relata 
Edenilson Guedes, Supervisor de Manutenção e 
Patrimônio da Rede de Hotéis Deville, também 
cliente Leankeep.

Toda a organização desburocratizada pro-
movida pelo Leankeep ainda garante benefí-
cios a médio e longo prazo, em um processo 
de contínua melhoria com o planejamento da 
manutenção corretiva e preventiva. As informa-
ções registradas no software permitem a cria-
ção de planos de manutenção com facilidade: 
é possível acessar a agenda de qualquer lugar 
e até mesmo PMOC (Plano de Manutenção, Or-
ganização e Controle) pode ser obtido em uns 
poucos cliques. A implantação do software é 
simples, com treinamentos online e Central de 
Ajuda com tutoriais e vídeos, além de um siste-
ma de suporte que dá apoio total ao usuário.

Solução modular
O mercado hoteleiro mudou drasticamente 

nos últimos anos, principalmente nas áreas de 
distribuição e gestão.  Estão disponíveis muitas 
soluções especialistas, de vendas e CRM a auto-
mação e segurança, com muitos fornecedores, 
cada um adequado à determinados tipos e por-
tes de empreendimentos hoteleiros. A APP Siste-
mas, junto de suas alianças e parcerias, permite 
a cada um destes empreendimentos escolher o 
mix de soluções mais assertivo e adequado a 
sua realidade. Para reforçar esta característica, 
o APP Hotel PMS é uma solução modular, sendo 
possível escolher quais funcionalidades serão 
contratadas. O mesmo ocorre com o Back Offi-
ce APPHotel, atendendo às áreas de materiais, 
finanças, contábil, fiscal e estratégica.

O módulo B.I. (Business Intelligence) foi to-
talmente remodelado e conta com indicadores, 
cruzamento de dados, informações e dashboards 
de forma fácil e intuitiva, no computador ou no 
smartphone. Eles permitem aos hoteleiros ana-
lisarem de forma rápida o desempenho do em-
preendimento, tomando decisões com agilidade 
e precisão para a implementação do plano estra-
tégico. Para atender empreendimentos com de-
mandas de back office mais abrangentes, a APP 
Sistemas possui uma aliança com a SAP voltada 

Programa de manutenção da Leankeep mostra o que já foi consertado, o que ainda está pendente e quais 
setores estão mais ‘descuidados’
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A APP Sistemas é parceira da SAP para oferecer soluções empresariais mais abrangentes

para soluções empresariais, para ofertarem ao 
mercado LATAM soluções completas e robustas.

Como fruto da parceria, a solução APP Hotel 
One chegou ao mercado hoteleiro nacional com 

a proposta de associação onde a tecnologia do 
SAP Business One é embarcada na solução da 
APP Sistemas, e isso depois de ter sido certificada 
pelo instituto ICC da SAP, localizado no Canadá.  
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O produto oferece recursos de rastreabilida-
de e gestão, onde é possível garantir todo o 
controle de alçadas de aprovações financeiras e 
acompanhamento de painéis de gestão via dis-

positivos móveis. O SAP Business One possui a 
contabilidade no seu eixo central, possibilitan-
do consolidação de resultados multi-empresas e 
gestão de orçamentos em tempo real. 
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Solução modular
Cada empreendimento hoteleiro pode ter di-

ferentes formas de gestão, dependendo do seu 
porte, categoria, público e bandeira. Atenden-
do mais um nicho deste vasto mercado, o OCL 
-Volux — software de Gestão Hoteleira desen-
volvido pela OCL (Objetividade Consultoria 
Ltda), empresa com 25 anos de atuação — pas-
sou a oferecer seu módulo de Time-sharing, que 
permite aos resorts a gestão de seus contratos 
de tempo compartilhado, com forte integração 
com os módulos Financeiro, Contábil e Central 
de Reservas. Isso possibilita a emissão dos di-
versos tipos de contrato, controle de utilização 
e saldo de pontos, controle de promoções e dos 

Em uma só plataforma, é possível gerir da recepção à contabilidade e PDV

Em 2017, a APP Sistemas continuou com um 
bom crescimento, de cerca de 20% no núme-
ro de contratos, impulsionado pelo investimen-
to massivo em inovação, com melhorias no seu 
produto APP Hotel e implementações em mobi-
lidade (comanda eletrônica, camareira eletrôni-
ca), web (check-in online, motores de reservas e 
gestores de canais) e B.I., que possibilitam cerca 
de 10 dashboards com mais de 100 indicadores 
individuais, em tempo real. A parceria com a 
SAP, através do backoffice SAP Business One, 
abriu um novo leque de opções para otimizar 
a gestão financeira e contábil dos hotéis, com 
visões consolidadas e em tempo real de fluxo 
de caixa e orçamento. Também já está com seu 
PMS totalmente na nuvem com previsão de lan-
çamento oficial no primeiro semestre de 2018.  
“O ano de 2018 será de grandes novidades 
para nós da APP Sistemas. Teremos a expansão 
da parceria com a SAP em novos mercados e 
lançamento de novos produtos com a mais mo-
derna tecnologia do mercado, com ênfase em 
nuvem, subscription, marketplace e conectivida-
de com parceiros de diversos setores, provendo 

o que há de melhor em cada um dos mundos. 
Ações efetivas para a internacionalização tam-
bém estão acontecendo”, declarou o Diretor de 
tecnologia da APP Sistemas, Gerson Pedrinho.
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tipos de temporadas/semanas, além da emis-
são de notas e controle do fluxo financeiro de 
cada contrato.

O OCL – VOLUX é fornecido em módulos, 
o que facilita a adaptação do sistema às ca-
racterísticas específicas de cada hotel, sejam 
eles de pequeno, médio ou grande porte, re-
sorts ou estabelecimentos voltados para o tu-
rismo de negócios. O software utiliza técnicas 
de desenvolvimento que permitem agregar no-
vas tendências de TI para o ramo de hotelaria, 
oferecendo muito mais alternativas para uma 
visão de ponta-a-ponta de todos os processos, 
atividades e áreas de funcionamento do hotel. 
Um dos principais diferenciais do sistema é a 
integração das informações em um único am-
biente, para que os responsáveis pela gestão 
do estabelecimento e investidores tenham segu-
rança e consistência na extração, tratamento e 
distribuição dessas informações.

O software é um sistema de gestão completo, 
que engloba as operações desde o balcão de 
recepção do Hotel às áreas de Marketing & Ven-
das, Governança, Eventos, Pontos de Venda, Es-
toque & Compras, Orçamento, Controles Finan-

ceiro, Fiscal e Contábil, incluindo também os 
módulos de Governança e Pontos de Venda para 
acesso mobile o que possibilita mais agilidade 
no atendimento e gerência do empreendimento. 
Ele apresenta completa integração entre todos 
os seus módulos e um alto grau de conectivida-
de com sistemas complementares como fecha-
duras eletrônicas e automação predial, motores 
de reservas e gerenciadores de canais, CRM e 
ferramentas de BI, além de integração com os 
principais bancos e administradoras de cartão 
para transações online – essas diretamente a 
partir do Módulo Central de Reservas – e tam-
bém com empresas de análise de crédito. Além 
disso, o software atende a todas as obrigações 
fiscais nos níveis municipal, estadual e federal.

Desde o momento que os hóspedes ou em-
presas realizam a reserva e antecipam o paga-
mento, as informações ficam registradas e dis-
poníveis para a área financeira.  Isso acontece 
por meio do controle integrado da análise de 
crédito, necessária à confirmação dos eventos, 
que oferece mais segurança na realização da 
transação e posterior recebimento. Por sua vez, 
a integração do controle do fluxo de trabalho da 
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Software ágil e eficiente
Outra empresa bastante atuante em software 

de gestão hoteleira é a Desbravador que oferece 
uma série de soluções ao setor, como o Desbra-
vador Light Web - solução 100% web. A empresa 
está em constante processo de evolução e atuali-
zação de seus produtos, no intuito de tornar a ro-
tina dos profissionais da hotelaria mais eficiente, 
ágil e, principalmente, segura. “Há pouco mais 
de um ano lançamos o Desbravador Light Web, 
sistema desenvolvido em tecnologia web, 100% 
online e dedicado a gestão de hotéis de pequeno 
e médio porte, pousadas e hostels. O software 
conta com um design moderno e funcional, ide-
alizado com o objetivo de facilitar o processo 
de gestão, permitindo o acesso não somente nas 
estações de trabalho, mas também através de 
dispositivos móveis, o que permite que o proprie-
tário do estabelecimento tenha conhecimento da 

área de compras com o módulo orçamentário 
fornece total segurança ao investidor/proprietá-
rio. Ocupações e eventos realizados alimentam 
as estatísticas. A partir daí, o fácil acesso às in-
formações possibilita o planejamento e criação 
de novas estratégias de vendas para os mes-
mos períodos em anos seguintes. A definição 
de tarifas pode ser alterada facilmente no dia 
a dia, tornando possível implementar o concei-
to de BAR (Best Available Rate) e facilitando o 
trabalho do Revenue Manager. A possibilidade 
de interface com sistemas de BI permite a cria-
ção dos indicadores de performance (KPIs) para 
uma análise correta da posição mercadológica 
do hotel frente à concorrência. 

Um dos diferenciais do sistema foi o desen-
volvimento de uma solução própria para a ge-
ração de todas as informações para os órgãos 
governamentais – SPED Fiscal, Contábil e Con-
tribuições, NFSe, NFVe, dentre outros – sem a 
necessidade de integrações ou utilização de 
sistemas de terceiros. Outra característica do 
software são os módulos em plataforma mobi-
le (governança, PDVs e motor de reservas), que 
permitem uma inclusão rápida de dados no sis-
tema, dando ganho de agilidade nos processos 
de gestão e de atendimento ao hóspede. Além 
disso, para os hotéis de redes, todas as infor-

mações relevantes aos empreendimentos são 
compartilhadas entre eles e a holding. Desta 
forma fica garantida a segurança e consistência 
dos dados fornecidos, já que todas as etapas 
do processo hoteleiro estão sob o controle de 
apenas um sistema de gestão.

Marcelo Pompeo: “O Desbravador Light Web é um sistema desenvolvido em tecnologia web, 100% online”



91

situação do hotel/pousada em tempo real, in-
dependente de sua localização”, revela Marcelo 
Pompeo, Diretor geral da Desbravador.

Outro diferencial deste produto que Pompeo 
aponta é a possibilidade de utilizar o sistema 
mesmo em caso de queda da conexão de inter-
net. Caso ocorra alguma falha no fornecimento 

do serviço, o sistema realiza backups programa-
dos que permitirão acesso às informações mais 
relevantes como previsão de check-in, check out 
e fechamento de conta. “Além do Brasil, atuamos 
também em países como Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Portugal já estão usufruindo desta 
nova tecnologia”, concluiu Pompeo.

O fácil acesso às informações é essencial no software de gestão hoteleira
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Eficiência Energética como fator de 
redução de custos

Vento e sol: recursos naturais inesgotáveis que promovem economia 
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A dívida do setor energético 
em mais de R$ 60 bilhões 
elevaram a conta de energia, 
que nos hotéis já é exorbitan-
te. Pensando nisso, o que o 
seu hotel tem feito para ga-
rantir economia?
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Quando passam os meses de chuva, respon-
sável por manter as usinas hidrelétricas brasi-
leiras em pleno funcionamento, inicia-se uma 
preocupação com o custo da energia. Em abril 
de 2017, os consumidores passaram a pagar  
R$ 3 a mais para cada 100 quilowatts/hora con-
sumidos, vigorando a bandeira tarifária verme-
lha exatamente pelo menor volume de chuva.  

Além disso, uma projeção da ANEEL - Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica mostrou que, 
desde o ano passado, o custo da energia elé-
trica cresce aproximadamente 30% ao ano 
para saldar uma dívida do setor energético de  
R$ 62,2 bilhões. Essa dívida será repassada 
para as tarifas de energia elétrica até 2024, com 
acréscimo de 7,17% em média ao ano. Consi-
derando que a conta de energia elétrica é um 
dos maiores custos operacionais dos hotéis, os 
gestores precisam pensar em alternativas para 
economizar, e ao mesmo tempo, praticar ações 
sustentáveis a partir de energia limpa, como 
uso de biomassa, painéis fotovoltaicos, parques 
eólicos, biogás e outras.

