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O ano de 2021 continuou sendo muito desafiador 
para a hotelaria nacional em razão da pandemia da 
COVID-19, mas também houve conquistas. Reinventar 
foi a palavra de ordem, como aconteceu no setor da 
multipropriedade que cresceu 17% no período e o VGV 
ultrapassou a R$ 28 bilhões. Essa é uma das matérias 
que apresentamos nessa edição especial de janeiro.

Reduzir custos operacionais, como a adesão de 
energia limpas e sustentáveis na hotelaria é algo 
inevitável, assim como compreender a LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Dados e se enquadrar e utilizar a 
tecnologia para ser competitivo.

Além dessas matérias temos várias outras 
especiais, como: o crescimento dos residenciais com 
serviços hoteleiros, impacto do dólar nos produtos 
hoteleiros, os novos formatos de trabalho na 
hotelaria, o cloud computing que ganhou espaço e o 
crescente golpe no Instagram dos hotéis. Uma ótima 
leitura a todos e que esse 2022 seja muito próspero 
e xô pandemia.

Ano desafiador, mas de 
conquistas
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Cresce a tendência de hotéis como novas opções de espaços 
de trabalho

A versatilidade dos hotéis cresce e hoje, além de abrigar reuniões, convenções e eventos, os 
hotéis também oferecem espaços de trabalho

A piscina do Itapema Beach Resorts by Nobile, empreendimento que também aderiu ao Staycation, oferecendo 
estrutura para o trabalho remoto em suas dependências
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A pandemia acelerou processos e adiantou 
tendências na hotelaria, que se viu obrigada 
a trazer inovações – principalmente de cunho 
tecnológico – em velocidade acima do que 
estava habituada. Uma dessas inovações, que 
já se desenhava antes da pandemia, e ganhou 
espaço e relevância na quarentena foi a 
criação de espaços para que o hóspede possa 
manter sua rotina de trabalho ao mesmo tempo 
em que curte um período de descanso com a 
família, proporcionando flexibilidade e novos 
formatos de trabalho. Ações cada vez mais 
atrativas para o público interno, com foco no 
bem-estar e no trabalho remoto começaram a 
ser uma tendência duradoura, principalmente 
com o impulso recebido em 2020. Prova disso 
é que, de abril a dezembro do ano passado, 
80% das vagas trabalhadas pela consultoria de 
recrutamento especializado Robert Half, foram 
destinadas para posições 75% ou 100% remotas.

Sempre alerta para novidades, o setor 
hoteleiro passou a enxergar uma oportunidade 
de atrelar o trabalho remoto ao bem-estar e 
ao lazer, passando a investir em infraestrutura 
para o “room office”, que nada mais é que trazer 
para o quarto do hotel ou espaço especialmente 
designado pelos empreendimentos, as rotinas 
do trabalho de escritório, com todos os artefatos 
necessários e até alguns mimos extras.

Nesse contexto, já começaram a surgir 
start-ups focadas em ajudar colaboradores 
a aproveitarem melhor os dias de descanso e 
lazer, viajando e vivendo novas experiências. 
Um case de destaque é o da Férias & Co. 
“Lançamos um benefício corporativo atrelado 
ao descanso e lazer de colaboradores em 
janeiro de 2020 e percebemos uma tendência 
entre os mais de 8,5 mil colaboradores nesta 
base, que foi a procura por locais com estrutura 
para o trabalho remoto, mas também com 
opções de lazer seguras para a família”, explica 
Bruno Carone, co-fundador.

Com uma base de mais de 220 mil opções 
de hospedagens incluindo hotéis, resorts e 
pousadas, a start-up elencou uma lista com 
quatro espaços que rapidamente se adaptaram 
e têm se destacado entre os profissionais que 
possuem o benefício corporativo, uma vez que 
contam com uma infraestrutura com internet 
rápida, acomodações amplas com lazer 

exclusivo e estão todas próximas as capitais: 
Tauá Resort Atibaia; Blue Tree Thermas de Lins; 
Vivá Porto de Galinhas; e Costão do Santinho, 
em Florianópolis.

Workation
Na nova realidade do “home office”, é 

possível trabalhar em praticamente qualquer 
lugar que ofereça uma boa conexão com a 
internet. Locais abertos, diferentes daqueles 
da rotina, que seguem protocolos sanitários 
são os oásis da era moderna. 64% dos 
trabalhadores acreditam que o home office 
veio para ficar e 87% dos consumidores 
possuem um smartphone: vivemos no mundo 
“figital”, aquele que mescla o físico com o 
digital. Porém, quando o trabalho “invade” a 
casa, 52% dos consumidores estabelecem um 
limite estrito entre vida profissional e pessoal, e 
a preocupação com o tempo livre está entre as 
prioridades para 51% deles, segundo dados da 
pesquisa da Euromonitor sobre as tendências 
globais de consumo em 2021.

A rede internacional de hotéis Selina é 
um exemplo de como tendências podem ser 
traduzidas em negócios inovadores e que 
vão ao encontro das novas necessidades 
dos consumidores. Selina é uma marca de 
estilo de vida nômade que oferece novas 
plataformas físicas e digitais para acomodar 
as necessidades de uma nova geração de 
viajantes e trabalhadores remotos e foi 
fundada em 2015 no Panamá por Rafael Museri 
e Daniel Rudasevski. Atualmente, a empresa 
tem sede em Londres.

Ao combinar o conforto e o estilo de um hotel 
descolado com os aspectos sociais de um hostel 

A marca Selina, conhecida pela característica ‘descolada’ 
adequou espaços para o trabalho remoto
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e as experiências de um retiro ou de um festival, 
somados a distintas acomodações – de redes e 
barracas a quartos compartilhados, suítes ou lofts 
exclusivos – e espaços de coworking, recreação, 
bem-estar e experiências locais, Selina é uma 
plataforma dinâmica que cria uma estadia 
holística para inspirar conexões significativas com 
pessoas, lugares e comunidades. Das grandes 
cidades a destinos remotos, Selina atualmente 
opera 75 propriedades em 20 países da América 
Latina, Estados Unidos e Europa. No Brasil, são 
sete unidades: duas em Sâo Paulo (Centro e 
Vila Madalena), duas no Rio de Janeiro (Lapa e 
Copacabana), uma em Florianópolis (Praia Mole), 
uma em Paraty e a mais nova unidade de Foz do 
Iguaçu, inaugurada no começo de dezembro.

Levando em conta esses novos anseios 
do consumidor, Selina criou a experiência 
“Workation”, uma brincadeira com as palavras, 
em inglês, “work” (trabalho) e “vacation” 
(férias). Em pacotes de 15 dias, as pessoas 

poderão cumprir suas horas de trabalho 
nas áreas externas de um Selina em meio 
a natureza ou no espaço de coworking das 
unidades, compartilhando experiências com 
outras pessoas, em um ambiente com todas 
as medidas sanitárias e de segurança, fazendo 
networking e participando de atividades 
criadas especialmente para essa experiência.

O conceito de unir trabalho ao momento 
de lazer e descanso da família, unindo o útil 
ao agradável foi recebido como uma ideia 
tão oportuna nesta época de pandemia e 
quarentena que não faltam exemplos de 
empreendimentos que aderiram a tendência. 
Os hóspedes cada vez mais buscam 
ambientes de tranquilidade onde possam se 
desligar temporariamente dos problemas que 
a pandemia trouxe. A Fazenda Santa Vitória, 
localizada no município de Queluz, entre os 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, trouxe 
uma proposta voltada ao wellness ou bem-
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estar, apresentando as “Casas do Pomar”, 
novas acomodações ideais para quem deseja 
descansar, trabalhar e estar em contato com 
a natureza.

São quatro unidades localizadas em meio 
a um pomar de árvores nativas e plantas 
tropicais. Um espaço amplo e arejado com 
72m², e uma estrutura adequada para aqueles 
que querem descansar e também trabalhar 
remotamente. As casas são preparadas para 
receber até dois hóspedes com o conforto do 
‘sentir-se em casa’ e contam com um espaço 
de trabalho e internet. Apesar da proximidade 
com a sede, as casas também possuem 
utensílios e utilitários para quem deseja mais 
autonomia no dia-a-dia.

