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a dia da operação de seu hotel.

A matéria principal que destacamos é a regula-

mentação da lei de multipropriedade que é a principal
alavanca dos negócios na hotelaria brasileira com cerca de R$ 16 bilhões em investimentos nos últimos anos.

E um dos destaques dessa indústria é a WAM Brasil que
tem apenas cinco anos de atividades, mas já contabi-

liza mais de 150 mil contratos comercializados sendo,
19 empreendimentos vendidos e sendo vendidos, nove
empreendimentos vendidos e entregues, mais de R$ 8
bilhões. Com esse portfólio, a empresa expande a atuação em Orlando (Estados Unidos).

Outras matérias especiais de grande interesse da

hotelaria estão apresentadas nessa edição, a primeira
do ano de 2019 que inicia com uma boa expectativa

que a economia terá uma grande recuperação. Uma
ótima leitura a todos.
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CRM: uma estratégia de
fidelização do hóspede

Cada hóspede tem um perfil de consumo que precisa receber a atenção do hotel

O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente pode criar fidelidade e aumentar a rentabilidade do hotel. Mas é preciso saber administrar as informações

Relacionar-se é a chave para todo e qualquer

mais importantes (necessidades especiais na

aproximação traz confiança, e, no caso da rela-

souber usar da estratégia estará adiantado ao

tipo de negócio poder dar certo. Estabelecer a
ção empresa x cliente, a fidelização é o caminho

deste vínculo. Independente da civilização, todos

gostam e esperam por um bom atendimento, e,

quanto mais personalizado ele for, melhor. Mes-

alimentação, como intolerâncias). O gestor que

pedido do cliente e sempre oferecerá algo que,
por mais que pareça simples, vai surpreender o
consumidor e diferenciá-lo da concorrência.

No caso da hotelaria, o CRM atua com a gestão

mo na era da tecnologia, o contato humano não

da relação com os clientes, sejam eles hóspedes,

este relacionamento e torná-lo customizável, as

termediários, agências de eventos, entre tantos

pode ficar em segundo plano. Para gerenciar

empresas utilizam o CRM, sigla para Customer
Relationship Management, ou Gerenciamento de

Relacionamento com o Cliente, em português. Se
trata de uma estratégia de negócio que coloca
os gostos do cliente em foco, voltando as ações

da empresa totalmente para as preferências de
seu público.

É importante diferenciar a estratégia do siste-

ma de CRM, pois uma empresa pode ter um excelente software de retenção de dados do cliente

empresas, agências de viagem, operadoras, inoutros que o segmento pode ter. Adquirir as in-

formações sobre os hóspedes assim que ele faz
seus primeiros contatos com o hotel, suas bus-

cas, na reserva, passando pelo check in, sua permanência até o check out é essencial para que
a partir dali seja identificado um padrão de con-

sumo. Isso evitará que, numa possível segunda
hospedagem, ele precise repetir todos os seus
dados, reclamações e pedidos outra vez.

Trícia Neves, Sócia e Co-fundadora da Con-

mas não ter material humano capacitado para

sultoria Mapie, reitera que para relacionar-se

ter informações dos clientes — das mais simples

comportamento, desejos e necessidades durante

tornar isso prático e rentável. O sistema vai re-

(preferência por água com gás ou sem) até as

com os clientes é preciso conhecê-los, saber seu

toda a jornada (desde a busca por um hotel até
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os dados que têm à sua disposição para gerar
valor real aos clientes, criando conexão entre o
hotel e o cliente”, adianta Trícia.

Garantia de segurança

A consultora da Mapie reforça também que

um ponto muito relevante deste processo é a
responsabilidade que o hotel precisa ter pelos

dados e informações sobre os clientes, que devem
ser mantidos em sigilo e em lugar seguro. “É preciso

garantir a máxima segurança do fornecedor, pois

a exposição de dados dos clientes quebraria

exatamente o que se quer criar - uma relação de
confiança e valor. Além disto, o cliente deve ter total
ciência do propósito de uso das informações que

fornece ao hotel. Seus dados nunca deverão ser

vendidos, por exemplo, sem a total concordância de
cada um. Este tema de transparência e segurança
da informação é cada vez mais importante quando

tratamos das relações entre pessoas físicas e
empresas”, salienta Neves.

Com isso, não só apenas hotéis de grande

porte ou de luxo podem aderir à estratégia de

CRM, mas sim todo meio de hospedagem ou empresa que lide com clientes tem nessa ferramenta
uma grande facilitadora, mesmo que cada uma

disponha de um orçamento diferente para inTrícia Neves, Sócia e Co-fundadora da Mapie

o momento que viram clientes frequentes). Para
acompanhar todo este processo a tecnologia é
essencial, registrando as informações de com-

portamento, frequência, preferências etc. “É importante, pois vivemos em um mundo conecta-

do, ágil, abundante e global, onde os clientes
esperam que as empresas os ajudem a facilitar
as suas vidas. Para isto, é preciso ter informação
e ação para ser relevante”, afirma.

Contudo, o setor hoteleiro ainda peca em

aspectos que prejudicam sua própria perfor-

gestão de relacionamento com os seus clientes.

O uso de um software facilita esta gestão e está

cada vez mais acessível. De qualquer forma, hotéis que possuem um sistema para rodar a sua

operação normalmente tem funções que facilitam esta gestão e que, muitas vezes, são subuti-

lizados por falta de conhecimento do time”, alerta
a consultora.

Vender: uma consequência

Em qualquer relacionamento, existe o retorno

mance, atingindo a ocupação, e como conse-

positivo e negativo das ações, e são exatamente

do com a consultora, os principais gargalos do

para evoluir e melhorar a qualidade do negócio.

quência, impedindo sua lucratividade. De acorsetor atualmente são, além dos investimentos

em tecnologia, a execução de uma estratégia
bem-feita de relacionamento, analisando os
dados e tomando decisões baseadas em dados

e gerando valor real ao cliente, com benefício

que realmente favoreça os clientes. “A estratégia mais apropriada é aquela que usa bem
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vestir. “Todo hotel e toda empresa deve ter uma

com os feedbacks negativos que se aprende mais
Ao investir em boas práticas de relacionamento

com os clientes, existe uma grande possibilidade
do feedback ser honesto e transparente. Depois,

vale a pena avaliar esse retorno para corrigir

falhas, mostrando ao cliente que sua voz foi
ouvida e que ele também participa do processo
por um melhor atendimento.

Um sistema de CRM pode ser adaptável a cada

importa o quão mediana seja a experiência

sem grandes complexidades, para que todos da

que eventualmente sua área comercial pode

tipo de negócio. Ele apenas precisa ser intuitivo e
equipe possam colaborar e adotar a ferramenta

em seu fluxo de trabalho. Além de facilitar a rotina, com acesso remoto e informações completas

que auxiliam nas operações por exemplo, o CRM
auxilia no follow-up e centraliza dados cadastrais.

Sem coleta de dados, é impossível analisá-los

para gerar retorno. E aí é que se identifica o ciclo
do relacionamento.
de

De acordo com Ana Carolina Fusquine, VP
Customer

Success

da

PMweb,

empresa

especializada em Data Driven Marketing, CRO
(Conversion

Rate

Optimization)

e

CRM,

tão

importante quanto saber quem é o público-alvo

é saber quem não é. “É um clichê, mas vender

é consequência do relacionamento. Um cliente

que queira comprar onde for mais barato – não

de compra – não é seu público alvo. É claro
conseguir excelentes preços e, mesmo com a

margem alta, o preço final será competitivo o
bastante para atrair esses consumidores. Mas

o drive das suas comunicações não deve ser
orientado a esses clientes, pois seus competidores

com margens baixíssimas estarão quase sempre

na dianteira. A mina de ouro para sua estratégia

está nos clientes que não se importam em pagar
um pouco a mais por um mesmo produto, desde

que seja em uma marca que confia e com
uma experiência de compra melhor. Para esses
clientes, você não precisa vender. Você precisa
se relacionar”, explica a executiva.

Ana Carolina salienta que o tipo de relaciona-

mento empresa x cliente é muito mais relevante
e profundo do que desejar feliz aniversário ou
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dias dependendo do tamanho da Rede de hotéis
ou Resort, para hotéis independentes o prazo é de

até 45 dias. “Os resultados de CRM são de médio
e longo prazo, tornando a venda mais consistente

com o passar do tempo. Mas, por exemplo,
estratégia de abandono de carrinho, que acontece

integrado ao nosso motor de reservas, o Let’s Book

é o campeão de vendas no imediato momento
que startamos essa regra no CRM. Não adianta

apenas ter a ferramenta sem a camada de serviço
especializada no assunto e com conhecimento do
negócio hoteleiro”, explica a executiva da PMweb,

que completa: “Falta aos hotéis conhecimento e
entendimento das alternativas de custo para cada
categoria de hotel”.

Outro ponto que ela destaca ser importante para

o processo é em relação às estratégias de e-mail

marketing com foco no cliente. Ana acredita que

a automação de e-mails e o marketing orientado
a dados são aliados poderosos, permitindo que as
marcas entreguem a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa.

De acordo com esse princípio, é preciso ter em

mãos sua própria base de contatos. A formação
da sua base de contatos vai depender de cadasAna Carolina Fusquine, VP de Customer Success da PMweb

dar boas-vindas depois do cadastro. O hoteleiro

pode ter um custo de aquisição do seu hóspede
que varia de 10% a 30% (considerando mídia e

OTA’s), mas precisa obrigatoriamente vender a
segunda compra em diante direto pelo seu site a
partir do relacionamento.

Etapas de implantação

Não é muito grande a diferença de implantação

do CRM em hotéis maiores ou menores. Segundo

Ana Fusquine, estratégias se diferem por catego-

rias de hotel: hotéis maiores, resorts e redes hoteleiras precisam de estratégias mais complexas e

robustas, pela quantidade de dados e por vezes de
produtos/destinos. Já o hotel menor pode contratar

captação de leads em redes sociais, lightbox para

captação na web, entre outros. Ela explica que

com a base em mãos, vem a etapa de higienização e esta vai muito além dos ajustes de domínios
– gmail para gmail, hotmail para hotmail e etc.

Quando você envia uma campanha para e-mails
inválidos, eles são rejeitados e isso prejudica sua

reputação frente aos ISPs (Gmail, Hotmail, Yahoo

etc). Dependendo, você pode ser penalizado e até
mesmo bloqueado pelos ISPs (temporária ou permanentemente). Por isso é importante prezar pela

qualidade, e não o número de inscritos no disparo
de e-mails marketing. Um grupo menor, que real-

mente tenha interesse nos produtos e serviços oferecem tem maior chance de interagir e converter
os e-mails.

Segundo Ana Fusquine, trabalhar com e-mail

uma ferramenta de CRM mais simplificada e inte-

marketing requer paciência e muita análise de

sucess fee por exemplo.

disso, afirma que disparar um e-mail para toda a

grada com o motor de reservas dele, pagando por

Em qualquer um deles, a integração começa

com PMS do hotel, homologação dos dados,

criação da aplicação de CRM (100% online) e
treinamento das equipes. Num total de até 90
8

tros FNRH na recepção, compras no site próprio,

resultados para a definição de estratégias. Além

base não é a solução para atingir metas de con-

versão e participação do canal. Disparos do tipo
“base full” só irão prejudicar todo o trabalho de

reputação realizado. É necessário identificar em
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A satisfação do cliente está ligada ao que se vivencia antes, durante e depois da estada

que estágio estão os clientes, segmentar sua base,

física e menos da pessoa jurídica. “É o que te-

relacionamento. “Converse simultaneamente com

canais eletrônicos. São duas linhas (B2B, para

criar programas automatizados e fazer ações de
seus clientes, mas não esqueça de utilizar aborda-

gens diferentes de acordo com o estágio em que
cada um deles se encontra”.

Padrões de consumo

Há muito tempo já não são mais os hotéis

que ditam como o serviço será prestado ao hós-

pede. Saber a opinião e principalmente os gostos do cliente é fundamental para oferecer uma

experiência que ficará marcada em sua viagem,

dando a ele a total autonomia de seu período
naquele local com serviços personalizados. O
Gerenciamento do Relacionamento deve ser um
instrumento pelo qual os empreendimentos fa-

zem algo a mais pelo consumidor, criando as-

hotéis lidarem com fornecedores e B2C, para

relacionamento com o consumidor final), e o

CRM é importante para ambos. No primeiro caso
é um fomentador de relacionamentos, no caso
B2B, com as empresas que irão precisar de infor-

mativos importantes de tomada de decisão de

tarifas, de modelo de preço praticados, que são
úteis para as empresas. No caso do CRM para
pessoa física, é a ferramenta de personalização

de serviços. Traduzindo de forma clara: quanto
mais eu souber qual o perfil de consumo desse
meu cliente, mais próximo do que ele deseja eu

ficarei. E serei o mais abrangente possível, vou
saber desde qual é o hábito de consumo e fazer
alguma ação para isso”, explica Cordeiro.

Muitas ideias podem vir de um padrão de

sim um laço e a tão sonhada fidelidade a partir

consumo, o que trata especificamente da per-

sistemas próprios.

que poucas empresas pegam a informação e

de seus dados, armazenados e analisados com
É o que acredita Claudio Cordeiro, Diretor

de Hospitality da TOTVS. Para ele, a decisão de
compra tende a ser cada vez mais de pessoa
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mos observado, principalmente com o uso dos

sonalização do atendimento. Ele destaca ainda
traduzem em alguma coisa concreta. “O ideal
é o hotel prestar atenção nos dados e de fato

criar uma condição para o cliente. Ou seja, se na

reserva o profissional viu que o cliente prefere
ficar no apartamento no fundo, por que não

alocar esse apartamento para o cliente? Então,
se não tiver o espelhamento dessa informação
dentro da operação do hotel, não tem por que
ter o CRM”.

Com o CRM, o hotel consegue direcionar

exatamente

algumas

coisas

que

estejam

em seu perfil de consumo. Quanto mais o

empreendimento atingir o que o cliente gosta,
maior a probabilidade de ele ser fidelizado e
voltar para o hotel. “Acho que esse é o grande

foco do CRM no hotel. Claro que tem milhares

de outros detalhes, mas são alguns exemplos. O

Claudio Cordeiro, Diretor de Hospitality da TOTVS

padrão de consumo pode ser diferente de uma

hotelaria mais cedo ou mais tarde. Cada um na

CRM. Em uma rede, o que ele consumiu em um

diferenciar, outros sairão mais atrás. Eu diria que

rede para outra, por exemplo, se pautando pelo

ele deve consumir no outro. O que existe hoje no
mercado, tanto em produtos da TOTVS quanto em

outros, é basicamente informações de consumo
e histórico dos clientes. Tem-se desenvolvido o

sua velocidade: uns sairão na frente e vão se

é o comportamento normal do que acontece
com tendências”, conclui.

CRM tanto com avaliações quanto com perfis de

Acolhimento como diferencial

como mídias sociais; é um caminho que tende a

como hostels e hotéis com poucas acomoda-

A computação em nuvem, também conhecida

com poucos concorrentes, é comum a equipe

consumo que sejam buscados em outras fontes,
acontecer”, prevê o executivo.

pelo termo em inglês Cloud Computing, já é uma
realidade em todos os segmentos da indústria.

Na hotelaria, não é diferente. Muitos hotéis já
têm migrado seus dados e operação para a

nuvem, com acesso possibilitado por qualquer
dispositivo móvel ou computador com acesso

à internet. E as ferramentas de CRM também
seguem esta direção. “É uma tendência mundial

que vem acontecendo cada vez mais, inclusive na

Em meios de hospedagem de pequeno porte,

ções, ou localizados em cidades secundárias
de atendimento e até o proprietário conhecer
os hóspedes pelo nome e suas preferências ao

longo do tempo, considerando turistas que sempre vão para o mesmo hotel em determinado
destino. Mas fazer isso em uma rede com mais

de 4.600 empreendimentos entre hotéis, resorts

e residências em 100 países pode não parecer
tarefa tão simples.

É o caso da AccorHotels, que inclui em seu

própria hotelaria. Nossa próxima ferramenta de

portfólio mais de 20 marcas distribuídas em

um modelo de gestão local. A tendência é essa.

ao máximo seu atendimento individualmente, o

Front Office já será em nuvem, para web, não terá

Contudo, para o CRM, dependendo da ferramenta,

é indiferente o tipo de armazenamento de dados
do cliente”, conta Claudio.

Para ele, o hoteleiro, de forma geral, não

investe

tanto

em

tecnologia,

e

isso

pode

prejudicar seu negócio a curto e longo prazo.

“Com treinamento, capacitação e investimento

em processos de atendimento deve-se acelerar
o processo. Mas é inevitável que os hotéis

acabarão entrando nessa direção de ter o
CRM. O famoso customer service enraizado em

outros segmentos acabarão migrando para a

quatro categorias diferentes. Para personalizar
grupo conta com uma série de estratégias de al-

cance e retenção de dados, sendo o maior deles
o seu programa de fidelidade Le Club AccorHo-

tels. A empresa possui um banco de dados com

todas as preferências dos clientes e, atualmente,

um projeto foi lançado para que estas preferências sejam compartilhadas entre os hotéis. Desta

forma, o cliente será reconhecido em todos os
hotéis da rede, globalmente.

A área de CRM na rede atua como um setor de

suporte para as demais áreas da empresa, como

a equipe de E-commerce e Marketing de cada
11

marca e segmento (Econômico, Midscale e Luxo)
entendendo as suas necessidades e devolvendo
insights para ações de reconhecimentos, seg-

mentação de campanhas e personalização da

experiência do cliente, seja no hotel ou através
de comunicações.

De acordo com Flavio Gordiano, Head of

Loyalty, CRM & parcerias Estratégicas Le Club
AccorHotels América do Sul, existe uma forma
de

captar

dados diretamente no

perfil

do

cliente, de forma online, em que ele pode inserir
suas principais preferências, com relação a
acomodação, esportes e hobbies. “Além disso,

diversas preferências podem ser captadas como
consequência de um relacionamento no hotel e

por conhecermos nossos clientes. De forma geral,
os clientes compartilham conosco informações

que consideram relevantes para melhorar e

personalizar a sua experiência no hotel”, explicou
o Gordiano.

Na rede, os dados dos clientes são gerencia-

dos para personalização do e-mail marketing e

para segmentação de campanhas. Isso permite
que um cliente que é apaixonado por gastro-

nomia receba comunicações relacionadas aos
nossos restaurantes e hotéis, com dicas de recei-

tas, promoções nos restaurantes e convites para
eventos exclusivos de gastronomia, por exemplo.
Além disso, recentemente, lançamos dois novos
produtos baseados 100% no comportamento e

perfil dos nossos clientes, que são: cooklovers
(apaixonados por gastronomia - hoje já temos
mais de 60 mil inscritos – cookloverleclub.com.

br) e o Le kids Club (ofertas para viajar em família; eventos e experiências para crianças nos hotéis – focado para famílias que estão hospedadas – lekidsclub.com.br).

Le Club AccorHotels – América do Sul

também a questão do Custom Audiences para
sermos ainda mais assertivos e conseguirmos
impactar nossos clientes presentes nestes canais”, afirmou Gordiano.

Para Gordiano, o CRM, em geral, é fundamen-

tal para reter e fidelizar os clientes. Na AccorHo-

tels, a área de CRM está sempre atenta a novas
tendências e orientada para engajar os clientes

no canal em que eles estejam presentes, seja em
social media, site, app ou e-mail marketing. “Por

isso, é importante estarmos sempre atentos aos
nossos resultados, que demonstram a interação

e o comportamento de nossos clientes com as
nossas marcas e, mais importante que isso, es-

tarmos atentos ao perfil de nossos clientes para
que possamos preparar e personalizar as suas

hospedagens da melhor forma, proporcionando
experiências únicas”, comentou o executivo.

Marketing orientado

Identificar e estudar os diversos perfis de hós-

As redes sociais são uma excelente fonte de

pedes e tendências de consumo é uma opor-

nestes canais como fonte de recrutamento e de

ticularidades de seus hóspedes. A BHG - Brazil

aquisição de dados. Por isso, a rede trabalha

captação de novos clientes. “Nas mídias sociais,
os comentários de nossos clientes são levados
em consideração e respondidos prontamente

por uma equipe especializada, que verifica a
dúvida ou reclamação postada, agradece um
feedback positivo ou registra uma sugestão para

a área envolvida. No cenário atual não existe a
possibilidade de não estarmos presentes nas

redes sociais e de não termos uma atenção especial com estes clientes. Além disso, utilizamos
12

Flavio Gordiano, Head of Loyalty, CRM & parcerias Estratégicas

tunidade para valorizar a diversidade e as parHospitality Group - reforça que reconhecer os clientes significa segmentar e que cada um quer ser
independente quanto aos seus comportamentos,
necessidades e motivações. É considerado um
importante critério no processo de elaboração e

desenvolvimento de planos de estratégias com-

erciais para entender melhor o perfil do cliente
do hotel e captar potenciais clientes.

Para definir ações, em primeiro lugar a em-

presa busca conhecer as características do

público-alvo, definindo e customizando produ-

mente as empresas conseguem sucesso em lon-

um perfil de interesses dos clientes aumenta

grante do processo de elaboração de um plano,

tos e serviços. Portanto, a probabilidade de ter
ao ponto de gerar subsídios para elaborar pro-

moções, estratégias para fidelização e adotar
maneiras para aprimorar o atendimento.

A automação de e-mails e o marketing orien-

tado a dados são considerados aliados poderosos, permitindo que a marca BHG consiga entregar a mensagem certa para a pessoa certa,
na hora certa. Um dos seus principais objeti-

go prazo. Os relatórios gerenciais são parte inte-

pois os documentos que reúnem informações,

dados e análises sobre uma determinada situ-

ação da empresa são responsáveis por auxiliar
na tomada de decisões, demonstram como está
sendo o caminho até o propósito que se pretende

alcançar e servem como base para o aprimoramento contínuo do negócio.

Os principais objetivos do CRM da BHG são:

vos é permitir que a empresa faça com que os

reconhecimento dos hóspedes; Fidelizar os clien-

do relacionamento até que se tornem clientes

informações coletadas no front (recepção) são

leads caminhem pelo funil de vendas através
e, posteriormente, transforme essa relação em

algo mais sério, como a fidelização, a venda
ou o cross-selling (venda de outros produtos
ou serviços complementares ao já adquirido).

Para que o processo de comunicação ocorra de
fato, a empresa precisa ter em mãos sua própria

base de contatos. A formação da base de con-

tatos da BHG depende de cadastros nos hotéis

– no ato do check-in e captação de leads em
redes sociais/site próprio.

Sem um planejamento efetivo de objetivos,

metas e estratégias bem estruturadas, dificil-

tes e traçar um Plano de trabalho CRM. Todas as

usadas de forma estratégica, por isso, não basta
coletar os dados, e sim preencher de forma cor-

reta e com qualidade para que a mensagem
correta chegue na pessoa certa. A empresa disponibiliza um material para ficar disponível nas
Recepções e Centrais de Reservas de todos os

hotéis da BHG, com o intuito reforçar o processo
de Cultura CRM. O objetivo desse material é que

o front entenda a importância da coleta correta
dos dados dos hóspedes. Os colaboradores po-

dem procurar o seu RH local e esse material também está disponível online.

Foto: Divulgação BHG

Recepção do Golden Tulip Natal Ponta Negra (RN)
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Arquitetura e Design na Hotelaria:
conheça as principais tendências
do mercado

14

Foto: stux/Pixabay
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Nos últimos anos houve uma mudança muito grande do perfil de comportamento do público e a
hotelaria necessitou repensar a arquitetura e design para atender as novas exigências

cias locais, e também que a cidade possa viFotos: Divulgação

venciar o hotel. Assim, ele funcionará como

uma grande praça de serviços e possibilitará a

troca entre o habitante local e os hóspedes. Os
viajantes não querem mais somente conforto,

querem viver o local. A hotelaria precisa seguir
as mudanças de comportamento de seus consumidores, incluir novos usos e anseios e ter

mais interesse pelo local onde está inserido”,
destaca a arquiteta Mila Strauss, do escritório
MM18 Arquitetura, de São Paulo (SP).
A arquitetura e design dos hotéis estão sendo repensados para atender a nova demanda do público

Foi-se o tempo em que um bom chuveiro, um

colchão confortável e uma localização privilegiada eram a chave do sucesso para a performance de um empreendimento hoteleiro. O perfil do hóspede mudou muito nos últimos anos e
as exigências aumentam cada dia mais. Internet

de alta velocidade já não é um luxo e, hoje, se
valoriza o encantamento, as novas experiências
que o hotel pode oferecer.

A necessidade de

repensar a arquitetura e o design na hotelaria
surgiu, em boa parte, por conta da mudança do
perfil de comportamento do público. Se antes,

os viajantes buscavam serviços de qualidade,

higiene e conforto ao se hospedar em um hotel,

A tecnologia e a personalização dos serviços

são

buscas

constantes

dos

hóspedes

da

atualidade. Hoje é possível escolher um hotel

por sua localização, destinos, marcas, temas,
pelas melhores ofertas, por perfil e tipos de
serviços.

No cenário mundial da valorização

das experiências, que vão além dos parâmetros

originais da hospedagem, há um aspecto que

sobrevive a toda evolução: o desejo de um
mundo melhor, mais saudável e confortável,
amplamente

buscado

em

nossos

anseios

de melhor aproveitamento dos recursos, dos
princípios humanistas de trocas de diálogos
culturais,

sobrepujados

pela

arquitetura

e

design. Esses são valores percebidos pela
gigante

da

hotelaria

mundial

AccorHotels.

Ela atua com suas 20 marcas em 4.100 hotéis

hoje, além disso, procuram vivenciar experiências únicas em um meio de hospedagem. Outro

fator determinante foi a internet, que permitiu o surgimento de canais de contato como o
TripAdvisor, onde as pessoas podem avaliar os

serviços oferecidos pelo empreendimento, com-

partilhar fotos e fazer críticas, sejam elas positivas ou negativas. Sem falar nas redes sociais,
como o Instagram, plataforma cujos usuários

compartilham e trocam experiências com seus

seguidores sobre os lugares que visitam em
suas viagens.

A forma de projetar o hotel diz muito sobre

sua identidade e seus valores em relação ao
mundo. “Acreditamos que o empreendimento

deve ser aberto para a cidade, possibilitando
que o hóspede conheça e vivencie experiên-
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Paulo Mancio: “O design e a arquitetura transformam, emocionam e revolucionam as experiências”

espalhados por 95 países atualmente. Então,

e entretenimento”, revela Paulo Mancio, SVP de

em soluções e serviços, tem sido um dos

do Sul.

compreender

culturas

distintas

e

traduzir

grandes desafios da rede hoteleira francesa

na implementação de seus hotéis. “O design
e a arquitetura transformam, emocionam e

Design e Construção da AccorHotels América

Um bom exemplo que a AccorHotels possui

revolucionam as experiências destes que são

no Brasil, de proporcionar a melhor experiência

pelo novo: nossos clientes. E, para nós, o mais

sign inovadores em um novo conceito de quar-

plurais,

conectados,

dinâmicos,

e

anseiam

importante é compartilhar destas histórias, estar
entre as fotos das famílias, ser escolhidos em

todas as vezes em que existam estes momentos

importantes para cada um, especialmente por
nosso atendimento, estrutura e por conseguir

cultivar memórias positivas em cada hóspede.

Por isso, estamos explorando fortemente cinco
pilares na concepção de nossos hotéis e isso

inclui: Design4Experience, Design em A&B, novas

tecnologias, sustentabilidade socioeconômica

para o hóspede oferecendo tecnologia e deto de hotel, está no hotel Pullman São Paulo

Vila Olímpia. Nesse empreendimento foi criado
o #360ROOM, o quarto mais “fora da caixa”
desenvolvido pela AccorHotels. Com projeto

idealizado pelos times de design e TI do Grupo,
todas as novidades disponíveis neste ambiente foram pensadas para colocar o hóspede

no centro da experiência. Escolher a posição

das paredes? Ajustar a cama eletronicamente

em direção à janela ou contra a luz do sol? Ou,

O apartamento #360ROOM do Pullman Vila Olímpia foi concebido para atender as novas necessidades da hotelaria
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então, colocar suas roupas para lavar e, pouco

que

sadas? Essa é a realidade no novo quarto.

é titular do EMDAStudio, onde comanda um

tempo depois, retirá-las limpas, secas e pasNo

local,

funcionalidades

cada
da

pessoa

forma

utiliza

como

for

as

mais

conveniente. Os profissionais da AccorHotels
apostaram em um projeto contemporâneo, leve,

com referências à natureza no uso de plantas
naturais e que, ao mesmo tempo, promove
a integração da tecnologia e do conforto

de uma forma espontânea e visualmente

atraente. O design da cama e do sofá, uma

experiência tecnológica e de puro conforto,
foram desenvolvidos pela AccorHotels e o
projeto técnico permite posicionar este móvel
de acordo com o desejo do hóspede, com um

comando eletrônico. A paleta de cores neutra

é proposital para permitir que as diversas
opções cromáticas do sistema de iluminação
tenham o melhor resultado. Os tons podem

variar entre o “calmo” e o modo “festa”, por
exemplo. Já os aparelhos eletrônicos podem

ser controlados ao alcance das mãos por meio
de um iPad.

Pensar fora da caixa

foi

diretor

internacionais

de

de

importantes

arquitetura.

escritórios

Atualmente

quadro multidisciplinar focado em arquitetura
da

Hospitalidade

e

Corporativa.

Em

seu

currículo, constam mais de 75 projetos de
hotéis e, tem no retrofit do Hotel Nacional do Rio
de Janeiro, sua mais emblemática realização.

Segundo Manzano, hoje em dia, os hóspedes do

hotel têm expectativas mais elevadas do que
nunca. “Participar de experiências sensoriais

nunca foi tão importante, mesmo que seja
por apenas um pernoite. Estas experiências

sensoriais passam pela percepção de materiais
sofisticados

e

texturas

exóticas,

utilizando

os cinco sentidos, como vimos no escopo da
concorrência internacional para os projetos AC
Marriott para a América Latina, que vencemos

no ano passado. Tudo isso com a sensação de
casa”, define Manzano.

Com foco prioritário na experiência, ele lista 11
tendências relacionadas ao design e que considera interessantes a partir de 2019, embora
venham surgindo paulatinamente nos últimos
dois anos.

Essa é a palavra de ordem para quem

deseja desenvolver um projeto hoteleiro. É
assim que pensa o arquiteto Eduardo Manzano,

Experiências ainda mais personalizadas

Os hotéis terão que se concentrar na cria-

ção de experiências memoráveis para seus
hóspedes, ao invés de simplesmente oferecer

comodidades e serviços. Eles aprenderão a ser
criativos na adaptação de suas experiências

às preferências dos clientes, inspirando-se nos
hotéis-boutique, independente do padrão hoteleiro. Os visitantes podem esperar saudações
personalizadas e quartos de acordo com suas

preferências, bem como produtos exclusivos

com curadoria do hotel. Essas experiências, aliadas ao design do hotel, são fundamentais para

cativar as gerações mais novas, principalmente
os millennials, a parcela demográfica que mais
viaja no mundo.

De casa para a “casa”
Eduardo Manzano: “hoje em dia, os hóspedes do hotel
têm expectativas mais elevadas do que nunca”
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Para driblar a concorrência com o Airbnb, cada

vez mais os hotéis passarão a oferecer itens antes apenas presentes em apart-hotéis, como

O apartamento categoria superior do hotel Indigo Lower East Side em Nova York é um bom exemplo do novo
design na hotelaria

cafeteiras e, em alguns casos, apartamentos to-

téis já estão experimentando com unidades

(longa estadia). A tecnologia, com mais pontos

dos por Smartphones, assim como menus per-

talmente equipados para o hóspede “long stay”
de elétrica do que o convencional, deverá se tornar mandatória e oferecer uma conectividade de

melhor qualidade do que as próprias residências
dos hóspedes.

“Alexa” em seus quartos, e chaves e comansonalizados e pré-determinados passarão a

fazer parte do dia a dia do hóspede moderno. O quarto “conhecerá” antecipadamente o
próximo hóspede a ocupá-lo. A Kohler lançou
recentemente o sistema Kohler Konnect, que

atende ao pedido do hóspede/usuário através

Estilo eclético

Não é novidade que a “padronização” já

deixou de ser relevante na arquitetura hoteleira,

bem como o uso das cores neutras como Fendi,

do Alexa, Google Assistant e Apple Homekit,
preparando o banho com apenas um comando de voz.

bege ou cinza, predominantes e populares na

última década. A ordem agora é “ser eclético” e
colorido, independente do padrão do hotel. Um

exemplo dessa visão é o Indigo do Lower East
Side, em Nova York.

Da mesma forma, o uso

de elementos regionais continuará a ser um
trunfo para o sucesso e receptividade do hotel,
sem contar a utilização de elementos “vintage”,
que mexem ainda mais com a memória afetiva
do

hóspede.