O estudo Energy Outlook (NEO), feito pela 
BNEF - Bloomberg New Energy Finance em 
2015 previu que até 2040, o Brasil deverá atrair  
US$ 300 bilhões em investimentos para gera-
ção de energia elétrica, sendo a maior parte 
dela (70%) para projetos solares e eólicos. No 
total, o País vai adicionar 250 gigawatts (GW) 
de nova capacidade nos próximos anos, che-
gando a 383GW, um aumento de 189% sem sua 
capacidade total. Cerca de 89% desta quanti-
dade, de acordo com o estudo divulgado pela 
Revista Exame, serão compostos de energias re-
nováveis, inclusive de pequenas e grandes hi-
drelétricas. Um terço dos US$ 300 bilhões es-
perados até 2040 (US$ 125 bilhões) terá fins 
solares. Projetos de grande escala, com mais 
de 1 megawatt (MW), receberão R$ 31 bilhões. 
A princípio, basta boa vontade e investimento 
dos gestores para que os empreendimentos re-
duzam sua conta de energia.

País privilegiado
Se existe o lugar ideal para o uso de energia 

limpa, este lugar é o Brasil. Para Ricardo Be-
zamat, Consultor de Eficiência Energética para 
a FBHA - Federação Brasileira Hospedagem e 
Alimentação e para o SEBRAE, o potencial de 
energia renovável no Brasil é imenso, em espe-
cial originário de energia solar, eólica e resíduos 
de biomassa. “Dessa maneira, temos tudo para 
mudar nossa matriz energética, pois as fontes 

biomassa, eólica e fotovoltaica vêm se desen-
volvendo de forma significativa e abastecendo a 
matriz energética do País, que há pouco tempo 
era 85% oriunda de hidroelétricas de alto custo 
e arrebatador impacto ecológico. A grande dis-
ponibilidade de resíduos de biomassa no Bra-
sil coloca o País em uma posição privilegiada 
para expandir sua capacidade de bioenergia. 
Além disso, o alto custo da energia elétrica da 
rede e enorme incidência de impostos viabiliza 
a produção de energia elétrica renovável com 
playbacks convidativos, mesmo em micro e pe-
quena escalas”, analisou o especialista.

Entre as formas de geração de energia elétri-
ca de fonte renovável, está o projeto de implan-
tação de energia solar fotovoltaica – que tor-
na possível transformar a irradiação solar em 
energia elétrica por meio de painéis de silício, 
que tem uma durabilidade mínima de 25 anos, 
podendo chegar aos 40 anos.

Em relação ao setor hoteleiro, apesar de ain-
da tímido na utilização desse tipo de energia, 
está conhecendo a resolução normativa de micro 
geração distribuída da Aneel, tornando possível 
que os empresários que não podem instalar os 
painéis em seu empreendimento se unam em um 
único investimento para a construção de um par-
que solar que atenda a todos os estabelecimen-
tos envolvidos (Geração Distribuída – GD). 

Segundo Bezamat, a economia com utilização 
de energias renováveis varia muito com as con-
dições do clima, dimensões da usina geradora, 
investimento realizado e etc. “Pode-se afirmar 
que energias renováveis chegam a cortar até 
90% dos gastos com a conta de energia elétrica 
de sua concessionária.  Se uma instalação tiver 

Ricardo Bezamat – “Energias renováveis chegam a 
cortar até 90% dos gastos com a conta de energia 

elétrica de sua concessionária”
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um consumo de, digamos cerca de R$ 200,00 
por dia, pode-se devolver até R$ 180,00 por 
dia para a concessionária, injetando a energia 
renovável produzida em sua rede elétrica. En-
tão, tudo aquilo que for produzido será descon-
tado da conta de energia elétrica no final do 
mês”, explicou.

Primeiros passos
O empresário brasileiro ainda enfrenta al-

guns entraves para implantar fontes renováveis 
de energia em seu negócio, o que torna o de-
senvolvimento deste investimento mais lento. 
Os maiores obstáculos financeiros para partici-
pação efetiva de energias renováveis na matriz 
energética do Brasil, de acordo com Bezamat, 
é a criação, pelos bancos oficiais, de linhas de 
crédito com juros baixos com carência de pelo 
menos dois anos e a redução de impostos para 
os equipamentos e para a energia elétrica gera-
da. Outro problema quase sempre encontrado é 
a postura de algumas distribuidoras de energia 
elétrica, que por administrarem todo o proces-
so, desde a análise do projeto até a autorização 
para conexão em sua rede elétrica, tornam o 
andamento do processo longo e burocrático.

Entretanto, para tudo existem os primeiros 
passos. Há três estandartes para tornar uma 
instalação mais eficiente em energia, como: 
Eliminar os desperdícios – Análise das insta-
lações; Comprar melhor a energia elétrica da 
concessionária – Estudo do suprimento energé-
tico e gastar menos energia elétrica sem alte-
rar conforto e Segurança – Ações de eficiência 
energética. “No tocante às ações de eficiência 
energética, essas podem reduzir em até 45% os 
gastos mensais com o insumo energia elétri-
ca”, afirmou Ricardo. De maneira sucinta, ele 
cita algumas das ações de eficiência energética 
com grande viabilidade econômica, bem como 
maior colaboração com o meio ambiente:

• Películas de Controle Solar - Esses projetos 
melhoram o desempenho de qualquer sistema de 
envidraçamento, reduzindo os gastos de energia 
elétrica com a climatização de ambientes;

• Iluminação LED - O uso de lâmpadas LED 
e sensores de presença podem reduzir em até 
60% do que se gasta com iluminação e ofere-
cem até cinco anos de garantia;

• Energia Solar - Projetos para Geração de 
Energia com fontes gratuitas, renováveis e não 
poluentes, com a utilização de painéis fotovol-
taicos e outras tecnologias;

• Grupos Geradores - As aplicações dos gera-

dores abrangem desde a operação em emergên-
cia até sistemas completos para cogeração de 
energia, isto é, utilizar o calor da exaustão dos 
grupos geradores para aquecimento da água.

O consultor acredita que, com os investimen-
tos em projetos de geração de energia limpa, 
em 2040 o País pode chegar a aproximadamen-
te 55% de participação de energias eólicas e 
fotovoltaicas na matriz energética, diminuindo 
assim as construções de grandes usinas hidro-
elétricas que tanto agridem o meio ambiente. 
“Fato que seria de suma importância para um 
desenvolvimento econômico do país mais segu-
ro e consistente, pois as crises do setor energé-
tico que tanto afetam nossa economia, oriun-
das de meses de secas, seriam amenizadas com 
uma matriz energética mais diversificada. O se-
tor hoteleiro certamente será beneficiado com 
a diversidade de nossa matriz energética, prin-
cipalmente pelas opções de compra de energia 
elétrica com menor custo por serem produzidas 
por fontes renováveis”, completou Bezamat.

Com a previsão de queda acentuada de custo 
das placas fotovoltaicas nas próximas duas dé-
cadas, consumidores comerciais, residenciais e 
industriais vão começar a olhar para a energia 
fotovoltaica como uma excelente oportunidade 
para alcançarem independência energética.

Mercado livre de energia
Representando 25% de todo o consumo no 

Brasil, o Mercado Livre de Energia tem sido a 
solução para alguns hotéis no País. Os consumi-
dores com demanda igual ou superior 500 kW 
negociam livremente as condições comerciais do 
seu contrato, como preço, índice de reajuste e 
prazo. No mercado livre, o consumidor tem dois 
tipos de contrato: o de energia, no qual firma 
diretamente com comercializadoras e geradores 
negociando livremente as condições comerciais, 
e o relativo ao uso da rede elétrica, pago às dis-
tribuidoras, cuja tarifa é regulada pela ANEEL - 
Agência Nacional de Energia Elétrica.

A migração para o mercado livre tem sido 
cada vez mais atrativa. Até setembro de 2017, 
o crescimento do número de clientes livres foi 
de 25,4% em relação ao ano completo de 2016, 
de acordo com dados da Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica (CCEE). Para Daniel 
Marrocos, presidente da CPFL Brasil, comercia-
lizadora da CPFL Energia, a economia propicia-
da e a previsibilidade dos custos são os princi-
pais fatores por trás deste crescimento. “Com 
o cenário econômico ainda desafiador para 
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O Brasil deve atrair US$ 300 bilhões em investimentos para geração de energia elétrica até 2040

diversos setores, as empresas têm buscado so-
luções para se manterem competitivas. Com o 
mercado livre, a economia na conta de energia 
é significativa, variando entre 15% e 20% em 
relação ao mercado cativo das distribuidoras”, 
declarou Daniel.

Uma das empresas que tem acordo firmado 
com o fornecimento elétrico oriundo de usinas 
elétricas, térmicas a biomassa, pequenas cen-
trais hidrelétricas e usina solar é a rede per-
nambucana Pontes Hotéis, administradora do 

Mar Hotel Conventions, Hotel Atlante Plaza e 
Summerville Beach Resort.  De acordo com o Di-
retor Executivo do grupo, Luis Guilherme Pontes, 
a economia mensal na rede, representa uma re-
dução média mensal em torno de R$ 60 mil. 
“Através de contrato firmado com a CPFL Brasil, 
comercializadora do Grupo CPFL Energia, nos 
tornamos a primeira rede hoteleira a usar ener-
gia 100% limpa nos três empreendimentos. Co-
meçamos a operar com a energia do mercado 
livre em abril de 2016”, contou o Diretor.
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O investimento realizado na subestação da 
rede foi em torno de R$ 50 mil, obedecendo 
aos projetos técnicos solicitados pela concessio-
nária. “O motivo da adesão ao mercado livre 
de energia não foi apenas o aspecto financeiro, 
que sem dúvida é importante, mas também o 
viés sustentável. Visto que a energia consumida 
é proveniente de fontes alternativas como usi-
nas eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e 
usina solar. Temos orgulho do fato de sermos 
a primeira rede do Nordeste, que temos conhe-
cimento, a operar com energia ‘100% limpa’”, 

comemorou.
Os hotéis tam-

bém trabalham com 
várias vertentes que 
ajudam na redu-
ção do consumo de 
energia. Realizam 
a troca dos equi-
pamentos motores 
dos  elevadores que 
foram substituídos 
por mais eficientes, 
a substituição gra-
dativa da ilumina-
ção por luminárias 
de LED nas insta-
lações e a conclu-
são da substituição 
dos equipamentos 
motores, em geral, 
por modelos novos 
e mais eficientes. 
“Também investimos 
em ar condicionado 
em versões ecofrien-
dly. Todos os nossos 
hotéis estão ope-
rando com 100% de 
energia limpa: Mar 
Hotel Conventions e 
o Hotel Atlante Pla-
za, em Recife, bem 
como, o Summervil-
le Beach Resort, em 
Porto de Galinhas. 
Juntos totalizam 
822 unidades ha-
bitacionais. A torre 
mais recente do Mar 
Hotel, por ter sido 
construída em tem-
pos mais tecnoló-
gicos, possui ainda 
outros mecanismos 
sustentáveis como 

sistema de aquecimento de água via solar e uma 
tecnologia que permite o reuso da água do chu-
veiro em descargas”, destacou Luis Pontes.

O Grupo Rio Quente, controlado pelas hol-
dings Algar e FCL Participações e Investimentos 
S.A., atingiu 47% de economia energética após 
migrar do mercado cativo para o mercado livre 
de energia. A migração, que teve início em ju-
nho de 2016, já apresentou resultados: após a 
mudança, foi observada uma redução no custo 
pago de aproximadamente R$ 1.7 milhão, em 
oito meses, além de eliminar expressivamente 
o consumo de combustível dos geradores de 
dentro da área do complexo, que funcionavam 
de segunda a sexta-feira, em horário de ponta 
(das 18h às 21h) por conta dos custos do mer-
cado cativo, e que, agora, funcionam apenas 
quando falta energia da distribuidora. Quando 
comparados, o ano de 2016 teve um consumo 
de diesel 88% mais baixo que o anterior (foram 
cerca de 201.021,14 litros de diesel a menos). 
O consumo de gases também foi menor e apre-
sentou redução de 492 tCO2e de Gases de Efei-
to Estufa.