Em um cenário bucólico e isolado, a Fazenda 
Santa Vitória se transformou em um local que 
respira história e vivências culturais do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiqueira e todo o entorno. 

O local respeita os horários e gostos dos 
clientes, recebendo-os como velhos amigos 
que chegam em casa. O café da manhã 
passado na hora é apreciado juntamente com 
os sons da natureza que se escuta logo no 
gramado, ao lado de um casarão branco de 
portas e janelas de azul anil – uma instalação 
centenária típica das sedes de fazendas.

Na gastronomia um dos pilares que a Santa 
Vitória carrega em sua cozinha é a valorização 
da produção e da cultura regional. A cozinha, 
liderada pelo Chef Vitor Rabelo, tem foco 
na gastronomia caipira, que oferece uma 
verdadeira imersão na cozinha rural e fomenta 
produtores regionais como Curiango, Queijaria 
Santo Antônio, Alto do Marins, Bernadete 
Geleias, entre outros, todos cuidadosamente 
selecionados a partir de uma constante 
pesquisa regional. Priorizando os insumos que 
vêm da própria horta, os pratos acompanham o 
ciclo das estações, a sazonalidade e o clima da 
região, com verduras, legumes e frutas frescas.

Interior de uma das Casas do Pomar, localizadas na 
Fazenda Santa Vitória

A Fazenda Santa Vitória investe forte no conceito 
‘wellness’ ou bem-estar
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Staycation
Por conta do período sem precedentes por 

causa da pandemia de COVID-19, a hotelaria 
precisou driblar a queda no número de 
hóspedes devido às restrições de circulação 
em todo o mundo. Os hotéis nas capitais foram 
os que mais sofreram com a suspensão de 
viagens de negócios e eventos corporativos. 
Mas, de olho no novo comportamento dos 
viajantes, os hotéis logo se adaptaram para 
atrair um outro perfil: pessoas que moram 
perto, na mesma cidade ou em um raio de até 
300 km de distância, e que buscam opções de 
lazer e descanso. Essa tendência é chamada de 
Staycation e tudo indica que deve permanecer 
enquanto durar a pandemia. 

Para Pedro Freire, Diretor da área de 
Consultoria e Avaliações (VAS) da JLL, “Com 
as restrições de viagens e o medo que muitas 
pessoas têm de pegar um avião e fazer maiores 
deslocamentos neste momento, hospedar-se 
num hotel mais próximo de casa, em alguns 
casos até na mesma cidade, passou a ser 
uma tendência global. Assim, a alternativa 
que os hotéis encontraram foi atrair esse 
hóspede com perfil Staycation, que cansou 
da quarentena em casa e deseja mudar de 
ambiente, tirar alguns dias para se desligar 
um pouco do estresse diário”.

A chegada de um novo público
O Palácio Tangará, em São Paulo, aderiu 

à tendência do Staycation e conseguiu bons 
resultados. No período em que ficou fechado, 
do final de março de 2020 até meados de 
setembro, o hotel fez adaptações para receber 

os hóspedes com segurança. A primeira medida 
foi mudar os protocolos de higienização com

uma consultoria assinada pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein. Também investiu na 
criação do maior restaurante ao ar livre em 
São Paulo, em entretenimento noturno, além 
de incrementar o serviço do chá da tarde e do 
brunch aos domingos e ampliar a recreação 
infantil para todos os finais de semana.

Vizinho ao parque Burle Marx, com uma 
natureza exuberante ao redor e com duas 
piscinas semi-olímpicas climatizadas, jacuzzi, 
academia e spa, a infraestrutura do hotel 
atraiu um novo público durante a pandemia 
e o hotel conseguiu até melhorar alguns 
resultados, segundo Leandro Cássio, Diretor de 
vendas e marketing do Palácio Tangará. “Desde 
a reabertura, nós fomos surpreendidos com a 
adesão do público ao Staycation. Passamos a 
receber mais famílias, que aumentaram sua 
estada por causa do trabalho remoto e do home 
schooling. Tivemos o melhor mês de janeiro 
desde a abertura, há três anos, e alavancamos 
a receita com uma performance melhor na 
diária média, pois se trata de um público mais 
exigente, disposto a pagar mais para ser bem 
atendido”, diz o executivo do hotel.

Resort com ‘escritório na praia’
Pensando nesta tendência do ‘mundo como 

escritório’ o Transamerica Resort Comandatuba, 
também convidou os brasileiros para saírem de 
casa e trabalharem remotamente com o pé na 
areia, em um ambiente cheio de sol e energia.

O resort conta com serviços e ambientes 
para um home office eficiente, com o conforto 
de casa. Todas as acomodações possuem 
estação de trabalho, ar-condicionado e 
internet dedicada. O hotel ainda disponibiliza 
kit de amenities com canetas, blocos de 
anotação e outras comodidades para quem 
não pode perder tempo. Para crianças e 
adolescentes o ensino à distância pode ser 
realizado com aulas ao ar livre e muito contato 
com a natureza. 

O Palácio Tangará passou a receber mais clientes 
interessados em manter a rotina de trabalho e o ‘home 

schooling’ dos filhos
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No final do expediente, o empreendimento 
disponibiliza cerca de 80 opções de lazer e 
descanso e se der fome, é possível fazer um 
lanchinho a qualquer hora no sistema all inclusive. 

Por conta da pandemia de COVID-19, o resort 
opera sob rigorosos protocolos sanitários 
atestados pelo Bureau Veritas através do selo 
de responsabilidade SafeGuard. Os quartos, 
higienizados com produtos certificados, são 
lacrados para garantir que o próximo hóspede 
seja o primeiro a entrar no ambiente depois da 
limpeza. O uso de máscara é obrigatório em 
todas as áreas comuns e o álcool em gel está 
disponível tanto nos quartos como em pontos 
estratégicos pelo hotel.

Solução parcial
Pedro Freire, da JLL, explica: “Observamos 

que resorts e hotéis de lazer próximos 
aos grandes centros urbanos tiveram um 
desempenho interessante, mesmo estando 
com a capacidade de ocupação limitada. 
No caso dos hotéis urbanos, com instalações 
voltadas para o público de negócios, o 
staycation pode amenizar as perdas, mas não 
resolve todos os problemas. Além de descontos 
atrativos, é necessário que os hotéis sejam 
criativos e busquem alternativas adicionais, 
que agreguem valor às hospedagens e atraiam 
o maior número possível de hóspedes”, pontua. 

Ele cita a adaptação de áreas de evento e 
business centers para estações de trabalho 
para os hóspedes e a criação de pacotes 
promocionais e/ou temáticos para atrair o 
público. “Flexibilidade e criatividade são as 
palavras do momento. Assim como o Palácio 
Tangará incluiu a recreação infantil todos os 
dias da semana, outros hotéis mudaram suas 

regras e passaram a aceitar pets, por exemplo. 
Como muitas empresas estão estimulando o 
trabalho remoto, é possível atrair famílias com 
crianças, possibilitando que os pais trabalhem 
de uma maneira mais confortável, enquanto 
os pequenos estão desfrutando de momentos 
de lazer”, diz. 

O executivo da JLL afirma: “Muitos 
empreendimentos já estão operando no limite 
dos seus recursos, alguns utilizaram seu fundo 
de reserva para atravessar esse período e 
agora estão pedindo aporte aos investidores. 
Isso traz também uma preocupação para 
um momento futuro, com o envelhecimento 
dos empreendimentos, pois as reformas e 
atualizações previstas serão postergadas até 
que se consiga recuperar esses recursos”.