“Mas

atenção:

ter

um

estilo

Entretenimento Personalizado

Neste ano, reforçando mais ainda a sensação

de “casa”, os hóspedes verão as TVs transmitin-

do seu próprio conteúdo de assinante de Netflix,

Amazon Prime, YouTube e outras plataformas.
Ao mesmo tempo, ainda poderão desfrutar da
sensação de uma hospitalidade personalizada
e amigável.

eclético não quer dizer que o quarto deverá ser

rebuscado. A simplicidade e a sustentabilidade
devem vir à frente, como no exemplo citado
acima”, detalha o arquiteto.

Indoor encontra o outdoor

Uma das tendências de design de hotel mais

interessantes a se observar é o direcionamento

O estado da arte na tecnologia inserida em
um quarto

A automação vem entrando cada vez mais

nas unidades econômicas, visto que seus
custos vêm se reduzindo à medida que as

evoluções tecnológicas se popularizam. Ho-

da experiência ao ar livre para lobbies e corredores de hotéis. O hotel CitizenM, localizado na

Times Square, em Nova York, preconizou isso
há mais de cinco anos e, no verão, sua área
externa é mais frequentada do que a interna,

dada a proximidade com o bar do lobby. Ho-

téis econômicos como o OWN, de Buenos Aires,
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reuniões,

onde

os

hóspedes

possam

obter

alguma privacidade sem se sentirem isolados.
Essas áreas receberão mais vegetação natural,
podendo servir de anteparo entre os espaços.
Essa

importante

tendência

de

design

de

hotéis já fez com que as redes atualizassem
completamente seus lobbies em ambientes
únicos e personalizados.

O Roof Top ganha cada vez mais força na hotelaria nacional

capital da Argentina, também foi um dos pionei-

ros neste sentido. “Trazer o exterior e a natureza
para dentro do lobby é premissa básica para os
novos empreendimentos. Estamos concebendo

um projeto de conversão de um edifício corporativo para hotel e, uma grande cascata existente, que não funciona há mais de dez anos,

será reativada para criar este ambiente natural
e agradável”, diz o arquiteto.

Integração com o urbano

A partir deste ano os hotéis assumirão, mais

ainda, seu papel de “hub” local. Atividades multiculturais deverão fazer parte do cardápio de

ofertas de entretenimento do hotel, que passará
a ser praticamente um centro cultural e social

local, atraindo pessoas da vizinhança. “Todos os
projetos em andamento no EMDAStudio contemplam bares e academias voltados para a rua. Esta
tendência exige acrescentar toques locais ao de-

sign do hotel, bem como envolver designers e artistas locais para criar um ambiente único”.

Espaços multifuncionais

Flexibilidade é fundamental nos novos projetos

de espaços multifuncionais. No lugar das salas

O mini/micro-quarto

Da mesma forma que o Airbnb pressionou o

estanques de eventos de hoje, os espaços mul-

quarto a assumir uma configuração de “casa”, os

m e possibilidades quase infinitas de configura-

laria, principalmente quando falamos dos micro-

ções antes apenas encontradas em projetos com

do terreno, o negócio hoteleiro passa a “fechar

tifuncionais deverão ter pé direito mínimo de 3,50

novos hostels mudaram a configuração da hote-

ções. Isso pressupõe muita tecnologia e instala-

hotéis, mais “descolados”. Em função do custo

tecnologia “triple A”.

a conta” e fazer sentido cada vez com quartos

menores, de 12 a 16 m², e em maior quantidade
por implantação.

Compromisso com a ecologia

Em 2019, os hotéis estarão mais focados no uso

de práticas ambientalmente sustentáveis, desde o
uso de materiais de construção naturais e recicla-

dos e/ou recicláveis, até painéis solares e reciclagem de roupas. “Veremos mais iniciativas para

medir e reduzir as pegadas de carbono e a irradiação por LED, a fim de reduzir o consumo de energia.
Falando de design, esta tendência provocará os

hotéis a incorporarem mais vegetação viva e luz
natural em seus projetos”, revela Manzano.

Muitas redes hoteleiras têm hoje produtos

“mini” e “micros” para atingir a este tipo de

negócio, normalmente olhando para o mercado
influenciado

pela

geração

Millennials.

“Em

novembro de 2018, a Hilton lançou a marca Motto
e acreditamos que se torne um sucesso em um

nicho antes dominado pelo Moxy da Marriott e
em alguns lugares como o CitizenM e Yotel e até
os Ultra Econômicos como os Pod Hotels. Vale

lembrar que a rede SBE-Morgans Hotel Group,
recém-adquirida

pela

AccorHotels,

tem

em

seu portfólio o interessante Hudson Hotel, em
Nova York, com áreas comuns generosíssimas e

Evolução do Lobby

O lobby será uma extensão da sala de estar,

com cantos aconchegantes para pequenas
20

quartos mínimos. Quanto ao F,F & E, hotéis como o
Yotel e o Room Mate retornaram com os beliches
(também adotados pelo Motto), desta vez mais
sofisticados”, finaliza Eduardo Manzano.
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Multipropriedade é regulamentada no Brasil

Foto: ErikaWittlieb | Puzzle: OpenClipart-Vectors/PIXABAY

Fracionar um imóvel e revendê-lo para vários donos é o negócio do momento

Esse modelo de negócios é a principal alavanca de desenvolvimento de hotéis no Brasil e já conta com
R$ 16 bilhões em investimentos

O segmento hoteleiro inicia 2019 com uma boa

rante dois anos fomos buscar inspirações nas legis-

últimos atos no Governo, sancionou o Projeto de Lei

de amadurecimento, cujo mercado está consoli-

notícia: o Presidente Michel Temer em um de seus

de Multipropriedades (PLC 10.287/2018, no Senado
PLS 054/2017). Quem idealizou esse anteprojeto foi
um grupo de trabalho reunidos na Vice-Presidên-

cia de Assuntos Turísticos Imobiliários do SECOVI/
SP, coordenado pelo Consultor Caio Calfat. O grupo
foi formado por empreendedores deste modelo de

incorporação no País inteiro, comercializadores, intercambiadores, operadores hoteleiros, alguns dos
principais escritórios de direito imobiliário e de con-

sultoria imobiliário-turística do Brasil. Somaram-se

dado, como EUA, México e alguns países europeus.

Realizamos inúmeras reuniões, com a abordagem
dos principais temas do texto que veio a formar o

projeto de lei. Com isso, esgotamos, ponto a ponto,

todas as características existentes na multiproprie-

dade e que não eram previstas nas legislações vigentes, seja na Lei de Incorporações, na Lei Geral do

Turismo, na Lei do Inquilinato ou mesmo no Código
Civil”, explica o Consultor Caio Calfat.

Segundo ele, o arcabouço jurídico-legislativo para

a esse grupo, as mais importantes entidades que

produção, venda, operação e uso proporcionará,

– Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, ABR –

entre os destaques estão: a indivisibilidade da fração

representam estes setores, como ADIT Brasil, FOHB
Associação Brasileira de Resorts, além do próprio
SECOVI-SP e periódicas exposições sobre o tema na

Embratur, no Ministério do Turismo, na CBIC/CII. “Du22

lações de países que já passaram por este processo

sobretudo, maior segurança ao comprador final. E
imobiliária; o registro imobiliário e a averbação dos

títulos de cada fração de tempo como propriedade

autônoma; a possibilidade de o coproprietário

reúne 80 projetos espalhados em 39 municípios de
14 Estados brasileiros, produzindo um VGV - Valor

Global de Vendas de mais de R$ 16 bilhões. A próxima versão deste estudo, à semelhança das anteriores, será apresentada durante o ADIT Share 2019”,
adianta Calfat.

Ele acredita que a regulamentação deve trazer

novos atores para o mercado de multipropriedade
e isso inclui: Incorporadoras, operadores hoteleiros,

comercializadoras e imobiliárias. “Esse movimen-

to, realizado de forma equilibrada, poderá ser o
responsável pelo surgimento de novos destinos
turísticos por todo o País. Teremos, certamente,

outros problemas: como segurar o “estouro da
manada”, como convencer os empreendedores a

estudar amplamente seu mercado e a viabilidade
de seu empreendimento antes de se decidirem a

desenvolver sua incorporação, como produzir um
mercado sustentável utilizando a multipropriedade
Caio Calfat; “O arcabouço jurídico-legislativo para produção,

venda, operação e uso proporcionará, sobretudo, maior segurança ao comprador final’

para tornar o destino turístico saudável e produtivo

o ano inteiro, como manter o equilíbrio entre oferta
e demanda”, acredita Calfat.

Fernando Martinelli, Diretor Executivo da Interval,

alugar ou vender a sua fração, sem que precise da

uma das maiores empresas no mundo de inter-

multiproprietário em responder individualmente, na

multipropriedade, está com uma expectativa bem

anuência dos demais; a responsabilidade de cada

proporção de sua fração de tempo, pelo pagamento
de

tributos,

contribuições

ao

condomínio

e

outros encargos, sem que os outros respondam
solidariamente sobre o débito; o estabelecimento

de regras fundamentais de uso do bem, com
obrigações e direitos dos multiproprietários, são
alguns dos pontos relevantes.

Calfat está com uma expectativa bastante oti-

mista que a segurança jurídica proporcionada pela

Lei de Multipropriedades deverá, invariavelmente,
aquecer o mercado, ainda mais com a tendência
de retomada de crescimento que o país começa

a experimentar. “Mesmo em tempos de recessão

câmbio de férias e com forte atuação no modelo de
otimista para o segmento em 2019. “Nos últimos dois

anos temos observado um crescimento expressivo
no número de projetos de multipropriedade no Bra-

sil e acreditamos que isso é reflexo do amadureci-

mento do mercado, fato que passa pela elaboração
do projeto de lei. É natural imaginar que o número

de lançamentos irá crescer exponencialmente após
a sanção da lei, principalmente por trazer maior se-

gurança para incorporadores mais tradicionais e
instituições financeiras, que devem ser ainda mais
atraídas a este modelo de negócio uma vez que as
taxas de retorno são atrativas”, assegura Martinelli.

Segundo ele, a Interval tem atualmente mais

econômica, insegurança política e enfraquecimento

de 65 empreendimentos afiliados no Brasil sendo

o mercado de multipropriedade se desenvolveu

dade.“ Observamos um crescimento expressivo na

institucional que vivemos nos últimos quatro anos,

exponencialmente. Com certeza que, em épocas
melhores e com a lei em vigência, esperamos por
um desenvolvimento mais intenso e abrangente. E

nos baseamos em dados. De acordo com o estudo
“Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades
no Brasil – 2018” elaborado há três anos pela Caio

Calfat Real Estate Consulting, essa modalidade

que mais da metade trabalham com multiproprienossa base de resorts no País nos últimos anos,

reflexo da propagação do modelo de negócio e
principalmente do momento do Brasil. Por isso, a

multipropriedade acaba sendo um produto que se

viabiliza mesmo na crise por se tratar de um preço
menor que o de uma residência inteira. A regulamentação já tem sido um fator relevante para
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nós, muitos investidores e desenvolvedores têm

dade turística impulsionado pela multipropriedade

fiantes em entrar neste negócio. Assim que o pro-

to. Certamente em um futuro não muito distante

acelerado projetos e estão mais motivados e conjeto foi aprovado na Câmara e encaminhado para

os trâmites finais de sanção já fomos procurados
por alguns grupos relevantes para evoluirmos com
novos projetos”, revela Martinelli.

Ele explica que, antes da regulamentação, ha-

via uma demanda reprimida de projetos, mesmo

com a única garantia que o consumidor tinha

que era a escritura imobiliária ou um documento

lavrado no cartório de títulos e documentos. “O
mercado brasileiro é criativo, e em relação às ven-

das, sempre se ajustou à realidade do momento,
adequando os processos de venda e estruturação
às legislações vigentes e o consumidor sempre

entendeu isso. A regulamentação da multipropriedade, no meu ponto de vista, é um dos passos
mais importantes para o turismo do Brasil nos últi-

mos anos. Sem dúvida irá mudar a cara do turismo
de lazer no País e trará inúmeros benefícios, como
desenvolvimento acentuado de cidades com viés
turístico, exemplos, como: Olímpia (SP), Gramado

(RS), e Caldas Novas (GO), dentre muitos outros

destinos. Além disso, o escalonamento da ativi-

irá atrair novos grupos e investidores ao segmen-

o Brasil passará a receber investimentos de porte

de grandes marcas atuantes no segmento que
entenderão que o país está agora definitivamente
preparado para receber esse tipo de negócio”,
avalia Martinelli.

E ele faz uma comparação com o mercado

norte-americano, onde a multipropriedade também

é conhecida como timeshare. “Nos Estados Unidos
tanto o modelo de direito de uso como o de proprie-

dade são conhecidos como timeshare. Esse é um

modelo sustentável de desenvolvimento turístico e
a maioria dos resorts em destinos de lazer norte-

americanos possuem o modelo de timeshare, ou

seja: foram vendidos como uma segunda residência fracionada a diversos proprietários. Esta é uma

indústria que movimento mais de US$9,6 bilhões em
vendas anualmente no Estados Unidos, e são mais

de 1.500 empreendimentos no País que trabalham
com este modelo de negócio, e a maior concentra-

ção é no estado da Flórida. Diferentemente do Brasil,
nos Estados Unidos cada Estado tem uma regula-

mentação específica para o timeshare, sendo a da
Flórida a grande referência nacional.

Manual de Melhores Práticas

A fim de evitar uma especulação imobiliária

nesse segmento, assim como já aconteceu com o

conceito de condo-hotéis, Caio Calfat informa que
um grupo de trabalho que se reúne no SECOVI/SP
está elaborando o “Manual de Melhores Práticas

de Multipropriedades Imobiliárias Turísticas”. Esse
Manual contém regras sobre as ações indicadas

para se desenvolver o crescimento sustentável e
equilibrado deste tipo de empreendimento. Isso

envolve desde a sua concepção até a operação,
passando por todo o processo de planejamento
preliminar do destino e do produto. Este manual
está em fase final de elaboração e será ofereci-

do ao mercado em um evento no SECOVI-SP, em
18/03/2019.

Fernando Martinelli: “A Interval tem atualmente mais de 65 em-

preendimentos afiliados no Brasil, sendo que mais da metade
trabalham com multipropriedade”
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O que pensam os grandes
players do setor sobre a
regulamentação da multipropriedade no Brasil
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WAM Brasil a líder no segmento no Brasil

tomando emprestado artigos de diversas leis para se

mas já contabiliza mais de 150 mil contratos

estudos para iniciar a lei e, posteriormente, trabalhamos

A WAM Brasil tem apenas cinco anos de atividades,

comercializados, sendo 19 empreendimentos vendidos

e sendo vendidos, nove empreendimentos vendidos

e entregues, mais de R$ 8 bilhões de VGV - volume
geral de vendas comercializados no período, sendo R$

2 bilhões somente em 2018. “Hoje nós somos a maior
comercializadora de tempo compartilhado da América
Latina, a segunda maior do mundo e muito próxima da

estruturar. Desde o primeiro momento a WAM, através
de sua assessoria jurídica, participou de todo o proces-

so. Começamos por sugerir a criação de um grupo de

ativamente em todas as fases da elaboração do projeto
de lei, intelectual, física e financeiramente. Destacamos

a importância, desde o início do escritório Caio Calfat e
do nosso assessor jurídico Cláudio Camozzi, da Camozzi

Associados, durante todo o processo da elaboração do
anteprojeto de lei”, lembra Freitas.

Para ele, o projeto aprovado e sancionado pelo

primeira. Quando nos comparamos com o mercado

Presidente Michel Temer é ideal, pois houve a partici-

negociadas no Ibovespa, somos a quarta maior

co e minuciosamente estudado, sendo um projeto es-

de incorporação imobiliária no Brasil, com as empresas
incorporadora do Brasil em VGV comercializado, ficando

atrás da MRV, Cyrela e Tenda, sendo que a 1ª. e a 3ª. são
incorporadoras focadas nas vendas do Programa de
Habitação do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida”,
lembra Marcos Freitas, Sócio Diretor da WAM Brasil.

Para ele, a regulamentação da multipropriedade

abre um enorme campo de crescimento e que ela

era uma necessidade para o setor, assim como ocorreu com a regulamentação do timeshare. Em ambos

os casos, houve o desenvolvimento do negócio e de-

pois a regulamentação através da lei, sempre o fato
econômico antecipa a legislação. “No caso da multipropriedade uma legislação específica era extremamente
necessária, pois a prática do mercado estava envolvendo a lei de incorporação imobiliária associada ao

código civil e à lei de registros públicos, ou seja, o negó-

cio de multipropriedade, embora dentro da lei, estava

pação dos players do mercado, ele foi bem democráti-

sencialmente técnico. “Se analisarmos o modelo de

negócio com a calma, frieza e prudência necessárias
sempre ficou evidente que a base jurídica do negó-

cio já era muito sólida, as leis citadas, lei de incorporação, código civil e lei de registros, já estavam dando

lastro jurídico suficiente para o modelo de negócio
fluir. A grande vantagem da lei foi na adequação de

alguns processos de negócio, em especial no que diz

respeito ao âmbito registral, uma vez que gerará uniformidade de entendimentos nos cartórios de registro.
Outras vantagens foram algumas conquistas no âmbito do condomínio voluntário (a convivência dentro
dos apartamentos) e o reconhecimento do modelo de

negócios pelos bancos e investidores do mercado de
capitais”, apontou Freitas.

E segundo ele, já prevendo a aprovação da lei, a

WAM Brasil investiu na governança corporativa, reestruturação societária, desenvolvimento de novas
empresas, tais como (Br Trip; WAM International e Uni-

WAM), além de grandes parceiras como por exemplo

a parceira do HU (Hotel Urbano). Em paralelo, estamos
criando o grupo WAM Multipropriedade que envolve

todas as empresas no contexto dos cinco alicerces,

para abertura de capital nos próximos anos, em função das grandes oportunidades de negócios que têm

surgido nos últimos meses. Estamos sendo assessorados pelo grupo de fusões e aquisições do Grupo XP
Investimentos. A capitalização da empresa através da

abertura de capital vai consolidar a nossa posição no
mercado brasileiro e no mercado internacional, o objetivo maior para 2019. Ainda falando em números, neste

momento estamos negociando, em fase adiantada,
Marcos Freitas: “Hoje nós somos a maior comercializa-

negócios com VGV aproximado de R$ 9 bilhões. Estes

gunda maior do mundo e muito próxima da primeira”

trimestre de 2019”, conclui Freitas.

dora de tempo compartilhado da América Latina, a se-
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novos projetos deverão ser apresentados no primeiro
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Grupo GR se expande diante
das oportunidades no mercado de multipropriedade

somam mais de 30 mil frações comercializadas, e

no segmento de tempo compartilhado e multipro-

enquadre mais na atual realidade, o que gera bene-

cado imobiliário de turismo brasileiro. O início acon-

Para ele, a inserção nesse segmento do mercado

O Grupo GR é um dos grandes players que atuam

o número de clientes se amplia a cada ano. Com a

regulamentação da multipropriedade, acreditamos
que o mercado vai se desenvolver mais, porque a

atualização da regulamentação faz com que ela se

priedade, com mais 20 anos de atividades no mer-

fícios para todo o segmento”, acredita Rezende.

teceu no estado de Goiás, posteriormente em São

não é simples, independente de quão atual ou flexível

cia, tendo como diferencial a atuação em destinos

é preciso um amplo conhecimento, uma expertise

do público. “Com as mudanças desse segmento de

mecanismos corretos, um planejamento complexo.

se criavam, somado a todo o know-how que ad-

com o tempo. Então não esperamos uma saturação

aos problemas observados, investimos na expertise

justa abre caminho para que outras empresas

chamos a parceria com o Gramado Parks e a Snow-

nesse segmento. Mas mesmo que isso aconteça,

pioneirismo no segmento de multipropriedades no

atrelada com outros players que já atuem e tenham

com os empreendimentos expandindo para além

concluindo que: “o mercado de multipropriedade

tregamos o maior complexo hoteleiro do Brasil em

apenas o início de algo que ainda é novo no Brasil.

de empreendimentos em Barretos e Gramado no

virão em 2019, e nós do Grupo GR queremos ser

eles tem nos garantido manter o Grupo GR como

vai garantir cada vez mais sucesso é a eficiência de

de sermos o único grupo no País que executa toda a

deve garantir o intercâmbio da RCI – líder mundial do

zar nenhuma etapa. Iniciamos na escolha do destino

e diferenciada, para que o cliente sinta as vantagens

obra, a incorporação, toda a assessoria jurídica, o re-

o impulsionamento do turismo de um jeito inovador”.

Paulo, com projetos hoteleiros e de segunda residên-

seja a norma reguladora. “Para atuar nesse meio

com as águas termais, que sempre atraiu a atenção

aprofundada de toda a cadeia do negócio, os

condo-hotel, as novas tendências e os cenários que

Em suma, é preciso know-how, e isso só se adquire

quirimos nos empreendimentos que participamos e

de players nesse mercado. É claro que uma lei mais

de toda a cadeia do negócio em 2012. E, em 2013, fe-

possam expandir o campo de atuação e se inserir

land para um projeto inovador, que nos garantiu um

não será uma entrada independente, mas sim

Brasil. Desde então, o portfólio de projetos só cresceu,

reconhecimento nesse mercado”, avalia Rezende

de Rio Quente e Caldas Novas. Agora em 2018, en-

vem crescendo já há alguns anos, mas esse é

Olímpia, e encerramos esse ano com a inauguração

Esse mercado vai crescer ainda mais, novos projetos

último mês de dezembro. O sucesso adquirido com

parte dos impulsionadores deste segmento. O que

líder desse mercado, principalmente pelo diferencial

gestão da satisfação do cliente. A gestão hoteleira

régua de trabalho da multipropriedade, sem terceiri-

intercâmbio entre o pool hoteleiro - de maneira rápida

o desenvolvimento do projeto, gerenciamos toda a

desse tipo de negócio. Essa é a fórmula para garantir

lacionamento com o cliente, o pós-venda, a gestão
da carteira de clientes, o marketing e a gestão hoteleira; tudo é feito, em todas as etapas, por nossa

equipe!”, explica o Diretor executivo do Grupo GR,
Gustavo Rezende.

Além de atuar com grandes empreendimen-

tos em Olímpia (SP) e em Gramado (RS), o Grupo
GR conta também com um empreendimento em
Rio Quente (GO) e continua crescendo diante das

oportunidades mercadológicas. “Temos mais dois

empreendimentos em construção em Gramado
e em Barretos, também no interior de São Paulo e
acabamos de entregar mais um empreendimento,

e esse incorpora um parque aquático de águas termais como parte do hotel. Esses empreendimentos
28

Gustavo Rezende: “Com a regulamentação da multipropriedade vamos ampliar nossos negócios”
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de se tornarem adquirentes do direito de uso

de uma das nossas unidades de hospedagem”,
afirma Moraes.

Segundo ele, a aquisição da fração de direito

de uso de uma unidade no Thermas Hot World
suscita muitos outros benefícios. “Adquirir o
uso de uma unidade hoteleira pelo sistema de

compartilhamento, representado por frações,

gera ao adquirente uma economia de gastos
gigantesca, já que divide todas as despesas de

manutenção do imóvel com outros usuários”,
conclui, acrescentando que “este formato de

Thermas Hot Word cresce
através da multipropriedade

Os investimentos na multipropriedade estão

revitalizando destinos já consolidados no Brasil

e um bom exemplo é a cidade paulista de Águas

de Lindóia, onde está implantado o Thermas

Hot World. O complexo está em intensa fase de
expansão e ampliou o leque de atrações turísticas no conhecido Circuito das Águas Paulista,

formado conjuntamente com outros oito mu-

nicípios, ao propor e executar um projeto arquitetônico diferenciado e arrojado em meio
às riquezas naturais desta região. Atualmente,
conta com um parque aquático, em boa parte

aquecido, e que inclui diversos escorregadores,
toboáguas, jatos d’água personalizados, dois

ofurôs com enorme capacidade simultânea de
uso pelos seus frequentadores, além das atra-

negócio, além de atribuir ao adquirente o legí-

timo direito de uso do imóvel por uma ou duas
semanas, também lhe garante o direito de in-

tercambiar os dias destinados ao seu uso, fato

que lhe possibilita a escolha entre os mais de
3000 resorts dentre aqueles situados no Brasil
ou no exterior, por intermédio da Interval Inter-

national, operadora de intercâmbio com quem

o empreendimento mantém excelente relacionamento comercial”.

Para o Diretor Jurídico do Thermas Hot World,

Evaldo Oliveira, a regulamentação da multipropriedade chega num momento bastante opor-

tuno, pois eles estão trabalhando com futuros
projetos sendo comercializados nesse modelo
de negócios. “A Lei da Multipropriedade trará

absoluta segurança ao adquirente de fração

imobiliária e aos empreendedores deste segmento”, assegura Evaldo.

ções preferidas pelas crianças: a Baleia Gigante, o Baldão de 1250 litros e o Castelo Encan-

tado, dentre outras novidades. O Thermas Hot
World iniciou as obras de construção da praia
artificial, uma das maiores do País, com ondas
que simulam as condições naturais, e oferecendo total segurança ao usuário. A previsão
de conclusão é para o final de 2020.

Aparecido Moraes, Diretor de Desenvolvim-

ento de Novos Negócios desse empreendimen-

to, diz que o hóspedes e visitantes têm demonstrado grande satisfação com o andamento da
ampliação e modernização do complexo, fato
que tem gerado um maior interesse em con-

hecer os diversos modelos de propostas de laz-

er do empreendimento. “É nesse momento que
aqueles que aqui chegam ficam ainda mais en-

cantados por perceberem as plenas condições
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Aparecido Moraes: “Vamos crescer e consolidar presença no
mercado de multipropriedade”
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valoriza a segurança no produto a ser vendido
A Brshare atua no mercado de tempo com-

muitos empresários em iniciar um negócio de

giram esses conceitos no Brasil e tem acom-

de estarem vendendo algo que tivesse pereni-

partilhado e multipropriedade desde que surpanhando e contribuído para regulamentação
dos segmentos. O objetivo da empresa é for-

necer a solução mais completa do mercado
para implantação, comercialização e CRM
de projetos de timeshare e multipropriedade.

“Já são milhares de frações comercializa-

das desde o início de nossas atividades, mas

multipropriedade por não terem a segurança
dade” afirma Cássio Nardon, Diretor executivo

da Brshare, destacando que um dos pilares
da empresa é o Produto. “Acreditamos que o
produto ideal tem que unir facilidade de en-

tendimento e uso com o princípio da legalidade”, completa.

uma das nossas principais preocupações é a

segurança jurídica dos clientes” afirma Cristiano Fiuza, Diretor administrativo da Brshare.

Por esse motivo, ele revela que a Brshare em
todas as suas operações sempre orientou os
empreendedores a fazerem suas incorporações no modelo adotado para elaboração da

Lei de Regulamentação da Multiproprieade.
“Sabíamos que era o modelo ideal e que teria valor jurídico no futuro. Com a sanção da

lei os empreendedores passam a ter um di-

recionamento a seguir, pois havia receio de

Cássio Nardon: “Com a segurança jurídica temos um produto ideal para se investir”

Por isso, ele enfatiza que para continuar

competitiva no mercado, a Brshare está em
constante mutação, procurando oferecer - no

que se refere a produto - o que há de melhor

no mercado. Hoje os clientes nas operações

em que ela atua, ao adquirirem suas frações, já
saem da sala de vendas com um cronograma
de uso da sua unidade pelos próximos cem

anos. “A credibilidade quando o cliente já sabe
quando, como e de que forma vai usar por

tanto tempo é fantástica e agora unindo com
Cristiano Fiuza: “A regulamentação da multipropriedade passa a dar mais segurança jurídica ao setor”
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a segurança jurídica do negócio, acreditamos
que temos o produto ideal” completa Fiuza.
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Mimo ou obrigação?
Hotéis inovam para fidelizar
nos detalhes

Os mimos podem ser gestos simples ou suntuosos

Especialistas em hospedagem e turismo de luxo analisam as alternativas para encantar o hóspede e criar um laço afetivo com mimos
34

Com a competitividade cada vez maior no mer-

cado hoteleiro, ter um diferencial se tornou tarefa

Panorama do mercado de luxo

Os mimos podem ser oferecidos por hotéis de

para um time de planejamento estratégico. Colo-

todas as categorias. Mas são nos empreendimen-

mento já não significa que o hóspede será positi-

sonalizados. Luxo é um termo relativo que pode ser

car um chocolate na cama ou uma flor no aparta-

vamente surpreendido, levando os hotéis a criarem
alternativas que farão o cliente se lembrar daquela
experiência a partir de um detalhe. O que uns consideram mimos, para outros pode ser apenas uma

obrigação. Sendo assim, conhecer o próprio público

e se adiantar aos seus pedidos são essenciais para
a fidelização e publicidade espontânea.

tos considerados luxuosos que eles são mais per-

aplicado a produtos e serviços exclusivos, de alto
padrão ou apenas pela história que carregam. É
possível definir categorias amplas que determinam
produtos hoteleiros distintos: hotéis urbanos de luxo,
resorts all inclusive, hotéis históricos, hotéis boutique, pousadas de charme, entre outros.

Em pesquisa publicada em 2018 pela Pangea

Quando oferecem experiências e atrativos ex-

Observatory, em parceria com a Interamerican Net-

profundas com seus clientes, que têm à disposição

(agentes e operadores) – consideraram a exclusivi-

clusivos, os hotéis buscam criar conexões mais
uma série de opções de hospedagem, incluindo

as plataformas colaborativas, como o Airbnb. Para
combater esta competição, muitas redes hoteleiras estão incrementando seus planos de fidelidade
para garantir um diferencial.

work, os participantes – 636 profissionais do turismo

dade e a unicidade como os principais fatores que
caracterizam a viagem de luxo, sendo 43% deles do

Brasil. De acordo com 62% dos entrevistados, as viagens de luxo são reservadas principalmente pela
Geração X (36-55 anos), 37% pelos baby boomers
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Luxo: um conceito de valor agregado

(mais de 55 anos) e apenas 1% Geração Y (20-35

junto de serviços especiais e de qualidade, seja em

viagens varia entre 5 e 10 mil euros. Apenas alguns

negócios - como sintetiza o site oficial. Quem avalia

anos). Já o orçamento médio da maioria dessas
mercados gastam mais de 10 mil euros como Brasil
(45%), Alemanha (41%), UK (38%) e França (36%).

Os hotéis boutique são a escolha de hospeda-

gem preferida de viajantes (65%), seguido das principais cadeias hoteleiras (21%). O destino é o princi-

pal fator da viagem (74%), seguido de experiências
(20%) e hotel (5%). Os viajantes procuram agregar

valor ao seu dinheiro (42%), franceses (52%) e
brasileiros (50%) colocaram vantagens em primeiro
lugar. 87% acreditam que os viajantes de luxo usam

agentes de viagens e consultores para comprar

pessoalmente cada empreendimento é a CEO da

associação, Priscila Bentes, que acredita que ideias

inovadoras são sempre bem-vindas, mas é preciso

um cuidado com o que será entregue. “Cada pessoa é única e nem todas gostam das mesmas coi-

sas. Entender a alma humana dá trabalho e, quanto
mais personalizado for, quanto mais próximo das

preferências de cada cliente, maior será o encan-

tamento desejado em uma ação que envolva esses
mimos”, avalia.

Para ela, obrigação é o fazer bem feito e en-

suas viagens. 49% se utilizam de recomendações

tregar o que se espera. No caso da hotelaria, um

ciam por comentários online e influenciadores. As

experiência que terá. “O hotel pode se preparar

para suas viagens, enquanto 34% e 35% se influen-

celebridades são altamente consideradas no Brasil
por 22% dos entrevistados.

Tratamento personalizado

Reunindo uma série de hotéis de alto padrão me-

ticulosamente escolhidos, o Circuito Elegante é uma
associação de viajantes que contam com um con36

busca de lazer, viagens em família, bem-estar ou a

cliente vai em busca do lugar e principalmente da
para que um agrado não se torne uma má ex-

periência se antecipando às reais necessidades e

expectativas de seus hóspedes. O serviço começa

na reserva. Saber quem ele é, o que faz, onde vive,
suas necessidades, preferências, bem como suas

restrições. Só posso encantar quem eu conheça.
A ficha deve ser completa e todos os funcionários
envolvidos com ela. O mundo se massificou de tal

forma, que estamos buscando o reequilíbrio, o fei-

cerca de 10 anos atrás, encontrou na acomodação

está de volta”, detalhou.

a virada do lençol. Estaria tudo bem, se a hóspede

to à mão, o personalizado. O ‘pensado para você’

O Circuito Elegante trabalha com CRM - Geren-

ciamento de Relação com o Cliente - desde 2006.