O Atlante Plaza, hotel da rede Pontes Hotéis em Recife (PE), 
recebe energia de fontes renováveis a partir do Mercado Livre
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Sob o sol

O projeto de migração para o ACL – Ambiente de Contratação Livre na rede  
Deville durou 180 dias

Além de ser fonte de vida, o sol também é 
responsável pela redução da conta de energia. 
De formas diferentes, ele pode gerar energia 
para iluminar, aquecer e substituir as fontes 
convencionais que geralmente são poluentes a 
longo prazo. Utilizando painéis fotovoltaicos, o 
Portal Torres Hotel, localizado no município de 
Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, inves-
tiu aproximadamente R$ 420 mil no processo.

De acordo com Roniel Lummertz, Diretor do 
Portal Torres Hotel, o processo foi rápido, já que 
era preciso uma solução que fosse fácil finan-
ciar, limpa e sem alterações na estrutura do ho-
tel. “Após o levantamento de uma empresa que 
tivesse experiência no setor e um preço compa-
tível com o mercado, decidimos por implantar 
os painéis. Depois de assinar o contrato, levou 
15 dias para a chegada dos equipamentos e 
três dias para instalação de 210 placas solares. 
Quando completamos um ano da instalação, 
vimos que a decisão que tomamos foi realmen-

Prós e contras
Em tempos de conta de luz alta, as empresas 

buscam alternativas para diminuir gastos. Com o 
mercado livre de energia, a rede de hotéis Deville 
economizou R$ 2,4 milhões em um ano. Desde 
2015, as cores das bandeiras tarifárias anuncia-
das pela ANEEL indicam se a energia vai custar 
mais ou menos em cada mês. O acréscimo pode 
chegar até R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora 
(kwh) consumidos. Se isso já preocupa o pequeno 
consumidor, para as grandes empresas o custo 
na conta final é ainda maior. E muitas delas vêm 
implantando medidas para buscar a eficiência 
energética. “O impacto econômico da mudan-
ça é grande. O consumo de energia elétrica já 
foi nosso segundo maior custo, atrás apenas das 
despesas com folha de pagamento”, comentou 
o Gerente de Manutenção e Patrimônio da Rede, 
Alan Nogueira dos Santos. 

No Brasil, o mercado de energia é dividido 
em duas vertentes. Enquanto no Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR) os consumidores 
compram a energia de empresas estatais, no 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) o consu-
midor tem a liberdade de escolher o melhor for-
necedor, de acordo com o custo-benefício. O 
ingresso nesse ambiente do Mercado Livre per-
mite que empresas recebam energia elétrica por 
matrizes não poluentes.

A rede Deville utiliza energia incentivada, 
gerada a partir de Pequenas Centrais Hidrelé-
tricas (PCHs), proveniente de biomassa, ener-
gia eólica, solar e biogás. Esse tipo de energia 
permite descontos nas tarifas, com valores que 
variam de 50% a 100%. O projeto teve início 
em dezembro de 2015 e durou seis meses até a 
migração completa, em julho de 2016. “A mi-
gração também contribuiu com a simplificação 
das operações, desligamentos de geradores e 

a baixa emissão de gases”, explicou Alan. Oito 
unidades do grupo entraram no projeto que teve 
um investimento total de R$ 470 mil, incluindo 
todas as adequações físicas necessárias.  

Outra mudança com a migração está no 
acompanhamento entre a energia contratada e 
a real consumida. Toda diferença é liquidada na 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE). Essa contabilização é realizada poste-
riormente em uma conta específica utilizada pelo 
Mercado Livre. Hoje a rede recebe duas cobran-
ças: uma da concessionária de energia, pelo uso 
dos sistema de distribuição, e outra pela compra 
e o consumo da parcela de energia.
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O hotel Portal Torres (RS) instalou placas solares e hoje é energeti-
camente autossuficiente

te acertada, pois tínhamos na energia um vilão para a 
empresa e agora é um aliado até no marketing”, contou 
Lummertz.

Antes da instalação dos painéis solares, o hotel já ti-
nha substituído todas as lâmpadas por LED e a lavande-
ria foi equipada com máquinas modernas, pois as que 
tinham eram antigas e com alto consumo de energia. 
“Éramos sempre surpreendidos por aumentos de tarifas 
de energia e impostos. No ano de 2014, tivemos au-
mento de 20% na tarifa mais aumento do ICMS. Com as 
placas, zeramos uma conta média anual de R$ 10 mil”, 
explicou o proprietário do hotel. Ele destaca ainda que a 
iniciativa gerou curiosidade nos clientes sobre a solução, 
promovendo a reflexão no que podem fazer pelo meio 
ambiente, ao mesmo tempo que pagam menos por uma 
diária em um hotel 100% autossuficiente em energia.

Economia visível
Outro empreendimento satisfeito com o uso do sistema 

fotovoltaico é o Hotel Tarobá, situado em Foz do Iguaçu 
(PR). Desde o início da operação do sistema com potência 
instalada de 15900W – agosto de 2016, o hotel reduziu o 
custo de energia elétrica e o apelo de marketing ambiental 
foi direcionado principalmente para os turistas estrangei-
ros. O consumo de energia elétrica evitado foi de 1808,22 
kWh/mês em média, representando uma economia de R$ 
1.100,00 mensais em média. Segundo Mauro Sebastiany, 
Diretor da unidade, no primeiro ano de operação será 

Mauro Sebastiany – “Registramos uma economia 
de R$ 1.100,00 mensais com painéis fotovoltaicos”
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Equipamento de ar condicionado da LG realiza a recupera-
ção de calor rejeitado

possível gerar uma economia próxima de R$ 15 
mil, salientando que este valor é reajustado ano 
a ano, com base no custo do reajuste da tarifa 
de energia elétrica cobrado pela concessionária. 
“Pode-se concluir que a cada ano, a economia 
gerada pelo sistema fotovoltaico é maior, e o re-
torno do investimento é mais rápido”, comentou.

Para contar com o sistema, o hotel investiu 
em torno de R$ 92 mil. O processo se deu atra-
vés da elaboração e submissão de um projeto 
executivo para a distribuidora de energia lo-
cal, a qual tem a responsabilidade de analisar, 
aprovar e homologar o projeto como um todo. 
Na sequência, foram instaladas 60 unidades de 
placas fotovoltaicas de 265W no terraço do edi-
fício através de estruturas metálicas especiais, 
e o inversor, o qual faz a conexão dos painéis 

Sustentabilidade no ar
Buscando uma solução alter-

nativa para economizar com o 
ar condicionado do empreendi-
mento e ao mesmo tempo garan-
tir conforto aos clientes, o Tauá 
Atibaia Resort, localizado no in-
terior de São Paulo, implantou 
um projeto ecológico da LG, que 
ficou responsável pela estrutura-
ção do sistema.

Com proposta elaborada pela 
Termocop, a tecnologia de re-
cuperação de calor foi sugerida 
pois apresenta grande potencial 
para este tipo de requisição, uma 
vez que mantém a climatização 
normal do ambiente e utiliza, 
de forma útil, o calor rejeitado. 
A empresa utilizou o Hydro Kit e 
o Multi V Heat Recovery, que é a 
solução LG para a recuperação 
de calor.

As técnicas de recuperação 
de calor do ar condicionado não 

fotovoltaicos com a rede elétrica do hotel. O 
inversor é o aparelho responsável pelo siste-
ma de proteção e controle, e faz a conversão 
da energia produzida pelas placas, de corrente 
contínua para alternada, atendendo os padrões 
estabelecidos pela distribuidora local, em ter-
mos de tensão, corrente e frequência.

O hotel também conta com um sistema de 
automação para o sistema de iluminação cole-
tiva das áreas comuns do hotel e a maior parte 
das lâmpadas em funcionamento no Hotel são 
do tipo LED. Para gerenciar a eficiência ener-
gética do empreendimento, Mauro explicou que 
os resultados são analisados diariamente atra-
vés de um aplicativo e site com os dados que 
o sistema gera, e assim, acompanham se está 

sendo eficiente, em conjunto com 
outros sistemas que o hotel pos-
sui para aquecimento de água, 
coleta de água da chuva e ou-
tros, de forma a permitir o maior 
rendimento possível entre todos 
os sistemas. “Conseguimos ain-
da detectar possíveis falhas em 
nossos sistemas e sempre prestar 
um bom atendimento aos nossos 
hóspedes”, concluiu o Diretor.
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Energia de back up
A redução no consumo de energia no hotel 

pode ser feita de várias maneiras. Além do uso 
consciente por funcionários e hóspedes, é pos-
sível garantir resultados ainda mais significati-

vos com a instalação de grupos geradores de 
energia. Eles fornecem energia de back up con-
fiável e redução de custos com energia.

Para aplicação com a finalidade principal de 
ter disponível fonte de energia confiável na fal-
ta da rede da concessionária, manter os confor-
tos a partir da disponibilidade de energia elé-
trica para os clientes do hotel na falta da rede 
pode gerar uma impressão positiva marcante. 
Além disso, para hotéis com centros de eventos, 
a disponibilidade de energia de back-up pode 
elevar o valor de locação do espaço.

Quando a busca é por redução com os custos 
de energia, sistemas de cogeração, conciliando 
a geração de energia elétrica através de Grupos 
Geradores a Gás Natural — com reaproveita-
mento dos rejeitos térmicos para produção de 
vapor e/ou água gelada —, é possível atingir 
um custo equivalente da energia muito compe-
titivo, com histórico de projetos com pay-back 
simples inferiores a dois anos. É o que garante 
Augusto Lange Tubino, Engenheiro de Aplicação 
e Vendas Power Systems da empresa Cummins. 
“Estes valores de tempo de retorno e econo-
mia mensal são muito sensíveis às caracterís-

Sustentabilidade no ar

são muito comuns para aquecimento de água 
de banho. No caso do resort Tauá de Atibaia é 
ainda mais incomum, pois, além de utilizar a re-
cuperação de calor para aquecimento da água 
de banho, utiliza também para climatização da 
piscina, economizando ainda mais energia.

O sistema é composto de condensadoras 
Multi V Heat Recovery, com evaporadora do tipo 
parede, para climatização dos quartos; e dois 
modelos de Hydro Kit, um de média temperatura 
e outro de alta temperatura. O modelo de alta 
temperatura, que pode aquecer água até 80ºC, 
é utilizado para banhos. Já o modelo de média 
temperatura, que aquece a água a até 50ºC, é 
voltado para as piscinas, uma vez que para este 
fim é necessária uma temperatura menor, mas 
com maior vazão de água.
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É possível monitorar e interagir com grupos geradores através do celular

ticas operacionais de cada empreendimento. A  
Cummins possui profissionais especializados 
que podem auxiliar na formatação destes ce-
nários para suporte na escolha da melhor solu-
ção”, explicou Augusto.

As condições do ambiente em que o equi-
pamento será instalado é muito importante na 
definição dos componentes do Grupo Gerador. 
Temperaturas extremas, altitude e  maresia po-
dem exigir algumas particularidades na máqui-
na. De acordo com o engenheiro, esta customi-
zação para atender necessidades específicas é 
mais efetiva quando tratada pelo fabricante, pois 
adaptações em campo ou em montadoras po-
dem não atingir o objetivo proposto.