Fortalecimento da proposta
Segundo levantamento da Zarpo, agência 

de viagens focada nos melhores hotéis e 
resorts do Brasil, realizado a partir de mais de 
sete mil reservas feitas na plataforma entre 
janeiro e abril deste ano, os primeiros meses 
de 2021 mostram que as pessoas apostaram 
de fato no Staycation.

Para viagens no primeiro semestre, a média 
de noites reservadas foi de apenas três. Já 
a partir de junho e durante todo o segundo 
semestre, dados do Zarpo mostram que a 
intenção de viajar para mais longe e por 
mais tempo aumenta, sendo que a média de 
pernoites sobe para cinco. “No comparativo 
do primeiro semestre com o segundo, a 
quantidade de noites que os viajantes 
pretendem passar no destino aumentou em 
42%”, diz Daniel Topper, CEO do Zarpo. 

Staycation x Longas distâncias
A maioria do público do Zarpo, 91% dos 

cadastrados, está concentrado na região 
Sudeste. E no primeiro semestre as reservas 
com destinos para o Sudeste foram de 56% 
contra 36% para o Nordeste, sinalizando assim 
a preferência por Staycation - viagens mais 
próximas. No segundo semestre, os dados 
da pesquisa praticamente se invertem, as 
reservas para destinos mais distantes são 55% 

O Transamerica Comandatuba transformou a 
experiência de famílias com o oferecimento de 

estrutura para trabalho remoto
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para o Nordeste contra 37% para o Sudeste. 
“Essa virada começa no final do primeiro 
semestre, ainda no mês de junho, quando as 
reservas sinalizadas para o Nordeste foram de 
52,3% ante 36,8% para o Sudeste, reforçando 
as intenções para viagens mais longe de casa 
e, provavelmente, com deslocamento aéreo”, 
explica o CEO. 

Férias de julho
O levantamento do Zarpo ainda mostra que 

o mês com maior média de noites reservadas é 
o de julho, muito por conta das férias escolares, 
sendo que a média de permanência é de seis 
noites por reserva. Para o período, os cinco 
estados mais procurados para curtir as férias 
em família são: Bahia (27,48%), Minas Gerais 
(21,52%), São Paulo (18,54%), Pernambuco (9,27%) 
e Alagoas (7,95%), reforçando o crescimento da 
confiança e procura por destinos mais distantes 
e, consequentemente, estadias mais longas.  

A Nobile Hotels & Resorts, rede cem por 
cento brasileira, assim como o já mencionado 
Palácio Tangará, apostou em renovação para 
driblar a pandemia e manter sua relevância no 
mercado. Em julho de 2020, a rede anunciou o 
rebranding da identidade visual das bandeiras 
de seus diferentes produtos, que tiveram 
logotipos renovados. Com isso, as propriedades 
que assinaram contrato de administração e 
licenciamento de uso de marcas já usariam, no 
momento de sua abertura, a nova identidade, 
enquanto as unidades em operação entraram 
em um processo de transição previsto para ser 
concluído em até dois anos.

Segundo Flávio Romero Cardoso, Gerente 
Nacional de Operações do Grupo Nobile, 
“Entendendo o nicho de mercado e oportunidades 
de desenvolvimento, foi desenvolvida uma 

Para Cardoso, a crescente demanda pelo 
Staycation deve permanecer em alta mesmo 
após a imunização pela vacina. “Destinos como 
Governador Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte 
(MG), Recife (PE), São Paulo, Itapema (SC) 
entre outros que dispõe de empreendimentos 
hoteleiros de categoria Suítes, com quartos 
de dois ambientes e com copa de cozinha, 
conseguiram se adequar mais rápido às 
demandas que foram iniciadas na pandemia 
e se perduram ainda hoje. Na segmentação 
interna de clientes, os mensalistas nesses 
hotéis, chegam até 15% de sua ocupação, 
sendo uma receita fixa e importante às baixas 

Flávio Cardoso: “Temos visto crescer 
o número de clientes que buscam 
opções de hotéis para trabalhar de 

forma reclusa e segura”

nova bandeira para o segmento de longa 
temporada, que se adequa perfeitamente em 
residenciais com serviços e padrões hoteleiros, 
a Nobile Residences. Já fazem parte do portfólio 
da companhia, o Nobile Residences Beach 
Class Fortaleza, na Praia de Iracema, no Ceará, 
e o Nobile Residences Maria Frazão, na praia 
de Boa Viagem, no Recife (PE). Essa bandeira 
atende a latente demanda de quartos mais 
amplos, com suporte de cozinha estruturada, 
e diferentes ambientes que propiciam maior 
conforto e segurança aos clientes. Em junho 
teremos o nosso primeiro empreendimento 
com esta bandeira no coração de São Paulo, 
no bairro de Pinheiros. Há negociações para 
levar essa bandeira também ao Rio de Janeiro, 
Bauru, Barueri e Belo Horizonte”.

São Paulo e Bahia lideram o ranking de 
destinos mais procurados

No ranking dos destinos mais procurados 
estão o Estado de São Paulo e a Bahia. No 
primeiro semestre, São Paulo acumulou 35% 
das reservas, enquanto a Bahia 21%. Já para o 
segundo semestre, a Bahia lidera com 33% das 
reservas contra 21% de São Paulo.
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demandas que todo o mercado brasileiro 
vem passando. Conseguir atender cientes 
que buscam cumprir quarentena, ou que 
procuram passar por período superior a dez 
dias, vai além dos públicos provenientes de 
diferentes estados. Para essa segmentação, os 
clientes acabam sendo também os regionais, 
buscando opções de hotéis que atendem os 
protocolos e onde possam se hospedar pra 
trabalhar de forma reclusa e segura, sem deixar 
de seguir com um score de qualidade atrelada 
a valorização da marca. Os protocolos de 
segurança contra o COVID-19 da rede ajudam 
ainda mais aos que procuram a certeza de 
padrão. Destacando a consulta na plataforma 
do Ministério do Turismo, a Nobile submeteu 
seus processos e padrões com a execução 
dos protocolos contra o COVID-19 e o retorno 
foi extremamente positivo. Estamos 100% de 
acordo com as normas governamentais. Essa 
devolutiva por parte do MTur nos orgulha 
ainda mais do trabalho desenvolvido. No mês 
de abril, a Nobile reforçou com um refresh, o 
compromisso da execução dos protocolos por 
intermédio de webinars online, com temáticas 
como: Recepção, Governança, RH, Manutenção 
e Alimentos e Bebidas com suas equipes 
de todos empreendimentos de gestão e de 
licenciamento de marca”.

Surfando conforme a onda
Flávio também destaca a importância da 

criação constante de campanhas de Marketing e 
da observação aos pequenos detalhes que fazem 
toda a diferença para o hóspede do Staycation: 
“Como a palavra do momento é reinvenção, e 
como todo brasileiro por ser extremamente criativo 

consegue ‘surfar conforme a onda’, a Nobile fecha 
o mês de abril aumentando ainda mais nossa 
base de novos clientes, fornecendo através do time 
de vendas, oportunidades em diferentes nichos, 
possibilitando parcerias e campanhas afim de 
atingir públicos nacionais, regionais e também os 
locais. Para tanto, campanhas como o oferecimento 
de áreas de Room Office, melhores descontos para 
o Staycation e adequação de quartos de hóteis 
com itens para melhor conforto, foram premissas 
que continuam em dias atuais. A exemplo do 
Nobile Suites Monumental, Executive e San Diego 
Suites Pampulha, que para atender o público do 
Staycation, agregou serviços com quartos com 
microondas, cooktop, escorredor de pratos e itens 
de apoio que podem ser adicionados ao valor 
da diária, aumentando ainda mais seu RevPar, 
acreditamos que esse exemplo passará de forma 
gradativa aos demais empreendimentos desde que 
tenham essa demanda. Campanhas de marketing 
são constantemente divulgadas para intensificar a 
atenção da Nobile Hotels & Resorts a seus diferentes 
perfis de clientes, e a mais recente são ofertas a 
hotéis que atendem o público pet friendly, maioria 
em viagem com família, e a recepção do público 
de terceira idade destacando os já vacinados, que 
acreditamos ser a faixa etária que mais vai viajar. 
Essa campanha foi batizada de Viva a Idade”.