Tem uma coleção de melhores estabelecimentos

de hospedagem e também um cadastro completo
dos melhores clientes, com detalhes de cada um
deles. A ficha possui mais de 40 informações, desde

informações pessoais, como as preferências, re-

strições, desejos e itens de acomodação. “Fornecemos aos nossos estabelecimentos essa prévia,

flores do campo, organizadas delicadamente sobre
não fosse alérgica a pólen. “Se me atirasse na cama
como gostaria - era uma necessidade urgente fr-

ente ao meu cansaço - teria uma crise de rinite ou
de falta de ar. Não tinha mais camareira. A rouparia

trancada. O gerente não estava mais. Hotel cheio.
Fui dormir no sofá”, descreveu, destacando a importância da retenção de dados de cada hóspede
para um atendimento personalizado.

A CEO do Circuito Elegante pontua, ainda, que

para que o hóspede não necessite preencher ne-

acima do luxo está a elegância, característica que

tada, ele possa ser surpreendido por toda a equipe,

pessoas com cultura e educação. “Não gosto e

nhum cadastro no check-in e que, durante sua es-

mesmo que seja apenas com um bom dia, seguido
por seu primeiro nome”, explicou ela. No catálogo,
constam 120 estabelecimentos selecionados, os
quais passaram por um processo de inspeção que
não obriga o estabelecimento a seguir normas ou
padrões pré-estabelecidos.

Priscila contou uma experiência pessoal que en-

volveu a ”boa intenção” de um hotel em oferecer
um mimo. Chegando tarde a um hotel no Nordeste,

pode ser encontrada no ato de receber bem por

nunca gostei da palavra luxo. Portanto, inicio meu
comentário valorizando a elegância. A hospedagem passa por uma relação entre quem recebe e
quem chega. O primeiro se prepara, se antecipa;

e o segundo chega cheio de expectativas. Se esse

preparo supera as expectativas do cliente, ponto

para quem recebe, pois acertou na entrega. Todos
nós, sejam os mais ricos ou os menos favorecidos,

desejamos ser bem tratados. Quanto maior for a
cultura e a educação do cliente, mais exigente será.

Se ele apenas tiver dinheiro, nada lhe encantará. Por
própria experiência, já tive clientes com poder aquisitivo tão grande, mas vazios de elegância”, sintetizou a especialista.

Ao longo dos anos, o Circuito Elegante se tornou um

selo de qualidade reconhecido, seja por sua criteriosa
seleção, mas principalmente pelo atendimento

personalizado aos seus clientes associados, os quais

contam com o programa de fidelidade denominado

‘Privilégio’, com recompensa através de pontos aos
que mais viajam pelo Circuito. Esse programa funciona

através do site e inicia com um cadastro, no qual as
diversas informações prestadas são confidenciais e
utilizadas pelos estabelecimentos para a construção

deste atendimento. Quanto mais pontos, maior a
categoria e mais surpresas encantarão esse cliente,

tais como: upgrade garantido, café da manhã na
acomodação a qualquer hora, early check-in, late
check-out,

massagens,

champanhe,

passeios,

entre outros mimos. “Em agosto de 2018 lançamos

a nova edição da ‘Seleta Coleção de Hotéis e

Restaurante’, obra com tiragem de 30 mil exemplares,
em comemoração aos 15 anos da associação,
trazendo 120 destinos, sendo 88 de hospedagem e 32
Priscila Bentes, CEO do Circuito Elegante

restaurantes, todos escolhidos por mim”, comenta.
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Profissionais capacitados

Com a mudança de comportamento do pú-

blico, cada vez mais conectado e à frente do que
o prestador de serviços possa lhe oferecer, o hotel
precisa traçar um novo tipo de abordagem. Se an-

tigamente a decoração de hotéis de luxo era base-

ada no estilo clássico, barroco e com suntuosidade
exagerada, as gerações Millennials e Y estabeleceram o minimalismo para a parte estética e para os
detalhes no atendimento.
Segundo

a

Diretora

Executiva

da

IETUR

-

Treinamento Empresarial, Leila Serra Menezes, a

hotelaria de luxo começa com a comunicação

com o cliente, passando por estratégias de
transformar os contatos em vendas, as ferramentas

de abordagens e os vocábulos utilizados. “As
estratégias de fidelização estão embutidas nos

approachs, na formatação dos produtos e na
excelência dos serviços”, conceituou.

De acordo com ela, serviços diferenciados e ex-

clusivos são alicerces fundamentais da hospedagem de luxo, e o cliente deste segmento não ad-

mite improviso ou amadorismo. “É preciso treinar
e especializar muito bem os profissionais dos hotéis. A equipe deve estar especialmente formada

para atender este perfil de cliente tão específico.
Todos os departamentos do hotel precisam estar
prontos para desempenhar a Excelência. Aliamos
a Formatação, Operacionalização e Sofisticação/
graduação dos Serviços ao Treinamento de Especialização em Cultura Internacional e Etiqueta Pro-

fissional. Esta preparação profissional é esperada
pelo cliente, observada e avaliada. Equipe espe-

cializada resulta em serviços coroados de sucesso”, explicou a especialista.

O crescimento da nova oferta de luxo nos prin-

cipais centros urbanos foi acompanhado pela

entrada no mercado de novas bandeiras e redes

internacionais e pela consolidação de redes internacionais que já atuavam no mercado brasileiro.
Este quadro ganhou a participação de redes lo-

cais e, seguindo posturas e tendências mundiais,

Rio de Janeiro e São Paulo, são as cidades que se

destacam na hotelaria de luxo brasileira na esfera

urbana. “Alguns seguiram a linha dos hotéis corporativos, outros optaram para as características
boutique ou de design. Alguns empreendimentos

em áreas rurais e fazendas estão apresentando um
trabalho muito interessante, acoplando a arquitetura, a arte decorativa e a natureza a experiências
memoráveis”, apontou.
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Leila Serra Menezes, Diretora Executiva da IETUR Treinamento Empresarial

Para Leila, a estada no hotel precisa ser mar-

cada por vivências inesquecíveis. Isso inclui a valorização de lençóis de muitos fios, diferentes cardápios de travesseiros / sabonetes / aromatizadores

de ambientes e de lençóis, variedade de uvas

e rótulos da carta, o chef preparando o café da
manhã na suíte, serviço de mordomo, serviço de
sommelier, alta gastronomia, cutelaria artesanal,

SPA, espaços ZEN e amenidades personalizadas.
“Alguns hotéis no Brasil apresentam um trabalho

muito bom. Existe demanda, mas é preciso lapidar
a oferta. Mercado competitivo, cliente conhecedor

de produtos e serviços. O trade está carente de
profissionais especializados”, alerta.

Várias redes hoteleiras trabalham criteriosa-

mente cada hotel. Os perfis são diferentes em

cada segmento, e, em cada empreendimento, os
clientes são vistos individualmente. “Quando se
trabalha com este perfil de cliente desenvolvemos

uma postura personalizada individualizada. É uma
outra forma de planejamento e operacionalização.

A Gestão do Serviço de Luxo é muito particular, requer muito conhecimento e preparo. Usamos ferramentas próprias para surpreender e encantar

a cada um. Lembrando que no conceito contem-

porâneo, luxo é muito além do que o cliente percebe. É o que ele sente, vive, experimenta, emociona e lembra”, explica a consultora.

Por se tratar de um mercado extremamente

competitivo e criterioso, exige-se muito talento
e competência de seus profissionais. Grandes

redes estrangeiras, com know how, desenvolvem

principalmente personalizado é muito importante.

vieram para o Brasil e estão junto às organizações

estada do cliente uma experiência inesquecível

trabalhos de alta qualidade no exterior e algumas

locais, disputando pelo cliente high-end. “Muitos

hotéis optaram por alimentos sazonais e de
produtores menores. Safras especiais e outras

exclusivas. As práticas que contribuem para a
sustentabilidade e responsabilidade social são

O hotel precisa estar sempre querendo fazer da
antes de pensar que ele é um negócio e uma fonte
de dinheiro. Vejo que todos os hotéis onde o dono ou
o Gerente Geral colocam a alma no serviço são um
sucesso total”, reiterou.

Para Ladet, tudo tem que ser discreto e sem

também muito observadas. A competitividade

exagero, e ser feito na intimidade do quarto do cliente,

produto principal, tangíveis e intangíveis. Temos um

na hotelaria de alto padrão, o consultor não

também

passa

pelos

valores

agregados

ao

crescente público interno ávido pela hospedagem
de luxo. O mercado precisa de profissionais
especializados

para

transformar

sonhos

em

experiências inesquecíveis”, opinou a especialista.

nada a vista dos demais. Em 20 anos de experiência
presenciou alguma experiência negativa na oferta

de mimos. “Se acontecer, apenas peça desculpas,
enfatizando que o intuito foi agradar”, explicou.

O consultor acredita que a hotelaria brasileira

oferece muitos mimos e um cuidado personalizado
de cada cliente, o que funciona muito para clien-

‘Mais que dinheiro’

Colocar a alma no negócio. Este é o segredo

para se ter sucesso no atendimento pelos detalhes,
de acordo com Dominic Ladet, Especialista em

Mercado de Luxo Internacional e CEO da DOM
Creative Consulting. “O serviço diferenciado e

tela estrangeira. Já para a clientela brasileira, algumas vezes querem mais, por serem extremamente

exigentes. “Acho que o serviço brasileiro está bem
próximo ao do exterior. É sempre um pouco mais oscilante, mas acho que já melhorou muito — princi-

palmente no pequeno detalhe que pode mudar uma
estada de boa para excepcional”, afirmou Dominic.

Atenção especial para as crianças, ameni-

ties exclusivos, deixar uma nota de bem-vindo no
quarto e serviços Pet Friendly são alguns dos ser-

viços básicos que ainda são encarados como mimos importantes na hotelaria. Contudo, o consultor

afirma que determinar o hotel vai oferecer depende

da direção de cada um. “O que sabemos que funciona, por exemplo, é uma cesta de fruta com vinho,

champagne ou produtos locais”, sugere Ladet, que
acredita que os mimos não dependem do porte do

estabelecimento, já que a personalização é uma
característica dos hotéis menores.

Fidelizar a lembrança

Um grande desafio dos hotéis é não cair no senso

comum na aplicação de serviços. Localizado em São

Sebastião, litoral norte paulista, o hotel Nau Royal
é conhecido por seu atendimento personalizado.

O empreendimento oferece aos clientes menus
de

travesseiros,

drinques

especiais,

toalhas

refrescantes, reservas de espaços exclusivos, café

na cama, amenidades antes da chegada e outros.

Para o proprietário do hotel, Roberto Ibrahim, os
serviços buscam fidelizar a lembrança dos hóspedes
Dominic Ladet, CEO da DOM Creative Consulting

e adicionar o sentimento de exclusividade.
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Se sentir em casa?
Oferecer um serviço personalizado pode não estar

atrelado ao conceito de fazer o hóspede se sentir como
se estivesse na própria casa, como a maioria dos ho-

téis prega. Essa premissa é seguida pelo Unique, hotel
urbano de luxo localizado no bairro Jardim Paulista,
em São Paulo. De acordo com André Pereira, Gerente

de Serviços do empreendimento, a ideia é que cada
cliente tenha uma experiência “Unique”, através do

design e gastronomia diferentes. “Sabemos o quanto

é importante que todos se sintam cuidados e acolhiNo Hotel Nau Royal (SP), todo contato com o hóspede inclui
um mimo e serviço exclusivo

dos de forma individual. Este é o segredo da hospitalidade”, pontuou o gerente.

Durante o check-in no hotel, o hóspede pode

“Diferenciar é uma obrigação. Separamos o

degustar champagne Veuve Clicquot Brut ou, se

do contato com os hóspedes, pois eles que devem

café e água. Se um hóspede específico gosta de

que é obrigação do que é um diferencial através
sentir esta diferença”, explica Ibrahim. Para hóspedes habitués, o hotel mantém o atendimento de

acordo com suas preferências identificadas nas

hospedagens anteriores sem ter que questioná-los

novamente. “Comunicação com o hóspede faz todos os mimos funcionarem”, conclui o proprietário.

preferir, uma cerveja artesanal Sumatra ou mesmo
um suco, por exemplo, ou um tipo de chá, também

oferecemos. Ao chegar a seu apartamento, recebe

um coco verde de boas-vindas. Para aqueles que
retornam ou celebram datas especiais, são encaminhados outros mimos preparados pela con-

feitaria, acompanhados de uma carta manuscrita

O Hotel Unique, na capital paulista, inovou com um mimo erótico para casais
40

pela equipe de serviços. Durante o serviço de

pelo mundo. Agora, o Unique conta com um

de governança, um doce diferente a cada

muito a fidelizar nossos hóspedes, especialmente os

abertura de cama, feito pelo departamento

dia é providenciado para os hóspedes, junto de uma garrafa de água. Para hóspedes

que têm dietas restritas, é providenciado um

doce ou mimo especial. Além disso, aos clientes que vêm com bebês, crianças e pets

são dados pequenos presentes, como xampus especiais, brinquedos etc.

O gerente do hotel paulistano conta

que, para garantir a surpresa dos clientes em cada hospedagem, o empreendimento segue uma visão pioneira, passando

por mudanças constantemente. “Fomos

programa de fidelidade chamado iPrefer. “Isso ajuda

mais antigos. De qualquer forma, sempre priorizamos
dar upgrades, mimos personalizados e presentes
para nossos hóspedes mais frequentes. Aqui, além

de oferecermos um produto muito diferente do
convencional, disponibilizamos itens personalizados

que fazem com que a experiência do cliente seja
sempre única, como amenities dos banheiros, doces
feitos em nossa confeitaria e mimos especiais.

O que diferencia um hotel do outro são estes
detalhes”, conceituou o Gerente de Serviços do
empreendimento paulista.

vanguardistas em ter uma experiência pi-

cante (o Dream Purple). Fomos um dos primeiros hotéis a oferecer um dia de noiva,

com penteadeira e mimos. Ouvimos tudo o

que nossos hóspedes sugerem e querem. A

única coisa que não muda é a alma do ho-

Mimos da natureza

Localizado próximo a uma área de preserva-

ção da Mata Atlântica, em Mairiporã (SP), o Unique

tel”, conta. O Dream Purple é uma noite de
hospedagem com ambientação especial
para casais, que fornece uma caixa surpre-

sa com presentes eróticos, uma garrafa de

Veuve Clicquot Brut acompanhada de mimo
gastronômico do Chef Emmanuel Bassoleil e

café da manhã servido no Restaurante Skye
ou no apartamento.

Para acompanhar e se adiantar aos de-

sejos dos clientes, o Unique aposta no trabalho em equipe, no qual todos os funcionári-

os do hotel estão envolvidos. “Costumamos
dizer que somos uma engrenagem - se
qualquer peça sair do lugar, tudo para. A

equipe do hotel trabalha com sinergia, sempre em prol do hóspede. Se alguém desco-

bre alguma coisa, já avisa a pessoa de um
departamento específico. Por exemplo: se
a recepção percebe que o hóspede gosta
de um prato específico do Skye, avisamos

ao restaurante para que possam antecipar

o pedido e mostrar ao hóspede que damos

atenção a tudo que ele diz. Se um colabora-

dor descobre que o hóspede dorme de um
lado específico da cama, os chinelos e abertura de cama sempre serão feitos daquele
lado”, explicou André Pereira.

Em 2017, o hotel ingressou na Preferred

Hotels - um selo de hotéis boutique espalhados
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Garden mantém o conceito de atendimento ex-

De acordo com Ana Carolina de Simone, Gerente

clusivo de seu ‘irmão’ paulistano, mas conta com

de Hospedagem do Unique Garden, os hóspedes

encantamento dos hóspedes. Isso é mostrado logo

cidade e riqueza dos jardins e com os sabores que,

a riqueza natural de seu entorno para aumentar o

na chegada do cliente, recebido com um brinde a
caminho do chalé. Lá, ele vai encontrar frutas do

pomar ou tomates-cereja da própria estufa, ou

ainda torradas feitas no hotel com geleias igualmente produzidas no local.

Outro mimo oferecido é a massagem de boas-

vindas, apresentando logo na chegada o clima de

bem-estar e relaxamento que rege as atividades do

hotel. Para casais, o empreendimento oferece a experiência Dream Red, no qual o quarto recebe uma

decoração romântica, além de mimos e surpresas

ficam encantados com a natureza, com a simpli-

geralmente, são esquecidos nas refeições do dia
a dia. “Após fazerem os tours - onde mostramos o

que cultivamos nas hortas, de onde sai a maioria

dos alimentos, os clientes imediatamente sentem
que aqui é onde eles são cuidados minuto a minuto,

sem que isso seja opressivo. É um cuidado genuí-

no da forma mais rica, através da atenção com a

saúde e bem-estar e acompanhado de um silêncio
que, como a meditação ‘diz’, nutre a alma e nos dá
mais vida”, explica a gerente.

Ana Carolina afirma ainda que a estrutura e

especiais criadas pela equipe de cozinha e do Spa

a filosofia do Unique Garden são frutos de muitas

verduras frescas da horta ou flores e mudas do

Melhor comida, melhor ar, melhor água, melhores

Pandora. Para a despedida, os hóspedes recebem

jardim. Os clientes também podem levar pães feitos
no empreendimento, sais, azeites e outras iguarias.

ideias do criador deste projeto, Victor Siaulys.

produtos no spa, melhor atendimento, melhores
vinhos, melhores frutas para os sucos. “Todas essas

ideias foram adquiridas das melhores experiências

Foto: Helena de Castro

de hospedagem que ele próprio teve, em hotéis,
em jantares, em rodas de amigos, em suas casas,

em boa companhia, no conforto do lar. E o melhor
não necessariamente seria o mais caro. As pessoas

ficam felizes em pegar um saco de mexerica do

pé e levar para o chalé. Ou levar uma caixinha de

tomate cereja para casa. Assim ele queria que
todos que entrassem aqui fossem tratados: como

únicos. Hoje é um privilégio ter a filha dele, Tatiana
Siaulys, perpetuando toda essa riqueza”, conta.

Para oferecer todos esses detalhes no atendi-

mento, é importante ter atenção. Quando o hós-

pede chega ao hotel, a equipe já presta muita
atenção aos seus desejos e objetivos. “Perguntas
abertas fazem toda diferença. Deixe o hóspede

falar. Escute o hóspede – aí está o segredo. Trocar tais informações entre as equipes também faz
toda a diferença”, sugere Ana Carolina Simone.

As estações do ano são o que ditam o que será

entregue aos hóspedes, tornando cada estada

uma experiência sazonal e diferente. Os garçons
sabem exatamente o que os hóspedes frequentes

gostam e como querem. No Spa, cada terapia ou

procedimento também segue os gostos de cada
um. “Mimo nasce na cultura do hotel, do conceito,

do que foi gerado e criado no local com sua personalidade, cuidadosamente oferecido aos nossos
Contando com a sazonalidade, o Unique Garden oferece
agrados plantados e colhidos em sua própria terra
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hóspedes. É um presente a mais, além da experiência prometida, de nós para eles. Atendimento de

As lamparinas da Velas Bistrot são resistentes à queda e possuem pavio eterno, que nunca precisa ser trocado

luxo é escutar o hóspede e quando ele menos es-

do proprietário Fábio Noffs, que se encantava

dimento de luxo é proximidade e distância, cada

restaurantes ao redor da cidade.

pera, o que ele pensou em querer, já está lá. Aten-

qual dosada como o hóspede esboçar”, conclui a
gerente do Unique Garden.

Aconchego a luz de velas

A Velas Bistrot oferece a hotéis, pousadas, res-

taurantes, casamentos e eventos sociais de luxo de
todo o Brasil velas decorativas, porta-velas, lam-

parinas a óleo, fluido para lamparinas, tocheiros e
outras soluções em decoração de ambientes com
fogo, atendendo um público exigente que, cada

ao observar a chama das velas nos jantares em
De acordo com o Noffs houve um aumento sig-

nificativo nas vendas para o mercado de luxo nos
últimos anos. “Os hotéis do segmento de luxo estão

em um movimento constante pela personalização
e maximização da experiência de seus clientes.

Percebemos que, hoje, os hóspedes buscam ainda
mais a sensação de aconchego. É aí que entramos.

Somos a única empresa que trabalha com velas

específicas para hotéis e restaurantes, um dos fatores do incremento nas vendas”, enfatiza.

A Velas Bistrot não só fornece como também

vez mais, busca a sensação de aconchego nos

personaliza as lamparinas com o logotipo do ho-

Pensando na qualidade, as velas da marca,

caixinha especial pronta para presentear. Essa

meios de hospedagem.

no mercado desde 2003, são produzidas com
parafina 100% pura, fazendo com que durem mais,

não exalem cheiro forte e tenham baixíssima

inflamabilidade, harmonizando e permitindo ao
hóspede uma atmosfera agradável. As lamparinas

são resistentes à queda e possuem pavio eterno,
que nunca precisa ser trocado, com queima de
até 24 horas por abastecimento. A ideia de fundar

a empresa surgiu durante uma viagem a Paris

tel, podendo, inclusive, serem entregues em uma
é uma forma de o hóspede levar um pouco da

lembrança do meio de hospedagem para a casa
e eternizá-la, já que a lamparina usa apenas um

fluido para reposição e seu pavio é eterno. Ou seja,
é um mimo que, se manuseado corretamente, du-

rará para sempre. “Alguns hotéis presenteiam seus
hóspedes, no momento da chegada ou na saída,
e outros colocam os artigos à venda no lobby, por
exemplo”, complementa Fábio.
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Aplicativos revolucionam
serviços hoteleiros

Aplicativos próprios geram identificação do cliente com a marca

Aqui e agora: a necessidade por soluções instantâneas por parte dos clientes tem levado os hotéis
a migrarem seu atendimento para a ponta dos dedos
Na hotelaria, o tempo de esperar pelo atendi-

mento ou por respostas das empresas em ‘horário

mente são feitas via aplicativo. Além de o consumi-

tante, os clientes eram forçados a esperar por de-

pras via dispositivos móveis, esse comportamento

comercial’ acabou. Em um passado não tão disterminado dia ou período para receber o suporte

necessário do prestador de serviço que solicitou.

Livros registradores limitavam o próprio empreendimento de confirmar uma reserva a qualquer mo-

mento, tornando a experiência muito mais lenta e

exaustiva. Hoje, quem manda é o cliente: na hora

dor estar mais aberto e seguro para realizar com-

no Brasil é impulsionado pela penetração de smartphones, que segundo a consultoria IDC, mesmo

com a retração na economia, previu que 50 milhões
de aparelhos sejam vendidos até o final de 2015.

que deseja, seja pela manhã, ou quando chega do

Desenvolvimento do app

precisam ser sanadas. E a tecnologia tem ajuda-

já ultrapassou o uso de internet por desktop. Muitas

essa demanda.

seus websites sem se preocupar como eles estão

trabalho; ou ainda de madrugada, suas dúvidas

do hotéis ou mesmo as empresas de turismo com
Os aplicativos para celulares e tablets estão

sendo cada vez mais usados pelos brasileiros na

hora de viajar — e isso não é de hoje. De acordo com
levantamento feito pelo portal Hoteis.com, houve
um crescimento de mais de 100% nas buscas por

hospedagens realizadas pelo app da empresa no
Brasil no primeiro semestre de 2015, quando comparado ao mesmo período de 2014.
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Atualmente, 25% das reservas realizadas global-

O uso de internet através de aparelhos móveis

empresas ainda se preocupam com o conteúdo de

aparecendo em smartphones. Uma solução móvel
hoje em dia é tão essencial para uma empresa

quanto ter um website, por isso, vale a pena antes
de implantar analisar qual a melhor ferramenta
para atender as necessidades de seus clientes.

De acordo com Sergio Cury, desenvolvedor de

aplicativos e especialista no assunto, o principal

erro cometido em app de empresas é tratá-lo

como se fosse uma versão móvel do website, mui-

tas vezes exibindo todo o conteúdo do website no
software e não tomar cuidado com o tamanho de
imagens e vídeos. Além disso, ele ressalta que é importante levar em conta o conteúdo, já que quem

está abrindo o aplicativo usa uma tela menor com
internet mais lenta.

Para o desenvolvimento de um aplicativo há

vários fatores que devem ser observados:

- Aplicativo não é website e deve ser tratado

como uma ferramenta para auxiliar quem está
em movimento;

- Ele deve ser útil para quem está em movi-

mento e utilizar os recursos tecnológicos do
smartphone como a câmera, gps, telefone;

- Não é uma ferramenta para divulgar conteú-

dos extensos. A internet móvel é mais lenta e por
consequência mais cara, por isto deve-se evitar

fotos em alta resolução, vídeos extensos e conteúdo longo;

- Uma das principais ferramentas do aplicativo

é a possibilidade de exibir alertas;

- A tela do smartphone é pequena e o aplica-

tivo não é uma ferramenta para exibição de conteúdos muito grandes;

- Deve-se tomar cuidado com tamanho de

imagens e vídeos, a internet móvel é mais lenta e
pode prejudicar o desempenho do app;

- O aplicativo deve ser muito mais dinâmico

que

o

website,

exibindo

sempre

novidades,

promoções, atrativos para que o usuário não
desinstale de seu aparelho;

- Importante sempre planejar ações utilizando

as ferramentas disponíveis do app para envolver
os usuários.

Cury explica que para publicar um aplicativo no

Sergio Cury – “O aplicativo precisa levar em conta o conteúdo, já que será aberto em tela menor”

ser desenvolvido em cima de templates prontos no

mercado, sendo necessário desenvolver um aplicativo
com design exclusivo e com funcionalidades úteis para

quem vai acessar a ferramenta de um smartphone”,
contou o desenvolvedor.

A Apple cobra uma anuidade de US$ 99 para abertura

de uma conta desenvolvedor para a publicação do

aplicativo. A pessoa ou empresa responsável por esta
conta deve ser a mesma responsável pelo conteúdo

do app. Para publicar um aplicativo novo nas lojas da

empresa norte-americana é um processo que leva
cerca de 30 dias, e pagar a anuidade da conta não

garante a publicação do aplicativo. “A Apple pode
reprovar e até mesmo retirar do ar após aprovado se

ela considerar que não respeita suas regras. No ano
passado ela removeu mais de 150.000 aplicativos

da Apple Store por considerar que não cumpriam

suas regras”, declarou Sergio. Segundo ele, o Android
começou a seguir o mesmo caminho e agora está

com várias exigências para manter o aplicativo na loja,
como obrigatoriedade de uma política de privacidade,

conteúdo de acordo com a faixa etária do usuário
entre outros.

Play Store do Android e na Apple Store do Iphone é ne-

Relevância de um APP

para a Play Store do Google presente nos smartphones

lar que realmente são úteis? Esse é um questionamento

pagar uma taxa única para o Google no valor de US$

Data, empresa de alta tecnologia pioneira na aplica-

cessária a aprovação das plataformas. “O processo

com sistema Android é mais simples. É necessário

25 e enviar o aplicativo desenvolvido para aprovação.

Normalmente, demora um período de um a dois dias
e o aplicativo já aparece disponível para download na

Play Store. Já a Apple é mais exigente. Desde setembro
de 2017, ela implantou uma regra nova para aprovação

do aplicativo que tem tirado muito o sono dos desen-

volvedores. Segundo esta regra, o aplicativo não pode

Quantos aplicativos uma pessoa baixa em seu celu-

de Rafael Albuquerque, CEO e fundador da Zoox Smart
ção de soluções integradas de inteligência artificial,

machine learning e big data. “Normalmente os clientes
usam os apps do WhatsApp, banco, email, redes sociais, música e mais uns três. Atualmente, apenas 2% dos
aplicativos desenvolvidos no mundo realmente são uti-

lizados. Por isso, eu aconselho o desenvolvimento de um
aplicativo desde que ele realmente resolva uma grande
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dor. Na hotelaria o viajante de lazer tira suas últimas dúvi-

das, escolhe o hotel e faz sua reserva, tudo no período noturno, quando a família está reunida em casa depois do
trabalho e da escola. Esse público, por exemplo, já não es-

colheria a marca que o fizesse esperar até o dia seguinte
por uma resposta. Junto às facilidades, o celular também
deixou o consumidor ansioso e impaciente. Se o seu hotel

não tem um site responsivo, que permita a visualização

de informações e fotos de forma fácil e bem distribuída,

na mesma hora o possível cliente passará para o seu
Rafael Albuquerque: “Atualmente, apenas 2% dos aplicativos
desenvolvidos no mundo realmente são utilizados”

“dor” do cliente ou ofereça um benefício extremamente
relevante”, justifica Albuquerque.

E no mundo da hotelaria a situação não é diferente,

concorrente. Com as decisões de compra tomadas de

forma imediata, a lealdade às marcas diminui. Assim, os
hotéis vêm apostando em aplicativos próprios para per-

sonalizar ainda mais o atendimento, aproximando o hotel
do hóspede e criando uma identificação com a marca.

o hóspede além de um APP necessita ter uma tecnologia que vai agregar conforto, comodidade e segurança,

como a encontrada no Zoox Smart Pass, um software
que integra big data e reconhecimento facial. Essa é
uma evolução do antigo check-in inteligente (Zoox

Smart Check-in, em inglês), que já possibilitava fazer o

check-in antecipado, adiantando o processo para evi-

tar as filas na chegada a um hotel. Com a nova ferramenta, o hóspede continuará a realizar o pré-check-in,
mas agora contará também com os benefícios da tecnologia de reconhecimento facial e do enriquecimento

de dados. Já para o hotel o Zoox Smart Pass permite um

atendimento mais ágil e assertivo e, ao mesmo tempo,
ainda mais personalizado. Ao implementar o novo software, o hotel passa a ter um conhecimento mais profun-

do sobre o perfil dos seus clientes e suas preferências. A

inteligência por trás dos dados dos hóspedes também

O volume de reservas feitas em aplicativos de

mensagens e chats não para de crescer. De acordo

com a consultoria Nielsen, o número de consumidores
que utilizam chats antes da compra aumentou de 38

para 58%. Outro dado do Google revela que cada segundo a mais de demora no atendimento ou no car-

regamento do site móvel, caem em 12% as conversões,
por isso, a automatização do atendimento ao cliente

nos canais digitais é uma realidade no setor hoteleiro.
A partir disso, a empresa de consultoria americana

Gartner prevê que, até 2020, 85% das interações entre
empresas e clientes terá intermédio de algum sistema de inteligência artificial.

possibilita a revisão de estratégias e planejamentos e a

Ferramenta multifuncional

o Zoox Smart Pass, o hóspede entra em nossa base de

ocupações e ter tudo à mão. Para unir este período com

se registrar em qualquer hotel que tenha o software da

aplicativo personalizado sob o tema “Férias no Túnel do

melhoria na prestação dos serviços do hotel. “Ao utilizar
dados de forma que a partir da segunda vez em que
Zoox ele não precisará fazer o check-in novamente. O

hotel, por sua vez, ao contar tanto com o Zoox Wifi quanto com o Zoox Smart Pass, potencializa seu conheci-

mento sobre os hóspedes e pode fazer muito mais por
eles”, explica Albuquerque.

Opções à mão

O Google, maior buscador online do mundo, denomi-

nou a urgência de resposta como “micro-momento”. O

termo é definido pelos minúsculos momentos de inten-

ção na tomada de decisão e formação de preferências

que ocorrem durante a jornada de compra do consumi46

Inteligência artificial multicanal

Férias é um tempo para relaxamento, ficar sem pre-

a tecnologia, a Rede Tauá de Hotéis lançou, em 2018, o
Tempo”, aplicativo onde os clientes conseguem conferir

que horas acontece cada atividade da programação.

Com a ferramenta, todos os clientes podem usufruir de
funcionalidades exclusivas, com navegação intuitiva e
disponibilizado gratuitamente para adultos e crianças.

Considerando planejamento e execução, o apli-

cativo levou cerca de seis meses para ficar pronto. De
acordo com o Gerente de Marketing da Rede Tauá,
Pedro Vieira, a decisão de investir foi tomada por dois
motivos: a identificação de uma mudança no compor-

tamento dos clientes do segmento, que estão cada vez
mais conectados e, em paralelo, a busca constante em

melhorar a experiência dos hóspedes. “Nossos esforços

como a publicação de fotos nas redes sociais com fil-

tros exclusivos, por exemplo. Além dos custos, o aplicativo também tem o objetivo de auxiliar a operação dos
resorts, reduzindo filas de IN e OUT e agilizando o contato
com os gerentes das unidades”, explicou Vieira.