Foi publicada em 2015 pela ABNT a norma 
NBR ISO 8528 – Grupos geradores de corren-
te alternada, acionados por motores alternativos 
de combustão interna, que é uma tradução lite-
ral da correspondente ISO 8528. A norma pos-
sui 13 partes que contemplam todos os aspectos 
construtivos, de segurança, performance e teste 
dos Grupos geradores. “As normas não são de 
caráter de certificação compulsórios por não es-

tarem diretamente vinculadas em uma lei. Assim, 
não há nenhum programa de certificação desen-
volvido para o setor. Porém, o código de defesa 
do consumidor estabelece que é vedado ao for-
necedor colocar no mercado de consumo qual-
quer produto ou serviço em desacordo com as 
normas expedidas pelos órgãos oficiais compe-
tentes. Dessa forma, o cumprimento com normas 
técnicas fornece consistência para o mercado e 
facilita a comunicação e entendimento entre in-
dústria, fabricantes e clientes, além de garantir 
um padrão mínimo de qualidade e segurança 
dos produtos comercializados”, garantiu Tubino. 
A Cummins atende a 100% da NBR ISO 8528 
para toda sua linha de Grupos Geradores.

A empresa possui o sistema PC500 que pode 
monitorar, e até interagir nos Grupos Gerado-
res através da nuvem, podendo controlar sua 
usina, por exemplo, através do celular. Assim 
como todos os principais componentes dos Gru-
pos Geradores (turbocompressores, sistemas de 
injeção de diesel, sistemas de filtragem, moto-
res Diesel, motores Gás, alternadores, contro-
ladores e montagem dos Grupos Geradores) o 
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O Hot Beach Olímpia (SP) recebeu mais de 270 coletores so-
lares e pode gerar 55 mil litros de água quente

mercial, às construtoras e projetistas, além de 
executar e dar todo o suporte aos projetos fe-
chados e em andamento”, conta o empresário. 

Em 2017, a Solis desenvolveu um dos maio-
res sistemas de aquecimento solar do Brasil.  A 
obra foi feita no Hot Beach, em Olímpia, São 
Paulo, e tem capacidade para gerar 55 mil li-
tros de água quente. Foram usados mais de 270 
coletores solares e 11 reservatórios térmicos de 
cinco mil litros. “Esse ano continuaremos atu-
ando fortemente nesse mercado focando de-
senvolver novas soluções para OGP e facilitar 
ainda mais a vida dos hospedes e proprietários. 
Sempre buscando minimizar custos, maximizar 
desempenho e eliminar desperdícios”, finalizou.

Conforto no aquecimento
Quando se fala em “banho de hotel cinco 

estrelas”, logo pensamos em conforto, propor-
cionado pela água na temperatura ideal em 
uma pressão que chega a massagear o corpo. 
Esta é uma comodidade gerada pelo sistema 
de aquecimento solar dos hotéis. Trata-se de 
um investimento econômico e sustentável que 
tem sido a escolha certa pela maioria das redes 
hoteleiras do País. O aquecedor solar propor-
ciona água quente e diminuiu o consumo de 
energia elétrica, já que exclui o uso do chu-
veiro elétrico. A economia que pode chegar a 
R$100 reais mensais por hóspede. 

Pensando na alta demanda de projetos de 
sistemas de aquecimento solar para o tipo de 
empreendimento, empresas do ramo de ener-
gia solar estão se especializando em obras de 
porte elevado, que atendam às necessidades 
das grandes redes. É o caso da Solis Aquece-
dor Solar, de Birigui, interior de São Paulo.  A 
empresa trabalha com aquecimento solar para 
banho e piscina, e atende grandes grupos como 
AccorHotels e Atlantica Hotels. 

Segundo o CEO da empresa, Luiz Antônio 
dos Santos Pinto, só neste ano cerca de 30% 
da produção da empresa foi destinada para 
OGP e boa parte dos projetos foram desenvol-
vidos para hotéis. “Nossa engenharia atua na 
elaboração de projetos com as ART do CREA 
e possui um dos maiores acervos técnicos do 
mercado. Hoje efetuamos mais de 10 estudos 
mensais de OGP dando apoio à equipe co-

Correção de energia
Para garantir custos menores com manuten-

ção dos equipamentos elétricos, a empresa So-
citech criou a solução E³, que otimiza e reduz o 
consumo de energia elétrica em motores de car-
ga indutiva – geladeiras, centrais de ar, máqui-
nas de lavar, bombas de água, etc. Com esse 
aparelho, os equipamentos não são afetados 
pela instabilidade da rede.

O E3 corrige a frequência e a tensão da rede 
elétrica, diminuindo o aquecimento dos cabos 
elétricos. Ele armazena e compacta a energia re-
ativa, devolvendo à rede uma energia corrigida 
e limpa. Além disso, retira da partida do com-
pressor/motor o pico da energia necessário até 
que estabilize, substituindo-a por uma curva de 
aceleração suave, até a sua estabilidade. Através 
da solução, é possível reduzir acima de 20% em 
cada motor instalado e aumentando a sua vida 
útil em mais de 5 vezes pela correção de energia. 

Como as leituras de energia no Brasil são 
feitas por KVA, ao fim de três meses o cliente 
já começa a ter uma redução efetiva em kWh. 
Nos hotéis, a empresa tem registrado uma va-
riação entre 17% a 30% na conta total. De acor-
do com Nuno Bartolo, Diretor da Socitech, a 
redução em manutenção e economia que o E³ 
gera é sensível desde sua instalação, que é feita 
em paralelo para não interromper o circuito de 
energia. “É necessário que as instalações este-
jam em boas condições de manutenção, dentro 
das normativas. Também há critérios no levan-
tamento do projeto, porque fazemos leitura de 
parâmetros de energia em cada local instalado, 
antes e depois”, explicou Bartolo.

sistema PC500 foi desenvolvido e é produzido 
pela empresa.
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Energia solar é limpa e renovável
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Contaminação Cruzada: 
Um dilema das cozinhas 

profissionais
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A simples ação de cortar uma 
carne crua e logo em seguida 
uma pronta para servir, pode ser 
o canal de transmissão de uma 
bactéria para o prato do cliente
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Chegar em um lugar e 
encontrá-lo sujo é, certa-
mente, o pior cartão de 
visitas possível. A primei-
ra impressão é baseada 
inicialmente na limpeza, 
deixando todo o restante 
em segundo plano. Mais 
do que a imagem, isso 
envolve também a saúde 
das pessoas que ali tran-
sitam e trabalham, o que 
torna a prática ainda mais 
importante. A preocupa-
ção com a conservação, 
segurança e limpeza nos 
hotéis é ainda mais exigi-
da por unir estes dois la-
dos. No caso da cozinha, 
isso se torna uma preocu-
pação: um pequeno des-
lize por falta de higiene, 
seja no momento da ma-
nipulação do colaborador 
ou no armazenamento do 
alimento, pode implicar 
em uma série de proble-
mas, entre eles a intoxica-
ção alimentar. 

A manutenção dos 
equipamentos da cozi-
nha do hotel é um dos 
requisitos de extrema 
importância para trazer 
mais segurança no pre-
paro dos alimentos, que 
consequentemente trará 
um funcionamento viável 
gastronomicamente ao 
empreendimento. Atual-
mente, é inadmissível uma 
cozinha moderna não ter 
utensílios de aço inoxidá-
vel nas cozinhas do hotel 
ou ter calçados e unifor-
mes apropriados para as 
diversas tarefas. Tudo isso 
para evitar a temida con-
taminação cruzada, seja 
ela por bactérias ou com 
alimentos que não podem 
ser manipulados juntos, 
como os com e sem glú-
ten, por exemplo.
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A pressão pela entrega dos pratos às vezes pode sobressair às boas práticas
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A contaminação cruzada é uma transferência 
de micróbios patogênicos (causadores de doen-
ça) de um alimento contaminado, este normal-
mente cru para outro alimento, direta ou indire-
tamente. A contaminação cruzada pode ocorrer 
na área de manipulação a qualquer momento, 
como por exemplo, utilizar a mesma faca para 
cortar uma carne crua e em seguida a carne já 
pronta, transferindo microrganismos que fazem 
mal à saúde.

Carnes cruas e vegetais não lavados apre-
sentam grandes quantidades de microrganis-
mos causadores de doenças, por isso se não 
forem manipulados de forma correta (devida-
mente higienizados e com utensílios como faca, 
tabua de corte e vasilhas separados), irão con-
taminar outros alimentos que estão sendo pre-
parados. De acordo com o Ministério da Saúde, 
alimentos crus, como ovos e carnes vermelhas, 
são responsáveis, em média, por 34,5% dos sur-
tos de doenças transmitidas por alimentos que 
ocorrem no Brasil (Anvisa, 2009). É muito im-
portante ter cuidado para que a contaminação 

Danos à saúde

A má higienização dos alimentos ou dos am-
bientes de manipulação dos mesmos podem 
acarretar até em doenças, denominadas DTAs 
– Doenças Transmitidas por Alimentos. Sinto-
mas digestivos (vômitos, diarreia, náuseas) não 
são as únicas manifestações, podendo ocorrer 
afecções extraintestinais em diferentes órgãos, 
como rins, fígado, sistema nervoso central, den-
tre outros. As DTA’s podem ser causadas por: 
bactérias, vírus, parasitas, toxinas, prions, agro-
tóxicos, produtos químicos e metais pesados, de 
acordo com o Ministério da Saúde. A prevenção 
das doenças transmitidas por alimentos baseia-

-se no consumo de água e alimentos 
que atendam aos padrões de quali-
dade da legislação vigente, higiene 
pessoal/alimentar e condições ade-
quadas de saneamento.

A Secretaria de Estado da Saúde 
do Rio Grande do Sul divulgou al-
guns cuidados com a proliferação do 
micro-organismo Escherichia coli (E. 
coli), uma bactéria encontrada na-
turalmente no intestino de humanos 
e de animais. A maioria das cepas 
de E. coli são inofensivas, todavia, 
algumas podem causar graves do-
enças transmitidas por alimentos. A 
transmissão ao homem pode ocor-
rer pelo consumo de alimentos con-
taminados, principalmente carne e 
leite crus ou mal cozidos, e também 
pelo consumo de vegetais crus. O 
controle das contaminações por E. 
coli e outras bactérias patogênicas 
é realizado unicamente através da 
desinfecção dos vegetais que forem 
consumidos crus, utilizando solução 
clorada, e do completo cozimento 
dos alimentos. As medidas de pre-
venção da contaminação de alimen-
tos por E. coli a serem adotadas por 
indústrias e serviços de alimentação 
(restaurantes, lanchonetes, cozinhas 
industriais, entre outros) envolvem 
procedimentos de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos.Henrique Marcolini, Gerente de Alimentos & Bebidas Corporativo da 

Nobile Hotéis

cruzada não ocorra entre os alimentos durante 
o armazenamento e a manipulação. Se não for 
feita a higiene adequada de mãos e utensílios 
entre uma atividade e outra, a contaminação 
também poderá ocorrer.
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Separação na cozinha
Os principais causadores de contaminação 

cruzada na cozinha são os agentes biológicos, 
químicos ou físicos. Eles são decorrentes de di-
versas falhas na cadeia, oriundas de contami-
nação por fungos, bactérias, vírus e parasitas, 
devido manipulação inadequada, matérias-pri-
mas contaminadas, falta de higiene durante o 
preparo, equipamentos e estrutura deficiente, 
além do controle de tempo e temperatura de 
cozimento equivocadas. 

Para evitar tantos problemas, a rede Nobi-
le Hotéis, que tem seu próprio Manual de Boas 
Práticas, instituiu também um tipo de separação 
em suas cozinhas por setores, que consiste no 
recebimento de mercadorias, higienização das 
caixas e monoblocos e higienização do hortifru-
ti com produtos sanitizantes aprovados pela An-
visa. As proteínas são manuseadas na área de 
manipulação e inseridas em embalagens pró-
prias etiquetadas com o dia da manipulação; 
além disso, os profissionais observam o  venci-
mento e nome da proteína.

De acordo com Henrique Marcolini, Gerente 
de Alimentos & Bebidas Corporativo da Nobi-

le Hotéis, as latas e garrafas de bebidas por 
exemplo, também passam por higienização, 
processo implantado em toda rede. “Os mani-
puladores de alimentos e os chefs de cozinhas 
são supervisionados e recebem treinamento de 
uma empresa de segurança alimentar homolo-
gada para aplicarem tais procedimentos. Ou-
tra ação é que os fornecedores de alimentos da 
Nobile recebem a visita do chef de cozinha e 
da nutricionista no local em que são conferidos 
diversos pontos de higiene antes de homologar-
mos com o fornecedor”, explica o Gerente.