O Nobile Suites Congonhas é um dos hotéis 
da companhia preparado para o Staycation

O Nobile Residences Maria Frazão segue a 
tendência do Staycation
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Cresce os golpes através de redes sociais falsas das redes hoteleiras
Com a pandemia e a crescente no mundo virtual, bandidos aproveitam para aplicar ações de 

roubo de dados e informações

Criminosos escondidos cometem crimes on-line
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A pandemia do novo coronavírus trouxe, 
além dos problemas de saúde pública, 
crimes cibernéticos que atrapalham o 
desenvolvimento das ações e crescentes de 
hotéis, restaurantes e diversas outras empresas 
que buscam, nas redes sociais, aproximar 
clientes e redes. Citando um exemplo, os 
crimes acontecem da seguinte forma: Uma 
página falsa do Instagram entra em contato 
com algum usuário informando que há uma 
promoção disponível. Após o cliente aceitar, 
é encaminhado um link para participar desta 
campanha. Só que o que era para ser algo 
positivo, se torna em uma grande dor de 
cabeça. Este link, na verdade, é uma fraude que 
os criminosos aproveitam para entrar em seu 
celular, e assim, roubar seus dados bancários, 
informações pessoais, e manter contato com 
seus familiares pedindo dinheiro. 

Para explicar isso, Carolina Sass de 
Haro, Sócia-diretora da Mapie Especialistas 
Estratégicos em Serviços, comenta que: “A 
pandemia acelerou o processo de digitalização 
de muitas empresas, o que não foi diferente no 
turismo. Alguns negócios que não estavam tão 
presentes online, passaram a estar e atentar 
mais para estes canais. Além disso, o próprio 
cliente passou a optar por canais digitais de 
contato direto com os fornecedores. Segundo 
a pesquisa Pulso Turismo e COVID-19 4a. 
edição, realizada pelo TRVL Lab em maio de 
2021, 48,50% dos viajantes a lazer brasileiro 
preferiram o canal direto para fazer suas 
reservas. Com isso, infelizmente, também 
há mais oportunidades para golpistas se 
aproveitarem deste crescimento da presença 
digital”, disse.

Como se precaver?
Algumas dicas básicas são fundamentais 

para não cair nesse tipo de golpe. É normal 
os consumidores buscarem ofertas e bons 
preços, porém desconfie produtos, promoções 
ou serviços com preços muito abaixo dos 
valores médios no mercado. Outra forma 
simples é verificar há quanto tempo existe o 
perfil, quantos seguidores ela tem, se o perfil é 
verificado. Não forneça senha, dados pessoais 
por mensagens de e-mail ou celular. 

Carolina Sass de Haro explica que: “É 
importante monitorar constantemente 
o surgimento de perfis falsos. Além de 
denunciá-los para a rede social responsável, 
é importante comunicar diretamente a seus 
clientes via perfil oficial, e-mails e mensagens, 
informando que o empreendimento não faz 
sorteios, contatos por e-mail que solicitem 
dados ou transferências e etc”, aponta. 

Gabriela Otto, Proprietária da Go Consultoria 
e Presidente da HSMai Brasil, cita alguns 
facilitadores que fazem com que a prática 
se expanda, principalmente em época de 
pandemia:

• Fragilidade da proteção e segurança 
da internet. 

• Maior sensibilidade à preço durante 
uma crise, faz as pessoas ficarem mais atentas 
à promoções e descontos ‘fáceis’.

• Muitas pessoas tiraram os paradigmas 
da internet e se sentiram mais ‘seguras’ em 
navegar livremente.

• A certeza da impunidade gera um 
incentivo e um impulso ainda maior para que 
o crime aconteça. Existem muitos subsídios e 
condições de gerar uma punição mais efetiva 
contra os criminosos.

• 36% dos links maliciosos na internet 
brasileira nos últimos tempos tem conteúdo 
ligado à pandemia, e as pessoas buscam 
informações o tempo todo sobre isso. Fonte: 
Palo Alto Networks (empresa de segurança 
digital). Até um perfil fake para auxílio 
emergencial foi criado logo após o original ser 
disponibilizado à população.

Carolina Haro: “É preciso ter uma estratégia digital 
clara e pensar na régua de relacionamento com a 

sua base de clientes”
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Boas campanhas
Apesar dos problemas enfrentados, o 

trabalho nas mídias sociais é fundamental, 
principalmente neste momento de pandemia 
que o mundo enfrenta. Para isso, é preciso 
fazer um trabalho seguro que não deixe 
dúvidas para os navegantes. “É preciso ter 
uma estratégia digital clara e pensar na 
régua de relacionamento com a sua base 
de clientes. Isso deve acontecer sempre via 
canais oficiais. É importante ter precaução 
com estes criminosos, mas isto não deve 
impedir a empresa de estar neste ambiente 
que hoje é indutor de vendas para boa parte 
dos clientes”, disse Carolina. 

No mundo moderno, antes mesmo da 
pandemia, o uso da internet é fundamental. 
“Sim! É fundamental manter uma relação 
constante com os clientes e as redes sociais 
são muito relevantes neste sentido. 46,22% 
dos viajantes passam a pesquisar um destino 
motivados por uma postagem de amigos em 
redes sociais. Além disso, segundo a mesma 
pesquisa mencionada, 61% estão de olho nas 
promoções e oportunidades”, conclui. 

Em relação as precauções que as redes 
hoteleiras precisam tomar, Gabriela Otto 
explica as ações necessárias para impedir 
e também apresenta números sobre essas 
contas falsas. 

“Criar uma conta falsa nas redes é simples. 
Para ter uma ideia, só em 2019, o Facebook 

removeu 6,5 milhões de contas falsas. 
Mas o problema é maior do que a simples 
criação de contas, pois muitos desses perfis 
parecem ser criados por BOTs (robots) por só 
mudarem o número junto do nome da marca. 
O importante então é estar sempre atento, e 
reagir rapidamente. Se a jornada de compra 
do seu cliente está em jogo, o assunto é sério. 
Inconscientemente, o cliente fraudado pela 
imagem do hotel, criará associações com 
experiências ruins. E isso pode trazer perda de 
receita pela falta de credibilidade que pode 
trazer para a marca, além da receita efetiva 
que foi para o bolso do criminoso.

Então é preciso:
• Redefinir senha
• Preencher o formulário de alerta do 

Instagram
• Fazer um post + story anunciando o 

perfil falso, sem esquecer de marcá-lo para 
todos verem. 

• Solicitar que mais pessoas denunciem 
o perfil falso.

Assim que é denunciado, eles costumam 
desaparecer rapidamente. Se não, siga 
insistindo com o Instagram. Costuma 
funcionar! Ainda não deu? Fazer um boletim de 
ocorrência na Polícia Civil”, finaliza. 

Ana Biseli, da Presidente executiva da Resorts 
Brasil, acredita que mesmo com as fraudes, 
as campanhas são fundamentais, sendo 
realizadas de forma segura e objetiva. “As 
redes sociais são grandes impulsionadores das 
vendas. Não se pode deixar de fazer promoções 
/ campanhas em função das fraudes. O que se 
tem que fazer é criar mecanismos para evitar 
as fraudes. Acreditamos que as próprias redes 
sociais também são um grande impulsionador 
para evitar as fraudes”, disse. 

Ana Biseli completa dizendo que: “É bem 
complicado, mas temos que nos unir, como 
Associação, para fazer campanhas que 
alertem os clientes sobre este tipo de fraude. 
Também, como Associação, temos que usar a 
força / poder dos números consolidados para 
acionar os órgãos, instituições e empresas 
(Instagram, Facebook, etc) para nos ajudar a 
coibir as ações dos fraudadores. Já estamos 
em contato com órgãos do Governo para 

Gabriela Otto, Diretora da Go Consultoria e 
Presidente da HSMai Brasil
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mobilizar uma campanha para evitar esse tipo 
de problema”, aponta. 