Proximidade do cliente

Reservas, atendimento, geolocalização e ofertas

sazonais. Estas são as principais funcionalidades do

aplicativo da Nacional Inn, gestora das marcas Golden
Com seu software móvel, a rede Tauá quer
garantir a diminuição de filas de in e out

Park, Dan Inn, Vilage Inn e Thermas Resort. A ferramenta
foi lançada em 2015 pela empresa a fim de se posicionar no mercado de forma ainda mais competitiva. O

estão focados em levar o Tauá ao alcance das pessoas

app Hotéis Nacional Inn visa proporcionar fácil acesso

tais, incluindo também o WhatsApp. Com isso, espera-

sete estados atendidas pela rede. Uma ferramenta de

impressos, uma vez que o aplicativo nos fornece opções

Inn mais perto de onde o usuário está. Pelo aplicativo,

fortalecer o relacionamento, por meio da interatividade,

para receber ofertas especiais via email. Além disso, o

através do maior número possível de plataformas digi-

a todas as unidades localizadas em 23 cidades em

mos reduzir nossos custos, principalmente em materiais

geolocalização permite encontrar a unidade Nacional

de divulgação direta para os clientes, além de estreitar e

é possível ainda fazer reservas on-line e se cadastrar
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O aplicativo da Nacional Inn fornece informações para efetuar reservas e possibilita ampliação da base de clientes

app Nacional Inn Hotéis é constantemente atualizado

ideias do Castro’s Park Hotel, localizado em Goiânia

rede, que permanece em expansão crescente. Em 2018

tirem dúvidas, consultem tarifas e sejam auxiliados

com conteúdo sobre os destinos e as unidades da

foi incluída a possibilidade de notificação dos usuários
para a oferta de promoções exclusivas, com descontos
que alcançam de 5% a 10%.

A ferramenta foi pensada para auxiliar o viajante de

última hora que precisa de um hotel, mas também, o
turista que está programando as próximas férias. Outro

objetivo do aplicativo é minimizar as vendas off-line
que já possui os clientes diretos, assim como ampliar
a base de clientes e criar interatividade com o público.

WhatsApp hoteleiro

Aproximar-se do cliente é a meta de toda em-

presa prestadora de serviço. Fazer isso no meio digital

até durante a hospedagem. Oferecendo também

a consulta de disponibilidade de apartamentos, o
Holiday Inn Belo Horizonte Savassi — hotel administrado
pela IHG - International Hotels Group na capital mineira

— também adotou a estratégia. O empreendimento

continua contando com os demais meios de reservas
oferecidos pela rede, inclusive o aplicativo, mas

identificou na ferramenta uma forma de oferecer

comodidade ao cliente. O principal objetivo do hotel é
dar um retorno rápido em todo tipo de solicitação.

Soluções Digitais para o hoteleiro

Facilitar e melhorar o gerenciamento, além de

pode ser simples, mas é importante adotar estraté-

otimizar a experiência dos hóspedes é uma das

exagerado e invasivo. Uma das ferramentas que pri-

Pensando nisso, a antiga Check-In, agora nomeada

gias pré-estabelecidas para que o contato não seja
meiro se tornou comum ao uso das pessoas e hoje

já é um poderoso instrumento de marketing e atendimento ao cliente é o WhatsApp. De forma rápida
e sem a necessidade de um grande investimento, o
cliente pode dividir-se entre suas conversas pessoais

e o atendente do hotel, tirando suas dúvidas — o que
pode ser o ponto chave para sua decisão final.

Sendo um dos primeiros meios de hospedagem

a utilizar a ferramenta para reservas, a Vert Hotéis
oferece o serviço desde 2014, visando a manuten-

ção da competitividade e rapidez nos processos.
Para efetuar a reserva, o cliente precisa apenas indicar a unidade hoteleira escolhida, passar os da-

dos pessoais e do cartão de crédito. Um colaborador é dedicado para dar todo o suporte necessário
ao cliente, contribuindo para alterar as formas de
comunicação entre as pessoas.

Além disso, o aplicativo de conversas mais popular

do momento também pode ser uma forma de obter

feedback e opiniões dos clientes. Esta é uma das
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(GO), que adotou a estratégia para que os clientes

grandes metas de um empreendimento hoteleiro.

Newhotel Check-In, devido a fusão com a Newhotel
Software, desenvolveu o Cloud Suite. A plataforma

modular completa e integrada para gerenciamento

de hotéis, atende das necessidades básicas até as
operações mais complexas de resorts e redes hotelei-

ras. Contam, também, com mecanismos capazes de
auxiliar o hoteleiro na tomada de decisões de geren-

ciamento, vendas e marketing. Ele pode ter em mãos
dados e insights poderosos com Revenue Manage-

ment, Business Intelligence e Rate Shopper. O acom-

panhamento gerencial pode ser feito do escritório, do
restaurante, do computador, tablet ou smartphone
devido ao sistema responsivos e integrado. Como

solução para vendas online, a fim de maximizar receitas reduzindo custos, Newhotel Check-In possui o

Channel Manager e Motor de Reservas, além de ferramentas como CRM, CMS, SEO.

Antes da aliança entre as duas empresas, a

Check-in lançou três plataformas que trazem diver-

sos benefícios aos clientes, trazendo feedback posi-

tivo. A Check-in Express foi desenvolvida para que
os hóspedes preencham seu cadastro online antes

da chegada, e no momento de saída os dados ne-

cessários para emissão de documentos fiscais já

estarão disponíveis. Pode ser acessado de qualquer
dispositivo com acesso à internet via navegador, ou
seja, o hóspede acessa seu perfil de seu celular, tablet

e até mesmo notebook ou computador. Pode manter seu cadastro atualizado e fazer edições de onde e
quando quiser.

Já a Governança Digital foi desenvolvida para

automatizar e facilitar o trabalho das Governantas,

Camareiras e Equipe de Manutenção dentro do ho-

tel. Com o aplicativo, é possível acompanhar, inspecionar e solicitar serviços aos setores mencionados.

Aplicativo facilitam os serviços num hotel

É uma solução Digital fácil de usar, além de ser in-

com tendências tecnológicas do mercado. A plata-

sibilita acompanhar em tempo real atualizações

tos de venda do hotel, e assim como a Governança,

tegrada ao PMS da Newhotel Check-in, o que posde quartos. Para otimizar o trabalho de garçons e

efetuar pedidos com muito mais agilidade, foi disponibilizada a Comanda Digital, solução alinhada

forma possibilita o gerenciamento de todos os poné integrado ao Alpha em tempo real. Ambos os aplicativos, Comanda e Governança, estão disponíveis
para smartphones com sistema Android.
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O móvel de design acrescenta sofisticação e funcionalidade à decoração

Peças exclusivas passaram a se tornar um dos atrativos dos empreendimentos, que apostam
cada vez mais em conceitos artísticos para seu layout de interiores

O padrão de decoração na hotelaria está mu-

padrão traz maior vida útil e economia ao dono

teriais está cada vez mais presente. Muito além de

dade que equipam e ao mesmo tempo decoram

dando e a diversificação em cores, texturas e mamanter um layout agradável, sofisticado e condi-

zente com a marca do hotel, um mobiliário de alto
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do negócio, já que se trata de materiais de quali-

o empreendimento. Com móveis exclusivos e as-

sinados por renomados artistas, o hotel também

Foto: StockSnap/Pixabay

Mobiliário de alto padrão como
diferencial competitivo em hotéis

pode criar sua identidade e se diferenciar dos de-

outros segmentos. Enquanto ainda desconhecido,

especificamente para seu público e a demanda

marcenarias familiares, já que a madeira era a

mais, contando com projetos customizados feitos
de cada espaço.

Ter um móvel exclusivo é mais um atrativo

para o hotel, por isso, se trata de um investimento.

Uma cadeira ou mesa fabricada nos anos 1950
com marcas do tempo tem muito mais impacto

que um item produzido em grande escala, pela
história que carrega consigo. Mas não está ape-

nas na sua estética a preocupação de um designer de móveis. Ele também precisa ser funcional e compatível com o usuário. Ele precisa prever

quem vai usufruir dele para que cada detalhe seja

pensado de forma coletiva com a matéria prima

a ser usada, o ambiente que será inserido e se seguirá tendências ou modismos.

o design de móveis iniciou com peças de

principal matéria-prima. Nesse tempo, mesas,
cadeiras e sofás passavam pela improvisação e

testes. Ao longo do tempo, com a modernização
e desenvolvimento deste ramo, nomes como

Sergio Rodrigues e Lina Bo Bardi criaram peças
atemporais que até hoje são modelo e exemplo

para uma nova geração de arquitetos e designers,
que cada vez mais se especializam na produção

de mobiliário para os mais diferentes espaços –
os hotéis como um de seus preferidos.

Estética disruptiva

A diferenciação e exclusividade são as principais

A história dos móveis no Brasil abrange a

características de um móvel de alto padrão. Cada

que passaram a desenhar os utilitários em um

alguns requisitos. Para Ana Vidal, arquiteta sócia do

caminhada de artesãos e artistas plásticos

cenário sem muitas oportunidades no País para

móvel de luxo tem suas especificidades e atende a
escritório Vidal & Sant’anna Arquitetura — respon-

Foto: ANTIQUE FORNITURE

Móveis em estilo colonial ainda podem fazer parte de hotéis que o adotam como diferencial
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sável por vários projetos de interiores para hotelaria

dativamente mais exigente, tem sido o grande de-

este tipo de móvel. “A qualidade dos móveis de luxo

também para a hotelaria, a inovação é atualmente

— ter materiais de qualidade é fundamental para
é superior em relação aos demais. As madeiras em-

pregadas na fabricação dessas peças são “espe-

ciais”, além de ter a documentação de origem florestal e todo o seu manejo sustentável. Além disso,

safio da hotelaria. Como para tantos outros setores,

o principal fator de competitividade diante da concorrência. Sem inovação é impossível manter-se
vivo”, comenta Vidal.

Acompanhando essa necessidade, as inovações

as peças de luxo costumam ser feitas com técni-

estéticas ganham força no mercado hoteleiro por

a marchetaria. A maioria dos moveis de luxo são

cerem uma relação sensitiva e de identidade com

cas tradicionais de marcenaria, como por exemplo,

concebidos por designers de renome, o que torna o
mobiliário mais exclusivo”, explica a arquiteta.

O acabamento destes utilitários também é dife-

renciado. Geralmente as peças têm o seu acabamento feito a partir de técnicas artesanais, o que

faz com que essas peças sejam itens únicos. Por fim,
eles também têm produção em escala reduzida:
como são peças mais cuidadas que a maioria, não

são produzidas em grande escala e às vezes são

idealizadas sob encomenda para atendimento de
um determinado projeto ou cliente. “Atender, agra-

dar e fidelizar um público que vem se tornando gra-

consolidarem a imagem das marcas e estabeleos diversos tipos de hóspedes. “A busca por uma

abordagem estética inovadora e disruptiva vem
sendo o objetivo principal dos nossos projetos. Os

ambientes passam a ser espaços provocativos e
têm como meta causar sensações nos usuários e

marcar a sua experiência no hotel, de forma positiva para sempre na sua memória. A decoração e o

mobiliário utilizado nesses espaços tornam-se elementos fundamentais para essa proposta, afirmou
Ana Vidal.

Ela explica, ainda, que a definição da linha esté-

tica que será desenvolvida para cada projeto está

No projeto do escritório de Ana Vidal para o Foyer de Eventos do Novotel Rio de Janeiro Botafogo, o mobiliário contrasta com o piso
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sempre atrelada ao conceito estético proposto pelo

iluminação mais intimista e cenográfica, acentuado

tendem provocar no usuário são o objetivo principal

imagens temáticas também criou perspectivas

profissional. As sensações e experiências que se preno desenvolvimento do projeto. Desde o desenho de
organização do espaço e atividades que abrigará
até a escolha das cores, acabamentos e mobiliário,

o conceito servirá como orientador para as diversas
escolhas que o profissional deverá fazer. A definição
do conceito está sempre fundamentada no obje-

tivo do cliente, no público alvo e na verba disponível
para viabilizar a sua execução final. “O projeto de
Design de Interiores, em conjunto com a Arquitetura,
têm um papel fundamental como agentes positivos

na experiência dos hóspedes. As sensações de bem
estar e experiências positivas vivenciadas em de-

terminados ambientes têm como objetivo impres-

sionar, cativar e fidelizar um determinado grupo de
pessoas em um determinado hotel”.

Neste tipo de mobiliário, são usadas na maioria

das vezes madeiras nobres, mas de manejo e
proveniência

certificadas.

Além

de

os sentidos mais lúdicos. O uso de painéis com
ilusórias, que disfarçaram o formato estreito e

comprido da edificação. No pavimento térreo, o
lobby bar é o coração do projeto. A partir dele,

uma única linha sinuosa estabelece um desenho
harmonioso organizando todas as atividades sociais

e promovendo a integração entre os usuários.
Esse desenho tem como inspiração a sinuosidade

do relevo e a topografia da cidade. “Cada peça
de

mobiliário,

imagem,

efeito

de

iluminação,

tapetes, cores e revestimentos, foram pensados

num conceito estético único: obter um conjunto
diferenciado, provocativo e repleto de experiências”,
completou a arquiteta.

Renome e design

Antes mesmo de se perguntar: “Eu preciso

madeiras

ter um móvel de alto padrão?”, é preciso saber

também tecidos como linhos, lãs, couros e sedas.

mobiliário está acostumado a apreciar obras de

nobres, como pau-ferro, pau-santo e carvalho
A arquiteta alerta que o mobiliário sempre deverá
ser escolhido por um profissional de arquitetura

ou design de interiores, que fará a escolha de
acordo com o propósito do projeto. “O comprador

deverá tomar o cuidado de confirmar se a peça
que está sendo orçada ou comprada atende a
especificação do profissional responsável pelo

qual será seu público. Quem valoriza este tipo de
arte, é conhecedor de peças em diversos lugares

do país e do mundo e saberá diferenciar a peça
e reconhecê-la pela sua exclusividade. O design

do móvel de alto padrão é imprescindível, mas
deve estar acompanhado de funcionalidade e
muito conforto.

Este é o pensamento da designer Melina

projeto”, aconselha.

Romano,

neiro, o projeto feito pelo escritório Vidal & Sant’Anna

dentre outros projetos ela tem no currículo a

Implantado na Praia de Botafogo, no Rio de Ja-

da unidade Novotel teve como principal desafio
estabelecer uma nova linguagem para a marca;

romper com a estética tradicional e proporcionar
ao hóspede uma experiência inesquecível de ambi-

entação. “Em todos os projetos que desenvolvemos,
procuramos criar um conceito bem definido que

oriente todas as escolhas dos itens de projeto, bem

como passar uma mensagem para o público alvo,
no caso, o hóspede. A busca por uma abordagem
estética inovadora direcionou o projeto por um

caminho de provocações; ser um hotel de caráter
urbano voltado para o hóspede de negócios, mas

que deveria estimular o convívio, a curiosidade e a
surpresa”, conta ela.

Localizado em um imóvel profundo, geminado

em ambos os lados, com rara iluminação natural
nos

ambientes

centrais,

optou-se

por

uma

especializada

em

mobiliário

pela

Accademia Italiana. Com dez anos de carreira,
tropicalização do Hotel Yoo2 Rio de Janeiro – o
primeiro empreendimento da bandeira no Brasil.

Em parceria com o escritório londrino que leva o
mesmo nome da marca dos parceiros Philippe
Starck e John Hitchcox, o projeto do hotel teve

como objetivo trazer a alma carioca para todos
os ambientes, fosse através de paletas de cores

e texturas, como através de vistas para um dos
destinos mais famosos do mundo. Fazem parte

da decoração o banco chuva do designer Leo

Romano, mesa de centro de Marcus Ferreira e
poltrona painho de Marcelo Rosenbaum. Sob o

conceito de customização, os quartos apresentam
mobiliário desenhado exclusivamente para o

hotel. No restaurante, um pendente Sputnik da
designer brasileira Ana Neute é um dos destaques
da decoração.
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Segundo Melina, o Yoo2 é um case no qual o

para o espaço. “Muitas vezes, temos a liberdade

fala sobre brasilidade acima de tudo, então 100%

confortável, vamos fazer do bar a recepção – e ele

mobiliário de design é chave para o projeto. “Ele
do mobiliário é nacional e diferenciado. Buscamos
designers em ascensão como Marcelo Rosen-

baum, Ana Neute, e atuais, para inserir nesse hotel

lifestyle, e cada item é percebido pelas pessoas.
Então, o feedback é de que os clientes querem saber a origem do móvel. No Yoo2, as recepcionis-

tas conhecem o projeto, porque muitas vezes elas
são indagadas para saber qual é aquela poltrona,

qual é aquele lustre, porque elas estão admiradas
por aquilo. Então, eu acho que isso é um impacto

bacana, as pessoas ficam interessadas no design
do projeto. O hotel tem poltronas na recepção,
por exemplo, que as pessoas sentam e tiram foto,

porque aquilo é uma obra de arte mesmo. É algo
ousado, que não se tem em casa, pontua Melina.

de sugerir algumas coisas - uma recepção
gosta de escutar. Depois, é um trabalho a quatro

mãos, com ele também adicionando experiência
e dizendo o que ele pretende que o hóspede

passe. Então, acho que é muito bem vinda nossa
ousadia e conceito nesse primeiro momento de

layout”, afirma Romano. Para ela, sempre existe
uma forma do design estar presente, mesmo

que o orçamento seja limitado. “De repente, você

pode privilegiar algum espaço ou algumas peças
para que elas apareçam mais que as outras. Um
arquiteto inteligente sabe valorizar as peças que

realmente devem aparecer. Não é só o budget que

influencia. Quem é a estrela do projeto? Isso pode
ser escolhido em hotéis com o budget menor”.

Para ela, o design está relacionado à ex-

A designer defende, ainda, que no caso dos ho-

periência que o hotel quer passar. Mas isso pode

dade e detalhamento, o projeto deve contar com

faz parte de um dos pilares da experiência que

téis de luxo, que exigem este alto padrão de qualiuma recepção e um lobby calorosos — o que não

significa que precisa de uma recepção grande e
espaçosa — mas valorizar a sofisticação. “O que

temos feito muito para lobbies sofisticados é que

a recepção não é mais uma recepção. Ela é um
bar e a pessoa é recebida com um drinque, senta
numa sala de estar. Não é mais uma recepção fria
com um balcão na frente; tentamos não colocar

não ser traduzido em maior rentabilidade. “Isso
o hotel te propôs. Se foi proposto um hotel Lifestyle, você precisa oferecer um design de interiores lifestyle, ou seja, ousado, colorido. Se você

se propôs a ser um hotel de alto padrão, o design
de interiores também pede mobiliário de alto padrão, materiais, marcas etc. Ele é um dos pilares
dessa experiência”.

mais isso como fator principal da recepção, e sim,
quase coadjuvante na entrada”, diz.
Melina

conta

também

que

normalmente,

quando um profissional de design e arquitetura
é contratado por um hotel de alto padrão, ele

também quer ouvir dele a experiência que propõe

Tecnologia x Técnicas artesanais

A Móveis Delucci atua no mercado de mobiliário

corporativo

atendendo

a

inúmeras

soluções

para cada ambiente. A empresa busca oferecer
atendimento completo no universo gastronômico
em mesas, cadeiras, banquetas, poltronas e peças

complementares, equilibrando a alta tecnologia

a técnicas artesanais e ao cuidado rigoroso na
escolha das matérias-primas.

Todos os anos, a empresa, com sede em Bento

Gonçalves (RS), tem a preocupação de lançar sua
nova coleção de acordo com as últimas tendên-

cias do mercado, além dos produtos padroniza-

dos oferecidos através do catálogo. A companhia
atende também a projetos específicos de acordo

com a solicitação dos clientes. Seus produtos têm

como base madeira maciça de Jequitibá certiMelina Romano, designer brasileira responsável pela tropicalização do Yoo2 Rio de Janeiro
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ficada, acabamento com tingidores e vernizes de
alta durabilidade, nos revestimentos espumas de

A Móveis Delucci conta com linhas próprias e também produz itens customizados

alta resiliência e tecidos selecionados, garantindo

produtos, tudo é pensado visando o mínimo de

A empresa é fornecedora para vários hotéis

materiais certificados até o descarte adequado

o padrão da marca.

brasileiros, como: Hotel Iberostar na Bahia, Golden
Tulip Inn, Biazi Plaza Hotel, Bras Palace Hotel, Resort

Campestre, Club Med Lake Paradise, entre outros

em São Paulo e a rede Viverone no Rio Grande do
Sul. De acordo com a empresa, a identificação

dos móveis foi feita em conjunto com o cliente –
no caso o arquiteto(a) - e aconteceu de diferente

agressão ao meio ambiente, desde a compra de
dos resíduos provenientes da produção. A Móveis

Delucci trabalha ainda com vários produtos assinados por designers conceituados, valorizando

os profissionais nacionais, tais como: Leandro
Gava e Muriele Vivian, da Ye Design.

maneiras. Alguns foram projetos/produtos espe-

Design e Conforto

conforme solicitação prévia e outros nos quais

tendências em móveis, vasos e objetos para inte-

Com o design sustentável substituindo ma-

traz produtos nacionais assinados por designers e

cíficos que foram desenvolvidos para o cliente
foram fornecidos produtos da linha padrão.

térias-primas, materiais, tecnologias e proces-

sos por outros menos nocivos ao meio ambiente,

os ambientes são, cada vez mais, inspirados na
natureza que os rodeia. O uso responsável da
madeira é um dos pontos fortes da administração da empresa, a partir da concepção dos

A L’oeil atua no mercado de decoração com

riores e exteriores desde 1994. O catálogo da loja

peças dos mais diversos lugares do planeta, como
Marrocos, Vietnã, Índia, Turquia, China e Indonésia.

Em móveis e objetos para interiores, a empresa

possui linha diversificada de sofás, poltronas, me-

sas, cadeiras, aparadores e tapetes, além de lustres,
abajures, objetos e acessórios para compor a deco-
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A L’oeil permite que o cliente elabore móveis de acordo com a sua necessidade

ração. Além disso, tem grande variedade de cores

espaços nobres. A empresa oferece uma gama

cionais, em cerâmica vitrificada, terracota, cimento,

para a área externa, com bancos, bases e me-

e modelos de vasos para jardins importados e nafibra e arenito. Suas principais características incluem design, qualidade, durabilidade e conforto.

De duas a três vezes ao ano, a L’oeil lança uma

linha nova de hotelaria, além de elaborar móveis

com a necessidade de cada cliente, possibilitando
escolha especifica para cada um, com a criação de

de opções, tanto para a área interna quanto
sas de jantar, poltronas, sofás, mesas de cen-

tro e laterais, cadeiras, entre outras peças. Os
produtos são produzidos com requinte, charme

e aconchego, atuando com identidade própria e
priorizando a qualidade e exclusividade.

A nova marca Pátio Alive, com previsão de

protótipos para aprovação. São cerca de 30 mil cli-

lançamento para janeiro de 2019, terá linhas

feitas para todo o Brasil.

de serem fabricados de forma otimizada, com

entes cadastrados em todo o país e as entregas são
Os móveis de alto padrão proporcionam sensa-

ção de conforto, tranquilidade e bem-estar, por isso,
é preciso que o mobiliário seja da melhor qualidade
e apresente durabilidade.

com um visual casual, jovem e despojado, além
melhor aproveitamento dos materiais. Os itens
serão feitos com produtos mais compactos e

com maior gama de cores. A empresa seleciona

matérias primas e insumos apropriados para
resistência às condições climáticas, garantia
da qualidade, redução da necessidade de ma-

Qualidade e ergonomia

A Patio Brasil atua desde 1999 na produção de

móveis de alto padrão para a ambientação de
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nutenção e também para evitar riscos acidentais leves ou graves aos visitantes do hotel.

Com respeito ao meio ambiente, o processo

Mobiliário externo equipa terraço de um dos quartos do Palácio Tangará

de produção valoriza aspectos sustentáveis e

terísticas prezadas pela Patio Brasil: qualidade,

100% manufaturada, o desenvolvimento dos

obra, design e ergonomia, proporcionando tam-

instiga a conscientização. Totalmente artesanal,
móveis confere às peças as principais carac-

tanto na matéria prima e quanto na mão de
bém o conforto.
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Um hotel conectado se destaca nas pesquisas dos hóspedes e em competitividade

Hotéis seguem as principais tendências tecnológicas para manter a competitividade e não perder
a atenção do hóspede no ambiente virtual e real

Como se adiantar às necessidades dos

a inteligência artificial, que poupa recursos

reuniões de empresários e seus profissionais

Na hotelaria, isso não foi diferente. Muitos

clientes é uma questão que tem cercado
de marketing e relacionamento. O público está
cada vez mais exigente e sedento por urgência

na solução de seus problemas graças à era
digital, onde praticamente tudo é instantâneo.

Se quisermos conhecer um lugar, primeiro

hotéis já deram nome à sua assistente pessoal,

apostam em realidade virtual e têm adequado
seus equipamentos para se conectarem com
sua maior fonte de sobrevivência: o hóspede.

O setor já se transformou com a expansão

vamos até ele na ponta dos dedos através

das plataformas virtuais. Essas novas ferramen-

os diversos canais que puderem responder

pliar a produtividade e eficiência por meio do

de

fotografias,

avaliações,

comentários

e

todas as dúvidas a qualquer hora do dia. Para

suprir esta demanda, a tecnologia é a maior
aliada dos negócios. Ela já trouxe ao mercado
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humanos sem deixar de atender seus prospects.

tas possibilitam diversos benefícios, como amcontrole de custos, promover agilidade na tomada de decisão com conectividade em tempo
real, identificar o cliente atual e potencial, além

Fotos: Divulgação AccorHotels

Hotéis inteligentes: o novo modo
de se conectar com o hóspede

de proporcionar uma entrega confiável em toda

viagens disseram acreditar que suas empresas

gração das operações de compras, vendas, fi-

presença da mídia digital - uma preocupação

a jornada do consumidor. Isso gera uma intenanças e estoque.

Em pesquisa realizada junto ao Facebook

pela Delloite, empresa de auditoria e consultoria

estão por trás da concorrência em relação à
que passou a ser constante nos últimos anos.

originalmente britânica, foi indicado que, já em

Desejo do hóspede

televisão, que foi deixada de lado pelos norte-

smartphone são algumas das comodidades es-

com a grande mudança de preferência da

hotel do próximo destino. Uma pesquisa da Pho-

2013, as mídias sociais ocupavam o espaço da

americanos. O estudo compara este resultado
audiência 60 anos antes, quando o rádio foi

trocado pela tevê. Em novembro de 2014, o
público total dos Estados Unidos para as 100
principais propriedades da internet foi mais
de 250 milhões de pessoas.

Durante apenas

este mesmo mês, este público passou mais de
1,2 trilhões de minutos online, ou mais de 82

horas por visitante. A pesquisa apontou que

Serviços personalizados e contato direto pelo

peradas pelos viajantes na hora de escolher o
cuswright, encomendada da Oracle, ouviu 2.700
viajantes nos Estados Unidos e na Europa para en-

tender o impacto da tecnologia no setor hoteleiro.
O estudo revelou que 65% dos entrevistados consideram extremamente ou muito importante que
os hotéis invistam em soluções modernas de TI
para melhorar a experiência do hóspede.

A pesquisa mostrou ainda que os clientes

os números não foram exclusivos para aquele

valorizam

audiência semelhante. Outro estudo da Delloite

receber tratamento especial. 94% dos viajantes

mês, já que quase todos os meses de 2014 tinha
mostrou que mais de 50% dos executivos de

dispostos

serviços

a

usar

personalizados

seus

e

smartphones

estão
para

a trabalho e 80% daqueles que frequentam

Fotos: Divulgação AccorHotels

Interação virtual na experiência de hospedagem é cada vez mais presente
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hotéis a lazer têm interesse em solicitar serviços

uma resenha online sobre um hotel nos últimos

diretamente de seus dispositivos móveis.

entre 18 e 34 anos, postam mais sobre suas ex-

ou mandar mensagens à equipe do hotel
A análise mostrou que os viajantes têm ex-

pectativas altas com relação ao uso de tec-

12 meses. Viajantes da geração Y, com idades
periências (33%) do que os mais velhos (26%).

nologia pelos hotéis, durante todo o ciclo de

hospedagem – da busca pelo hotel ideal até
após o check-out.

Interação e experiência

viagem, a primeira coisa que ela faz é pesquisar

clientes também evoluíram. Ter uma série de

o estudo, 76% dos viajantes nos Estados Unidos

mas a apreciação do hóspede não é medida por

Quando uma pessoa escolhe o destino da

na internet um local para se hospedar. Segundo
fazem buscas pelo computador, enquanto 46%

usam o smartphone. O valor do boca a boca
também é alto: 44% dos entrevistados procuram

recomendações de amigos. Assim como o clien-

te de uma companhia aérea gosta de escolher
o assento no avião, o visitante de uma pousada
tem interesse em selecionar a localização do

quarto – 45% dos hóspedes gostariam de ter
essa opção disponível por meio de um aplicativo de reservas.

O preenchimento de um longo formulário na

entrada é uma das coisas que os clientes alme-

aplicativos e sistemas tecnológicos é essencial,

meio deles. Viajantes frequentes serão fiéis a um
hotel que saiba as razões pelas quais viajam, sen-

tem as necessidades que fazem sua jornada ser
diferente e entregam formas que surpreendam

e ultrapassem suas expectativas. Normalmente,

uma marca de hotel destaca suas qualidades e
valores como padrão. No futuro, entregar a mes-

ma experiência para todos os hóspedes em todos os lugares não será suficiente. Cada cliente
busca uma experiência que combine com esta
viagem, esta razão de sair de casa.

As principais tendências no Brasil e no mundo

jam pelo fim na primeira interação pessoal do

se direcionam para a personalização do cliente,

pessoas ouvidas, que se mostram interessadas

qualidade em todo o processo de contato entre

hotel com o hóspede. Esse é o desejo de 39% das

em fazer check-in online, sem conversar com um

atendente na recepção. Quando o assunto é interagir com funcionários, os visitantes acreditam

que a tecnologia pode ajudar. Muitos gostariam

de pedir travesseiros e artigos de higiene adicionais (47%) ou solicitar serviços de quarto (37%)
usando seus dispositivos. Com isso, nenhuma

o atendimento rápido e eficiente e a agilidade e
cliente e empresa. Para a AccorHotels, isso é
possível graças à integração dos sistemas por
meio do ACDC - AccorHotels Customer Digital

Card, que reúne os dados do cliente – inclusive
preferências pessoais – e assim permite um
atendimento melhor e personalizado.
De

acordo

com

o

Vice-Presidente

de

tecnologia é tão valorizada num quarto de hotel

Tecnologia da Informação AccorHotels América

para acessar a internet, mas a maioria se diz in-

da nova estratégia digital do grupo, Erwan Le

como o Wi-Fi. 82% dos hóspedes usam essa rede
satisfeita com os serviços dos estabelecimentos – 66% gostariam que o processo de conexão
fosse mais simples.

Em relação ao entretenimento, as pessoas

também preferem usar dispositivos pessoais. No
Reino Unido, 25% dos entrevistados optam por

tocar músicas de seus smartphones no sistema

de som do quarto, enquanto 16% escutam a rádio do hotel.

A manifestação dos hóspedes nas redes so-

ciais é importante para o hotel conseguir mais
clientes e construir reputação. Segundo o estu-

do da Oracle, 38% dos entrevistados escreveram
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A tecnologia avançou e as expectativas dos

do Sul e responsável pela definição e implantação

Goff, uma boa conexão wi-fi é fundamental
para que todos os clientes tenham uma boa

experiência. “Afinal, eles não desejam apenas

conexão de internet para trabalhar, mas também
para se comunicar com seus parentes e amigos,

ouvir músicas ou assistir a vídeos e séries por
streaming. Portanto, temos o desafio de entregar

sempre uma conexão wi-fi que satisfaça a todas
essas necessidades e em tempo real a todos os
aparelhos do cliente: celulares, notebook, tablet

e outros dispositivos conectados”, explica Le Goff.

O executivo aponta que, devido à infraestru-

tura da internet no Brasil, o grupo não consegue

oferecer aos hóspedes uma conexão com velo-

vas. “Assim, nossos concierges humanos podem

a atualmente disponível. “É uma questão estru-

a qualidade e a experiência que oferecemos”,

cidade maior em vários lugares do país do que
tural”, acredita.

Em paralelo a esta dificuldade, a rede hotelei-

se dedicar a tarefas mais complexas e ampliar
complementa Le Goff.

Além do chatbot, também implementamos no

ra busca utilizar todos os recursos tecnológicos

hotel Pullman Vila Olímpia o Phil Welcome, robô

viços. O chatbot, por exemplo, já é uma reali-

mais de 3.000 informações, desde dados sobre

que estão à disposição para entregar seus ser-

dade e atende os clientes nas plataformas digitais por meio do serviço de concierge que eleva
o grau de satisfação de ambos os lados. Com

a ferramenta, o cliente pode informar onde deseja se hospedar, qual o motivo da sua viagem e

qual a categoria de hotéis que deseja pesquisar
para obter as melhores opções selecionadas
pelo chatbot e ser conduzido ao site de reser-

concierge, que tem cadastrado em seu sistema
o hotel, como horário de check-in, até dicas sobre locais para visitar no bairro, e a ideia é que
aprenda cada vez mais e aumente esse arma-

zenamento. Ele também está sendo testado para
que indique aos hóspedes e clientes onde fica o

banheiro, elevador, restaurante e bar, levandoos até o local exato. O objetivo é trazer uma experiência diferenciada para o cliente.