Nos hotéis da rede, a entrega de todos os ali-
mentos que necessitam de uma atenção especial 
são recebidos pelo chef de cozinha, que analisa 
as condições de entrega do produto. “Vale lem-
brar que os ovos são conferidos para verificar se 
não estão rachados, e caso ocorra, são retirados 
automaticamente das caixas. Aqueles com boas 
condições seguem para geladeiras ou câmaras 
frigoríficas com observação especial à data de 
validade”, completa Marcolini. Assim que um 
novo funcionário ingressa na rede, o  departa-
mento de RH entrega o manual de higiene e boas 
práticas para cada manipulador de alimentos.
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Do fornecedor ao prato
Se tratando de gerenciamento de alimentos, 

os hotéis de grandes redes podem enfrentar 
prós e contras, comparando com meios de hos-
pedagem independentes. Dentre as vantagens, 
é possível destacar a padronização dos proces-
sos e manutenções de qualidade aplicadas em 
todos os hotéis, o que fortalece os procedimen-
tos que evitam as contaminações. As desvanta-
gens estariam exatamente na grande quantida-
de de alimentos e profissionais envolvidos nos 
processos.

No JW Marriott Hotel Rio de Janeiro, a pri-
meira preocupação é com o fornecedor. Uma 
empresa externa faz auditoria nos fornecedo-
res para con-
firmar se eles 
estão dentro 
do padrão 
exigido. Uma 
segunda ques-
tão que o hotel está atento é com o recebimento 
da mercadoria, se o alimento chega dentro dos 
padrões. Num terceiro momento, o hotel tem 
um procedimento diário de verificação dos re-
frigeradores e geladeiras, se eles estão funcio-
nando bem, se a temperatura é a ideal, etc. 
“Também é muito importante utilizar luvas na 
manipulação dos alimentos. Todos os associa-
dos usam luvas descartáveis e trocam a luva 
entre uma manipulação e outra. Além disso, o 
treinamento constante é essencial para que os 
profissionais entendam a forma correta de uti-
lização e, além disso, todos os procedimentos 
da cozinha são acompanhados diariamente por 
uma nutricionista e um chef. Temos um plano de 
limpeza específico da cozinha e um manual de 
higienização das mãos”, explica o Chef do hotel 
carioca, Thomaz Leão.

No empreendimento, as câmaras frias são 
organizadas separadamente por laticínios, pro-
teínas animais e hortifruti. Outra etapa segui-
da pelo hotel é a organização de prateleiras: 

O Gerente de A&B da Nobile reitera que em 
todas as unidades tem uma nutricionista para 
acompanhamento das operações e um comitê 
de alimentos e bebidas formado por chefs de 
cozinha especializados em implantação e estru-
turação de cozinhas profissionais. “A rede Nobi-
le trababalha no controle de  qualquer risco de 
contaminação desenvolvendo técnicas e formas 
para que nossos hóspedes tenham uma experi-
ência única de gastronomia, com qualidade e 
controle dos insumos manipulados”, concluiu.

carnes cruas nunca devem ser colocadas aci-
ma das carnes cozidas, por conta do sangue 
do alimento que pode escorrer e acarretar na 
contaminação. “Além disso, a política da tábua 
de corte deve ser praticada com muita atenção. 
Alimentos prontos para consumo nunca podem 
ser misturados com produtos crus, nem as pro-
teínas animais entre si. No processo de higieni-
zação, sempre utilizamos sanitizantes específi-
cos para utensílios e alimentos”, contou o Chef. 

Ao se deparar com pedidos de alimentos mais 
sensíveis, como ovos, o hotel atua apenas com 
pasteurizados para estas preparações. De acor-
do com o Chef, ovos in natura garantem-se pela 
rastreabilidade do produto e pela validade do 
próprio produtor. “A cada três dias, recebemos 
ovos in natura, distribuídos em embalagens in-
dividuais, respeitando a validade do produto”, 
complementou. Os frutos do mar geralmente 
precisam de uma temperatura muito baixa, por 
isso, o hotel os mantém frescos, com gelo, den-
tro de uma câmara fria. É trocada a embalagem 
original, feita uma pré-higienização e finaliza-
do com filme plástico. “Sempre respeitamos no 
máximo um dia de validade para esses produtos 
frescos”, destacou. 

Além de todas as práticas, o hotel dá trei-
namentos periódicos específicos para todos os 

associados da cozinha e de alimentos e bebidas 
e possui uma auditoria interna em data inten-
cionalmente indefinida, para que todos os as-
sociados sigam as regras diariamente. “Nunca 
tivemos problema com contaminação por bac-
térias, pois toda nossa atuação é preventiva e 
proativa. Temos um manual e treinamento de 
como nos reportar neste tipo de situação. A se-
gurança alimentar é assunto  de extrema impor-
tância em nossa companhia. A primeira provi-
dência a ser tomada, em caso de contaminação, 
é compartilhar a informação internamente para 
evitar novas ocorrências.  Outra atitude a ser 
tomada imediatamente é fazer o descarte ade-
quado de toda a comida. Sempre controlamos 
a qualidade da água, garantindo que ela passe 
por um filtro com manutenção preventiva, além 
de fazermos a manutenção periódica da máqui-
na de gelo. É importante que todos os procedi-
mentos sejam seguidos de forma consistente”, 
pontuou Leão.

Além do padrão internacional recomendado 

“Temos um manual e treinamento de como nos reportar 
neste tipo de situação. A segurança alimentar é assunto  

de extrema importância em nossa companhia”
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pela rede, o regimento interno de cada proprie-
dade segue a legislação local. Também acon-
tecem auditorias internas que o chef faz junto 
com a nutricionista e auditorias internacionais 
da Rede Marriott.

As grandes vilãs
A maioria das pessoas está ciente de que as 

mãos devem ser lavadas completamente antes 
e depois de preparar o alimento, após ir ao ba-
nheiro ou executar tarefas que a tornam sujas. 
No entanto, uma boa higiene das mãos é mais 
do que apenas uma lavagem em apropriados 
momentos - a maneira como se lava as mãos 
é tão importante quanto. Segundo um artigo 
do Hospital Sírio Libanês, apenas 5% das pes-
soas lavam as mãos corretamente. Ainda que 
se usem os mais diversos equipamentos e altas 

tecnologias, muitas vezes este simples processo 
de higiene pode ser o responsável por evitar 
graves contaminações nos alimentos. 

Ao frequentar os restaurantes, as mãos po-
dem ser as grandes vilãs dos alimentos, e o pe-
gador que ficam em cima da comida são o prin-
cipal transporte dos micro-organismos. Quando 
falamos em contaminação dentro de restauran-
tes, a gravidade aumenta. Devido ao alto grau 
de transmisão pelas mãos na manipulação dos 
pegadores, estes em contato com os alimentos, 
aumentam o espaço de proliferação das bac-
térias contaminando a comida, podendo gerar 
doenças e outras complicações. 

Como solução para este problema, foi de-
senvolvido junto com donos de restaurantes, o 
suporte para o pegador de alimento, que segue 
o padrão da Anvisa com o material de Inox 304, 
totalmente livre de corrosão. Testado e aprova-
do em grandes restaurantes, os suportes servem 
de apoio para os pegadores, ficando ao lado 

Thomaz Leão, Chef do JW Marriott Hotel Rio de Janeiro
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Os suportes para pegadores de alimentos evitam o contato direto das mãos com o alimento

Atenção na refrigeração

dos pratos de alimentos, sendo fáceis e práticos 
de utilizar. “Buscando responder cada vez mais 
às necessidades dos restaurantes nesta área, 
desenvolvi ainda mais três tipos de suportes. É 
a solução para os restaurantes lutarem contra a 
contaminação de alimentos, deixando o consu-
midor cada vez mais protegido”, contou Franz 
Ehlert, criador do suporte que pode ser encon-
trado nas lojas da Di Pratos – Multinox.

A contaminação cruzada faz parte dos ris-
cos relacionados com a segurança alimentar. 
A respeito das câmaras frigoríficas, sugerem-
-se cuidados nas condições de recebimento e 
de separação dos alimentos. Por exemplo: Uma 
câmara de recebimento de hortifruti, cujos pro-
dutos são armazenados nas embalagens em 
que são transportados, e que portanto podem 
estar contaminadas, não é aconselhável estocar 
outro tipo de alimento que seguirá direto para o 
preparo ou para o consumo, independentemen-
te das temperaturas serem compatíveis. Outro 
exemplo são as câmaras para barris de chopp 

que pelas mesmas razões devem ser exclusivas 
para esse fim, conforme explicou João Alber-
to Rodrigues, Diretor de Vendas e Aplicação da 
São Rafael Câmaras Frigoríficas.

Ele afirma que as câmaras de conceito modu-
lar oferecem facilidades nesse sentido, uma vez 
que têm boa flexibilidade na criação de layouts. 
Na concepção do projeto, cuidados adicionais 
devem ser tomados, como por exemplo, em re-
lação às câmaras para lixo orgânico, cujo po-
sicionamento não pode permitir em nenhuma 
hipótese a contaminação dos alimentos, seja 
por questões de movimentação ou de eventuais 
vazamentos. “Para fabricação e desenvolvimen-
to de projetos/implantação de câmaras frigo-
rificas, devem ser observadas diversas normas 
brasileiras. As regras da Anvisa definem pro-
cessos e padrões de equipamentos no intuito de 
garantir a segurança alimentar em todas as eta-
pas, como por exemplo no transporte, conser-
vação, processos produtivos e manutenção de 
alimentos. Entendemos que as leis mais seve-
ras/completas da Anvisa são as do estado e mu-
nicípio de São Paulo”, menciona João Alberto.

Dentre outros aspectos, a portaria da Anvisa 
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2619/11 que dispõe de Boas Práticas de Mani-
pulação cita no item 6.16: “Produtos que exalem 
odor ou que exsudem, frutas, verduras, legumes, 
carnes, pescados e outros produtos crus devem 
ser armazenados em equipamentos diferentes 
dos termicamente processados. Quando da exis-
tência de apenas um equipamento, o armaze-
namento deve ser realizado de forma a evitar 
contaminação cruzada e a migração de odo-
res de um alimento para o outro”. O item 7.22 
acrescenta ainda: “O resfriamento do alimento 
preparado deve ser realizado de forma a mini-
mizar os riscos de contaminação cruzada e de 
multiplicação microbiana. A temperatura do ali-
mento preparado deve ser reduzida de 60°C a 
10ºC em até duas horas. Em seguida, o alimen-
to preparado deve ser mantido em equipamen-
tos de refrigeração, resfriado ou congelado”. 

Segundo Rodrigues, a exigência abrange os 
ultra resfriadores rápidos para processos mais 
seguros e câmaras para manutenção da tem-
peratura dos alimentos que a empresa oferece.

Além da portaria 2619/11 da Anvisa, a São 
Rafael segue as normas CVS 5, RDC 216, RDC 
27521, além de outras normas brasileiras como 
as NBRs e as NRs que são importantes na fabri-
cação/instalação de câmaras frigoríficas para 
que se tenha um equipamento de qualidade e 
seguro. “Sistemas de monitoramento, registro e 
alarmes  estão cada vez mais disponíveis para 
aplicação em câmaras frigoríficas e salas de 
preparo climatizadas, proporcionando maior 
controle dos processos de armazenamento em 
geral. Salas de preparo merecem um cuidado 
especial no que tange a manutenção dos níveis 
adequados de temperatura, troca e velocidade 
do ar circulante bem como facilidades de ma-
nutenção com mínima interferência e risco de 
contaminação”, acrescentou Rodrigues.

Proteção para todos
“Toda pessoa que trabalhe em uma área de 

manipulação de alimentos deve manter uma 
higiene pessoal esmerada e deve usar roupa 
protetora, sapatos adequados, touca protetora. 