A Resorts Brasil divulgou em sua página 
no Instagram informações para os clientes e 
usuários ficarem cientes das recentes ações de 
criminosos. “Sim, fizemos uma postagem sobre 
o assunto e sempre reforçamos sobre este 
tema em nossas mídias. Como a maioria dos 
empreendimentos, identificamos alguns perfis 
falsos tentando se passar pela Resorts Brasil e 
também em nome de nossos associados, onde 
nossa cadeia está sofrendo com este tipo de 
“ataques cibernéticos”, finaliza Ana. 

O que diz as autoridades?
Pensando na segurança e na forma 

de proteger os internautas, a Polícia Civil 
do Estado de São Paulo criou a DCCIBER - 
Divisão de Crimes Cibernéticos, com policiais 
capacitados na investigação e combate ao 

crime virtual. Em nota, as autoridades de São 
Paulo disseram que: “A Polícia Civil esclarece 
que crimes cometidos por meio da internet 
podem ser registrados em qualquer delegacia, 
inclusive por meio da Delegacia Eletrônica. É 
importante que as vítimas procurem entrar 
em contato com a empresa para confirmar 
de fato a promoção oferecida e não clique em 
links desconhecidos. Ao menor sinal de dúvida, 
não ofereça seus dados pessoais”.

Posicionamento do Instagram:
Em nota, o Instagram informa que: “Fingir 

ser outra pessoa, marca ou negócio viola 
as Diretrizes da Comunidade do Instagram. 
Temos uma equipe dedicada para detectar e 
impedir esses tipos de golpes e encorajamos 
as pessoas a denunciarem quaisquer contas 
ou atividades suspeitas no Instagram por meio 
das nossas ferramentas de denúncia”. 
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Fingir ser uma marca no Instagram burla as regras da rede social
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A rede social também disponibiliza dicas 
de segurança para que usuários não caiam 
nesses tipos de golpe, e para que empresas e 
contas comerciais se mantenham seguras e 
denunciem perfis falsos.

Para empresas e contas comerciais:
• Caso veja que uma conta está tentando 

se passar pelo seu estabelecimento comercial, 
denuncie ao Instagram. Para denunciar, é possível 
preencher um formulário na Central de Ajuda do 
Instagram, indicando violação de propriedade 
intelectual e direitos autorais: https://help.
instagram.com/contact/552695131608132 

Como Denunciar contas falsas no Instagram
Se você encontrar uma conta que acredite 

estar se passando por uma pessoa, marca 
ou organização, denuncie através do passo a 
passo abaixo: 

Como denunciar um perfil:
• Toque em  “...” na parte superior direita 

do perfil
• Toque em Denunciar
• Selecione “O conteúdo é inadequado” 

e, depois, “Denunciar conta”
• Selecione a opção “Está fingindo ser 

outra pessoa”
• Indique se a conta falsa está fingindo 

ser você, uma pessoa conhecida ou uma 
celebridade/figura pública. No caso de perfis 
verificados, você pode indicar qual o perfil 
legítimo que a conta falsa está fingindo ser. 

Ao denunciar uma conta, suas informações 
não serão compartilhadas com a conta cuja 
publicação ou perfil você está denunciando.

Para usuários:
• Desconfie de ofertas de produtos, 

promoções e serviços com preços muito abaixo 
dos valores médios praticados no mercado;

• Empresas raramente possuem perfis 
privados, nos quais você precisa de autorização 
para seguir. Desconfie de negócios cujas 
contas não são públicas.

• Desconfie de contas que direcionam 
você a um site externo, fora do Instagram, 
ou que pedem que você compartilhe dados 
pessoais, bancários ou compartilhamentos 
para obter um prêmio ou oferecer uma 
promoção. Vale verificar se a URL (endereço do 
site) externa parece ou não suspeita;

• Denuncie anúncios, publicações 
ou contas que pareçam suspeitas. Assim 
poderemos revisar e tomar a ação necessária. 
O Instagram não compartilha suas informações 
com a conta cuja publicação ou perfil você 
está denunciando;

• No caso de grandes companhias, 
procure o selo de verificação azul - perfis que 
representam grandes empresas, organizações 
ou figuras públicas normalmente são 
verificados e contam com o selo azul ao lado 
do nome;

• Nunca compartilhe senhas com 
terceiros;

• Na Central de Ajuda do Instagram você 
pode encontrar mais informações sobre como 
evitar fraudes no Instagram.

Além disso, encorajamos os usuários a 
denunciarem conteúdos que acreditem que 

não devam estar no Instagram. Abaixo um 
passo a passo de como fazer denúncias:

A visão dos hotéis
O Fazzenda Park Hotel é um empreendimento 

com uma conta oficial no Instagram. Com 
mais de 150 mil seguidores, a rede tenta se 
precaver de golpes e ataques de bandidos. 
“Desde o primeiro perfil fake identificado nós 
estamos fazendo as divulgações em nossas 
redes sociais a respeito do golpe, pelo menos 
uma a duas vezes na semana é informado. 
Realizamos algumas entrevistas a respeito 
informando e comunicamos internamente 
a todos os colaboradores para que sempre 
comuniquem aos nossos hóspedes sobre os 
perfis fakes e qual o perfil oficial.  Foi feita 
algumas tentativas para conseguir o selo de 
verificação do instagram, infelizmente não 
nos foi disponibilizado ainda pela plataforma, 
mas estamos tentando para que possamos ser 
identificados como perfil oficial”, disse Malena 
Grah, Coordenadora de marketing.

Segundo Malena Grah, constantemente 
são comunicados sobre perfis fakes. Após 



23

uma ação de um perfil fake, algumas medidas 
são realizadas. “Juridicamente o que nos foi 
indicado foi abrir um Boletim de Ocorrência 
de cada perfil criado, o que já realizamos. Mas 
dependemos também da plataforma identificar 
o perfil fake e banir. Porém, como o hotel tem 
um nome muito consolidado e forte, alguns 
perfis fakes ganharam força na plataforma, 
chegando até 13 mil seguidores e dificultando 
ainda mais o banimento do perfil”, disse.

Apesar desses problemas, a criação de boas 
campanhas é fundamental, principalmente em 
tempos de pandemia. “Essas contas fakes são 
muito parecidas e realmente é muito difícil de 
identificação. Fortalecemos em campanhas 
para que todas tomem cuidado ao informar 
dados pessoais nas redes sociais e também 
para que vejam com detalhes o perfil que 
estão conversando. Vendo as atualizações de 
postagens frequentes, número de seguidores, 

a proposta de um ganho “fácil”. O Fazzenda 
Park Hotel não realiza sorteios em suas páginas 
oficiais e por isso sempre que recebido essa 
informação via direct é fake. É importante 
ter uma maraca sólida que passa confiança 
para os seguidores. Realizamos trabalhos com 
assessorias para que assuntos de golpes virem 
pautas da imprensa, além de toda a nossa 
comunicação sempre grifar com mais ênfase 
os nossos perfis nas redes sociais”, finalizou 
Malena Grah. 

Gabriela Mellão, Diretora da Vila Naiá, 
contou uma tentativa de golpe que passaram 
pelo empreendimento e como foi feito a ação 
para combater. “Simularam uma promoção 
falsa e pediram para os clientes interessados 
passarem dados pessoais. Felizmente nenhum 
cliente foi prejudicado, e nada grave ocorreu, 
mas nunca é bom para a imagem do hotel. 
Alguns seguidores ficam receosos e deixam de 

Fazzenda Park Hotel possui 150 mil seguidores no Instagram
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seguir o perfil. O pior é que não podemos fazer 
nada realmente efetivo quanto a isso, a não 
ser denunciar os eventuais perfis falsos que 
são criados temporariamente. A sensação é de 
estarmos de mãos atadas. Acho fundamental 
as redes sociais desenvolverem ferramentas 
para evitarem”, disse. 