Erwan Legoff, Vice-presidente de Tecnologia da Informação AccorHotels América do Sul com o robô concierge Phil que está no hotel Pullman Vila Olímpia
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Já o reconhecimento facial foi submetido a um

período de testes em um dos hotéis operados pela

A era digital chegou para praticamente todas

AccorHotels em São Paulo. Assim como o chatbot,

as esferas da sociedade, mas isso não excluiu o

pois agiliza processos simples, como o check-in

ciais de um cliente ao prestador de serviço – e

ele pode se tornar um padrão nos hotéis do grupo,
e check-out, além de informar ao hotel sobre os

gostos daquele cliente. Ainda é possível, com esta
plataforma, apresentar ao hóspede as melhores

opções gastronômicas, de atrações e de serviços
mais apropriadas ao gosto de cada um. A abertura de portas com celular já foi adotada no hotel

Pullman São Paulo Vila Olímpia e o grupo segue
estudando novas possibilidades.

A AccorHotels também adquiriu a ResDiary,

plataforma para reserva em restaurantes e
gerenciamento de mesas. Ela permite que o

bom e velho contato telefônico e visitas presenvice-versa. No turismo, mesmo com a alta das
OTAs e a adoção cada vez maior a motores de

reserva próprios, ainda vemos clientes indo a

agências de viagem para tirar dúvidas e planejar
sua viagem pessoalmente, reservas de hospedagem via Central, e outros. Este equilíbrio entre os

dois públicos é o que tem motivado o Hotel Marsol Beach All Inclusive Resort localizado em Natal

(RN), a atender diferentes nichos em um destino
que demanda diferenciais competitivos.

De acordo com Marcello Naliato, Diretor

restaurante controle a disponibilidade de mesas

Comercial do Hotel Marsol Beach All Inclusive

maximizar as receitas. A aquisição da ResDiary

ninguém durante sua jornada do hóspede;

em canais de terceiros, assim como ajuda a

está totalmente alinhada com os esforços

da rede em ampliar sua presença no setor de
Alimentos & Bebidas e intensificar sua presença
no universo digital.

Sobre a robotização do atendimento, Le Goff

acredita que a automação dos serviços nunca
irá substituir a interação humana, e aponta dois

motivos: “O primeiro deles é que hoje, o chatbot
ou os robôs executam tarefas como agendar o

horário de despertar um hóspede, ajudar uma

pessoa a fazer uma reserva pela internet ou
recuperar um cadastro Le Club AccorHotels. Não

são tarefas simples, mas a tecnologia evoluiu
de tal forma que, hoje, é possível que um robô

as execute e, mais do que isso, aprenda por

meio da Inteligência Artificial. Desta forma,
essa tecnologia permite que o ser humano se

dedique a tarefas mais complicadas: ele pode,
por exemplo, selecionar o vinho de um hóspede

e preparar o cardápio do cliente. Pode cuidar de
uma programação para crianças ou do enxoval
de uma noite de núpcias. O outro motivo: a

hospitalidade só é possível se existir interação

humana. Ninguém melhor do que o sommelier
do hotel para sugerir um vinho que harmonize

com uma refeição. E não dá para substituir

o Chef para preparar um jantar inesquecível

ou o recepcionista para sugerir as melhores
atrações da cidade. Acreditamos, sim, na busca
da perfeição por meio da interação entre robôs
e seres humanos”, pontuou.
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Equilíbrio entre virtual e real

Resort, existe o cliente que não quer falar com
ele quer objetividade nas informações e ter

a possibilidade de fazer a reserva sozinho.
Paralelamente, tem o hóspede que prefere
o atendimento telefônico para receber um

atendimento mais customizado e fazer perguntas

mais específicas, como a previsão do tempo
local, dicas de passeios etc. “Atuamos hoje das

duas formas, mas sempre antenados a tudo o
que a tecnologia pode nos trazer de objetividade

e gestão de custos. Temos que ter equilíbrio.
Estamos em um mercado de tendências, mas

tem uma fatia que ainda prefere o atendimento
personalizado e que precisa falar com alguém
para fazer uma reserva. Por isso, temos a

nossa Central de Reservas com as atendentes”.
Para os que preferem autonomia na hora de
escolher um hotel, o empreendimento passou

a contar também com uma assistente virtual,

apresentada como Dora ao cliente que entra
em seu portal oficial. Produzida pela Asksuite
- empresa especializada em chatbot para
hotelaria - Dora, inicialmente, oferece um menu

de opções com o máximo de informações que ela

é capaz de fornecer sobre a estrutura, cotação
de valores e tarifas, horários de funcionamento

de restaurante, bares etc, localização e outros.
É feito um modelo padrão de perguntas para

que ele responda, mas se o cliente faz uma
pergunta que foge de sua programação, sobre a
meteorologia, por exemplo, a assistente não vai

entender e vai apressar o hóspede para efetuar a

Hotel Marsol, em Natal (RN), adotou sistema de inteligência artificial e já colhe os frutos

reserva, destacando que o período é concorrido.

tem hoje com a inteligência artificial. Os clien-

ele volta o cliente para o eixo da produtividade

Caso haja essa demora o cliente até desiste de

Então, se o hóspede quiser desviar a conversa
da ferramenta. O sistema também efetua a
reserva, pois o site é um e-commerce.

tes não querem ter muita demora na resposta.
interagir”, declarou o diretor.

O hotel também tem se modernizado em sua

Naliato explica que a ferramenta passou a

gestão. Na parte operacional, o empreendimen-

cliente busca informação e a vê na web, o que

fazer o check-in, gera um código de barras na

ser fundamental, porque hoje cada vez mais o
torna tudo mais fácil. Além disso, ele destaca
a necessidade de atender o cliente 24h, sete

dias da semana. “A opção que nós chegamos
foi justamente a inteligência artificial, porque é

disponível, rápido e objetivo, com foco em resultado. Antes, o atendimento era feito apenas
pelas atendentes na Central de Reservas, mas

que não era o recurso humano exclusivo para
isso; compartilhavam a atividade com atendimento telefônico, inserção de reservas no siste-

ma e alguns relatórios. Ou seja, muitas vezes a
atendente não tinha a prontidão e a rapidez que

to conta com um sistema em que o hóspede, ao
no cartão magnético (chave). Com isso, o hóspede pode fazer seu consumo nos vários pontos
de vendas dentro do hotel só apresentando a

chave. “Em cada PDV há um leitor de código de
barras através do palm top que fica em posse

dos colaboradores. Então, o próprio garçom está
na piscina e o hóspede pode pedir uma cerveja.

Não tem papelzinho: ele pega o palm, faz a leitura do código de barras e automaticamente cai
na conta do hóspede”, explicou Marcello.

O hotel potiguar ainda analisa outros inves-

timentos em viabilização operacional dessa
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tecnologia, para que o hóspede possa baixar

podemos dizer que o produto da hotelaria é

do. “Ele poderá pedir Room Service, serviço de

chuveiro,

um aplicativo enquanto ele estiver hospedalavanderia, ou até mesmo para se informar

de programações de entretenimento, sobre a
maré — uma vez que estamos com o “pé na

areia”. Estamos avaliando ainda investimentos

e custo-retorno disso”, adiantou o diretor, que
completa: “Percebo um esforço muito grande

por parte da hotelaria em investir em novas
tecnologias, mesmo porque isso se traduz em

resultado e redução de custos. No universo
onde eu atuo, em Natal, uma das cidades que

sempre o mesmo, um quarto com cama e
porém,

isso

todos

oferecem.

Mas

oferecer um quarto com cama e chuveiro e além
disso o hóspede receber uma mensagem ou um

serviço personalizado numa data importante,
por exemplo, faz toda a diferença. Mexe com o

emocional e a tecnologia pode ajudar ao hoteleiro
poder ter os dados corretos para trabalhar e
focar nos ‘mimos’, e serviços personalizados
para os hóspedes, melhorando o atendimento ao
cliente”, declarou.

As Interfaces de comunicação, Realidade

mais possui hotéis — com aproximadamente 23

virtual e Inteligência conectada são, de acordo

tivas e atualização, para que não fiquemos dis-

elas, algumas tecnologias são fundamentais

mil leitos — a hotelaria vem buscando alternatante das redes e dos grandes centros que tem
a hotelaria muito forte”, concluiu.

com Secches, as grandes tendências. Dentre
para o setor hoteleiro, como web check-in para
hotelaria, que já é muito comum nas companhias

aéreas. A tecnologia do marketing direcionado
junto com fidelidade do cliente, que vem a

Falta investimento

No Brasil, o investimento em novas tecnolo-

gias só tem caído. Uma das provas, dadas pela

comunidade científica brasileira, é o investimento nesta área pelo governo, que caiu de R$

8,4 bilhões em 2014 para R$ 3,2 bilhões em 2017,
a serem aplicados na pasta de Ciência e Tec-

favor do hotel com a nova normativa do CADE;

o uso de chatbots, que melhorará a eficácia e

pode aumentar a receita do hotel nos serviços
oferecidos como spa, room service entre outros

são novidades que ela cita como importantes
para a indústria hoteleira.

nologia. No Índice Global de Inovação de 2017 –

feito pela Universidade Cornell, pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual e

pelo INSEAD - Instituto Europeu de Administra-

ção de Empresas –, o país ficou na 69ª posição,
atrás de nações como Bahrein, Vietnam e Arábia
Saudita. Isso se reflete em todos os segmentos,

que ainda tem sobrevivido em automatização

de processos graças à iniciativa privada, com
grandes ou pequenas empresas e start ups que
tem gerado soluções para o mercado.

Para Amy Yang Secches, Diretora de Vendas

Brasil da unidade de Hospitality da Oracle, os
investimentos em tecnologia dedicados pelos

hotéis ainda são muito escassos, mas ela
acredita que nos próximos anos isso irá mudar,

pois os hóspedes estão cada vez mais exigentes
e demandam as facilidades que a tecnologia
oferece. “Por outro lado, se os hotéis utilizarem

o potencial da tecnologia para se diferenciar,

focando nos detalhes e no que é importante
para os hóspedes, fará com que eles voltem
e,

provavelmente,

escolherão

se

hospedar

novamente no mesmo hotel. De forma simples,
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Amy Yang Secches, Diretora de Vendas Brasil da unidade
de Hospitality da Oracle

Contudo, ainda há gargalos para o desen-

processos das soluções, a equipe do hotel

de investimento como um todo. “Vejo que, cul-

aos hóspedes. O Gerente Geral LSH Hotel, Daniel

volvimento desta área no setor, além da falta
turalmente, os brasileiros têm uma restrição à
mudança e cito isso como uma das principais

dificuldades para desenvolvimento das ferra-

mentas e sistemas no País. Outro ponto é a integração e automação dos sistemas. Existem
muitos sistemas que são bons em determinadas

funções, mas não integram um com o outro, o
que dificulta muito a automação”, aponta a Diretora. Para sanar este problema, a Oracle entrega

todos os sistemas integrados e automatizados,

seja com a suíte de produtos da empresa ou

pode focar no melhor atendimento possível
Pompeu,

exemplifica

as

vantagens

de

um

sistema de automação: “Com o sistema, guardo
um histórico de cada hóspede: vou saber o
aniversário da esposa dele, quanto ele calça e

por aí vai. Então, quando ele voltar, posso deixar
um bolo no quarto para quando vier comemorar

o aniversário da esposa ou mesmo o chinelo no

tamanho correto. Isso faz toda diferença. Essa

personalização é vital na hotelaria de luxo, mas
vale para qualquer segmento” comentou.

com os mais de 8.000 parceiros integrados. “Uma

outra dificuldade que pontuo é a falta de conhecimento dos produtos da Oracle para hotelaria

Internet das coisas

hotel independente”, declarou.

phone deixou de ser um vislumbre futurístico.

sa realizou em maio de 2018, em sua sede,

foi criada para que o ambiente físico e digi-

e que somos, sim, financeiramente viáveis a um
Para apresentar suas soluções, a empre-

um evento focado no tema com as principais

tendências em tecnologia para o setor ho-

teleiro. A empresa possui diversos sistemas de
gerenciamento no qual o produto oferecido vai
depender da necessidade do hotel independente. No front do hotel, por exemplo, o Opera
é o ‘coração’, no qual será o sistema que ge-

renciará todas as informações dos hóspedes

que estará no hotel, desde sua chegada, o que
for consumido durante a estada até a hora do
check out. Dentro do Opera, existem módulos
nos quais pode-se fazer o gerenciamento das

salas de eventos, reservas, alimentos & bebidas,
clientes fidelidade, integração com os canais

Controlar objetos usando apenas o smart-

A tecnologia denominada Internet das Coisas

tal se tornassem um só, gerando uma grande
quantidade de informações. Abertura de portas, controle de temperatura, comandos in-

ternos pelo celular ou relógios inteligentes e
até robôs que efetuam Room Service já fazem

parte da realidade de alguns hotéis no mundo.
Ao mesmo tempo, tudo isso demanda estru-

tura adequada para transmissão e conversão
de dados, para que seja convertido em real experiência para o hóspede. Somente o avanço

dessas variáveis, conhecidas como Big Data,
pode

transformar

para a indústria.

tudo

em

matéria-prima

Dando continuidade à sua jornada de trans-

de distribuição do hotel, com o back, etc. “Cito

formação digital pela qual passa desde 2015,

dele é excelente e oferece ao hotel em tempo

dora de soluções completas de automação

também o produto Simphony que o BI nativo

real a performance dos seus restaurantes, por

exemplo, se ocorrer algum comportamento de
desconto fora do padrão possibilita ao Ges-

tor tomar ação na hora, minimizando impactos negativos ao hotel especialmente posts em
mídias sociais pelo hóspede insatisfeito que viraliza instantaneamente”, explicou Amy.
A

tecnologia

influencia

diretamente

no

crescimento dos negócios, e os ganhos vão
desde a fidelização do cliente à maximização
da

rentabilidade

do

empreendimento.

Isso

acontece porque, com a automatização de

a Bematech, empresa do Grupo TOTVS prove-

comercial, unificou suas operações em uma
só matriz, localizada em São José dos Pinhais,

no Paraná. A inauguração da fábrica reforça,
também, a sua estratégia de investir no mer-

cado de IoT (Internet das Coisas). A nova planta foi projetada para integrar todas as áreas,
com

modernas

instalações

inspiradas

em

open spaces e pautadas na metodologia Kai-

zen, de melhoria contínua. A fábrica é dividida
por dez células de produção, cada uma com

nove operadores e um facilitador, capazes de
montar aproximadamente 25 mil máquinas
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por mês, ao todo. A cada 96 segundos sai uma

pensar e se comportar da companhia ganha

é criado um Bemacash, solução da Totvs que

as pessoas.

impressora embalada e a cada cinco minutos
integra software e hardware para o varejo.

um forte impulso, com maior integração entre
Com o recente lançamento da Plataforma

Um dos maiores diferenciais da nova fá-

Bema, a empresa se posicionou no mercado

somente conforme a demanda. O objetivo é

mento de dispositivos inteligentes e soluções

brica é a montagem dos produtos, que ocorre

tornar a produção mais ágil, ao mesmo tempo em que torna desnecessário ter grandes
espaços para estoques antecipados. Todo o

processo é otimizado e fica ainda mais eficaz
com a adoção da filosofia Kaizen, aplicada em

todos os setores da empresa. Todo esse ambiente foi pensado também para que o co-

de Internet das Coisas, focando no desenvolvide IoT completas, prontas para a aplicação

nos negócios. Para isso, a Bematech tem em
seu portfólio outros diferentes produtos, como
computadores, impressoras, leitores de código

de barras, terminais de pedidos, tablets, gateways, sensores e impressoras.

A Bematech escolheu a IoT como o seu

laborador de todas as áreas ajude a construir

grande

namente e contribuindo para a jornada de que

todos os segmentos de mercado. De acordo

uma nova empresa, vivendo a inovação intera Totvs como um todo vive e que está pautada

em três pilares, entre eles, cultura e ambiente.
Em um ambiente inspirador, o modo de agir,

quer

motor

de

democratizar

transformação
essa

digital

tecnologia

e

para

com o Gartner, empresa global de pesquisas
tecnológicas, até 2020 serão aproximadamente
20,4 bilhões de coisas conectadas, ou seja, três

Foto: Tumisu/Pixabay

Sistema da Internet das Coisas é capaz de unir o real com o virtual
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vezes mais do que a população mundial. No mundo

corporativo, o principal desafio é transformar dados
de diversos dispositivos em informação consolidada
para

gerar

negócios.

E,

para

atender

a

essa

necessidade das empresas, a Bematech investiu,
até o final de 2018, R$ 9 milhões no desenvolvimento
de novas soluções, incluindo plataforma, sistemas

e dispositivos diversos, como gateways, sensores e

impressoras inteligentes. “Estamos desenvolvendo

soluções disruptivas que atendam não só aos nossos
clientes, mas também aos seus clientes. Hoje, as
pessoas esperam por uma experiência diferenciada

e personalizada ao entrar em uma loja, por exemplo.
Entendemos que todos os setores que trabalhem
com

atendimento

ao

público,

seja

um

varejo,

hospital, hotel ou escola, podem se beneficiar muito

com a utilização da tecnologia para proporcionar
um serviço personalizado, capaz de promover a

previsibilidade de consumo e fidelização da marca”,
destaca Laércio Cosentino, CEO da TOTVS.

Solução especializada

Quem viaja não deseja perder tempo com pro-

cessos ou esperas no atendimento. Por isso, a ne-

cessidade de investir em relacionamento e em experiências diferenciadas. Nesse sentido, no âmbito
da interação com os clientes, o uso da tecnologia
pode facilitar cada vez mais a gestão de processos

e a comunicação com os hóspedes, entre os funcionários e entre as unidades de um grupo hoteleiro,

assegurando a excelência nos serviços, a satisfação

e fidelização dos clientes, e incrementando a produtividade da operação.

Pensando nisso, a Leucotron oferece ao mercado

uma nova forma de interação - o LeucoBot. Ele atua
como facilitador no direcionamento das questões

dos hóspedes e permite a interação por meio de

conversas guiadas, com o objetivo de escalonar o
atendimento e o relacionamento. Pela ferramenta,
de fácil navegabilidade, extremamente intuitiva,

mantém-se um tom de comunicação quase pessoal.
A partir da integração com aplicativos simples,

disponíveis no mercado, o LeucoBot otimiza o processo

de comunicação, além de dar a possibilidade aos

usuários de falarem e de serem atendidos onde quer

que estejam no hotel. Por exemplo, muitas vezes,
o funcionário do estabelecimento não consegue
localizar o hóspede para deixar um recado. Com o

LeucoBot, isso passa a ser uma tarefa simples, pois,
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Fotos: Divulgação AccorHotels

O hóspede está 100% conectado. E seu hotel?

na mesma plataforma em que a recepção

refinar o relacionamento e atenção aos hós-

registra os recados e ele tem a opção de

a gestão do capital humano, dinâmico o su-

administra as solicitações do hóspede, ela
confirmar a leitura ou interagir no recado.

Outro ponto são as divulgações dos eventos

e das promoções disponíveis. O LeucoBot torna-se uma ferramenta fundamental de divul-

gação de serviços diversos, como happyhours,
drinks

promocionais,

atividades

esportivas,

culturais etc. Com o sistema, o hóspede tem

também a possibilidade de escolher a comida com calma. Isso configura em uma grande
evolução na relação entre pessoas e marcas.

pedes. Trata-se de um sistema que possibilita
ficiente para mostrar seus benefícios em hotéis, quer sejam eles pequenos, médios ou de

grande porte. Com o Leucobot é possível reduzir custos no atendimento a demandas sim-

ples sem acionar pessoas; há disponibilidade
para interagir com o hóspede o tempo todo;

a possibilidade de personalizar mensagens de

acordo com o cliente, com a linguagem e interfaces ágeis dos aplicativos.

Da parte da empresa, o retorno deve ser rá-

pido e preciso. Não há necessidade de criação de novos aplicativos para operação, pois,

Análise de dados

como o Messenger, do Facebook.

é um conjunto de ferramentas que traz as in-

de tendência, já é um novo jeito de lidar, de

to a análise dos dados de previsão e histórico

na maioria das vezes, são usados aplicativos
No setor da hotelaria esta tecnologia, além
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Lançado em setembro de 2018, o Sistema IO

formações da cesta competitiva de hotéis, jun-

do empreendimento. O seu objetivo é auxiliar

corrência, a ocupação e a evolução nas últi-

na coleta de dados, a aproveitar melhor suas

específico, indicando caso seja a hora para

o gestor, que passa a maior parte do tempo
oportunidades, rentabilizando ainda mais suas
vendas, de forma prática e rápida. O sistema é
dividido em quatro módulos:

Análise de concorrência, na qual a plata-

forma pesquisa diariamente o valor publicado,

tanto do hotel como de sua cesta competitiva, no site das quatro principais OTAS - Online
Travel Agences - e das três principais operado-

ras do país, transformando em comparativo; O
segundo módulo é a construção de tarifa, um

mas quatro semanas comparado àquele dia

rentabilizar a diária; Por último, o painel de

gestor une os relatórios em uma única página. Perspectiva de Faturamento, Ocupação,

Revoar, diária média e rom insights vendidas

no dia, semana, mês e ano. No painel de gestor
você consegue analisar também como está a
evolução de seus canais de vendas em comparativo com o ano anterior e controle de metas por cliente.

Com as informações na mão, os hoteleiros

planejamento mensal dentro da realidade do

otimizam as oportunidades, andam sempre à

previsão de ocupação de cada mês e diária

com clareza e geram melhores resultados.

hotel, levando em consideração, custos, lucro,

da concorrência no período, sugerindo ainda,
uma diária média a ser atingida; O terceiro é

a sugestão de flutuação e rentabilidade, onde

um calendário indica a melhor hora de subir

e baixar preço. Ele analisa diariamente a con-

frente dos seus concorrentes, tomam as decisões
Alguns de seus clientes são: Cana Brava Resort,

Porto Seguro Praia Hotel, Grande Hotel Canela,
Rede Tauá, Herdam, Clara Resorts, Musculo Bi

Mantra, Ilhoa Resort, Maceió Atlantica, Maceió
Mar, Viva Porto de Galinhas e Rede Nórd.

Vanessa Vilela, Sócia-Fundadora da Sistema IO
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A difícil relação entre investidores
e administradores hoteleiros

Procurar um especialista para ler e entender um contrato é imprescindível para evitar surpresas desagradáveis posteriormente

O relacionamento entre investidor e administrador hoteleiro foi, é e sempre será conflituoso, como
de maneira geral é todo vínculo que envolve dinheiro, lucratividade e necessidade de valorização

Imagine a seguinte situação: um casal está

fica sabendo que quem vai administrar o tal

dade de médio ou grande porte e se depara

assinando por força de conhecimento e repu-

passeando num final de semana em uma cicom uma obra com uma enorme placa os con-

vidando a serem donos de um hotel. Curiosos, eles entram num estande de vendas e são

abordados por um vendedor muito bem vestido,

alegre e comunicativo, que os recebe com taças

de espumante, aperitivos e muitas promessas
de que o investimento que estão fazendo é se-

guro e rentável. Ainda indecisos, o casal prefere

não assinar nenhum documento, mas, quando
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hotel é uma conhecida bandeira, eles acabam

tação. A logomarca da bandeira no folder, com
lindas perspectivas dos ambientes do futuro

empreendimento, promete retorno acima de 1%
ao mês sobre o capital investido, fatores decisivos para fechar o contrato de compra. E, na
empolgação e euforia de que vão ser donos de

um hotel, nem que seja de uma pequena parte,

e com a garantia do vendedor que é um ótimo

negócio, o casal acaba assinando uma pilha de
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papéis contratuais sem ao menos ler. Saem do

das

cio e ficam ansiosos para contar aos parentes e

pode ser vendida com muito mais rentabilidade

estande cientes de que fizeram um ótimo negóamigos sobre a nova aquisição. Isso pode parecer uma ficção, mas é uma cena rotineira que

acontece em grandes cidades do Brasil, assim

como em cidades secundárias e terciárias de
empreendimento que são comercializados no
modelo do condo-hotéis.

incorporadoras

e

construtoras

com

a

multipropriedade, afinal de contas uma fração
à construtora do que uma unidade inteira.
Da mesma forma que ocorreu com os flats, a

promessa da construtora é um hotel funcional

para uso próprio. A questão maior está na
localização onde estão sendo construídos estes

tipos de empreendimentos fracionais com 13
proprietários por unidades ou mais e, cada um,

com quatro semanas de uso por ano. Eles têm

Abusos das incorporadoras e construtoras

pouca ou nenhuma infraestrutura para poder

Cezar Nogalez, os abusos realizados pelas

(como água potável, energia etc.) ainda mais

afinal de contas eles apenas visam o mercado

empreendimentos exigem (a cidade não tem

“Historicamente, posso citar o exemplo dos

conhecimento

número de UH’s e a disposição no mercado em

tais empreendimentos, apesar de terem a

paulista passasse de uma taxa de ocupação

para manter os serviços com a qualidade

Na opinião do Consultor Hoteleiro Mario

manter sequer o empreendimento funcionando

incorporadoras e construtoras são históricos,

com a necessidade de funcionários que tais

de construção e não o mercado hoteleiro.

nem a população necessária) e seu grau de

flats na indústria (1990 a 2005) que elevou o

maneira, as administradoras contratadas para

mais de 400%, fazendo com que o mercado

operação garantida, terão um enorme esforço

média de 70% anual para parcos 25% em

necessária e vendida”, destaca Nogalez.

poucos meses. Hoje, temos uma nova sacada

de

operacionalização.

Desta

Segundo ele, outro ponto é a maneira com

que as unidades são vendidas quando se tratam de empreendimentos hoteleiros sem partici-

pação fracionada. “Eu mesmo recebi convite de

uma incorporadora que prometia um aluguel de
R$ 1.800,00 por mês com uma taxa de ocupação
de 60% e uma diária média de R$ 230,00 (RevPAR

138,00), que obviamente é um aluguel impossível
de ser atingido. O pulo do gato neste caso estava

no valor do m² da unidade (que era em torno de R$

35.000,00), mais do que o dobro do m² da região.
Obviamente que desavisados não perceberam
que a garantia do aluguel no primeiro ano estava

atrelada a uma superinflação do m² que, com o
investimento correto no mercado financeiro, garantiam este aluguel de primeiro ano. Obviamente

que após este ano de operação o aluguel cairia

e a culpa seria do mercado hoteleiro... Ou seja, o
mesmo modus operandis na construção de flats”,
lembra Mario.

Mas afinal de contas, o que é esse tal de
condo-hotéis?
Mário Cezar Nogalez: “Cuidados com as falsas promessas,
pois o papel aceita tudo”
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Quem explica é Kênio de Souza Pereira, Ad-

vogado e Presidente da Comissão de Direito

Imobiliário de Minas Gerais. “Nesse modelo de

reito de reavê-la do poder de quem quer que

uso, pois se obriga na convenção, no contrato

realmente adquirido uma propriedade, obvia-

negócio, o adquirente abre mão do direito de

de compra e venda e na escritura, a disponibilizar sua quota – que se baseia numa unidade

do hotel – somente no pool de locação, o qual

será administrado por uma empresa do ramo

hoteleiro. Em troca, o adquirente recebe uma

porcentagem do lucro ou arca com o prejuízo
diante da baixa ocupação. Na verdade, o que
o construtor vende não é uma propriedade,

mas sim uma mera participação no hotel, em
forma de uma unidade como se fosse um per-

injustamente a possua ou detenha. Se tivesse
mente, poderia, nela residir. Na maioria das vez-

es, quem está vendendo a unidade do condo-

hotel nos estandes de vendas, não explica para

o adquirente que ele não será proprietário, mas
sim um investidor numa prestação de serviços.

E que isso pode lhe trazer resultados positivos
ou negativos, como se fosse, por exemplo, um
fundo de investimento ou um fundo imobiliário.
Ou seja, o negócio tem riscos”, explica Kênio.

Segundo ele, como se trata de um contrato

centual ou quota de um negócio, sobre a qual o

de investimento coletivo, ele deveria ser pre-

ião. Deste modo, mesmo que o adquirente não

Valores Mobiliários, conforme a Lei nº 6.385/76,

adquirente não tem qualquer atuação ou opintenha outro lugar para morar, não poderá re-

sidir ali, o que afronta o artigo 1.228 do Código
Civil, que estipula: “o proprietário tem a facul-

dade de usar, gozar e dispor da coisa, e o di-

viamente fiscalizado pela CVM — Comissão de

mas ela demorou anos para se posicionar e,
nesse

período,

muitas

unidades

hoteleiras

foram vendidas com falsas promessas. “Somente em 12/12/2013, a CVM emitiu um alerta
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mencionada no folder de aquisição anos atrás.
Esse novo contrato deveria estar definido e determinado todos os direitos e obrigações entre
as partes do pool hoteleiro. Isto inclui a admin-

istração hoteleira, com seu plano de contas e
forma de distribuição dos resultados, fundos de

reserva, taxa de administração, entre os outros
requisitos. Através do pool hoteleiro o comprador tem a garantia de participar de todos os

resultados que o hotel distribuir para os proprietários, inclusive os resultados do restaurante,
da locação das salas de convenções, tarifas de

telefonia, entre outros. Mas nem sempre os contratos são formulados de forma tão clara e ob-

jetiva. Na maioria das vezes o investidor recebe
um contrato engessado através do incorporador/construtor, mas quem vai gerir o negócio é
a operadora hoteleira, que herda expectativas

que não foram validadas por ela. Com isto, o
conflito torna-se inevitável quando as expectativas não são atendidas. A maioria dos contra-

tos que o investidor recebe é típico contrato de
adesão. Ou assina ou não fecha o negócio. Não
há alternativa nem negociação.

Algo muito importante que a grande maio-

Kênio de Souza Pereira: “Na maioria das vezes, quem está
vendendo a unidade do condo-hotel nos estandes de vendas, não explica para o adquirente o risco do negócio”

que um contrato clássico de franquia possa ser
firmado, a administradora em questão precisa

ter registro na ABF – Associação Brasileira de

ao mercado informando que os contratos fir-

Franquias - cujos critérios de adoção e inclusão

reito de participação nos resultados - positivos

lastros financeiros de relevante porte. Por essa

Esses resultados são oriundos de atividades

tratuais alternativos que dão outra roupagem

denciais, dentre outras, configurando-se o que

de inúmeras capitais e cidades secundárias do

Investimento Coletivo. Estabeleceu ainda que,

adoção de bandeiras hoteleiras pertencentes a

ria ser por ela aprovada a transação antes de

sua marca) o resultado financeiro auferido em

negócio está sujeito às regras do CDC — Código

Muitos chamados “custos das operadoras ho-

mados sempre conferem aos investidores o di-

são extremamente rígidos, exigindo, inclusive,

ou negativos - do empreendimento imobiliário.

razão, são usualmente adotados modelos con-

como hotelaria, locações comerciais ou resi-

à gestão. Em mercados recessivos (caso atual

a Lei nº 6.385/76 chama de CIC — Contratos de

Brasil) o modelo de autogestão (tanto com a

por se tratar de investimento coletivo, deve-

administradoras ou quando o próprio hotel cria

ser oferecida aos possíveis investidores. E esse

prol dos investidores tem se revelado vantajoso.

de Defesa do Consumidor”, esclarece.

teleiras” são suprimidos em especial os rateios

Escolha da administradora

Feita a aquisição da unidade hoteleira e a

obra entregue, agora vem outra fase na vida

do investidor: a contratação da administradora hoteleira que pode ser ou não a que estava
74

ria dos investidores desconhece é que, para

de despesas corporativas.

Relação difícil

O relacionamento entre investidor e adminis-

trador hoteleiro é, foi, e sempre será conflituoso,

como de maneira geral é todo vínculo que en-

volve dinheiro, lucratividade e necessidade de

tos padronizados são comuns no mundo con-

flito é acentuado em função de ser um merca-

como em qualquer relação jurídica que envolve

valorização. Na hotelaria, por vezes, este con-

do bastante específico, com peculiaridades na
sua operação que muitas vezes fogem do entendimento e da compreensão do investidor. Os

principais problemas evidenciados nesta zona
de conflitos referem-se à apresentação de re-

sultados, prestação de contas e atribuição das
funções de cada um destes atores no decorrer
do processo de gestão.

E, para evitar que isso ocorra, a escolha do

administrador é fundamental. O primeiro filtro

temporâneo, não só na operação hoteleira,
uma rede fornecedora de produto ou serviço de
forma massificada. Penso que em um contrato

de administração de um empreendimento hoteleiro o investidor deve estar suficientemente

esclarecido quanto às atividades que serão
prestadas pela operadora hoteleira, bem como
quanto à forma como os orçamentos serão

apresentados e aprovados, e a prestação de
contas será feita”, diz Márcia.