A São Rafael fornece câmaras modulares que se posicio-
nam de acordo com o que refrigeram
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A selagem a vácuo de alimentos crus evita o desenvolvimento de microrganismos com o oxigênio

Todos esses elementos devem ser laváveis, a me-
nos que sejam descartáveis e mantidos limpos, 
de acordo com a natureza do trabalho. Durante 
a manipulação de matérias primas e alimentos, 
devem ser retirados todos os objetos de adorno 
pessoal”. Estas são as normas da Portaria SVS/
MS Nº 326 da Anvisa (Art 2º, Item 7.6), que 
preza pela saúde não apenas do cliente, mas 
também do colaborador que pode ser poupa-
do de acidentes de trabalho. O Profissional que 
atua em Cozinhas deve usar o EPI – Equipamen-
to de Proteção Individual adequados, que sejam 
de fácil limpeza e higienização, lavando com 
água, sabão, detergente e ser desinfetado com 
água sanitária ou cloro, minimizando o riscos 
de contaminação.

Pensando nisso, a Soft Works, empresa espe-
cializada em EPIs, produz calçados sob rigoroso 
controle de qualidade, devidamente Certifica-
dos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 
conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 

20.346 e ABNT NBR ISO 20.347 - regras que 
objetivam assegurar  a  segurança dos traba-
lhadores, minimizando sua exposição aos riscos 
Acidente de Trabalho com seus Calçados Poli-
méricos Antiderrapantes Impermeáveis.

Por mais que hajam equipamentos de sucção, 
exaustores, e panelas específicas para cada tipo 
de cocção, uma grande quantidade de partícu-
las evaporadas por óleo durante a fritura de 
alimentos acabam espirrando e caindo no piso, 
tornando-o altamente escorregadio. Para evitar 
os riscos de quedas, os calçados da empresa 
contam com Antiderrapantes com Certificação 
SRC (resistente ao escorregamento em piso ce-
râmico com solução SLC e piso em aço com so-
lução de Glicerol).

O trabalhador deve ser treinado sobre o uso 
adequado do calçado, como limpar, higieni-
zar, fazer desinfecção e ser orientado para a 
importância do Calçado Antiderrapante ape-
nas dentro do ambiente de trabalho, fazendo 
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Segurança na embalagem

A contaminação de pessoas causada através de 
alimentos é uma preocupação mundial. Infelizmen-
te, os alimentos infectados por microrganismos mui-
tas vezes não apresentam alterações em seu chei-
ro, sabor ou aspecto. Além de todos os processos 
básicos de higiene para manutenção das proprie-
dades dos alimentos e o mais distante possível de 
microrganismos, a armazenagem individual segura 
é fundamental. 

Por isso, a Selovac oferece equipamentos de se-
lagem à vácuo que, de modo geral, são de gran-
de auxílio a estabelecimentos hoteleiros que mani-
pulam alimentos constantemente, pois com elas é 

a troca por outro calçado para deslocar-se até 
sua residência, evitando trazer contaminação 
do ambiente externo para o interior da cozinha. 
A empresa oferece vários modelos de calçados 
poliméricos EVA, um material leve, adequado 
para cozinhas, com opções cano baixo, médio 
e alto, e as mesmas qualidades  e tecnologia 

Calçados de EVA são mais leves e adequados para cozinha, 
protegendo também o colaborador

Antiderrapante  “super grip”,  permitindo ao 
empregador escolher o modelo que mais se as-
semelha ao design definido  pela empresa.
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possível atender as demandas 
grandes e específicas - no que-
sito higiene através das boas 
práticas adequadas de mani-
pulação e armazenamento, evi-
tando a contaminação cruzada.

Os equipamentos são pro-
duzidos com aço inox AISI 304, 
que evita oxidação, atende aos 
diversos requisitos de higiene e 
durabilidade, além de seguirem 
a norma NR12. Os alimentos 
embalados a vácuo conservam 
o aroma, a cor, o sabor e de-
mais características próprias, 
estão menos suscetíveis às con-
taminações por microrganismos 
e bactérias em geral e, depen-
dendo do gênero, duram até 5x 
mais tempo do que quando in 
natura.

Alimentos conservados a vácuo mantem sua cor, sabor e características
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Área de lazer dos hotéis: um atrativo que 
fomenta o turismo

Considerando nossos recursos naturais, no Bra-
sil possuimos diversas fontes de entretenimento — 
o que atrai turistas de todo o mundo para nossas 
praias, rios, cachoeiras, vegetação e muitas outras 
belezas. Soma-se a isso a tendência da prática do 
turismo ecológico e da interação com a rica diversi-
dade de flora e fauna que o País oferece. De acordo 
com o Ministério do Turismo, só em 2016, o Bra-
sil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros, que 
puderam conhecer partes do País durante o mega 
evento esportivo (Olimpíadas) que recebeu e que po-
tencialmente voltarão a visitar. E para acompanhar 
os atrativos que cada destino oferece, os hotéis têm 
apostado também em opções de lazer internas, tor-
nando seu empreendimento uma extensão do seu 
entorno. Playgrounds e parques cada vez mais tem 
sido a motivação de escolha das famílias para as 
férias, principalmente dos hóspedes mirins.

Enquanto os Estados Unidos é uma referência em 
grandes parques dentro dos hotéis, no qual Orlando 
e região, por exemplo, tem em seu setor de hospe-

dagem um retorno de US$ 60 bilhões ao ano, de 
acordo com o Visit Orlando (órgão oficial do turismo 
da Flórida), o Brasil está caminhando para alcançar 
este patamar. O País ainda enfrenta entraves de altos 
impostos para importar equipamentos e brinquedos 
que geralmente são fabricados na América do Norte, 
principalmente no Canadá, o que dificulta a aposta 
neste tipo de negócio. 

Mesmo assim, o setor de parques temáticos e 
aquáticos está em alta no Brasil. Isso é visível com o 
investimento crescente em parques dentro de resorts, 
como nas cidades de Rio Quente (GO), Foz do Igua-
çu (PR), Aquiraz (CE), São Pedro e Olímpia (SP). Para 
aprimorar a experiência dos usuários, os playgrou-
nds também são uma opção de entretenimento mais 
acessível e adaptável ao porte do empreendimento, 
gerando assim um retorno de maior ocupação nas 
altas temporadas e um atrativo a mais que pode pe-
sar na hora da escolha do local para passar as fé-
rias. Além disso, o Brasil tem cada vez mais opções 
de brinquedos e atrações de fabricação nacional que 
facilitam o processo.

Investir no entretenimento das crian-
ças com playgrounds e também dos 
adultos através de parques temáticos 
alavanca o faturamento e ainda atrai 
turistas estrangeiros 
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O espaço Kids at Play dos hotéis Windsor é montado na alta temporada e atende grande demanda no Rio de Janeiro

Playgrounds e parques: um complemento
No Brasil, os parques em hotéis e resorts tem sido 

uma forma de fomentar ainda mais a venda de con-
do-hotéis e empreendimentos fractional (propriedade 
compartilhada). Face ao sucesso atingido pelo Rio 

Carlos Mauad – “O Parque Aquático além de 
melhorar a ocupação do resort, tem mostrado 
que é um importante diferencial para vendas de 

produtos imobiliários”

Quente Resorts, Beach Park, entre outros, há uma 
motivação geral em implantar parques aquáticos em 
resorts em operação e de novos empreendimentos já 
serem projetados como esses. É como avalia Carlos 
Mauad, arquiteto responsável por diversos projetos 
de parques aquáticos no Brasil, como o Hot Park, no 
Rio Quente Resorts (GO); Enotel Acqua Club em Por-
to Galinhas (PE); Hot Beach em Olímpia (SP); Mabu 
Parque Aquático, em Foz do Iguaçu (PR); Costa do 
Sauípe Parque Aquático (BA); Pratagy Parque Aquá-
tico, em Maceió (AL) e Acqualand Parque Aquático, 
em Salinópolis (PA) — os últimos quatro em fase de 
implantação.

Segundo Mauad, o potencial brasileiro para este 
negócio é grande, pois o “casamento resort com par-
que aquático” tem resultado no fortalecimento destes 
produtos de lazer. “Um completa o outro. Não só no 
Brasil, pois recentemente em visita a um dos fabrican-
tes de equipamentos aquáticos no México, nos foram 
apresentados vários projetos de Parques Aquáticos a 
serem implantados em Resorts em operação no Ca-
ribe e principalmente em Cancun. Nota-se também 
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que, além de melhorar a performance ocupacional do resort, 
o Parque Aquático tem mostrado que é um importante dife-
rencial para vendas de produtos imobiliários. São cases de 
sucesso o Hot Beach Olímpia, Mabu Foz do Iguaçu, Aqualand 
em Salinópolis, entre muitos outros”, comentou Mauad.

Para conceber um parque, o arquiteto explica que inicialmente 
se analisa a disponibilidade de área, de preferência junto ao re-
sort, que permita tal implantação (entre 8,00 m² a 14,00 m² por 
pessoa, dependendo da topografia e ou restrições ambientais). 
Depois, os Recursos Financeiros, uma etapa que tem sido solu-
cionada com a venda de produtos imobiliários como o Fractional. 
Neste cenário, pode-se pensar que os playgrounds ficam de lado 
mediante aos atrativos de um parque temático dentro do resort, 
mas segundo o arquiteto, um complementa o outro. “É importan-
tíssima a área para crianças como parte de um Parque Aquático. 
Estes espaços estão cada vez mais sofisticados e contam com es-
truturas próprias de alimentação, lojas, banheiros infantis com 
espaço da mamãe, etc. São praticamente um parque dentro de 
um parque”, destacou.

Segundo ele, áreas como estas aumentam significamente o 
leque de atividades de lazer e entretenimento. Os playgrounds 
e os parques temáticos abrangem as faixas etárias de 2 a 80 
anos, e cada vez mais estão acessíveis para pessoas porta-
doras de necessidades especiais. “Se bem planejado, o proje-
to do parque permitirá que clientes que não estão interessadas 
nas atividades e agitos que um parque proporciona possam 
usufruir somente das áreas de lazer do resort que são menos 
agitadas. Agrega também novas receitas financeiras, ou seja, 
aumento no consumo per capta”, elenca o arquiteto.

Foco nas crianças
Para famílias com crianças, as férias escolares são as maio-

res oportunidades de viajar. O grande desafio é achar hotéis 
que estejam verdadeiramente prontos para receber tanto os 
adultos como os pequenos. Além disso, mesmo com a tecno-
logia totalmente presente na vida da chamada geração Z, as 
crianças sempre gostam de interagir com as outras e se movi-
mentar muito enquanto brincam. Pensando nisso, a Windsor 
Hotéis oferece o Kid´s Club, espaço exclusivo com diversão 
para crianças de 0 a 12 anos. As crianças que estiverem nes-
se clubinho podem ficar na piscina de bolinhas, jogar vídeo 
game ou participar de brincadeiras lúdicas, como a oficina 
de pintura. A atividade, que conta com a ajuda de monitores 
e recreadores, funciona sem custos adicionais para hóspedes 
e clientes do restaurante. “O Kid´s Club é uma forma de dei-
xar nossos hotéis ainda mais acolhedores para as crianças. 
E como a atividade já fez muito sucesso em datas comemo-
rativas, como o Dia das Crianças, reativamos o clubinho nas 
férias, inclusive nas festas de Natal e ano novo”, explica Kátia 
Araújo, Gerente de Eventos da Windsor Hotéis.

Participam do Kid´s Club as unidades Windsor Leme, 
Windsor Florida e Windsor Excelsior, localizadas na Zona 
Sul do Rio de Janeiro, e Windsor Barra e Windsor Marapen-
di, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.
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Complexo de lazer
A cidade de Águas de São Pedro, no interior de São 

Paulo, possui um clima quente na maior parte do ano. 
Assim, a primeira coisa que vem a mente de quem 
está na cidade é uma refrescante piscina. É exatamen-
te isso o que acontece no Grande Hotel São Pedro, 
Hotel-Escola do Senac situado no município. O local 
dispõe de quatro piscinas que sempre foram muito 
frequentadas pelos hóspedes, em sua maioria famí-
lias. De olho neste nicho, o hotel enxergou a oportu-
nidade de criar um espaço diferenciado e implantou 
um parque aquático que completa os mais de 7 mil 
metros quadrados de área do complexo de lazer e 
esportivo do Grande Hotel São Pedro, que englobam 
também academia, ginásio poliesportivo, área de 
convivência exclusiva para atividades de lazer, pista 
de cooper, academia ao ar livre, quadras de tênis e 
campo de futebol society.