Soluções das organizações oficiais
Orlando de Souza, Presidente executivo do 

FOHB - Forum de Operadores Hoteleiros do Brasil, 
apresenta algumas soluções para que não 
aconteça esse tipo de crime, e citou a parceria 
com o Facebook e Instagram. “É fundamental 
exercer um constante monitoramento, uma 
comunicação intensa com os seguidores de 
suas redes e ter agilidade junto ao Facebook/
Instagram para derrubar rapidamente os perfis 
falsos. Nesse sentido foi promovida pelo Mtur 
uma reunião das entidades do turismo com 
a direção do Facebook/Instagram onde se 
propôs uma medida adicional para trabalhar 
esse problema, que, diga-se de passagem, 
é mundial. A ideia é ter uma atualização do 

Cadastur onde todos os endereços eletrônicos 
dos hotéis estarão ali disponibilizados e as duas 
redes sociais terão acesso a esse cadastur 
atualizado, o que permitirá a identificação 
muito mais rápida dos perfis falsos pelos 
algoritmos das redes sociais”, alerta.
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Navegar na Internet aproxima você do mundo inteiro, mas é preciso tomar certos cuidados

Orlando de Souza: “É fundamental exercer um constante 
monitoramento nas redes sociais para detectar os 

perfis falsos”
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Cloud Computing cresce como tendência em tecnologia para hotéis
Veja como os arquivos armazenados em nuvem geram maior segurança e facilidade de acesso e 

como sua utilização cresceu dentro da indústria hoteleira

O Cloud Computing, conhecido também 
como computação em nuvem, é a tecnologia 
que permite o uso remoto de recursos da 
computação por meio de conectividade da 
internet. No meio hoteleiro, tão importante 
quanto manter a segurança física dos 
hóspedes, a segurança de dados, registros e 
informações, também é necessária. 

E essa tecnologia passou a ser utilizada 
também em larga escala pelos colaboradores 
dos hotéis e das empresas de um modo geral. 
Através de um PABX na nuvem os ramais 
da empresa não precisam estar no mesmo 
local fisicamente, bastando apenas acesso 
à internet. Esse sistema propicia para as 
empresas uma redução de custos com ligações 
e constantes atualizações tecnológicas.

Fábio Santana, CEO e fundador da Faitec 
Tecnologia, explica como essa tecnologia 

pode ajudar no setor hoteleiro. “Quando um 
hotel ou uma empresa migra o seu ERP ou PMS 
para a Cloud Computing da Faitec, ela agrega 
mobilidade às tarefas. Isso significa que os 
processos operacionais e de vendas, não 
precisaram mais ser realizados somente nas 
dependências dela. Basta ter um dispositivo 
móvel, como notebook, tablet ou smartphone 
em mãos e conexão com a internet para 
negociar e fechar vendas a distância. Essa é 
uma boa oportunidade para expandir áreas 
de atuação, aumentar o número de clientes 
atendidos por dia e, claro, oferecer maior 
conveniência a eles. Com o FTCCLOUD da 
Faitec, os hotéis e as empresas podem entregar 
um atendimento móvel, levando dados e 
informações relevantes para os clientes, 
proporcionadas pela mobilidade dos sistemas. 
Essa tecnologia também ajuda a melhorar a 

Essa ferramenta de armazenamento nas nuvens oferece aos clientes uma série de benefícios
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imagem do negócio e proporcionar mais valor 
para o cliente na hora da decisão”, diz.

Principais diferenciais
1-) Redução de custos com investimento em IT;
2-) Total controle e centralização da informação;
3-) Elasticidade devido o poder de aumentar e 

diminuir recursos;
4-) Performance em migrar o ambiente interno 

para nuvem;
5-) Armazenamento, ou seja, maior capacidade 

de armazenamento;
6-) Garantia de um ambiente seguro

Segurança na informação
Santana também explicou as razões para Cloud 

Computing oferecer mais segurança do que um 
dispositivo popular. “Por ter um direcionamento 
de serviços específicos para esta função e 
uma estratégia de segurança direcionada 
exclusivamente a ela, a nuvem é muito mais 
segura do que, por exemplo, um armazenamento 
em dispositivo pessoal. Basta que o cliente venha 
escolher um bom fornecedor de serviço de Cloud 
Computing, exemplo; o FTCCLOUD da Faitec, que o 
ajudará a migrar seu ambiente pra a Cloud. Todos 
os dados armazenados são criptografados, como 
dito anteriormente, e, em alguns fragmentados em 
diversos servidores. Isso significa que cada parte 
deles estará guardada em uma máquina diferente, 
o que dificulta que um criminoso cibernético 

roube os dados de sua empresa. Mesmo que ele 
consiga, terá acesso apenas a uma parte desses 
dados, e por isso muito provavelmente não terá 
acesso integro aos dados, nem ao montante geral 
do backup”, afirmou.

Hoje a Faitec se destaca como uma Cloud 
100% brasileira, com os seguintes tipos de 
serviços:

Infraestrutura como Serviço (IaaS);
Plataforma como Serviço (PaaS);
Software como Serviço (SaaS);
Nuvem privada;
Nuvem pública.

Também voltado para o segmento de 
tecnologia, a Nonius, empresa portuguesa 
especializada em tecnologia para hotéis, destaca 
alguns pontos vantajosos deste sistema.

Vantagens das soluções Nonius
1. Eficiência e redução de custos
Quando usamos a infraestrutura em nuvem, 

você não precisa gastar muito dinheiro na 
compra e manutenção de equipamentos. Isso 
reduz drasticamente os custos capex. Você 
não precisa investir em hardware, instalações, 

Douglas Vivian: “Baseia-se em FaaS e SaaS para 
obter a flexibilidade necessária para se adaptar à 

procura constante de novos serviços”

Fábio Santana: “Quando um hotel ou uma empresa 
migra o seu ERP ou PMS para a Cloud Computing da 

Faitec, ela agrega mobilidade às tarefas”
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serviços públicos ou construir um grande data 
center para expandir seus negócios. Você 
nem mesmo precisa de grandes equipes de TI 
para lidar com as operações do data center 
em nuvem, pois pode desfrutar da experiência 
da equipe do seu provedor de nuvem. A 
nuvem também reduz os custos relacionados 
ao tempo de inatividade. Como o tempo de 
inatividade é raro em sistemas em nuvem, isso 
significa que você não precisa gastar tempo 
e dinheiro consertando possíveis problemas 
relacionados ao tempo de inatividade.

2. Segurança de dados
Uma das maiores preocupações de 

todas as empresas, independentemente do 
tamanho e do setor, é a segurança de seus 
dados. Violações de dados e outros crimes 
cibernéticos podem devastar a receita, a 
fidelidade do cliente e o posicionamento da 
marca de uma empresa. A nuvem oferece 
muitos recursos de segurança avançados que 
garantem que os dados sejam armazenados 

e manuseados com segurança. Os provedores 
de armazenamento em nuvem implementam 
proteções básicas para suas plataformas e 
os dados que processam, como autenticação, 
controle de acesso e criptografia. A partir 
daí, a maioria das empresas complementa 
essas proteções com medidas de segurança 
próprias para reforçar a proteção de dados 
na nuvem e restringir o acesso a informações 
confidenciais na nuvem.

3. Escalabilidade
Diferentes empresas têm diferentes 

necessidades de TI - uma grande empresa 
com mais de 5000 funcionários por exemplo 
não terá os mesmos requisitos de TI de uma 
start-up. Usar a nuvem é uma ótima solução 
porque permite que a empresa de forma 
eficiente e rápida amplie seus recursos de TI, 
de acordo com as demandas de negócio. As 
soluções baseadas em nuvem são ideais para 
empresas, destacando também os hotéis, 
com demandas crescentes ou flutuantes que 
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podem demandar mais recursos de tecnologia 
em nuvem. Se sua demanda de negócios 
aumentar, você pode facilmente aumentar 
sua capacidade de nuvem sem ter que 
investir em infraestrutura física. Esse nível de 
agilidade pode dar às empresas que usam a 
computação em nuvem uma vantagem real 
sobre os concorrentes. Essa escalabilidade 
minimiza os riscos associados a problemas 
operacionais internos e manutenção. Você tem 
recursos de alto desempenho à sua disposição 
com soluções profissionais e investimento 
inicial zero. A escalabilidade é provavelmente 
a maior vantagem da nuvem.