No parecer da especialista, não existe uma

deve ser identificar qual administrador melhor

postura intencional de inserção de cláusulas

se em consideração o Tipo (lazer, eventos ou

existem. “Acredito que em um contrato de

se enquadra para o perfil do negócio, levandonegócios),

Localização

(Aeroporto,

Urbano,

Suburbano, Praia, Montanha etc), Classificação
(luxo,

superior,

mediano,

econômico

ou

supereconômico). O segundo passo é, dentre

essas administradoras, buscar aquelas que
possuam

boa

reputabilidade

no

mercado,

sendo indispensável uma boa “due diligence”

sobre a bandeira prospectada de amplo escopo
(corporativa), a qual consiste resumidamente

em verificar/determinar: a) conformidade com

os governos (Federal, Estadual e Municipal); b)

abusivas nos contratos, mas, por vezes, elas

administração de um hotel, a existência de
cláusulas que limitem o acesso do investidor

ao organograma de cargos e salários de

empregados por ele contratados, de gastos com
partes relacionadas da operadora hoteleira, que

o impeça de questionar determinados gastos
que não estão claramente previstos em contrato;

ou, ainda, que limitem as informações que serão

objeto de prestação de contas poderiam ser
enquadradas como cláusulas abusivas”.

histórico financeiro: incluindo ativos, falências,
processos judiciais fiscais e garantias, afiliações
corporativas

e

até

mesmo

contribuições

políticas. Havendo algum ponto de atenção,

recomenda-se então uma segunda etapa da
“due diligence” (investigativa), realizada por

meio de uma análise mais aprofundada de
todos os registos da empresa em questão,
seguindo

por

verificações

discrepâncias ou omissões.

de

quaisquer

Contratos padrões

Uma vez escolhida a administradora, se faz

necessária a elaboração de um contrato. Para

a advogada Márcia Rezeke, Sócia do escritório
Rezeke & Azzi Advogados, os contratos de ad-

ministração seguem certa padronização, considerando que as empresas hoteleiras, que
fazem a administração de muitos empreendi-

mentos, necessitam desse formato para uma
melhor gestão contratual e, por consequência,

dos empreendimentos administrados. “Contra-

Márcia Rezeke: “Contratos padronizados são comuns no
mundo contemporâneo”
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Cláusula de performance

Essa é uma forma que muitos investidores en-

contram para evitar amargar relevantes prejuízos

por longos períodos. Muitas operadoras hoteleiras
aceitam a inserção desse tipo de cláusula para a

administração de determinados empreendimentos, mas isso não é uma regra. “Observo que a

aceitação desse tipo de cláusula pela operadora

2. Orçamento e prestação de contas (pro-

cesso de aprovação, incentivar planejamento

constante, sistema de eliminação de conflitos –
Especialista);

3. Empregados (quem empresa, quem paga,

quem comanda);

4. Seguros (formação das apólices, custos);

5. FF&E (como funciona, provisão, gestão, con-

hoteleira depende de sua prévia análise do mer-

flito de interesses);

existente ou que se pretende dar ao empreendi-

nutenção, hipóteses extraordinárias);

cado, da economia do País e do posicionamento
mento”, enfatiza.

“A existência desse tipo de cláusula, no

meu

sentir,

traz

conforto

ao

investidor

de

que a operadora hoteleira buscará a melhor

performance possível para o empreendimento
(não que a sua ausência não leve uma operadora

hoteleira profissionalizada e bem posicionada no

mercado a não fazê-lo), mas isso não me parece
que garantirá ao investidor a desnecessidade

6. Capital de Giro (responsabilidade pela ma7. Licenças (quais licenças, custos, respon-

sabilidades);

8. Multa rescisória (reciprocidade, sistema de

eliminação de conflitos – Especialista);
9. Prazo e territorialidade;

10. Hipóteses de indenização (uso do ativo do

proprietário em benefício próprio, uso indevido
da marca por parte do proprietário);

11. Direitos de término (tem de haver reciproci-

de aporte. Digo isso porque, normalmente, esse

dade, operador agir contra interesses do propri-

rescisão do contrato caso a performance não seja

peito aos padrões de qualidade, negligência no

tipo de cláusula traz condições que permitem a
alcançada, seja por uma eventual ineficiência
da operadora hoteleira ou por condições de

mercado, o que é algo diferente da garantia de

etário, compromissos de performance, desresprocesso orçamentário, interferência na atividade alheia);

desnecessidade de aporte”, revela Márcia.

Transparência na prestação de contas

Essa é a posição de seu colega advogado Ca-

millo Ashcar Neto, Vice-Presidente da InnVestidor

– Associação Brasileira de Investidores de Condo-Hotel. Para ele, os contratos que não tenham

transparência no tocante à prestação de contas,
controle de custos e cláusulas de performance
sejam os principais fatores que levam investidores a amargar prejuízos indevidos. Ele destaca

as cláusulas mais fundamentais na elaboração

de um contrato hoteleiro são: marca, taxas e

prazo. “No entanto, a realidade não poderia estar
mais distante do que isso, uma vez que os contratos de operações hoteleiras são de grande

complexidade e envolvem diversas variáveis, não
sendo possível limitar-se a esse tripé de cláusu-

las como sendo apenas as principais. Além delas,
entendo que devem ser alvo de profunda análise
cláusulas que tratem sobre:

1. Estrutura jurídica do negócio (Condotel, SPE,

Fundo Imobiliário, etc);
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Camillo Ashcar Neto: “Antes de efetivar o investimento,
deve-se estudar a fundo o contrato”

12. Remuneração das partes (está intrinseca-

mente relacionado a todos os assuntos acima,

principalmente à estrutura jurídica, que deve
trazer equilíbrio)”.

E ele alerta que é de fundamental importância

ter a supervisão e auxílio de um bom advogado,
enquanto

o

investidor

negocia

o

contrato,

considerando os riscos inerentes a qualquer
investimento. “Antes de efetivar o investimento,
deve-se estudar a fundo o contrato, procurar
conhecer

bem

a

construtora/incorporadora,

assim como o operador hoteleiro. O investidor

deve atentar-se a questões como padrões de
qualidade, qual o tipo daquele empreendimento

(lazer, eventos ou negócios), pesquisar se sua
localização é compatível com a classificação
à qual se propõe (econômico, superior, luxo),

entender a concorrência da bandeira na cesta

primária e secundária de modo a poder melhor
projetar futuros resultados. Todos os nossos

associados contam com amplo e irrestrito apoio
em todos os campos relacionados a investimentos

hoteleiros. Sejam dúvidas na fase de prospecção,
apoio em relações já estabelecidas, denúncias
de situações irregulares ou fraudes. O associado

jurídicas

denominadas:

SCP-Sociedade

em

Conta de Participação e em menor escala

adotando-se a composição de uma SPE Sociedade de Propósito Específico. Nestes dois
modelos, dada a pulverização patrimonial do

ativo hoteleiro, fez-se necessário dar a roupagem

de uma sociedade a atividade, na qual via de
regra a administradora é sua sócia-ostensiva

(controladora) e os investidores (pessoas físicas
ou jurídicas) seus sócios-participantes (outrora
chamados de: ocultos, nome pouco apropriado

e até suspeito para tal denominação)”, explica
Van Sluys.

Ele lembra que esses modelos são comu-

mente adotados em adendo ao contrato de ad-

ministração através de termos de adesão individualmente firmados entre a sócia-ostensiva

e todos os sócios-participantes individuais. O

mesmo pode também ser adotado onde, ao contrário dos condo-hotéis e apart-hotéis (outrora

chamados de flats) onde o investidor tem a pro-

priedade da unidade hoteleira (apartamento)
eles individual- ou coletivamente possam ser

da InnVestidor tem na Associação seu veículo

para defesa de interesses difusos. O objetivo
da InnVestidor é de oferecer ao associado a
orientação que precisa”, lembrou Camillo.

Como são estruturados os modelos de administração de unidades hoteleiras?
Quem esclarece é o Consultor Hoteleiro e

Asset manager, Maarten Van Sluys. “O mercado

hoteleiro brasileiro, já há algumas décadas,

desenvolveu seus próprios mecanismos para
viabilizar a administração de empreendimentos
hoteleiros. Uma adequação dos moldes mais
tradicionais e engessados usados nos mercados

amadurecidos como Estados Unidos e Europa
deu

lugar

a

diversificações

necessárias

e

customizadas as características dos modelos

de gestão que aqui proliferaram. Com o advento
dos apart-hotéis e dos posteriores condo-hotéis,
estes onde se apresentam os modelos de multipropriedade (onde o investimento que dá vida

ao negócio é pulverizado) surgiu a criativa ideia
de modelar a adoção da administração direta

tradicional nas hoje consagradas formatações

Maarten Van Sluys: “A tendência atual são os pra-

zos contratuais de três anos (anteriormente víamos
contratos de até 15 anos)”
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donos de cotas do negócio como um todo. “No

Cuidados com seu patrimônio

cia, pois como falamos em nosso dia a dia, os

“Os investidores e proprietários devem ter um

tijolos (escrituras) ao invés de papéis (cotas)”.

a terceiros. Muito mais com relação a seu

Brasil esta modalidade ainda encontra resistêninvestidores brasileiros priorizam serem donos de
Como aspectos importantes referentes à

modalidade de administração sob forma de

sociedade julgo de vital necessidade a adoção

de prazos contratuais ajustados a cláusulas
de performance. Através delas os investidores
poderão

avaliar

a

qualidade

da

gestão

proposta (e raramente bem definida nos termos
contratuais) e assim garantirem portas de saída

na relação com sua administradora. “A tendência

atual são os prazos de três anos (anteriormente
víamos contratos de até 15 anos. Isso é uma

eternidade para a realidade brasileira!) e as taxas
de

administração

incidirem

essencialmente

sobre os resultados líquidos (o que vai para o

bolso do investidor) e não mais sobre receitas ou
resultados operacionais (GOP). Para os condohotéis inclusive as taxas de administrações
condominiais vêm caindo em desuso visto

que a administração da massa condominial é
correlata a administração do pool hoteleiro e

normalmente gerida pelos mesmos executivos
alocados na operação do referido hotel. Nos

últimos anos alguns grupos de investidores têm
contratado a administração de redes hoteleiras
por

poucos

anos

como

uma

espécie

de

“transferência de tecnologia”. Findo o primeiro

ciclo contratual no qual através de uma gestão
participativa representantes dos investidores
(conselhos com o auxílio fundamental de asset
managers

especializados

em

hotelaria

ou

gestores de investimentos contratados). Esses

grupos investidores apostam na auto-gestão
de seus respectivos hotéis, os resultados têm

sido positivos e para suprir uma lacuna de vital
importância optam em contratar uma marca
reconhecida

(das

próprias

administradoras

existentes) pagando seus royalties (taxas de

uso da marca), remunerando percentuais sobre
reservas

advindas

das

plataformas

destas

administradoras. E por vezes também fazendo
uso

mediante

remuneração

da

extremo cuidado ao transferir a administração
patrimônio

do

que

com

resultados,

pois

resultados financeiros dependem de mercado,
infraestrutura

nacional

e

da

estabilidade

governamental. Como o brasileiro não tem

hábito de planejamento, os planos de negócio

não passam de estratégias anuais ou bienais
e que são apresentadas aos investidores como

certa. Outros pontos são certas garantias que

são colocadas como pagamento de dividendos
de operação e que, na verdade, são dividendos

de aplicações financeiras. E quando o contrato
chega ao seu fim o empreendimento se encontra

totalmente desgastado e defasado com relação

a tecnologias, decoração e estrutura predial.
Outro

ponto

são

as

exorbitantes

taxas

de

cancelamento exigidas pelas administradoras.
Não há, em nenhum caso, cancelamento de

contrato a custo zero já que um contrato com
este tipo de cláusula de cancelamento estaria

atrelado diretamente aos resultados obtidos

pela própria administradora. Afinal de contas,
nenhum investidor trocaria seu administrador

que vem tendo excelente desempenho por outro
que ainda não conheça (a não ser que seja

ludibriado com vantagens que nunca existirão).
O que deve então um investidor ou proprietário
exigir em seu contrato são as seguintes garantias:
Manutenção

e

atualização

da

propriedade

de forma a manter o produto de acordo com

as necessidades tecnológicas e de mercado;
Manutenção da qualidade do empreendimento

exigindo uma classificação de avaliação da
hospedagem nos patamares próximos a nove
pontos de classificação nos diferentes meios e

redes sociais (como booking.com, tripadvisor
etc)”, revelou Nogalez.

Rompimento de contrato

Como a pressão por resultados é muito

estrutura

grande por parte dos investidores e muitas

de intermediário entre a administração direta

razão de um dado momento econômico, trocar

comercial das redes. Esse modelo é uma espécie

e a franquia como a conhecemos em outros
segmentos de negócios”, concluiu Van Sluys.
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Mario Cezar Nogalez deixa uma dica preciosa:

vezes eles não podem ser alcançados em
a operadora pode ser a solução encontrada

numa assembleia de investidores. Mas, na

Foto: rawpixel-Pixabay

Um contrato só é bom se agradar as duas partes

maioria das vezes, existem despesas elevadas e

de dados são disponibilizadas ao investidor,

trabalhistas

componentes do fundo de comércio e clientela

desnecessárias. Não são raros casos de passivos
gerados

de

maneira

estranha

pelas administradoras/bandeiras, além de não

realização de manutenções necessárias para

que tenham maior lucratividade. O problema
é que há casos da edificação se deteriorar a

ponto de a administradora deixar o prédio em

péssimo estado ao romper o contrato, tendo os

adquirentes ou investidores que arcar com altos
custos com reformas.

E alguns rompimentos contratuais têm se

mostrado verdadeiros casos de polícia. Não

obstante já houve casos de administradoras
levarem todos os computadores do hotel na
calada da noite, incluindo os da recepção, e

quando os hóspedes chegaram para fazer o

check-in, a nova administradora que havia
entrado minutos antes estar sem informação
alguma. Outro fato que já aconteceu várias
vezes é a administradora que está saindo

levar todo o fundo de reposição de produtos
e deixar o empreendimento completamente
sucateado. “O que vejo, por vezes, é que nem
todas

as

informações

constantes

da

base

por

serem

consideradas

como

elementos

da administradora. Isso me parece equivocado
por parte da administradora, haja vista que

uma administradora integrante de uma rede
de marcas e outros empreendimentos têm uma

clientela não só ligada a um hotel específico,

mas aos seus demais empreendimentos. O que

me parece é que precisa estar claro no contrato
quais informações serão disponibilizadas ao
término dos contratos e a forma como serão.

Eu não tenho conhecimento de administradoras

que levaram os recursos do fundo de reposição

pertencente ao investidor. O que pode ocorrer é
que ao término do contrato existam créditos em

favor da administradora e as partes ajustam que
os recursos existentes no fundo serão destinados
total ou parcialmente para a liquidação desses

créditos, evitando, assim, a necessidade de

aporte pelo investidor para liquidar as relações
jurídicas. Por vezes, em operações estruturadas
em

contratos

de

sociedade

em

conta

de

participação os recursos do fundo, ou parte

deles, ficam retidos temporariamente para que
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a administradora possa promover a liquidação

anteriormente era uma gestão familiar, amadora

sobejar aos investidores, sócios participantes de

por

das obrigações da sociedade, distribuindo o que
tal sociedade”, ressaltou a advogada Márcia.

Quem é o verdadeiro cliente da administradora? O investidor ou o hóspede?

Esta é uma relação algumas vezes conturbada

e se constitui numa zona nebulosa. Além disso,
outra questão também pode ser levantada: o
hóspede é cliente só da administradora ou é

também cliente do investidor? O que existe aí

é uma grande diferença deste entendimento
dentro da hierarquia de uma administradora
hoteleira. Para aqueles que estão envolvidos

diariamente na operação de um hotel, ou seja, os
funcionários internos daquele empreendimento,
o cliente é o hóspede e ponto final. Agora,

aqueles que têm cargos mais relacionados à

administradora como um todo, que não estão

dentro de um hotel e respondem por setores
que englobam vários empreendimentos são,
em geral, mais próximos dos investidores do
que dos hóspedes. Há diretores e até gerentes

de administradoras que sequer têm contato
com o hóspede. Nestes postos é comum que se

trabalhe mais pela satisfação do investidor do
que pela satisfação do hóspede.

O fato de a operadora não ter hotéis próprios

para

servir

de

exemplo

de

administração

de resultados ou mesmo recursos próprios
aplicados
maneira

a

no

setor

aplicação

influencia
do

de

investidor?

alguma
Quem

explica é um hoteleiro que pediu para não ser

identificado e que possui um hotel que era
independente e lucrativo, mas, como os filhos

não queriam tocar o negócio, ele passou para
uma conhecida administradora nacional. Não

obtendo lucro, passou a administração para
uma ‘grife internacional’ como ele mesmo
intitulou, entretanto o lucro também não ocorreu.

“Tem muito hoteleiro que perde o emprego, não
consegue outro e então resolve montar uma
administradora. Através de uma fala mansa,

segura, apresentando gráficos e estatísticas
do

mercado,

descrevendo

conhecimento

em relação ao negócio e vestindo um terno

impecável, consegue convencer numa reunião

o dono de um hotel que ele é a solução para que
seu negócio seja lucrativo. E tudo o que foi feito
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e que o negócio seria agora administrado
quem

tem

uma

visão

profissional

e

mercadológica. Com este argumento, tivemos
uma administradora hoteleira que explorou
o quanto pôde nosso hotel, sem apresentar

resultados e, para quebrar o contrato, a multa

era pesadíssima. No término do contrato só ela

teve lucro e tivemos um gasto enorme para repor
todo o mobiliário. Confiamos posteriormente

a administração de nosso hotel a uma grife
internacional que também só deixou prejuízos,

pois na verdade eles são meras franquias de
marcas internacionais e muito hoteleiro acredita
que isto é fator de sucesso, o que não é. Depois
de tantas desilusões resolvemos contratar um

gestor para administrar nosso hotel, sob nosso
olhar atento, e, hoje, ele é muito rentável”, garante

a fonte que pediu para não ser identificada e

que deixou a pergunta para quem pensa em sair

da administração própria para a terceirizada de
seu negócio. “Se a administradora não possui

um único hotel ou sequer um único centavo
investido na hotelaria ela vai conseguir dar

rentabilidade ao seu capital aplicado? O risco
de avaliação é todo seu”.

Papéis claros na administração

O consultor Luiz Arthur Medeiros, Diretor da

Concierge Hotelaria, não vê nenhum problema

de uma administradora não ter hotéis ou mesmo recursos próprios e mesmo assim administrar investimentos de terceiros. “Mais uma vez
eu bato na tecla da clara atribuição de fun-

ções. Papéis claros nas relações comerciais;

administradora administra, investidor investe.
Simples, não? O que o investidor precisa inves-

tigar antes de colocar seu dinheiro na mão de
uma administradora é sua idoneidade. Investi-

gar outros empreendimentos nos quais a administradora atua, pesquisar o nível de satisfa-

ção de outros investidores, analisar o contrato
detalhadamente, pesquisar os empreendimen-

tos que foram da administradora e não são

mais. Ou seja, por qual motivo ela saiu do empreendimento, investigar o contrato social da
administradora, capital social, enfim, refinar ao
máximo a busca por informação para ganhar
segurança na hora de assinar o contrato com a
administradora”, concluiu Medeiros.

Fotos: Divulgação

Regulamentada a implantação
da acessibilidade nos meios de
hospedagem no Brasil

A nova legislação regulamentou a acessibilidade na hotelaria, mas o hotel Ca`d`Oro já entrou em operação em 2016
atendendo as normas

O Decreto nº 9.296, que entrou em vigor em março de 2018, divide em três fases como deverá ser a
implantação dos meios de hospedagem

A LBI - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

spas, piscinas, saunas, salões de cabeleireiro, lo-

pousadas foi regulamentada através do decreto

complexo hoteleiro. A medida visa garantir que os

Deficiência - que prevê acessibilidade em hotéis e
9.296 em março do ano passado. Com isso, pas-

sou a reger o artigo 45 da Lei Brasileira de Inclusão
(Lei nº 13.146/2015), também conhecida como Esta-

tuto da Pessoa com Deficiência. O Decreto trata de
princípios que deverão ser seguidos na construção

desses locais, atualizando a legislação que era

praticada desde 2004. Dentre as demais normas,
no texto existe a menção que os dormitórios aces-

síveis “não poderão estar isolados dos demais e

jas e a qualquer espaço destinado à locação do

empreendimentos estejam aptos a hospedar o
maior número de pessoas possível, assegurando

que todos os clientes possam desfrutar das comodidades e serviços oferecidos, independentemente

de suas condições física, sensorial, intelectual ou

mental. Em todos os casos, o hóspede que necessitar de ajuda ou recurso extra, deverá solicitá-lo
no momento da reserva.

Os meios de hospedagem terão até março de

deverão estar distribuídos por todos os níveis de

2020 para atender ao pedido. Caso a solicitação

A acessibilidade também se aplica às áreas

atendimento começará a valer a partir do mo-

serviços e localizados em rota acessível”.

de lazer, salas de ginástica, salas de convenções,

não seja feita durante a reserva, o prazo para o
mento da formalização do pedido no local. Es81

tão inclusos nos recursos de acessibilidade itens

como cadeira de rodas; cadeiras adaptadas para
o banho; materiais de higiene identificados em

formas de garantir a divulgação dos direitos dos
hóspedes”, disse Pellegrini.

braile, e com embalagens em formatos diferen-

Segurança jurídica ao setor

com alarme vibratório, entre outros itens.

—

tes; cardápios em braile; relógios despertadores

Fases da implantação

Para Jairo Klepacz, representante da ABRAINC
Associação

Brasileira

das

Incorporadoras

Imobiliárias —, representante do setor nos debates
a respeito do tema junto ao Ministério do Turismo

O texto divide os estabelecimentos em três pro-

e a Casa Civil, a regulamentação é um avanço

29 de junho de 2004, antes da publicação das nor-

jurídica ao setor. “O setor privado assume agora

Técnicas. No grupo 2, os já existentes, construídos

atraindo uma parcela significativa da população

grupo 3 os novos estabelecimentos, construídos a

regulamento destrava uma série de investimentos

Para o primeiro grupo, o decreto prevê que os

apenas a definição das novas regras para iniciar

mo quatro anos, o percentual mínimo de 10% de

O decreto nº 9.296 detalha os recursos ne-

postas: No grupo 1, os já existentes, construídos até

para o turismo, uma vez que dá segurança

mas da ABNT — Associação Brasileira de Normas

de forma definitiva as regras e conceitos da LBI,

entre 30 de junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018. No

para o mercado de turismo. Além disso, o

partir de 2018.

previstos pela rede hoteleira, que aguardava

estabelecimentos devem atender, em no máxi-

construções”, afirmou Klepacz.

dormitórios acessíveis, sendo 5% com as carac-

cessários para os estabelecimentos suprirem to-

para atender as normas técnicas de acessibili-

ficiência. De acordo com o texto, “o atendimento

e os recursos de acessibilidade, como a insta-

arquitetônicos de hotéis, pousadas e estruturas

campainhas sonoras e ajuste da altura da ducha

um todo, possa receber, na maior medida possível,

belecida é a mesma.

de sua condição física, sensorial, intelectual ou

mentos, construídos ou com projetos protocola-

frutar de todas as comodidades oferecidas”.

de 5% dos dormitórios construídos seguindo todas

Posição das entidades do setor

de recursos de acessibilidade. “A acessibilidade

Federação Brasileira de Hospedagem e Alimen-

terísticas construtivas, com obras estruturantes

talmente as necessidades das pessoas com de-

dade da ABNT. Os outros 5% com ajudas técnicas

aos princípios do desenho universal nos projetos

lação de barras de apoio no box do chuveiro e

similares pressupõe que o estabelecimento, como

do chuveiro. Para o segundo grupo, a regra esta-

o maior número de hóspedes, independentemente

De acordo com o texto, os novos empreendi-

mental, e garantir que essas pessoas possam des-

dos a partir de 3 de janeiro de 2018, deverão dispor

as regras da ABNT e os demais 95% devem dispor
tem sido uma preocupação constante do Ministé-

rio do Turismo. A regulamentação da Lei Brasileira

de Inclusão é um avanço para o País. Com o novo

texto, conquistamos a garantia de que as pessoas
com deficiência poderão ter uma experiência to-

talmente positiva em suas viagens pelo Brasil. O
turismo deve ser acessível, inclusivo e para todos”,
afirmou o então Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Já o Secretário Nacional dos Direitos da Pes-

soa com Deficiência, Marco Pellegrini, destacou

que a exigência do hóspede solicitar a ajuda ou
recursos especiais com antecedência permitirá
que os hotéis de uma determinada região possam compartilhar dos recursos. “Não necessaria-

mente o estabelecimento tem que ter todos estes

equipamentos exigidos, mas estamos estudando
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Alexandre Sampaio, Presidente da FBHA —

tação - revela que o texto publicado atendeu o
que foi requerido pelo setor e sustentado pela
entidade na audiência pública sobre o tema,

realizada pela Casa Civil da Presidência da
República em fevereiro de 2018. Contudo, Sam-

paio ainda tem dúvidas quanto à eficácia do
decreto para evitar autuações por parte do

ministério Público, PROCONs Estaduais e municipais e outros órgãos de defesa do consumidor.

“A alegação seria que um decreto regulamen-

tador não poderia alterar o texto da lei, e sim
parametrizá-lo. Caberia a governos estaduais e
principalmente municipais fazerem a adequação”, alertou Sampaio.

O Presidente da FBHA afirma ainda que o

setor lamenta por não ter atuado de maneira
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Barreiras existentes

O novo decreto presidencial é uma atualização

do regulamento existente desde 2004, mas que a
maioria dos meios de hospedagens não cumpria.
Porém, ainda que fosse adotado por absolutamente

todos eles, o segmento hoteleiro ainda enxerga em-

pecilhos de grande escala que devem afastar, ao
invés de incluir, as pessoas com dificuldades de
mobilidade – sejam elas cadeirantes, idosos, gestantes e outros.

De acordo com o Gerente Jurídico da FBHA,

Ricardo Rielo, a Lei Brasileira de Inclusão amplia
a legislação anterior, impondo novos deveres e

obrigações à iniciativa privada, regulando minúcias,

cujo tratamento pelo Congresso Nacional não foi

autorizado pela Lei maior em vigor no Brasil — a
Constituição da República de 1988. Rielo lembra que

a Constituição Federal apenas previu a adaptação
de logradouros públicos, transporte público e

edificações de uso público, nada mencionando a
respeito de edificações de uso coletivo e privado.

Ele explica que o objetivo do legislador consti-

Alexandre Sampaio: “O impacto esperado é um custo adicional nos novos meios de hospedagem que serão construídos,
além das dificuldades de prédios antigos se adaptarem”

mais incisiva durante o processo parlamentar

do projeto de lei. “O clima para mitigar aquela
iniciativa era muito ruim, sendo matéria sensível
à opinião pública. Tanto os deputados quanto

os senadores tinham muito receio de abordar o
tema. Coube a alguns políticos, inclusive cadeirantes, da oposição e da base (das gestões Lula

social do deficiente. “Com o panorama atual de

leis ampliativas dos parâmetros fixados em sede
constitucional, vivemos um paradoxo: de um lado,
as pessoas com deficiência poderão se hospedar

em Unidades Habitacionais adaptadas em hotéis,

mas, de outro, não terão como se locomover até
esses meios de hospedagem, pois os logradouros e

o transporte público ainda representarão barreiras
insuperáveis”, apontou Rielo.

O advogado menciona, ainda, que as duas leis

e Dilma), tomar a frente deste e daquele assunto

federais produzidas pelo Congresso Nacional - de

rápida”, explicou.

jurídica que ensejasse a sua execução e, por con-

e promover um texto de maneira relativamente
A entidade acredita que, para empreendi-

mentos novos, nos grandes centros urbanos, o

decreto poderá ser implementado, mas prevê
que ações judiciais principalmente de entidades

representativas de classe poderão ser ajuizadas, explorando as brechas jurídicas da maté-

ria. “O impacto esperado é um custo adicional
nos novos meios de hospedagem que serão
construídos, além das dificuldades de prédios

antigos se adaptarem e investimentos que não
terão utilidade, pois este público alvo não é tão

2004 e de 2015 - não trazem em seu bojo segurança
sequência, o seu cumprimento; uma vez que, no

Sistema Federativo previsto constitucionalmente,
compete aos mais de 5.300 municípios brasileiros

disporem sobre o uso do solo, bem como editar regras de construção das edificações e de adapta-

ção daquelas já construídas, mesmo após a edição
do Decreto Presidencial nº 9.296 de 1º de março de

2018. Assim, tudo dependerá de como os municípios
produzirão suas leis específicas, adaptadas à sua
realidade local e espacial.
Para

Rielo,

toda

lei

e

norma

devem

ser

grande assim. Há, ainda, as restrições culturais

pautadas pela razoabilidade. “Não há modelo

tes aposentos”, opinou Alexandre Sampaio.

Unidades Habitacionais. Isso refoge ao razoável;

das pessoas sem deficiências de utilizarem es-
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tuinte foi garantir um núcleo mínimo de inserção

no mundo que imponha a adaptação de 10% das

ao proporcional. Ao ceder para 5% das UHs dos meios de

hospedagem e mitigar os outros 5% sob forma de outras
adaptações, que também importem na inserção social
das pessoas com deficiência, o decreto regulamentador
da Lei Brasileira de Inclusão tornou-a mais consentâneo

com a realidade, tornando possível que se cogite o seu
cumprimento”, esclareceu o Gerente Jurídico.

O tema é considerado delicado, pois, ao mesmo tempo

em que existe a necessidade de atender a este nicho de
mercado, as leis que regulamentam o assunto acabam

trazendo mais dificuldades em se investir no turismo. “Sem
dúvida, o legislador ordinário (não constituinte) exagerou
na dose e impôs deveres aos meios de hospedagem

brasileiros que ultrapassam qualquer parâmetro fixado
internacionalmente. Ao fazer isso, criou uma assimetria

regulatória, dificultando, ainda mais, a concorrência

entre os meios de hospedagem nacionais e os hotéis

internacionais. De fato, encareceu o destino nacional,
frente aos destinos no exterior. Assim, não se vislumbra

avanço nos negócios de hospedagem, mas sim um
retrocesso, diminuindo a competitividade do parque
hoteleiro instalado em solo brasileiro”, acredita Rielo.

Ele reitera a opinião do Presidente da FBHA, Alexandre

Sampaio, e também crê que a ocupação das UHs adap-

tadas será próxima de zero. Segundo o advogado, isso

poderia ocorrer se a vontade do legislador constituinte
fosse respeitada, garantindo-se uma integração básica

da pessoa com deficiência à sociedade, através de um
transporte público acessível; logradouros e edificações de
uso público igualmente acessíveis, para depois se pensar

em debater a necessidade de adaptação em hotéis, hospitais, comércio em geral, cinemas, teatros, boates, casas
de show etc., diante de uma premissa constitucional em

vigor desde 1988. “O resultado natural será um aumento
no custo do serviço hoteleiro; diminuição na atração de
novos investimentos; uma competitividade menor e uma
retração dos postos de trabalho”, admite Ricardo Rielo.

Enquanto representantes de 68 sindicatos de hotéis

espalhados pelo país, a FBHA se dispôs a levantar um amplo debate acerca do tema, tendo como princípio basilar

a vontade do legislador constituinte de 1988. A entidade

insiste que a discussão deve ser travada em âmbito lo-

cal, pois acredita que não se pode pretender padronizar
a adaptação de meios de hospedagem localizados em

municípios díspares, de todas as regiões brasileiras. “A ob-

viedade da impossibilidade disso passa a se traduzir em
medida absolutamente desproporcional e que, por si, não
incluirá a pessoa com deficiência no seio social. Na prática, as obrigações impostas pelas legislações produzidas

pelo Congresso Nacional se afiguram muito mais “para
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inglês ver”, do que para garantir uma sociedade

entidade, veio esclarecer a aplicação de vários

da FBHA.

casos dúbia. Mesmo sendo favorável a essa

mais justa e inclusiva”, finalizou o Gerente Jurídico

pontos em que a lei era pouco precisa e em alguns
regulamentação, ele faz algumas ressalvas: “Com

Poder regulatório

Para o Presidente da ABIH Nacional — Associa-

ção Brasileira da Indústria de Hotéis —, Manoel Car-

doso Linhares, o Decreto regulamenta o Estatuto
da Pessoa com Deficiência já prescreve, mas ele
não prescinde dos poderes regulatórios dos esta-

dos e municípios. “Na prática, são eles que têm o

poder regulatório e muitos têm regras específicas
de acessibilidade. Partindo daí, temos condições de
aperfeiçoar a questão da adaptabilidade, já que a
média mundial é de 2% de quartos adaptados totalmente”, disse Linhares.