De acordo com Marcelo Picka Van Roey, Coorde-
nador Geral dos Hotéis-Escola Senac, toda nova área 
de lazer e esportiva do Grande Hotel São Pedro, in-
cluindo o parque aquático, trouxe mais atratividade 
e novas experiências, com exclusividade, aos hóspe-
des. “Percebemos que o novo espaço ampliou a vi-
sibilidade para muitos novos hóspedes”, afirmou o 
Coordenador. Todos os equipamentos e brinquedos 
do parque aquático são importados: os tobogãs e 
brinquedos foram produzidos no Canadá, o piso da 

Parque aquático do Grande Hotel  São Pedro (SP) foi inaugurado em 2016 como extensão da área de piscinas

área alagada foi produzido na Holanda e em Portugal 
com tecnologia de ponta utilizada nos parques aquá-
ticos da Disney, nos Estados Unidos. Para trazê-los ao 
empreendimento paulista, foram cumpridos todos os 
processos e exigências para a importação.

O parque aquático foi desenhado para todas as 
idades se entreterem e refrescarem. Na área, existem 
tobogãs e brinquedos que estimulam a diversão infan-
til e interação familiar. “Para o conforto e segurança, 
trouxemos um piso especial, antiderrapante, térmico 
e macio para as brincadeiras. A instalação desse es-
paço considerou conceitos de sustentabilidade como, 
por exemplo, o uso de lâmpadas de LED, sistemas 
de controle de vazão nos lavatórios e vasos sanitá-
rios, reaproveitamento de água pluvial para reuso no 
parque, além de utilização de iluminação natural e 
gás ecológico no sistema de ar condicionado nos am-
bientes de lazer” explicou o Coordenador. Totalmente 
acessível para hóspedes portadores de necessidades 
especiais, os espaços secos e molhados contam ainda 
com plataforma e rampas de acesso.

Em relação à segurança, o parque dentro do ho-
tel em Águas de São Pedro cumpre todas as exigên-
cias técnicas, de manutenção, de segurança e tam-
bém normas indicadas pelos órgãos responsáveis. 
“Em especial no Parque Aquático, por ser uma área 
molhada, intensificamos nossa atenção desde a es-
colha de materiais específicos, como é o caso do piso 
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antiderrapante e brinquedos, até 
a implantação dos procedimentos 
extras de manutenção e limpeza 
semanais. Além das inspeções téc-
nicas mensalmente realizadas por 
especialistas em segurança”, expli-
cou Marcelo.
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Hotibum, atração do Hot Park do complexo Rio Quente Resorts (GO), recebeu investimento de 
R$ 12,5 milhões

Uso misto
Com a oportunidade de abrir 

o primeiro parque na região das 
águas quentes de Goiás, aprovei-
tando a água corrente e termal na-
tural da cidade, o Grupo Rio Quente 
investiu em um amplo complexo de 
lazer, hoje, uma referência no País e 
na América Latina. A construção do 
Hot Park foi iniciada 33 anos após 
a fundação da então Pousada do Rio Quente devido 
ao aumento da procura pelo local e da necessidade 
de entreter os hóspedes com algo além das oito pisci-
nas do Parque das Fontes. Instalado em uma área de 
55 mil m², o parque transformou um empreendimento 
hoteleiro em Caldas Novas, em um complexo de entre-
tenimento com 497 mil m² de área.

Gerente Geral de Experiência Entretenimento do 
Grupo Rio Quente, Fernando Abreu conta que ter um 
parque aquático foi uma escolha natural para o Grupo 
Rio Quente, que já caminhava em direção ao modelo 
de mixed use, no qual as unidades de negócios pro-
movem uma sinergia contínua entre si, potencializando 
seus resultados. “O Hot Park entrou como o braço de 
entretenimento do complexo hoteleiro em um momen-
to que a única opção vista pelo Grupo era crescer. O 
lugar foi muito bem recebido pelos visitantes do parque 
e hóspedes do resort, o que acarretou na primeira am-
pliação já no ano 2000. Em julho de 2016, o Hot Park 
obteve o recorde de visitantes de toda a sua história, 
com 88 mil pagantes”, mencionou o gerente. 

Para Abreu, o mercado ainda está descobrindo as 
possibilidades de experiências turísticas que o Brasil ofe-
rece. Neste contexto, a constante inovação das atrações 
do Hot Park garante a alta taxa de retorno dos clientes 
fiéis do local e abre as portas para as famílias que ainda 
não conhecem o Rio Quente Resorts. “Uma coisa bene-
ficia a outra. Este é um dos projetos de desenvolvimento 
do nosso potencial e do Plano 2020, que objetiva dobrar 
o faturamento do grupo até lá”, acrescentou. 

Sob investimento de R$ 12,5 milhões, o grupo inau-
gurou no final de 2015 o Hotibum, uma mega estrutu-
ra vinda do Canadá com 5.400 m² de área total, com 
duas piscinas, oito toboáguas, um balde com 12 metros 
e 221 itens interativos. Segundo Fernando Abreu, os al-
tos encargos tributários que o Brasil tem dificultam os 
investimentos em novas atrações. Por outro lado, ele diz 
que o empreendimento não pode deixar de pensar em 
inovação, em deixar o parque sempre atrativo e moder-
no. “No caso do Hotibum, houve um apoio do Ministério 

do Turismo e da Camex (Câmara de Comércio Exterior) 
e tivemos uma isenção de imposto de importação em 
torno de 20% de um pacote de R$ 50 milhões, compar-
tilhado entre outros empreendimentos do País que tam-
bém foram beneficiados com essa isenção e trouxeram 
novas atrações para seus parques”, explicou.

Elaborar um projeto de arquitetura que considere o 
uso eficiente de energia, da água, de materiais certifi-
cados e renováveis, o aproveitamento das condições 
naturais locais, a qualidade ambiental interna e externa 
da edificação, entre outros critérios, são parte de um 
processo com uma infinidade de variáveis, de modo 
que existem diferentes soluções para cada obra. No 
caso do grupo Rio Quente, isso sempre foi uma preo-
cupação, dada as suas proporções. “Sabemos que não 
há como construir sem causar impacto, mas é possível 
traçar diretrizes que possam nortear arquitetos, enge-
nheiros e construtores a minimizar os danos e contri-
buir para um futuro melhor. Estamos sempre imple-
mentando soluções de acessibilidade em todo parque 
garantindo a mesma experiência, conforto e segurança 
para todos nossos clientes. Destacamos a participação 
do parque no evento Dia Nacional da Pessoa com De-
ficiência em Parques – reforçando a inclusão no com-
plexo”, complementou Abreu.

O grupo considera fazer ampliações e já definiu um 
cronograma de implantação de novos projetos. Depois 
da inauguração do Hotibum, o resort recebeu outro 
parque chamado Eko Aventura Park, para todas as ida-
des. O local oferece atrações como quadriciclo, rafting, 
tirolesas, airsoft, arco e flecha, entre outros, em uma 
área de 89 mil m² próximo ao Hot Park. “Somos um re-
sort com parque, pois o nosso core business é hospita-
lidade. Porém, nosso modelo é o mixed use, sendo que 
todas as unidades de negócio colaboram igualmente 
para o resultado do grupo. Pesquisas comprovam que 
o Hot Park é um grande diferencial para a decisão de 
aquisição de pacotes nos hotéis do complexo”, afirmou 
o Gerente.  

Segundo Abreu, os investimentos com novas atra-
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ções têm payback médio de 5 anos, porém, além do 
retorno financeiro por meio do aumento de visitantes, 
esses investimentos são fundamentais para manter a 
atratividade do parque no longo prazo e reter os atuais 
clientes. Apesar das altas taxas de impostos de impor-
tação das atrações, que demandam um grande inves-
timento que poucos querem fazer, muitos players estão 
aos poucos entrando neste setor.

Além de sua grande estrutura no estado de Goiás, 
no último ano o Grupo Rio Quente também investiu 
na aquisição de outro complexo de lazer na Bahia: o 
Costa do Sauípe Resorts. Com esta compra, a empresa 
dobra seu tamanho e se torna um dos maiores gru-
pos nacionais do segmento, oferecendo ao turista duas 
opções de complexos de lazer e convenções: uma de 
praia, na Bahia, e outra de campo, em Goiás.

A negociação agrega ao portfólio do Grupo mais 
seis hotéis, com 1.564 apartamentos, além de estrutu-
ra para eventos de 40 salas (3.900 m²) e uma arena 
(5.125 m²) que acomodam 3.500 pessoas. A aquisição 
contemplou ainda as 15 quadras de tênis, a área kids 
(4.000 m²) e a Vila Nova da Praia. Com a compra, o 
Grupo passou a contar com 12 hotéis e mais de 2.700 
unidades habitacionais. Para 2018, o grupo prevê fatu-
rar R$ 675 milhões, sendo R$ 240 milhões provenien-
tes da operação de Sauípe.

Atrações Diversas
Numa área de 92 alqueires na cidade de São Pedro, 

interior de São Paulo, está instalado um dos maiores 
parques aquáticos do Brasil: o Thermas Water Park. São 
milhões de litros d’água espalhados por 11 piscinas, 
rampas de boias, toboáguas, piscinas de água quente 
e outra com ondas. Além de restaurantes, há lanchone-
tes, playground, quiosques com churrasqueiras, lago, 
pesqueiro, mini-fazenda com animais exóticos, trilhas 
ecológicas, área de camping, acantonamento, chalés, 
quadra de areia, campos de futebol e estacionamen-
to. Completam as atrações as exposições permanentes 
‘Era Pré-Histórica’, ‘Era do Gelo’, ‘Insetos gigantes’ e 
‘Gigantes do Fundo do mar’. Para este ano, já estão 
previstas a inauguração de um novo parque infantil e 
um balneário dentro de um vulcão.

E o que faltava para deixar este empreendimento de 
lazer completo será entregue em três anos. O Grupo J. 
Andrade, responsável pela gestão do empreendimen-
to, vai construir um resort para oferecer um complexo 
com diversos serviços aos visitantes da cidade, que até 
então se hospedavam em hotéis e pousadas parceiras 
na região – São Pedro, Águas de São Pedro e Piracica-
ba. O Thermas São Pedro Park Resort inicia as obras 
em janeiro de 2018 e terá 465 unidades habitacionais.
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Uma das 11 piscinas do Thermas Water Park São Pedro (SP)
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Brinquedos da Speed Kids tem fabricação 100% nacional e manutenção periódica

Investimento no hóspede
Especialmente em resorts, em que os clientes geral-

mente se hospedam em férias ou para lazer, as áreas 

Numa área de mais de 31 mil m², serão construí-
dos quatro prédios de cinco andares, com apartamen-
tos mobiliados de 42,63 m² cada, com quarto, cozinha, 
sala e banheiro. Além disso, numa área de lazer deste 
espaço haverá lobby, restaurantes, parques aquáticos 
para adulto e crianças, ofurôs, espaço kids, playground, 

academia, sauna, SPA, bar, lojas, cinemas, salão de jo-
gos, mirante e piscina coberta e aquecida.
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Alain Baldacci – “Quanto maior 
o mercado de turismo num País, 
mais competitivos tem que ser 

os empreendimentos”

de entretenimento com 
playgrounds e parques 
auxiliam na maior sa-
tisfação dos usuários, 
pois nem sempre as 
atividades externas 
podem preencher to-
talmente o tempo des-
sas pessoas. Isso aca-
ba propiciando maior 
comodidade durante 
a estadia no equipa-
mento hoteleiro. Alain 
Baldacci, Presidente do 

SINDEPAT – Sistema Integrado de Parques e Atrações Tu-
rísticas e do parque aquático Wet’n Wild, acredita que o 
aspecto financeiro não deve ser a primeira consideração 
do empreendedor hoteleiro, pois essas atividades não 
devem representar um custo extra ao hóspede e sim, 
um serviço complementar de aumento de satisfação dos 
clientes. “Eles darão o retorno de mercado ao empreen-
dimento pela difusão do contentamento pela experiên-
cia positiva que obtiveram naquele local, aumentando 
o prestígio e reconhecimento do resort no mercado”, 
apontou.  