Em relação aos serviços de dados ligados 
direto ao cliente, Douglas Vivian, Diretor da 
Nonius Brasil, afirma que: “O Nonius Cloud 
Data Services é disponibilizado por meio de 
uma API, através da nuvem Nonius e mais 
especificamente, pelos Serviços de Dados 
em Nuvem Nonius. Baseia-se em FaaS e SaaS 
para obter a flexibilidade necessária para se 
adaptar à procura constante de novos serviços.

Apoio direto ao cliente

Claudio Cordeiro, Diretor de Hospitality da 
TOTVS, reforça que as soluções de hospitalidade 
da companhia rodam na nuvem e apresentam 
um valor bastante competitivo de mercado: “Isso 
só é possível porque a TOTVS Cloud é uma solução 
completa, escalável e moderna, possibilitando 
uma redução de custo de aproximadamente 
45% do total com infraestrutura, gestão e 

licenciamento. Além disso, você passa a ter 
todo um controle financeiro, com pagamento 
por conexão, de acordo com a necessidade 
do cliente, em moeda nacional, sem variação 
cambial ou surpresas nos custos. Uma das 
grandes vantagens da nuvem da TOTVS é 
ser a única do mercado que oferece total 
disponibilidade de infraestrutura e sistema. Sem 
contar com a já conhecida integração com todas 
as outras soluções da TOTVS, proporcionando 
mais agilidade e flexibilidade em todas as 
ações”, diz.

Outra importante lembrança que Cordeiro 
trouxe é que o cloud computing não precisa 
contar com uma base de armazenamento 
física. “De acordo com o Dicionário Oxford, 
cloud computing é “a prática de usar uma 
rede de servidores remotos hospedados 
na internet para armazenar, gerenciar e 
processar dados, em vez de um servidor local 
ou um computador pessoal.” Ou seja, é uma 
tecnologia com base na cultura de serviços. 
A empresa não precisa ter uma infraestrutura 
física para o armazenamento, ela conta com os 
serviços de armazenamento, gerenciamento e 
processamento de dados junto a um provedor 
remoto”, explica Cordeiro.

Empresa responsável e certificada
Para Tanner Scherer, Diretor de Tecnologia 

da VEGA I.T. e especialista em Cloud Computing, 
a contratação de empresas responsáveis 
e certificadas tanto na administração de 
data center, como no tratamento de dados 
é imprescindível para diminuir os riscos e 
garantir mais segurança às informações 
disponibilizadas na rede: “existe um sistema 
de certificações para classificar e mensurar 
o nível da infraestrutura de um centro de 
processamento de dados, conhecido como 
sistema TIER. Essa classificação categoriza 
entre 4 níveis o quão preparado um data 
center está nos quesitos de infraestrutura, 
disponibilidade e redundância de links. É 
crucial que na contratação de empresas que 
forneçam computação em nuvem, os gestores 
busquem profissionais além do custo-
benefício, e procurem entender sobre o nível 
de proteção das informações, pois os riscos 

Claudio Cordeiro: “a TOTVS Cloud é uma solução completa, 
escalável e moderna, possibilitando uma redução de custo 
de aproximadamente 45% do total com infraestrutura, 

gestão e licenciamento”
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são inerentes, mas quanto mais capacitados 
e mais recursos esses data centers oferecem, 
menores são as chances de corrupção e perda 
de dados”.

Hoje, a VEGA I.T. apresenta soluções ao 
mercado hoteleiro que propiciam mais 

Tanner Scherer, Diretor de Tecnologia da VEGA I.T.
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ao hóspede, além de garantir estabilidade e 
segurança no envio e troca de informações 
entre hotel e data center.

Access Point com ultra velocidade
A TP-Link, com o intuito de oferecer as 

melhores soluções para pequenas e médias 
empresas, apresenta uma novidade em seu 
catálogo de produtos. O EAP620 HD é um Access 
Point que possui a nova tecnologia Wifi-6, com 
ultra velocidade. São 574 Mbps simultâneos 
em 2,4 GHz e 1201 Mbps em 5 GHz, que totalizam 
velocidades de Wi-Fi de 1775 Mbps, capacidade 
4× aumentada para conectar mais dispositivos 
simultaneamente e Dual Band AX 1800. Além 
disso, por ser montável em teto, o EAP620HD 
tem maior eficiência da rede para os mais de 
1000 aparelhos que podem ser conectados. 
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Marcello Liviero, Diretor Nacional de Vendas 
da TP-Link Brasil, comenta que: “O EAP620 HD 
é o que tem de mais moderno e prático para 
o mercado business. Estamos investindo neste 
negócio porque a pandemia nos fez enxergar 
o quanto precisamos ter uma conexão 
de qualidade, principalmente no mundo 

empresarial. O roaming 802.11k / v muda os 
clientes automaticamente para o Access Point 
com o sinal ideal e estabelece uma transição 
contínua durante a movimentação. Isso permite 
que aplicações como VoIP e videoconferências 
funcionem sem interrupções. É um produto 
confiável e inovador”, afirma.

O EAP620 HD é um Access Point que possui a 
nova tecnologia Wifi-6

Avanço na tecnologia
A tecnologia Cloud Computing proporcionou 

um avanço real em termos de armazenagem 
de dados, conectividade, redução de custos, 
acessibilidade, manutenção e segurança. A 
empresa Desbravador Software e seus clientes 
já utilizam esta tecnologia de Cloud Computing 
nos seus produtos Easy, Light, e 3.0 Web. De 
forma prática, moderna e segura todos os 
dados do hotel são mantidos na nuvem com 
acesso em tempo real.  

Os Sistemas Cloud da Desbravador possuem 
mecanismo de contingência que permite 
acesso dos dados localmente naqueles 
momentos de ausência de internet. Embora o 
acesso online ao sistema pode ser por internet 
convencional ou mesmo pelos dados (3G, 4G) 
de dispositivos como celulares e tablets.   

A vantagem do sistema cloud é o acesso 
ilimitado de qualquer lugar que tenha 
internet. Possibilita diretores e departamentos 
comerciais, muitas das vezes ausentes do 
ambiente do próprio hotel, a trabalharem.

O sistema interage diretamente com canais 
de venda online, channel manager e Motor de 
Reservas. Envia disponibilidades, tarifas, recebe 
automaticamente as reservas. Através de 
tecnologia própria, permite emissão eletrônica 
de documentos (NF-e, NFC-e, NFS-e, CF-e-
SAT, MF-e) de acordo com a disponibilidade 
de webservice do órgão público responsável. 
Cloud Computing dispensa instalação local 
do sistema reduzindo significativamente os 
custos de infraestrutura e manutenção. Além 
da garantia já que os dados são guardados 
em datacenter de alta segurança.  Como 
parte da solução cloud, o iService completa as 
operações feitas online em que o hóspede faz 

O diferencial do equipamento é a solução em 
nuvem proporcionada pela plataforma Omada 
Cloud Software Defined Networking (SDN), 
que integra dispositivos de rede, garantindo 
fácil gerenciamento 100% centralizado, com 
a criação de uma rede altamente escalável, 
que possibilita controle a partir de uma única 
interface em qualquer hora e lugar.
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com seu celular: Pre-checkin, extrato de conta, 
solicitação de room service, check-out.