O FOHB — Fórum de Operadores Hoteleiros do

Brasil se posiciona a favor desse Decreto que,

segundo Orlando de Souza, Diretor Executivo da

o decreto de regulamentação, temos agora maior
clareza quanto a sua aplicação, mas acreditamos

que não haverá demanda para ocupação de 10%
dos apartamentos acessíveis. Hoje a ocupação não

atinge 1% da disponibilidade dos quartos acessíveis

e esse índice de 10% não é um índice mundial, pois
está bem acima de países com a hotelaria mais

amadurecida. Cada país tem uma legislação
específica, com critérios diferentes. Países como

EUA, França e Espanha, por exemplo, possuem
tabela progressiva de acordo com número de
apartamentos.

Certamente

haverá

impactos

importantes nas finanças dos hotéis. Trata-se de

investimento que terá que ser feito para a adaptação

proposta. Esse ônus será tanto para a hotelaria
instalada quanto para os novos empreendimentos
a serem construídos. Os apartamentos deverão

atender as necessidades de vários tipos deficiência

e com menor impacto negativo possível aos não
deficientes. O histórico mostra que as pessoas que

não têm deficiência não gostam e não querem se
hospedar nesses apartamentos”, assegurou Souza.

Contradições na lei

Quando um novo decreto sobre um assunto já

pautado pelas autoridades legislativas é sancionado, espera-se que se trate de uma medida que

evolua e acrescente a pauta. Para Edison Passafaro, Consultor de Mobilidade Urbana, Professor e

Auditor das normas de acessibilidade da ABNT e
Coordenador de Acessibilidade da ABIH SP - As-

sociação Brasileira da Indústria de Hotéis de São
Paulo -, esta lei não traz nenhum avanço para o
segmento. “O decreto é contraditório em vários
sentidos, principalmente quanto às definições e

obrigações estabelecidas na própria LBI. Sem con-

tarmos que existe legislação anterior em vigência
que foi totalmente desconsiderada”, disparou.

Ele explica que a LBI define desenho universal,

no inciso II do artigo 3º, como sendo “concepção
de produtos, ambientes, programas e serviços a

serem usados por todas as pessoas, sem neces-

sidade de adaptação ou de projeto específico, inOrlando de Souza: “Esse decreto trará impactos importantes nas finanças dos hotéis”
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cluindo os recursos de tecnologia assistiva”. Logo,
usuários de cadeira de rodas, entre outros, estão
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incluídos nesta lista. Já o decreto, no parágrafo 1º

dos poderes públicos municipais. “Além disso,

do desenho universal nos projetos arquitetônicos

costumeiras aberrações arquitetônicas oferecidas

do artigo 1º define: “O atendimento aos princípios
de hotéis, pousadas e estruturas similares pressupõe que o estabelecimento, como um todo,

possa receber, na maior medida possível, o maior
número de hóspedes, independentemente de sua

condição física, sensorial, intelectual ou mental,

além de garantir que essas pessoas possam desfrutar de todas as comodidades oferecidas”.

Outro ponto de contradição no decreto apon-

tado por Passafaro são os itens definidos no Anexo
II, referido no inciso II do artigo 2º do decreto, que

não deixam claro que os 95% dos dormitórios garantam de fato a utilização, com segurança e au-

tonomia por todas as pessoas, incluindo usuários
de cadeira de rodas, conforme definido na LBI e no
artigo 1º do próprio decreto.

O especialista também não acredita que a

nova legislação será cumprida, bem como a

regulamentação anterior. Segundo Edison, os meios

de hospedagem não cumpriram o estabelecido no
decreto federal 5.296 de 2004 e, salvo exceções, a

maioria também não cumprirá esta ou qualquer
outra demanda legal sem a fiscalização efetiva

temos que continuar a nos deparar com as
como soluções de acessibilidade por profissionais
contratados pelos empresários, em total desacordo
com

as

normas

técnicas

de

acessibilidade

referendadas pela legislação”, completou.

Potencial do mercado

Ainda existem muitos empresários que contestam

o limite de reserva de 10% de UH´s as pessoas com deficiência, dizendo ser um número alto, que não haverá

ocupação e que essas UH’s não terão como serem
reservadas para quem não seja deficiente. Essa postura, de acordo com Edison Passafaro, retrata uma ignorância sobre o potencial mercadológico oferecido

pelo segmento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Brasil e no mundo.

Segundo dados do IBGE, cerca de 23% da popula-

ção brasileira tem algum tipo de deficiência. O segmento da terceira idade cresce todos os anos devido

ao aumento da expectativa de vida, que também se
beneficia com as soluções de acessibilidade na hote-

laria e no turismo. São pessoas que representam um
significativo nicho de mercado e tendem a apresentar

mobilidade reduzida com a idade avançada. “Além

disso, existem pessoas obesas, gestantes e outras
com características físicas e sensoriais que deman-

dam espaços e produtos acessíveis. Na prática, o empresário que entende a promoção de acessibilidade

como custo, e não como investimento, mostra pouca

visão empreendedora e deixa de ganhar dinheiro”,
reitera o consultor.

Enquanto vários meios de hospedagem fecham

as portas, principalmente em tempos de crise, os em-

presários do setor que investiram em acessibilidade

se tornaram verdadeiros casos de sucesso, com taxas
médias de ocupação anual superiores a 90%.
Passafaro

acredita

que

grande

parte

do

desconhecimento sobre a questão da acessibilidade
vem dos próprios profissionais da arquitetura e
engenharia, pois foram mal formados sobre o tema

no setor acadêmico e, por sua vez, não procuram
se

atualizar

em

relação

a

novas

demandas

legais, técnicas e mercadológicas. “Infelizmente,

acessibilidade ainda é vista pela sociedade como
uma necessidade de “quebra galho”, para atender
Edison Passafaro: “Quem contesta essa nova legislação não conhece o potencial do setor no Brasil”
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pessoas com deficiência que precisam de cuidados
médicos e só frequentam centros de saúde. É por isso

que os dormitórios ditos “adaptados” nos meios de
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hospedagem, na maioria das vezes, parecem mais

Permanente de Acessibilidade do município de São

pouco atraentes para as pessoas com deficiência

Estado de São Paulo e dedica mais de doze anos de

como UTIs de hospitais, o que os tornam nem um
ou com mobilidade reduzida e, muito menos, para
os hóspedes convencionais. Por consequência, esses

espaços se tornam subutilizados e os empresários
ficam com a sensação de que jogaram dinheiro fora.
O conceito de Desenho Universal veio para tentar
solucionar esse problema, mas pelo jeito está difícil
das pessoas entenderem isso”, lamenta Edison.

Paulo, é coordenador de acessibilidade da ABIH do
parte da vida profissional como instrutor e auditor

das normas técnicas de acessibilidade da ABNT”,
pontuou Passafaro.

Case hoteleiro

E antes mesmo de essa nova legislação entrar em

Em 2015, Passafaro desenvolveu juntamente com

vigor, alguns hotéis já apresentavam verdadeiros

bilidade da Equipotel”, em uma área de cerca de 250

World Trade Center, situado na capital paulista. O

a arquiteta Silvana Cambiaghi o “Espaço de acessi-

metros, onde foram apresentadas duas UHs de 20

m² cada, acessíveis e compatíveis com o design de

qualquer hotel conceito. A própria abertura da feira

aconteceu neste espaço com a presença de diversas

autoridades e referências do setor. À época, vários
representantes de redes hoteleiras aplaudiram as

soluções e ficaram surpresos com a compatibilidade
de beleza com acessibilidade.

Contudo, na prática, nenhum dos projetos foi

executado para o cliente final. No ano seguinte,
o grupo promoveu o projeto “Motel Acessível”,
também na Equipotel. “Fica claro que a maioria

dos empresários e dos profissionais da construção
somente cumprirá suas obrigações legais nesse

sentido se forem pressionados. Digo isso com a
experiência de quem usa cadeira de rodas há quase

38 anos, conhece mais de 50 países e todo o território
nacional, foi um dos fundadores e gestor da Comissão

cases no segmento, como o Sheraton São Paulo
empreendimento conta com 298 apartamentos
e adequou 15 deles para pessoas com deficiência

ou mobilidade reduzida. Os apartamentos foram
adaptados de maneira que possam ser utilizados

tanto por hóspedes com deficiência quanto sem.

“Todos os andares possuem piso tátil nas saídas
dos elevadores, assim como na frente do hotel. Há

elevador de acessibilidade no lobby, assim como

elevador para acessibilidade à piscina. Adequamos
os aparadores dos nossos lounges e as mesas

de trabalho. Além disto, contamos com cadeiras
de rodas para empréstimo, cadeiras de banho

e adaptador para vaso sanitário. Os hóspedes,
de um modo geral, ficam muito satisfeitos em
saber que nos preocupamos em atender às

necessidades de todos os públicos e, inclusive,
nos preocupamos também em superar suas

expectativas. Muitos acabam nos dando feedback

Foto: Cláudio Fonseca

Os apartamentos do Intercity Pátio em Pindamonhangaba (SP) conquistaram o Selo
de Acessibilidade
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sobre a funcionalidade das instalações e apreciam
a decoração dos apartamentos, especialmente

renovados para eles”, revela Marcelo Nogueira,
Coordenador de Marketing do hotel. Segundo ele, a

taxa de ocupação dos apartamentos para pessoas

com deficiência ainda é relativamente baixa. “No
entanto, com facilidade alocamos hóspedes que
não possuem deficiência nestes apartamentos e
não temos relatos de rejeição”, concluiu.

Soluções completas

E quem realizou as obras com o hotel em plena

operação e com cerca de 85% de taxa de ocupação foi a Padrão Argil. Isto demonstra a capacidade da empresa em criar soluções para hotéis
com alta ocupação. Nos quartos adaptados, que
contam com 43 m², um hóspede cadeirante, por

exemplo, consegue ter todas as funcionalidades

mos a seguinte fórmula: acessibilidade + design = sucesso”

de um quarto de hotel comum, onde é possível

através de um sinal luminoso e vibratório, assim

do hotel ou simplesmente consiga alcançar o ca-

possa ocorrer a interação entre o hóspede com

que ele tome um banho nas cadeiras de banho
bide do armário para acomodar suas roupas. “Em
apenas dois dias nossa equipe quebrou todos os 15

apartamentos e, em 60 dias, as novas suítes foram
entregues. Isso exigiu um grande planejamento,

incluindo a logística para descarga do material a
ser utilizado, assim como da retirada dos entulhos

com o hotel em plena ocupação, de modo que o

conforto dos hóspedes não fosse afetado. Nosso

projeto de interiores é moderno, possibilitando que
os apartamentos sejam ocupados por qualquer

tipo de hóspede sem aquela rejeição típica, que
acontece em outros empreendimentos”, garantiu
o Sócio-Diretor da Padrão Argil, Francisco Santos.

Segundo ele a empresa tem desenvolvido pro-

jetos interiores de forma que os apartamentos
fiquem não somente dentro das normas impostas

pela legislação, como também com um design
cujo hóspede com deficiência física ou necessidades especiais sinta-se num verdadeiro hotel e

não dentro de um quarto de hospital. Além de desenvolver projetos que atendam às necessidades

do público cadeirante, a empresa também conta
com soluções para quem tem deficiência auditiva

ou visual, assim como para indivíduos com mobilidade reduzida.

como a conversão de texto em áudio, para que
deficiência auditiva e o hotel. Caso o hóspede

tenha deficiência visual, o empreendimento pode
implantar a comunicação em Braile, nas quais todas

as placas do hotel possuam sua numeração em alto

relevo. Soluções como o cardápio do restaurante
em Braile, treinamento básico aos funcionários

para saberem como acompanhar uma pessoa
com deficiência física são também essenciais

em um hotel. Elevadores com painel de leitura em
Braile e que anuncie em áudio o andar em que o

usuário se encontra; rampas; barras e torneiras
especiais também não devem ser esquecidas. “Para

desenvolver nossos projetos utilizamos a seguinte

fórmula: acessibilidade + design = sucesso. Os hotéis
devem ser pensados e projetados para receber
o maior número de hóspedes, independentes de

sua condição física, sensorial, intelectual e mental,

e todos deverão ter acesso às áreas comuns do

hotel bem como ter a sua disposição os aptos que
tenham a melhor vista e as melhores localizações
dentro do empreendimento, e não ficarem com os

ambientes mais isolados ou menos privilegiados
das atratividades do local”, concluiu Santos.

Outro case de sucesso hoteleiro no Brasil é o

Dentre algumas das soluções implantadas pela

hotel Ca`d`Oro, na capital paulista, reinaugurado

vibratórios, aparelho de telefone especial, no qual

adaptado para receber Portadores de Necessidades

empresa estão alarmes de incêndio luminosos e

um deficiente auditivo pode atender uma chamada
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Francisco Santos: “Para desenvolver nossos projetos utiliza-

em setembro de 2016, que já nasceu inteiramente

Especiais, inclusive em 100% de suas áreas de lazer e

balcão da recepção. “A procura por apartamentos

dia, oferecendo amplo portfólio de itens voltados

reservas solicitadas. A maioria dos hóspedes que

e reparos (linha de hidráulica); produtos para

adaptados não é grande, inferior a 1% de nossas
solicita esse tipo de reserva não são portadores de

necessidades especiais, mas sim recém-operados

que escolhem ficar aqui pela nossa proximidade do

hospital. É muito importante estarmos prontos para
receber hóspedes com necessidades especiais,
não só em relação à infraestrutura mas também

no tratamento e atendimento. “Existe a rejeição
de alguns clientes sem necessidades quando
hospedados nos apartamentos adaptados. Embora

estes apartamentos sejam idênticos aos demais em

relação à decoração e as amenidades, são muitas
vezes mais amplos. As únicas diferenças visíveis estão

presentes no banheiro (barras de apoio, cortina de
banho, assento adaptado etc) e na altura da cama

(mais baixa do que as demais). “Mesmo assim, alguns
hóspedes pedem para não ficar neles”, afirma Fabrizio
Guzzoni, Gerente Geral do hotel Ca`d`Oro.

ao setor hoteleiro, como objetos para manutenção
acabamentos (assentos sanitários e acessórios

para banheiro); de conforto (banheiras); além de

itens de segurança, como a linha de acessibilidade.
Compondo o setor, a Astra oferece ao mercado mais
de 80 itens que trazem autonomia, segurança e
bem-estar para pessoas com mobilidade reduzida
(permanente ou temporária), em pós-operatório,

com nanismo, crianças, idosos, gestantes e obesos.

“Para o mercado de acessibilidade hoteleira,
trabalhamos

com

barras

de

apoio,

assentos

retráteis, botões elevados para acionamento de
descarga de caixa acoplada e outros acessórios

como espelhos e lixeiras”, comenta Joaquim Coelho,
Diretor Comercial da Astra.

A linha de acessibilidade da empresa combina

com a decoração dos mais diversos ambientes,

pois é desenvolvida com produtos diferenciados
permitindo a composição de espaços que deixem
de lado a aparência hospitalar. O grande destaque

Portfólio variado

A Astra, fundada em 1957 na cidade de Jundiaí

(SP), é uma empresa multiespecializada, que cria

e comercializa produtos e soluções para o dia a

da linha são as barras de apoio em PVC, com opções de cores, tamanhos e modelos, além de ser
um item com resistência e sensação térmica confortável. Todos os materiais necessários para a

Compondo a linha de acessibilidade, a Astra oferece ao mercado mais de 80 itens que trazem autonomia, segurança e bem-estar para pessoas com mobilidade reduzida
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composição de ambiente da Astra estão dentro

painha Eletrônica de Tomada com LEDS sem Fio.

de apoio, tanto os modelos de PVC quanto os de

é de fácil instalação (basta plugar na tomada),

das exigências estabelecidas. No caso das barras
Aço Inox foram ensaiados por um laboratório cre-

denciado pelo Inmetro, confirmando a adequação
do produto na norma.

Segurança e conforto

A DNI, presente no mercado de produtos ele-

trônicos automotivos e condutores elétricos desde
1990, é uma consolidada indústria brasileira certificada em qualidade ISO 9001:08. Em 2006, incorporou a marca Key West em seu portfólio, passando a

atuar também no segmento de elétrica, iluminação
residencial e segurança patrimonial.

Para o mercado de hotelaria, oferece produtos

que trazem conforto e segurança aos hóspedes

com necessidades especiais, idosos, pessoas com
mobilidade reduzida, deficientes visuais e auditivos.

Um dos exemplos é o Alarme Audiovisual DNI 4240

PNE/PCD, um alarme sem fio, com disparos sonoro e

visual simultâneos. Bivolt, ele pode ser instalado em

Bivolt e com tecnologia Wireless Digital, o produto
acende luzes de LED quando acionado (auxiliando

deficientes auditivos) e conta com diversos sons
programáveis (para deficientes visuais).

Outra tecnologia da empresa é o Bloco Autôno-

mo de Iluminação de Emergência DNI 6927, que
garante a segurança de hotéis, pousadas, escolas,
centros de eventos, hospitais, shoppings centers,

arenas, restaurantes, dentre outros, quando houver

interrupção de luz ou início de incêndio, emitindo luminosidade que abrange espaços de até 200 m². De

acordo com Kelly Salfatis, integrante do Conselho

da DNI - Key West, como o Brasil é um dos países

com o maior índice de raios do mundo, essa prevenção é extremamente necessária. “A potente ilu-

minação do DNI 6927 Bloco de Iluminação Autônomo facilita a evacuação garantindo a segurança de

pessoas presentes em grandes áreas em casos de
emergência”, relatou.

sanitários acessíveis e outros ambientes frequenta-

Desafio global

mobilidade reduzida e idosos. Quando acionado,

hóspedes com ou sem mobilidade reduzida, a Ac-

brilho na cor azul (efeito estroboscópico), com al-

foi desenhado pelo Departamento de Soluções de

em áreas livres.

designer Didier Versavel. “O quarto visa atender as

suais, a DNI - Key West oferece o DNI 6385 - Cam-

reduzida, pessoas comuns, famílias e viajantes a

dos por pessoas com necessidades especiais, com

Preocupada com o conforto e a comodidade os

emite ondas de radiofrequência e luz de LED em alto

corHotels desenvolveu o conceito Smart Room. Ele

cance máximo entre alarme e acionador de até 30m

Design da AccorHotels em Paris e projetado pelo

Já para atender aos deficientes auditivos e vi-

necessidades de todos: hóspedes com mobilidade

trabalho ou lazer. Colaboradores com deficiência
foram consultados na busca de soluções inteli-

gentes. As inovações do quarto incluem: porta com

assistência de abertura/fechamento; despertador

olfativo; iluminação automática da luz noturna sob
a cama para encontrar o caminho; tablet para con-

trolar todas as funções da sala (cortinas, luzes, televisão, som, cama) com uma cópia de segurança
mecânica para deficientes visuais”, comenta Paulo
Mancio, VP de Implantação da AccorHotels América
do Sul.

Segundo ele, a AccorHotels se preocupa em

melhorar continuamente a acessibilidade em suas
unidades e lança até mesmo desafios globais para

ouvir a opinião dos hóspedes. “Lançamos, em novembro de 2017, o maior desafio global com o intuito
Bloco de Iluminação Autônomo de Emergência DNI 6927, que
emite luminosidade abrangendo espaços de até 200 m²
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de autoavaliar nossos hotéis e outros espaços públicos. Tivemos mais de 500 participantes e 50 mil
contribuições, que já estão melhorando a acessibi-

“Poderíamos citar vários, mas vamos focar apenas

em dois: realizamos retrofit no Novotel em São

José dos Campos (SP), com o objetivo de criar um
design mais contemporâneo e mais adaptável às
necessidades do hóspede (hora a trabalho e hora a

lazer). Além disso, adaptamos alguns apartamentos
para o tipo “pcd” com intuito de atender aos

hóspedes com necessidades especiais. Podemos

considerar que foi uma implantação desafiadora
em

função

do

volume

da

obra

(demolição

completa dos quartos) e também pelo hotel estar
em operação. Outro exemplo refere-se à B&B, rede

hoteleira francesa que chegou há pouco tempo

no Brasil, no qual participamos do projeto com a
demolição total do centro de convenções, que deu

lugar a 12 novos apartamentos, e também os “pcd”.
Paulo Mancio: “A AccorHotels se preocupa em melhorar

Realizamos, ainda, todo retrofit das áreas sociais,

continuamente a acessibilidade em suas unidades”

restaurante e cozinha, além das áreas de back office.

lidade global de nossas unidades. Tudo isso com a

atendimento das normas de acessibilidade. Nesse

contribuição inovadora dos aplicativos J’accede e
J’accede Challenge”, conclui Mancio.

No banheiro do lobby fizemos as alterações para

projeto o cliente exigiu as obras/implantação com
intuito de atender suas necessidades de operação
e também aplicar sua identidade”, revela Pique.

E fazer uma obra num hotel em plena operação

Mercado potencial

Como cerca de 23% da população brasileira

possui algum tipo de deficiência, segundo dados
do IBGE, isso sem contar o aumento da expectativa

de vida da terceira idade, a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência abre um importante

nicho de mercado. “Esse Decreto é mais um passo
rumo à inclusão, uma vez que, dessa forma, os
hotéis e pousadas receberão de forma digna todas
as pessoas, independente de sua condição física,
mental e sensorial, que ainda poderão usufruir tudo

que os hotéis ofertam. Com essa aprovação, as
possibilidades nas reformas e modernizações serão
cada vez mais crescentes, o mercado hoteleiro terá

é um desafio para não atrapalhar a comodidade

dos hóspedes. E Pique ressalta as preocupações

que devem ser levadas em consideração nesse
sentido. “Antes de iniciar a obra é necessário tomarmos uma série de medidas, como a escolha

adequada do canteiro de obras, depósitos em local apropriado, isolamento das áreas de trabalho,
sinalização das áreas, entre outros. Durante os tra-

balhos é necessário ter apoio de uma equipe dedicada à limpeza permanente, em horários exclusivos

para transporte vertical e horizontal de materiais e
equipamentos, além de horários pré-estabelecidos
de trabalho”, conclui Rodrigo.

que se adaptar em um curto espaço de tempo.
Com certeza a demanda aumentará e estamos

preparados para atender com uma equipe bem
treinada. Nossos processos estão muito bem

definidos e temos uma gestão próxima e contato
constante com o cliente. Assim, garantimos que não

apenas podemos atender essas novas exigências
como

também

sermos

grandes

aliados

nas

soluções junto aos clientes”, assegura o Engenheiro
Rodrigo Pique, Sócio-Diretor da RAP Engenharia, que

já atua no mercado há muitos anos, com obras de

Banheiro de um apartamento para pessoas com defi-

alguns dos trabalhos que sua empresa já executou.

dos Campos (SP)

retrofit em vários hotéis no Brasil. Rodrigo comenta

ciência que a RAP Engenharia fez no Novotel São José
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Confira abaixo algumas referências e normas de acessibilidade da ABNT, previstas no decreto:
Características construtivas e recursos de acessibilidade

1. Dimensões de acesso, de circulação, de manobra, de alcance e de mobiliário estabelecidas na norma técnica de
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para dormitórios acessíveis.

2. Banheiro que atenda integralmente as especificações estabelecidas na norma técnica de acessibilidade da ABNT.

3. Chuveiro equipado com barra deslizante, desviador para ducha manual e controle de fluxo (ducha/chuveiro) na ducha

manual (chuveirinho), o qual deverá estar sempre posicionado na altura mais baixa quando da chegada do hóspede.

4. Condições de circulação, aproximação e alcance de utensílios e instalações estabelecidas na norma técnica de
acessibilidade da ABNT, quando houver cozinha ou similar na unidade.

5. Olhos-mágicos instalados nas portas nas alturas de cento e vinte e cento e sessenta centímetros.

6. Sistema magnético de tranca das portas dos dormitórios que permita autonomia ao hóspede com deficiência visual,

surdo ou surdo-cego, além de informações em relevo, ranhuras ou cortes nos escaninhos de leitura e nos cartões magnéticos.
7. Campainha (batidas na porta) sonora e luminosa intermitente (flash) na cor amarela.

8. Sinalização de emergência, para os casos de incêndio ou perigo, sonora e luminosa intermitente (flash) na cor vermelha.
9. Aparelho de televisão com dispositivos receptores de legenda oculta e de áudio secundário.
10. Telefone com tipologia ampliada e com amplificador de sinal.

Ajudas técnicas e recursos de acessibilidade:

1. Vão de passagem livre mínimo de 80 cm para a porta da unidade e para a porta do banheiro.
2. Barra de apoio no box do chuveiro.

3. Chuveiro equipado com barra deslizante, desviador para ducha manual e controle de fluxo (ducha/chuveiro) na ducha

manual (chuveirinho), o qual deverá estar sempre posicionado na altura mais baixa quando da chegada do hóspede.
4. Olhos-mágicos instalados nas portas nas alturas de cento e vinte e cento e sessenta centímetros.
5. Campainha (batidas na porta) sonora e luminosa intermitente (flash) na cor amarela.

6. Sistema magnético de tranca das portas dos dormitórios que permita autonomia ao hóspede com deficiência visual,

surdo ou surdo-cego, além de informações em relevo, ranhuras ou cortes nos escaninhos de leitura e nos cartões magnéticos.

7. Sinalização de emergência, para os casos de incêndio ou perigo, sonora e luminosa intermitente (flash) na cor vermelha.
8. Aparelho de televisão com dispositivos receptores de legenda oculta e de áudio secundário, quando o dormitório
disponibilizar esse tipo de aparelho.

9. Telefone com tipologia ampliada e com amplificador de sinal, quando o dormitório disponibilizar esse tipo de aparelho.
Ajudas técnicas e recursos de acessibilidade exigíveis sob demanda:
1. Cadeiras de roda.

2. Cadeiras adaptadas para banho.

3. Materiais de higiene identificados em braile e embalagens em formatos diferentes.

4. Materiais impressos disponíveis em formato digital, braile, fonte ampliada com contraste, a exemplo de formulários
impressos, informações sobre facilidades e serviços oferecidos dentre outros, feitos sob demanda.
5. Cardápio em braile e fonte ampliada com contraste.
6. Relógio despertador/alarme vibratório.

7. Dispositivos móveis com chamada em vídeo e mensagem disponibilizados nas áreas comuns do estabelecimento

ou aplicativo de comunicação criado nos termos estabelecidos no Título IV da Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016, da
Anatel, que aprova o Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo.
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O cuidado com as peças do enxoval pode aproximar o hóspede do meio de hospedagem

Seja próprio ou locado, o enxoval é parte dos itens de uso mais íntimo pelo cliente, tornando
imprescindível uma administração com processos efetivos

O enxoval faz parte da identidade e da per-

sonalidade do hotel. É a partir dele que o hóspede

vai trazer à memória o conforto que tem em sua

cial. Afinal, o que é o mais vantajoso?

A gestão atenta e responsável do enxoval do

própria casa, ou caracterizar toda sua experiên-

hotel se faz necessária por uma série de razões. A

bem asseadas e não transmitam os valores e es-

terá contato íntimo com o hóspede, influencian-

cia negativamente, caso as peças não estejam
tilo do hotel. E isso não é tarefa fácil. Por isso, al-

guns hotéis têm optado por terceirizar este setor

e deixar nas mãos de empresas a manutenção e
troca das peças de cama, mesa e banho. Outros
já preferem investir em peças próprias, garantin98

do estoque para todo tipo de situação emergen-

principal delas é o tratamento de um produto que

do diretamente em sua experiência final. Planejamento e logística, responsabilidade ambiental

e tratamento das peças são outros aspectos que
precisam estar na agenda do hoteleiro e de seu
setor de governança. Ter o próprio enxoval pode

Foto: Divulgação/ Pullman

Gestão responsável de enxovais
aprimora experiência do hóspede

envolver mais processos administrativos, já que

De acordo com Maria José Dantas, Presidente

sua higienização pode ser feita no próprio em-

da ABG – Associação Brasileira de Governantas

da. Neste caso, também é imprescindível que o

precisa estar preparado minimamente para ter

preendimento ou em uma lavanderia terceiriza-

gestor conheça as instalações, equipamentos e
produtos que a lavanderia vai utilizar.

Estima-se que, mensalmente, a mesma peça

seja higienizada seis vezes com um intervalo de
cinco dias entre cada processo. Um lençol de al-

godão, por exemplo, será submetido a 108 processos ao longo de 18 meses. Teoricamente, em
um ano e meio, toda vida útil estaria consumida.

Mas muitas peças estarão em boas condições,
passado esse período de uso, por isso, essa

referência é para o gestor da área fazer o seu
provisionamento para reposição do inventário.

No entanto, se a quantidade do enxoval em uso

não for suficiente para esse intervalo, o desgaste
será gradativamente maior, antecipando a sua
reposição em até um ano ou pouco mais.

e Profissionais da Hotelaria – o departamento
uma ocupação de 100% por três ou quatro dias

consecutivos, considerando o tempo de des-

canso da fibra entre um processo de lavagem e

outro. Se a operação é realizada com três mudas
de enxovais, teoricamente o hotel tem 72 horas
de descanso das peças até a próxima lavagem,
tempo ideal para a recomposição total da fibra

após o processo químico e mecânico. Esse tem-

po influencia diretamente no desgaste das fibras,
que pode ser maior ou menor de acordo com o

intervalo de lavagem. “Segundo os fabricantes,
um lençol de algodão suporta aproximadamente

110 processos. E cerca de 30% a mais para tecidos
mistos, algodão e poliéster, em boas condições

de uso. Fabricantes de equipamentos têm outra

referência - estimam 80 processos para fibras de

Foto: Dana Tentis/Pixabay

algodão e a mesma proporção nos tecidos mistos”, menciona Maria José.

Praticidade e uso sazonal
Evitar gastos com aquisição, manutenção de

estoques, espaço físico do hotel e poupar fun-

cionários para distribuição são algumas das van-

tagens em adotar a opção de locação do enxoval.
A princípio, a empresa terceirizada fica com toda
a gestão das peças e permite que o hotel tenha

mais tempo e recursos para aplicar no atendimento em si. Contudo, ao “perder” este controle, o

gestor também precisa estar atento aos serviços

contratados, já que serão seus clientes que vão
usufruir do trabalho final e será para o hotel que
ele dará o feedback – não à terceirizada.
No

Complexo

Wyndham

Garden

Conven-

tion Nortel, na capital paulista, devido à demanda sazonal proveniente basicamente de feiras e
eventos no próprio complexo, o empreendimento

optou pela terceirização do enxoval, visto a manutenção e substituição do inventário sempre que

necessário, além de não ficar com grande quantidade de material armazenado em período de

menor ocupação. O Gerente Geral do hotel, Rodrigo Vallejo, explica que o enxoval é retirado dos
A gestão correta das peças, desde a escolha até a lavagem e descanso das fibras, é sentida pelo cliente

apartamentos e, na área de governança, é feita a

contagem das peças por tipo: toalha de banho, toalha de rosto e toalha de piso e roupão, se houver,
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para envio à lavanderia parceira. “No Wyndham

que não se enquadram nos padrões de qualidade

lavanderia parceira para que programem o envio

plano de controle por meio de planilhas. “Além

Garden Nortel comunicamos com antecedência a
de quantidade maior de itens em períodos específico e pré-estabelecido”, comenta.

Para escolher a empresa que cuida de um dos

bens mais importantes para o conforto do hós-

pede, o hotel paulistano dá prioridade a parceiros

que exigimos”, conta Rodrigo, que executa seu
disso, efetuamos o encontro de informações junto

à lavanderia parceria, a fim de que tenhamos as
informações alinhadas e precisas”, completa.

que tenham políticas sustentáveis para preser-

Administração padronizada

preendimento. “Além do fator custo, que atual-

operação a melhor forma de administração de

por toda hotelaria, procuramos por parceiros que

um enxoval próprio ou terceirizado depende de

vação de recursos e práticas similares às do emmente tem sido um dos pontos mais levantados

nos auxiliem na busca pela melhoria de itens disponibilizados, modernização de área de proces-

samento e qualidade de atendimento”, acrescenta Vallejo.

O gerente comenta, ainda, que notou uma

diminuição drástica em relação a extravios de
peças. O hotel aplica o controle de itens pela
padronização,

sendo

muito

mais

simples

a

detecção de desvios existentes pela falta de peças
no padrão disponibilizado nas unidades da rede.
“Como optamos pela locação de enxoval, ficamos

atentos às avarias e danos nas peças para
informação ao parceiro e substituições de peças

A AccorHotels pratica em todas suas áreas da

acordo com a categoria do hotel. A escolha por

cada empreendimento, ainda que, geralmente,

ter o enxoval próprio seja mais econômico em
um primeiro momento. Contudo, trata-se de um

gasto que poderia ser investido em outra área,

como afirma Gabriella Spinola, Head of Procure-

ment da AccorHotels na América do Sul, destacando, neste caso, o custo para administrar o

enxoval. “É preciso ter um funcionário para fazer

a contagem e administração. Alugar gera um
valor inicial maior, no entanto, o empreendimen-

to economiza tempo e foco, pois a administração
deste enxoval é função da lavanderia dona dele”,
comenta a responsável.