Para Baldacci, quanto maior o mercado de turismo 
num País, mais competitivos tem que ser os empreendi-
mentos. Assim, quanto mais competitivo é o mercado, 
mais criativo deve ser o empreendedor e maior investi-
mento deve aplicar na diferenciação do seu equipamen-
to em relação a concorrência. “Logicamente, o Brasil 
ainda não está no nível de concorrência do que os mais 
avançados mercados do mundo e por isso não tem uma 
quantidade de hotéis e resorts com estruturas de lazer 
tão sofisticadas quanto em alguns países do exterior. 
Mas, para nosso próprio mercado, creio que as ofertas 
existentes são de boa qualidade, tendo alguns poucos já 
atingido níveis internacionais”, avalia Baldacci.

Para auxiliar no problema dos altos impostos e taxas 
de importação de equipamentos de lazer, o SINDEPAT  
tem conseguido avanços junto ao Ministério do Turis-
mo para diminuir o impacto, até mesmo no âmbito do 
próprio Mercosul. Segundo Baldacci, o MTur tem sido 
muito receptivo e verdadeiro parceiro do setor na tenta-
tiva de resolver esse assunto de excesso de impostos de 
importação. Como tendências para um futuro próximo, 
os brinquedos deverão incluir interatividade como dife-
rencial, incorporando os avanços tecnológicos em suas 
estruturas, de acordo com Baldacci.

Certificação e Manutenção
O hotel dispor de uma área de lazer específica para 

as crianças como os playgrounds, é sinal de tranquilida-
de para os pais. Mas esse sossego só estará garantido se 
a estrutura em que seus filhos estiverem entregues seja 
segura. O Inmetro abriu em 2014 uma consulta pública 
sobre o regulamento técnico da qualidade de brinque-

dos, incluindo playgrounds. Mas o assunto não avançou 
sob o argumento de que grande parte dos problemas 
dos brinquedos dá-se por falta de manutenção, supervi-
são ou instalação inadequada. 

Uma das normas de segurança vigente no Brasil é a 
NBR16071/12 da ABNT, que certifica que o brinquedo é 
seguro. Contando com essa garantia, a empresa Speed 
Kids, que fabrica e comercializa brinquedos de play-
grounds possui também um laudo de certificação expe-
dido por laboratório credenciado pelo Inmetro. “Nossas 
equipes são treinadas com o compromisso de garantir 
segurança, qualidade e diversão em todos os aspectos 
da concepção, fabricação e instalação do playground”, 
explica Susy Rodrigues, Diretora da Speed Kids.

Com fabricação 100% nacional, o cliente tem a se-
gurança de saber com quem está negociando. Os play-
grounds Speed Kids são totalmente modulares, sendo 
projetados de acordo com a necessidade de cada em-
preendimento, com base na faixa etária, orçamento e es-
paço disponível. A empresa oferece opções para áreas 
externas, internas e molhadas: Linha Premium para áreas 
secas, Linha Acqualoco específica para piscinas e o lan-
çamento dos Sprays Parks que são equipamentos avul-
sos com componentes interativos que espirram água. A 
empresa também oferece uma assistência em todas as 
etapas da negociação com o cliente. Desde o projeto até 
o pós venda. “Como somos uma empresa totalmente na-
cional, em caso de necessidade de reposição de peça, a 
mesma é praticamente imediata, pois nossa prioridade 
é sempre atender nossos clientes com rapidez e eficiên-
cia, visando sempre a satisfação dos mesmos. Além dis-
so, oferecemos o serviço de “Manutenção Periódica” que 
pode ser acordada entre as partes”, explica. A empresa 
já forneceu para empreendimentos hoteleiros como Club 
Med RJ e BA; Cana Brava resort (BA); Malai Manso Resort 
(MT); Gran Oca Maragogi (AL), entre outros.

Proteção durante o lazer
Além de ornar com o ambiente, os itens utilizados em uma 

área de lazer devem fornecer conforto e segurança. Para ofe-
recer proteção solar durante o período de diversão no hotel 
ou resort, a empresa Wupa oferece ombrellones que  se ali-
nham ao empreendimento. A companhia, que segue normas 
europeias de qualidade, também proporciona um serviço de 
pós-vendas com assistência técnica. A empresa propõe um 
determinado produto de sua linha través da associação e in-
teração com os arquitetos responsáveis pelo projeto da área 
que se destina. 

A Wupa fornece uma linha especialmente desenvolvida 
para atender regiões que possuem grande incidência de even-
tos. Dentre os empreendimentos, está o Grand Oca Marago-
gi Resort, hotel localizado na beira mar e na qual apresentava 
grandes problemas com quebra de ombrellones devido aos 
fortes ventos da região. A empresa implantou o ombrellone 
TSII, com resistência para até 80 km/h. Atualmente, o hotel 
possui 120 ombrellones.

Os produtos são fabricados com materiais 100% recicláveis 
de fácil transformação, além das estruturas serem de alumínio 
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e as coberturas fabricadas 
com tecido em poliéster. 
Para agregar facilidades, 
praticidade e inteligência na 
utilização desses produtos, a 
motorização e automação 
nos toldos é uma das ten-
dências no mercado. Nos 
ombrellones, as cores e o 
design aliado com a quali-
dade são os destaques para 
tornar a área de lazer um 
espaço confortável e de in-
tegração das pessoas. 

Ombrellones são importantes para proteção contra raios solares

Funcionalidade e beleza
 Ter uma piscina no ho-

tel já não basta para atrair 
hóspedes que buscam por 
lazer. Os empreendimentos 
tem notado a necessidade crescente de implantar novos e 
diferentes atrativos nesta área, considerando que muitos dos 
clientes querem aproveitar o momento para tirar muitas fotos 
e publicar nas redes sociais. Além da diversão no momento, 
o hotel ou resort deve também considerar que a beleza deste 
espaço contará muito para a divulgação espontânea de seu 
negócio.

Para o engenheiro Antônio Carlos, com mais de 35 anos 
na área de projetos e construções de piscinas e parques aquá-
ticos, a medida que casais jovens com crianças têm maior 
acesso as viagens internacionais,  principalmente para os 
parques temáticos e aquáticos de Orlando, por exemplo, os 
hotéis brasileiros precisam oferecer opções de entretenimento 
mais modernos aos hóspedes, e as áreas aquáticas com brin-
quedos aquáticos são os melhores atrativos e valorizam mais 
o empreendimento. “Todos os parques americanos tem uma 

área molhada para crianças de 0 a 10 anos, do tipo spray 
deck com brinquedos interativos e sprays de água que não 
oferecem nenhum risco e perigo às crianças. Por isso, as em-
presas de brinquedos aquáticos estão investindo muito nesta 
linha. Mas infelizmente não temos muitas opções nacionais de 
brinquedos aquáticos interativos, mas temos uma capacida-
de muito grande de desenvolver projetos e construir parques 
aquáticos modernos”, acredita.

Depois de definir a pretensão e capacidade de investimen-
to, o engenheiro explica que a concepção de um bom parque 
aquático ou uma área moderna aquática para um comple-
xo hoteleiro começa com a primeira etapa sendo elaborado 
por um arquiteto especializado ou empresa especializada, 
um projeto master plan personalizado. “O que mais atrai o 
público é uma tematização tropical, como se o usuário esti-
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vesse saindo de uma selva de pedras e indo para uma ilha 
paradisíaca. A segunda etapa, a mais importante, é a que vai 
definir o custo executivo, a vida útil e o custo operacional do 
empreendimento, que é contratar uma empresa especializa-
da na execução de projetos técnicos e construção de parques 
aquáticos e instalações de brinquedos aquáticos”, explicou.

Segundo ele, essa etapa é a mais importante porque mui-
tos empreendimentos acreditam que construindo com mão 
de obra própria ou local será mais barato. Mas isso é o prin-
cipal fator de custos altos, erros graves de execução e um cus-
to muito alto operacional, que vai consumir o lucro durante 
a operação. “Uma empresa especializada para a execução 
aparenta ter um custo alto inicial, pois ela dimensiona todos 
os custos reais do início ao fim do empreendimento, sem ma-
quiar vários serviços e obras que não aparecem em proje-
tos.O parque aquático nunca deve ser totalmente construído. 
É sempre preciso deixar algumas áreas para ampliação e ins-
talação ou construção de novas atrações a cada um ou dois 
anos”, indica Antônio Carlos.

A terceira etapa vem após a construção, que é a mão 
de obra adequada para a operação que precisa ser  trei-
nada e capacitada para atuar, tanto nas áreas recreativas 
quanto nas áreas técnicas e de manutenção preventiva. 
Cada tamanho de piscina ou parque aquático deverá ha-
ver um estudo para dimensionar a quantidade e o tipo de 
funcionários necessários.

Modernidade à vista
Dentre os projetos que a Construtora Conref – Engenharia 

de Piscinas  participou no Brasil, como a construção e instala-
ção do maior complexo infantil de brinquedos Spray Deck in-
terativo no Beach Park em Fortaleza, em 2010 (o Aquacirco), o 
Matsubara de Maceió, Pousada dos Pirineus, Wet’ n Wild, Par-
que Aquático de Avaré e outros, o engenheiro Antônio Carlos 
destaca o Hot Beach de Olímpia (SP) como o parque aquático 
mais moderno, projetado com a mais alta tecnologia no Brasil 
e que foi finalizado em maio de 2017.

Área projetada pela Conref – Engenharia de Piscinas

No empreendimento do interior paulista são mais 12 mil 
m² de áreas molhadas, com piscinas de ondas duplas inte-
gradas a uma praia de areia de mais de 6 mil m² e uma 
vasta área infanto juvenil, a piscina de rio lento mais rápida do 
Brasil, toboáguas, brinquedos interativos, half pipe, vestiários e 
banheiros modernos, áreas de A&B em todo o parque, bares 
aquáticos, tematizações modernas de rochas artificiais, e uma 
área vip na ilha do rio lento com um bar restaurante e ban-
galôs dentro de um grande espelho d’água com atendimento 
VIP e podendo ser alugada para festas e confraternizações.

O parque conta com um moderno sistema de monitora-
mento informatizado, podendo saber no monitor do com-
putador todos os comportamentos de cada moto bomba do 
parque, acionar cada uma e cada tipo de ondas. O sistema 
hidráulico moderno com sistema de tratamento com gerador 
de cloro mantém a água sempre limpa e cristalina com sis-
tema de circuito fechado e direcionado de aquecimento. Uti-
lizada uma ou duas vezes ao dia, a injeção de água quente 
do poço termal economiza consideravelmente o uso da água 
quente. “Hoje estamos construindo o segundo mais moderno 
parque aquático do Brasil com água termal - o Blue Park do 
Mabu Resort em Foz do Iguaçu (PR) - , o qual terá um dos 
maiores brinquedos aquáticos interativos instalado e os únicos 
toboáguas triplo com cabine. Terá uma das maiores piscinas 
de ondas já executadas com praia de areia, rio lento,  piscinas 
infantis spray deck e uma vasta área de A&B e lojas”, contou 
Antônio. 

A Construtora Conref – Engenharia de Piscinas também 
está desenvolvendo projetos para parques a serem construí-
dos no Pará (Aqualand); no Nordeste, o Costa do Sauípe; no 
Centro Oeste, o Bali Water Park e outros menores e no Sul, em 
Gramado e muitos outros. “Com os investidores construindo 
hotéis e resorts na modalidade de cotas imobiliárias, facilitou 
a execução dos empreendimentos, mas é preciso ter um di-
ferencial para atrair um grande público e mantê-lo com alto 
astral. Além de atrair famílias para a compra do empreendi-
mento, um parque aquático moderno poderá ser operado de 
forma independente, na modalidade de day use e venda de 
passaportes”, declarou o engenheiro.
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