Com 278 apartamentos, o Wyndham Garden Nortel (SP) terceiriza seu enxoval para se adequar à sazonalidade
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De forma padronizada, as camareiras fazem

que uma ação simples como o consumo consci-

recipientes separados e levam a um local espe-

dade e ao meio ambiente. Desde 2009, já reflo-

a coleta diária de toalhas e roupas de cama em
cífico. Ali, a governanta faz a separação e con-

tagem total das peças, pois a camareira faz

a contagem do que foi recolhido em cada an-

dar. Gabriella conta que, nos hotéis da rede, os

ente de enxovais faz a diferença para a comunirestamos 272 hectares – que corresponde a 362

campos de futebol”, afirma Larissa Lopes, Gerente
de Desenvolvimento Sustentável da AccorHotels.

Gabriella afirma, ainda, ser muito importante

produtos lavados a seco são roupas delicadas,

que o hotel faça o inventário do seu enxoval de

um processo rigoroso de higienização com aten-

irá demonstrar a qualidade das peças e também

como paletós, e o enxoval dos hotéis passa por
ção à preservação dos recursos naturais.

Como parte do projeto de desenvolvimento

sustentável global da AccorHotels, a rede criou o

programa ‘Plant for The Planet’, que incentiva os
hóspedes a reutilizarem as suas próprias toalhas.
Com a economia financeira oriunda dos gastos

que seriam utilizados na lavagem dos itens (água
e energia), estes recursos são destinados para o

projeto de agrofloresta, que acontece na Serra da
Canastra (MG). “Queremos mostrar ao hóspede

três em três meses, pelo menos. Este documento
se há ou não evasão. “Extravio é algo comum e o

que vai indicar se houve ou não extravio de peças
é a realização deste inventário. Nem sempre uma

quantidade de roupas de cama e banho coleta-

da em um dia será entregue no dia seguinte. Se
há manchas nas roupas, por exemplo, elas serão

entregues em outra ocasião, só após estarem
limpas. Se a evasão for superior a 2%, é preciso
analisar o que está acontecendo e de quem é a
responsabilidade”, enfatiza ela.
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Foto: Divulgação/ Santa Teresa Hotel RJ - MGallery by Sofitel

Nos hotéis da rede AccorHotels, a reutilização das toalhas gera reflorestamento de hectares

Desde que a gestão das peças seja correta

com estoque para peças em descanso, a gerente

conta com o período de 24 meses como média

neste caso é a questão de contratação de mão
de obra especializada.

No hotel, o enxoval é separado por peças. A

de vida útil do enxoval. As lavanderias homologa-

camareira retira o enxoval para lavagem, que é

peças, ainda sob a recomendação de se fazer um

os roupeiros recolhem, separam e fazem a con-

das pela AccorHotels têm sistema de controle de
controle mais detalhado com planilhas. O hotel
checa o enxoval recebido da lavanderia e alimen-

ta a planilha, assim como na entrega de roupas
de cama e banho para a lavanderia. “Este controle

precisa ser feito todos os dias para se identificar
as discrepâncias rapidamente”, finaliza Gabriella.

colocado no carrinho apropriado e, em seguida,
tagem para ser retirado pela lavanderia tercei-

rizada juntamente com o formulário preenchido.
“As máquinas de lavar são otimizadas para usar
o mínimo de água por quilo de roupa processa-

da. Os produtos utilizados na lavagem são biodegradáveis e todo o resíduo passa por uma es-

tação de tratamento de efluentes. Além disso, a

fonte primária de geração de calor para as seca-

Controle parcial

Situado na estância turística paulista, o Nobile

Resort Thermas de Olímpia tem seu próprio
inventário de enxoval e contrata uma empresa
para fazer sua higienização. Neste caso, o

controle das peças fica a cargo do hotel, que
trabalha junto à lavanderia para manter lençóis,

fronhas, edredons, toalhas e outros itens em
perfeito estado e com maior vida útil possível.

Márcia Bárbara Cavalcante, Gerente Geral do

empreendimento, conta que uma das vantagens
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doras e máquinas de lavar é o vapor (não polu-

ente) ao invés do gás (poluente)”, explica Márcia.
A frequência de trocas das peças também

influencia na sua vida útil. De acordo com a ges-

tora do resort, o recomendado no empreendi-

mento são três trocas, sendo uma na base do

andar, outra troca no apartamento e uma na
lavanderia. “Considerado a vida útil, o enxoval
pode ser usado em um período de três a quatro

anos dependendo da qualidade das peças”, diz

a Gerente Geral, que finaliza: “Para realizar o
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Em resorts como o Nobile Resort Olímpia (SP), ter o enxoval próprio auxilia na gestão do inventário

controle de enxovais, é importante ter a marca-

estudado

hotel e data de compra, além de fazer o inven-

em relação à gramatura e à composição, e o

ção em todas as peças com a nomenclatura do
tário mensal”.

Locação de enxoval

Um dos principais produtos da hotelaria é o

enxoval, entretanto disponibilizar peças novas,

A

categoria

do

empreendimento define a qualidade das peças

número de apartamentos define as quantidades

corretas (par stock). Informações sobre taxas
de ocupação também são importantes para

que a lavanderia planeje os volumes que serão
processados diariamente.

Com o contrato assinado, a Klarind realiza a

brancas, higienizadas e bem passadas, não é

aquisição de todo o enxoval. O segundo passo é a

(PR), atua no setor de locação e higienização de

peças serão alocadas nos apartamentos, rouparia

algo fácil. Por isso, a Klarind, localizada em Pinhais

enxovais para hotéis e indústrias desde 2004,
comemorando 15 anos em 2019. Atendendo
Curitiba e região e mais recentemente Porto

Alegre e Gramado, no Rio Grande do Sul, a
empresa, por meio do modelo de Sinner, aplica

um balanceamento na ação mecânica, química,
de tempo e de temperatura em 100% dos

processos de lavagem, garantindo a correta
higiene e durabilidade dos tecidos.

Sobre o processo de locação e higienização,

Djovian Kunzler, Diretor de Negócios da Klarind,

explica que o primeiro passo é definir com o
gestor hoteleiro a real necessidade do hotel

com relação ao enxoval, sendo cada projeto
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individualmente.

entrega inicial do estoque total das peças. “Estas
e copinhas. A partir deste momento, fazemos a

coleta das peças sujas e a entrega das peças
limpas do roteiro anterior, da mesma maneira
que é realizado o serviço quando a roupa é de

propriedade do hotel. A periodicidade da coleta
de enxoval costuma ser diária. Porém, em hotéis
mais afastados da Klarind, ou até com volumes

menores, é possível realizar atendimentos de
duas ou até três vezes por semana”, explica
o Diretor de Negócios, completando que os

contratos de locação variam de 24 a 36 meses,
dependendo da negociação entre as partes.

Alugando o enxoval, o hotel deixa com a la-

vanderia toda a responsabilidade de gestão das

realizando a ampliação física da planta da Klarind

em Curitiba, para oferecer a solução com chip aos
nossos clientes hoteleiros da capital paranaense a
partir de 2019”, finaliza Djovian Kunzler.

Sob medida

A Trussardi, sempre prezando pela qualidade

e elegância em seus enxovais, atua no segmento
hoteleiro há 22 anos e, conta hoje, com mais de
Djovian Kunzler, Diretor de Negócios da Klarind

20 lojas ao redor do Brasil. Toda a matéria-prima
utilizada nos enxovais da marca é importada e

peças. Não apenas a compra de todo o

desenvolvida para aliar durabilidade e conforto.

zação, a reposição por tempo de uso e os

que vai para a tecelagem e se transforma no

cação do enxoval, ela passa a ser a maior

nos teares, contra pilling (as temidas bolinhas)

lidade deste enxoval. Segundo Djovian, o

acetinado e delicado que confere o diferencial do

material como também a correta higieni-

“Tudo começa na escolha do algodão mais nobre,

inventários. Quando a lavanderia faz a lo-

fio. Nossos tecidos recebem tratamento, ainda

interessada na correta higiene e durabi-

e encolhimento. E isso sem perder o toque

custo com aquisição de enxoval é altís-

enxoval Trussardi. São percepções que fazemos

simo, portanto, com a locação o hoteleiro

poderá economizar o recurso financeiro do

enxoval e destinar para outros fins, como reformas e melhorias no hotel. “Outra vantagem da locação é que o hotel paga apenas
a quantidade de enxoval utilizado no mês,

independente do estoque fornecido pela la-

vanderia. O custo com enxoval passa a ser
100% variável”, revela o diretor, completando
que é extremamente importante o hoteleiro

visitar as estruturas da lavanderia que pretende contratar por se tratar de um bem de
altíssimo valor agregado para o hóspede.

Tecnologia com Chip

O sistema de locação de enxoval está

em constante evolução e, atualmente, a
tecnologia com chip radio frequência –
RFID - apresenta o que há de mais novo

no mercado. Desde o início de 2018, na
planta do Rio Grande do Sul da Klarind, na
Lavanderia Hibisco, eles oferecem a locação

dos enxovais já com sistema de chip RFID.

Este projeto piloto é inovador, permitindo
completa rastreabilidade do enxoval, além
de as contagens diárias serem feitas pelos
motoristas

com

pistolas

automáticas,

economizando todo o tempo e trabalho das
governanças em contar e conferir peça por
peça

manualmente.

“Também

estamos
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Artigos customizados

Sediada em Joinville (SC), a Döhler, fabricante de

artigos de cama, mesa, banho e decoração, tem 136

anos de história, 3200 colaboradores e um parque
fabril de 200 mil m². Com um volume de fabricação
de 1400 toneladas por mês, dentro de um portfólio

de aproximadamente 12.000 produtos, a empresa

atende consumidores domésticos, empresariais,
além de fabricar enxovais corporativos e soluções
para os setores hoteleiro e hospitalar. “Com a linha

Service Line, equipamos estabelecimentos que vão
da classe econômica até a superior, independente-

mente do seu tamanho, como resorts, hotéis, mo-

téis, pousadas e hostels”, destaca Carlos Alexandre
Döhler, Diretor Comercial da empresa.

Com um atendimento feito diretamente nos

As linhas de enxovais da marca estão presentes nos principais hotéis e resorts do país

questão que nosso cliente tenha ao comprar

nossos produtos”, detalha Mônica Pires, Diretora
Comercial da empresa.

Para os hotéis de rede, que normalmente pos-

suem determinações de enxoval vindas do exte-

rior, a equipe de profissionais da Trussardi se reúne
com os arquitetos ou com a implantadora a fim de

estudar cada um dos itens descritos no caderno
de especificações. Isso também acontece em ho-

estabelecimentos, por meio de representantes comerciais, a Döhler atende clientes no Brasil e no
exterior em redes de importantes marcas globais

ou independentes, como AccorHotels, Atlantica,
Nobile, Marriott, Bourbon, Blue Tree, Promenade,
Slaviero, dentre outras. Além de produtos genéri-

cos, a marca também customiza os artigos para

a hotelaria, sob demanda, personalizando com a
logomarca dos clientes. A Linha Service Line é com-

posta por artigos como toalhas de banho, rosto e
piso, roupões, saias para cama e colchas.

téis independentes, que possuem mais liberdade
na escolha do enxoval, mas neste caso, a empresa
também pode dar alguma sugestão ou até mes-

mo criar algo novo. “Muitas vezes desenvolvemos
produtos completamente novos, que não estão
em nosso portfólio. Esta, na verdade, é a principal

característica da Trussardi: apresentar ao hoteleiro
exatamente o que ele precisa, mesmo que nunca
tenhamos feito antes”, comenta Mônica.

Os enxovais da marca estão nos principais ho-

téis do País, como Four Seasons São Paulo, Palácio
Tangará, Copacabana Palace, Hotel das Catara-

tas, Unique e Unique Garden, redes Hilton e Hyatt
e hotéis da rede Fasano, Accor, Meliá e Atlantica.

“Estamos também em pousadas de luxo e hotéis
boutique como Uxua, em Trancoso; Nannai, em

Muro Alto; Pousada Maravilha, Zé Maria e Maria Bonita, em Fernando de Noronha; Saint Andrews, em
Gramado, dentre tantos outros”, completa a Dire-

tora Comercial. A Trussardi não trabalha com loca-

ção direta de enxovais para hotéis, mas fornece a
lavanderias que prestam este tipo de serviço.
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Linha Banho Jacquard Profi Ultra Lisa da Döhler, empresa
sediada em Joinville (SC)

Durabilidade após lavagens

Conforto, qualidade e durabilidade dos produtos

com resistência à lavação industrial e com solidez
à água clorada são as premissas da Teka, empresa

que já está há mais de 90 anos no mercado têxtil.

De acordo com Márcio Hoffmann, Diretor Comercial da companhia, o enxoval Teka Profiline manterá
as características de conforto e qualidade mesmo
após 150 lavagens. “Usando quatro enxovais por

apartamento, o hotel poderá garantir aproximadamente dois anos de durabilidade, respeitando as 24

horas de descanso antes do uso, armazenados em
ambiente adequado”, confere o executivo.

Márcio Hoffmann, Diretor de Exportação da Teka

A Teka está presente hoje em diversas redes

de Água. A Teka possui estações de tratamento de

bém para lavanderias que fazem a locação dos

programa para reciclagem e redução de resíduos

hoteleiras em toda América do Sul e fornece tam-

enxovais. “É um negócio muito positivo, pois a compra do enxoval é o último item a ser feito pelo em-

preendimento; quando chega o momento da compra, normalmente, a verba já excedeu. Nesse caso,
o empreendimento procura pela lavanderia que se

efluentes líquidos e gasosos e também mantém um
no processo produtivo, além de destino adequado

para todos os resíduos sólidos gerados na empresa.
Sendo assim, em suas três unidades fabris, praticamente tudo é reciclado.

Hoffmann alerta que, para fazer a higienização

dispõe a locar, sendo possível um pagamento par-

dos enxovais, é preciso atenção nas etapas de

mento”, pontuou Hoffmann.

lavar para evitar misturar algodão e poliéster; deixar

celado sem pesar no orçamento do empreendi-

Por seu trabalho em parceria com empresas

pela preservação da natureza, a empresa recebeu
como reconhecimento as concessões de prêmios

locais, nacionais e internacionais por diversas organizações, com destaque para o Prêmio Nacional

da ABIT na categoria Consciência Ecológica, e para
o Prêmio Regional Otto Rohkohl de Conservação

lavagem. Entre elas, separar as peças na hora de

os produtos secarem pelo tempo adequado; estar
atento às especificações do produto no que diz

respeito à temperatura da lavação e dosagem de

químicos; além de cuidados com o armazenamento.
“Aconselhamos os empreendimentos a construir

uma parceria com as lavanderias externas, quando
não contarem com lavação própria, buscando
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sempre a alta durabilidade do enxoval”, conclui o
Diretor Comercial da Teka.

gestor hoteleiro precise de solicitações especiais,

a empresa conta com uma equipe de consultores

preparada para atendê-los. A Buddemeyer não trabalha com locação de enxovais, mas fornece para
empresas especializadas do setor.

Qualidade e custo-benefício

A Buddemeyer, no mercado desde 1937, por meio

do Empório Bud, oferece uma coleção de artigos

de cama e banho especialmente desenvolvidos

Sustentabilidade em foco

Renaissance,

Palm

Buddemeyer utiliza apenas produtos que não agri-

outros. Entre os produtos, toalhas, roupões, lençóis

rar os lixos recicláveis. “Durante todo o processo de

para o setor hoteleiro, atendendo hotéis como
Estanplaza,

Fasano,

Royal

Plaza, Sheraton, Sofitel Guarujá Jequitimar, dentre

e colchas fabricados com matérias primas de
excelente qualidade e utilizando equipamentos e

tecnologia de última geração que, aliados a um
acabamento especial, resultam em produtos de
alta performance. “A Buddemeyer sempre teve

como fortes características a inovação, a qualidade,
o design e o melhor custo-benefício. Vale ressaltar
que a empresa tem experimentado nos últimos

anos um crescimento importante no fornecimento

de enxovais para o mercado de hotelaria”, destaca
Sergio Laporta, Diretor Comercial da Buddemeyer.

Toda a linha de artigos de cama e banho está

à venda no site da empresa, entretanto, caso o

Adepta da responsabilidade socioambiental, a

dem a natureza, indo muito além de apenas sepaprodução, a Bud não deixa que nenhum resíduo no-

civo chegue ao meio ambiente. Todo líquido gerado

na tinturaria passa pela estação de tratamento de
efluentes da própria empresa, devolvendo ao rio
uma água mais limpa do que quando foi captada”,

comenta Laporta. Além disso, recicla grande parte

de seus resíduos, utilizando o restante como combustível na caldeira. O compromisso com o pla-

neta faz com que a Buddemeyer busque processos
produtivos cada vez mais modernos assegurando,

para as próximas gerações, qualidade de vida. A
preocupação com o meio ambiente garantiu à empresa a certificação internacional Öko-tex.

Artigos de cama e banho da marca são desenvolvidos com equipamentos e tecnologia de última geração
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Como está a higiene do seu hotel?

A forma como o hotel gere a higienização faz parte do cuidado com sua imagem e segurança

Necessária e obrigatória, a qualidade da limpeza do empreendimento interfere na experiência do
hóspede e no desempenho dos colaboradores

Falar

sobre

higiene

e

limpeza

é

uma

Dada sua relevância, este quesito é previsto

disso,

também no Código de Defesa do Consumidor,

necessidade constante quando se trata da
prestação

direta

de

serviços.

Além

é um dos principais pontos mencionados
pelos

turistas

como

mais

importantes

na

hora de escolher um local para se hospedar.
Segundo pesquisa realizada entre os meses

de setembro e outubro de 2018 pelo Booking.
com,

a

hospedagem

é

um

fator

muito

por legislações e regulamentações do setor e
que garante como direitos básicos a proteção
da vida, saúde e segurança contra os riscos

provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos
ou nocivos.

Obrigatória para a preservação da saúde de

importante para 69% dos viajantes brasileiros

todos, sejam hóspedes ou colaboradores, a hi-

acomodação durante uma viagem, é a limpeza

interfere diretamente na imagem do empreen-

e, o principal aspecto para satisfação com a

e o conforto do banheiro, de acordo com 91%

dos viajantes do país consultados no estudo.

gienização adequada no meio de hospedagem
dimento, que depende muito de sua reputação

para sobreviver na voraz concorrência do setor.
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Ainda que pareça corriqueiro, o processo de hi-

no uso consciente de água e energia, uma visão

suas etapas reforçadas e recicladas sempre,

auxiliar no cuidado com o meio ambiente e ga-

gienização precisa ser feito com atenção e ter
envolvendo desde a escolha de produtos regis-

trados, equipamentos de segurança e uniformes

que cada vez mais empresas têm adotado para
rantir economia.

adequados até a capacitação contínua de ca-

Panorama do setor

área do hotel tem procedimentos e produtos

pansão e ampliação de presença em mais ci-

saúde de todos os envolvidos na operação, pas-

uma exigência igual por fornecedores que

mareiras e profissionais de manutenção. Cada

específicos de assepsia, visando segurança e
sando por pisos, cortinas, janelas e carpetes até
louças, metais e utensílios.

Além disso, é importante ressaltar que a hi-

gienização também faz parte da receita do

hotel, já que tem o poder de aumentar - ou di-

minuir, se feita equivocadamente - a vida útil da

Constantemente o setor investe para a ex-

dades e, junto a esta grande demanda, vem
acompanhem as peculiaridades do segmen-

to. O segmento hoteleiro consome uma vasta

gama de químicos, acessórios e máquinas de
limpeza

profissional,

criando

oportunidades

para empresas especializadas do setor.

De acordo com o último levantamento da As-

estrutura de um empreendimento. O prolonga-

sociação Brasileira do Mercado de Limpeza Pro-

bém depende da forma como eles são higieni-

em 2013, havia no período 16,5 mil fabricantes

mento do uso de um piso, enxoval ou louça tamzados diariamente, demandando sua troca em

períodos programados. Isso também impacta

fissional – Abralimp - acerca do setor, elaborado
de máquinas, descartáveis, equipamentos e
acessórios, produtos químicos e dosadores, em-

Foto: Pascalhelmer/Pixabay

Os EPIs para limpeza são recomendados e obrigatórios para várias atividades - mas nem sempre são usados
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presas distribuidoras e prestadoras de serviços.

A Abralimp firmou em 2016 uma parceria

Estima-se que entre 2011 e 2012 o segmento de

com a Associação Brasileira de Normas Técni-

entre R$ 17,1 e R$ 17,8 bilhões. “Esse é um mercado

tabelecer padrões de qualidade para a limpeza

limpeza profissional movimentou anualmente
em franca ascensão, uma vez que um espaço

limpo e higienizado é uma premissa básica. A

limpeza profissional é cada vez mais demandada
por empresas e condomínios dos mais diversos

segmentos e tem criado inovações para atender

aos clientes com eficiência e sustentabilidade”,
apontou o Presidente da Associação, Paulo Gonçalves Peres.

cas – ABNT -, com o intuito de desenvolver e esprofissional. Atualmente existem dois selos ambientais formalmente apoiados pela entidade,

sendo o PE-344, que tem seu foco nas empresas
e equipes prestadoras de serviços, com o objetivo de validar os processos e insumos utilizados
na execução dos trabalhos; e o PE-311, com foco
na certificação de produtos químicos.

Para auxiliar os diversos segmentos aos quais

O setor hoteleiro consome uma vasta gama

as empresas associadas atendem, incluindo

Profissional. Ao caminhar pelos corredores de

vantes para o setor reunindo, periodicamente,

de químicos, acessórios e máquinas de Limpeza

um hotel, é comum ver carrinhos multifuncionais
repletos

de

pulverizadores,

detergentes,

insumos

no

desinfetantes,

geral,

EPIs

e

descartáveis. E não só de turismo, mas também
de hóspedes a negócios vive a área de hotelaria.

Por isso, Peres lembra que um quarto de hotel
precisa funcionar como uma extensão da casa
ou do escritório do cliente, porém, ainda melhor.

“Garantir privacidade, conforto e rigor na limpeza
passam a serem fatores imprescindíveis neste
ambiente. A escolha de produtos de limpeza para

essas estações deve visar, principalmente, o bem-

o hoteleiro, a Abralimp debate assuntos releas Câmaras Setoriais em sua sede. Por meio de

sua Unidade Nacional de Formação Profissional
– UniAbralimp -, também oferece cursos para

a capacitação de equipes. Outra maneira de
informar as empresas associadas sobre os as-

suntos mais importantes em pauta na Associação e no mercado de limpeza profissional como

um todo são as comunicações como Newsletter,

canais nas redes sociais e a Revista HigiPlus, que
traz conteúdos relevantes e aprofundados sobre
esse segmento.

A Associação também produz publicações,

estar. O profissional de limpeza deve estar munido

por meio de suas Câmaras Setoriais, assim como

acrescenta o Presidente da entidade.

drão, que informa o tempo que se leva para exe-

com os produtos e equipamentos adequados”,

cartilhas, manuais de processos e o Tempos Pa-

cutar as atividades de limpeza. Além disso, com

data marcada para os dias 20, 21 e 22 de agosto
de 2019, a HigiExpo, organizada pela Abralimp, é
uma feira que expõe produtos, serviços, máquinas e equipamentos de limpeza de países de

toda América Latina. Outro evento relevante da
Associação, com a finalidade de promover, dis-

cutir e dialogar sobre as tendências do setor é
o Congresso Internacional do Mercado de Limpeza Profissional - Higicon.

Gestão de processos

Por mais que a limpeza e manutenção diária,

semanal ou mensal de um ambiente ou item
seja uma função da equipe operacional, todos

os envolvidos na atividade hoteleira precisam

estar em sintonia. A gestão e o planejamento
nos processos, desde a gerência geral até os
Paulo Peres, Presidente da ABRALIMP

funcionários terceirizados, devem perseguir a
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às vezes não tem tempo hábil para fazer o pro-

cesso correto. E esse tempo hábil está aliado
em não ter o produto ideal. Há hotéis que usam
produtos domésticos, como sabão em pó, de-

tergente de louça para lavar banheiro etc. É
fundamental a utilização de materiais institu-

cionais ou profissionais que tenham a FISPQ, o
que significa que ele é aprovado pela ANVISA”,
afirma ela.

A consultora conta que, certa vez, em um

hotel que prestou serviços, uma funcionária colocou uma substância química diluída em uma
garrafa de água (o que é proibido – erro do faCarla Trindade, Consultora operacional de governança e lavanderia

tor humano), e deixou em seu carrinho. Por al-

perfeição, pois todo cuidado é pouco quando

com um hóspede, que acabou bebendo o con-

se trata deste assunto.

Para Carla Trindade, atuante na consultoria

operacional de governança e lavanderia, formada em processos gerenciais, especialista em
gestão de processos e na hotelaria desde 2005,

são três os aspectos que envolvem a higienização do hotel: fator humano, técnico e estrutural.

O ‘fator humano’ envolve treinamento e ter um

quadro de colaboradores suficiente para aquela
estrutura hoteleira. Já o ‘técnico’, tem relação,
por exemplo, com o tipo de produto químico

utilizado na higienização dos apartamentos.
“Infelizmente, existem hotéis que ainda usam
produtos e equipamentos de uso doméstico na

teúdo. “A nossa sorte é que o produto continha

uma diluição muito grande e, provavelmente,

não fez mal para ele. Mas tinha o gosto, então,
quando aconteceu isso, buscamos a ficha de
inspeção e segurança do produto e lá dizia
que, se por um descuido houvesse a ingestão,

que não provocasse vômito e tomasse bastante água”, contou Carla. A ficha de inspeção
traz segurança para o hotel, funcionário e ao

hóspede. O gestor deve sempre procurar por

produtos que tenham essa ficha do produto

químico e todos os selos e regulamentações
dos órgãos competentes.

Cada espaço tem suas peculiaridades e ne-

limpeza e, uma higienização inadequada, não é

cessidades de higiene e, para cada um deles,

aspecto ‘estrutura’, se trata da conservação em

Enquanto o banheiro demanda desinfecção, os

agradável para o hóspede”, explicou Carla. Já o

si do imóvel, com a manutenção. “Há hotéis que
são extremamente limpos, mas tem uma con-

figuração antiga, composta por aqueles móveis

deve existir um produto adequado para seu fim.

vidros precisam de um produto próprio para
retirada de poeira e gordura, por exemplo.

Carla reitera que todo hotel deve trabalhar

escuros, cobertores e cortinas muito ultrapas-

com produtos profissionais. “Eles contam com

O hóspede acaba sentindo o cheiro de mofo”,

exige tanto a força física para a limpeza, e sim

sados, o que não traz um aspecto de limpeza.
alerta a especialista.

Por mais padrões que um hotel ou rede ho-

teleira venha a ter, a prática nem sempre sai

como planejado. As tarefas (ainda) são feitas
por mãos humanas e um erro ou outro acaba

ocorrendo. Contudo, existem alguns deslizes
que podem ser evitados, mas ainda são muito
comuns no meio hoteleiro, como a incorreta

uma formulação que facilita o uso, que não
a ação do produto sobre a sujeira. Imagine

uma camareira limpando 15 apartamentos

por dia com o produto que não é adequado,
quanta força ela precisará fazer? E com o
produto correto, a produtividade será melhor.
Ela terá força física para continuar limpando
com eficiência”, completou.

Todos esses cuidados geram economia, o

projeção de colaboradores para a operação

objetivo de todo negócio: ampliar o lucro re-

sobrecarga de trabalho para uma pessoa, que

bem desenhado, o colaborador passa a ter

do hotel. “Com isso, acaba acontecendo uma
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gum motivo desconhecido, a garrafa foi parar

duzindo custos. Quando um processo está

consciência da execução daquela determinada forma e acaba valorizando pequenas
ações no dia a dia.

Para ela, a organização dos processos de-

pende sempre de cada gestão, mas existe a

necessidade da orientação e criação de procedimentos para quem vai fazer a limpeza. “É

um conhecimento empírico que ela (camareira)

traz de casa, chegando naquela máxima ‘Quem

limpa em casa, limpa hotel’ - e não é bem assim. Precisamos ter um procedimento padrão

para manter a qualidade que o empreendimento se propõe, para que o hóspede, ao retornar

ao local, perceba o mesmo tipo de higienização.
Esse processo vem da governanta ou gerente,
que precisam indicar o caminho”, opina.
Segundo

antigamente

a

o

especialista,

profissional

de

enquanto

governança

tinha este cargo pelo tempo no hotel ou para

representar uma figura de respeito entre os
colaboradores, hoje a governanta acaba sendo

o braço direito do gerente, uma controladora de
custos e responsável pelo treinamento da equipe.

“A governanta precisa ser uma administradora
do seu setor, das particularidades do hotel,
da

gerência

em

manutenção,

relação

ao

preservação,

hóspede,

conservação

da
do

apartamento e do prédio, bem como dos custos.
Por isso, é necessário que esses profissionais se
especializem cada vez mais”, finaliza.

Detergentes e desinfetantes profissionais da Cleaning Solutions
preveem economia de tempo e água durante a limpeza de superfícies e ambientes

Mecanização dos processos

Para atender as exigências dos hóspedes,

que fiscalizam cada canto do hotel e têm o

deste mercado seja a mecanização da limpeza
nas áreas públicas.

Pensando nisso, a empresa desenvolveu

poder de disseminar tudo o que veem nas redes

máquinas que, com um operador, permitem

investindo na capacitação de seus próprios

uma hora. Outra facilidade é que com apli-

sociais, muitas empresas fornecedoras estão
funcionários

e

treinando

equipamentos.

Alexandre

os

colaboradores

de hotéis para o uso adequado de seus
Bardella,

Diretor

Comercial da Cleaning Solutions afirma que,

para todo o sistema profissional de higiene

e limpeza implantado ter sucesso, a equipe

lavar aproximadamente 1.200 m² de piso em

cações distintas um único produto pode ter a
função de desinfetante, detergente e limpador
multiuso, que requer pouca água no enxágue,

proporcionando ganho de tempo e economia
do recurso.

Para o caso de tratamento de piso, a nova

tem que estar muito bem treinada. “Após uma

geração de produtos utilizados substitui a re-

reciclagens constantes com os profissionais

vencionais. “Sua camada protetora pode ser

boa implantação, temos como hábito fazer
envolvidos no processo de higienização já que

a rotatividade nessa área é alta”, afirmou. Por
este motivo, o diretor acredita que o futuro

moção e aplicação de impermeabilizantes conreparada sem a necessidade de remoção, elim-

inando o uso de removedores químicos e reduz-

indo também o consumo de água. Esta tecnolo113

gia no tratamento de piso está sendo muito bem
aceita pela hotelaria hospitalar”, afirma.

Com mais de 70 itens no portfólio, a HidroAll

do Brasil atua neste ramo e desenvolve produtos clorados orgânicos para vários segmentos

cuja água utilizada deve ser sanitizada e equili-

Tratamento de água

A preocupação com a higienização envolve

tantos detalhes, que muitos correm o risco de
passarem despercebidos por conta da naturalidade com que se lida com elas. A água, por
exemplo, usada exatamente para a limpeza da

brada e, de acordo com Junior Galinari, Gerente
de Marketing e Vendas da empresa, os produtos

vão desde a análise dos parâmetros até a cor-

reção e manutenção da água, e possuem registro na ANVISA.

Galinari explica também que, no tratamento

maioria dos ambientes, e fundamental para

da água de piscinas, a manutenção e correção

cisa de tratamento especial, a fim de que não

reza cálcica são essenciais para a qualidade da

eliminar bactérias dos alimentos, também preseja a fonte do que se destina a retirar.

Principalmente na hotelaria, o tratamento da

água é importante para garantir ao hóspede
uma

experiência

segura,

pois

ele

estará

protegido de uma série de doenças que podem
ser

transmitidas

pela

água,

como

diarreia

infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite, dentre

outras. O mercado dispõe de soluções para
desinfecção da água para seu consumo, e
também de alimentos e utensílios na cozinha,
além do tratamento da água de piscinas.

dos parâmetros de alcalinidade, pH, cloro e duágua. A empresa fornece ao mercado hoteleiro os

cloros Hiperclor 60 e HCL Hypo, além de eliminador de oleosidade e o oxidante OxiAll, para o caso

do uso contínuo da piscina, na qual a quantidade
de materiais orgânicos (resíduos de hidratante,
protetor solar, descamação da pele, suor, entre
outros) é maior e pode ocasionar aspecto oleoso,

turbidez e leitosidade à água. Os produtos para o
tratamento da água de consumo humano atendem à norma ABNT 15784, como descrito na portaria MS 2914 de dezembro de 2011.
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O tratamento adequado da água pode proteger o hóspede de uma série de doenças
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