Visão das redes hoteleiras
É um fato, segundo os especialistas, as 

vantagens do Cloud Computing. Mas, é 
importante mostrar o lado dos hotéis, o porque 
é vantajoso. Bruno Valente, head de TI da 
GJP Hotels & Resorts, comenta sobre isso: “Eu 
citaria três principais diferenciais e vantagens: 
o primeiro é o aumento da segurança, que 

nos protege de ataques. O segundo seria a 
acessibilidade, ou seja, não precisamos estar 
fisicamente em caso de algum problema, 
o acesso é 100% remoto e muito mais ágil. 
E o terceiro seria o desempenho, ou seja, 
a atualização é online e não depende de 
equipamento físico. O principal diferencial do 
armazenamento comum é o backup, já que o 
armazenamento é feito em nuvem, sem exigir 
espaço físico, o que normalmente gera um 
custo muito alto às empresas”, diz.

Segundo Valente, com essa ferramenta, os 
clientes se sentem mais seguros e confiantes. 
“Sem dúvida (clientes sentem-se mais 
seguros), até pelas novas políticas da LGPD - 
segurança da informação, que suportam as 
novas tecnologias no cloud”.

PABX na nuvem
Através de um PABX na nuvem os ramais 

da empresa não precisam estar no mesmo 
local fisicamente, basta ter acesso à internet. 
Esse sistema propicia para as empresas uma 
redução de custos com ligações e constantes 
atualizações tecnológicas. “Além da redução 
de custos, temos a facilidade de atualização. 
No caso da hotelaria, atualizar situações dos 
hotéis e horários da Central de Reservas, por 
exemplo. Podemos fazer isso em qualquer 
local, a qualquer hora”, finaliza.Empreendimento localizado em Natal (RN), Wish Natal

Vantagens do Cloud Computing
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Uso da tecnologia na hotelaria segue como tendência em 2022
Em 2021 a tecnologia foi forte aliada para a retomada da hotelaria com o desenvolvimento e implantação 

de ferramentas que estão sendo aperfeiçoadas e agregando valor aos serviços prestados

A pandemia da COVID-19 afetou de forma radical 
a economia mundial e definitivamente mudou a 
maneira como nos relacionamos. Em um ambiente 
em constante mudança todos precisaram evoluir 
e se adaptar ao “novo normal”. O setor do turismo 
foi um dos mais afetados e consequentemente a 
hotelaria passou por um processo de transformação, 
implementando novos protocolos e acelerando o 
desenvolvimento e utilização de novas ferramentas 
tecnológicas. Mesmo com o avanço da vacinação 
e o relaxamento de restrições que contribuiu para a 
forte retomada da hotelaria com as festas de final 
de ano e alta temporada de verão, a pandemia 
ainda não acabou e o surgimento de novas 

variantes do vírus faz com que todos fiquem em 
alerta. Para manter o pleno funcionamento do setor 
turístico é preciso continuar seguindo os protocolos 
de segurança sanitária e continuar investindo em 
inovações que possam oferecer comodidade e 
segurança para os viajantes. E nesse contexto, a 
tecnologia continuará sendo uma forte aliada, 
desenvolvendo soluções e agregando valor às 
experiências do hóspede.

A rede Louvre Hotels Group – Brazil, por exemplo, 
investiu em soluções tecnológicas para melhorar a 
experiência de hospedagem e, ao mesmo tempo, 
minimizar pontos de contato de hóspedes nos 
hotéis, diminuindo os riscos de propagação do novo 

A tecnologia agrega conforto e comodidade no setor hoteleiro
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coronavírus e elevando a segurança de todos. Para 
isso, o grupo fechou uma parceria com a Vega I.T 
para implantação da solução Vega HXP, que oferece 
uma série de serviços on-line, como antecipação 
de check-in, pedidos de room service, dicas do que 
fazer na cidade, entre outras facilidades. 

Os serviços disponíveis são: antecipação de 
check-in, como forma de agilizar o processo e 
reduzir o tempo de espera na recepção, evitando 
aglomeração; acesso fácil e rápido à rede wi-fi de 
alta velocidade; consulta aos cardápios (tanto do 
restaurante, quanto do room service) e solicitação de 
room service on-line diretamente à cozinha; contato 
direto com o hotel para eventuais solicitações ou 
feedback em tempo real, melhorando a experiência 
de hospedagem; e informações sobre o hotel e dicas 
de passeios, bares e restaurantes no destino. Ainda 
junto com as soluções tecnológicas da Vega IT, todas 
essas funcionalidades em breve estarão disponíveis 
em um aplicativo para os clientes da rede.

Paulo Michel, CEO da rede no Brasil, esclarece as 
medidas tomadas visando a prevenção do contato 
direto com outras pessoas. “Desde o início da 
pandemia, nossos hotéis vêm pensando em formas 
de minimizar os pontos de contato com o hóspede 
dentro do hotel e, ao mesmo tempo, tem oferecido 
soluções práticas e modernas, que otimizem a 
experiência do cliente conosco. Para materializar 
esse objetivo, implementamos serviços on-line. Por 
exemplo, imediatamente após a reserva, o hóspede 
recebe um link para antecipar os dados do seu 
check-in, evitando aglomeração na recepção do 
hotel. Outra solução foi permitir que a conexão 
ao wi-fi do hotel dê acesso instantâneo a todas 
as outras facilidades diretamente na tela do seu 
celular”, explica. 

Para adaptar-se às exigências do cenário 
de pandemia de COVID-19 e elevar a segurança 
dos hóspedes, a rede Louvre Hotels Group – Brazil 
mantém seus procedimentos de segurança da 
rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde 
e governamentais. “A rede Louvre Hotels Group 
– Brazil investiu em uma infraestrutura prática 
e eficiente para atender ao público business e 
ao turista em busca de lazer, oferecendo uma 
opção de serviço diferenciado e funcional. Nossa 
proposta é proporcionar, sempre, uma experiência 
inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar 
de um dos nossos empreendimentos. Em contexto 
de pandemia de COVID-19, multiplicamos nossos 
protocolos de saúde, segurança e prevenção e 
seguimos rigorosamente os novos procedimentos 
da rede”, destaca Paulo Michel. 

Em relação aos planos para esse ano, Michel 
comentou que: “Seguimos com o nosso objetivo 
de fortalecimento das nossas marcas (Royal Tulip, 
Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn) no Brasil, crescendo 
de forma sustentável e atendendo às expectativas 
dos nossos stakeholders. “Finalizamos o ano de 2021 
com boas perspectivas, já conseguindo visualizar 
uma retomada da ocupação à medida que a 
vacinação avança”, finaliza.

Humanização na era contactless
Com todas essas mudanças, ficou claro que a 

era digital veio para ficar e o mundo que vivemos 
necessita da tecnologia. Citando a hotelaria, o 
check-in sem necessidade de contato físico, a 
adaptação de cardápios para versões digitais, os 
pagamentos por meio de carteiras eletrônicas e QR 
codes criou toda uma gama de produtos contactless 
que devem continuar sendo aprimorados em 2022.

Matheus Quincozes, CEO da Vega I.T., comenta 
que: “Vimos que a tendência será de flexibilidade 
e compras no modo last-minute. Antes os turistas 
planejavam viajar com anos de antecedência, mas 
em virtude da mudança de protocolos em diversos 
lugares, hoje reservam em cima da hora e esperam 
flexibilidade na hora de comprar. Saber quais são as 
reais necessidades destes turistas nesta retomada 
é imprescindível para assegurar que eles voltem, e 
que as consequências da pandemia sejam menos 
agressivas ao setor hoteleiro. Mesmo em tempos tão 
incertos, em que os objetivos e metas da hotelaria 
precisaram ser adaptados e pausados, algo 

Paulo Michel, CEO da Louvre Hotels Group - Brazil: 
“Nosso hotéis minimizam os pontos de contato, entre 

outras soluções práticas”
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permaneceu intacto e presente entre as tendências 
que pudemos ver no decorrer dos últimos meses: 
o foco na experiência e na humanização das 
relações”, afirma.

Ainda em relação as mudanças, Matheus 
Quincozes completa: “Muitos seguem resistentes 
às tecnologias na hotelaria, alegando que possa 
afetar negativamente a experiência do hóspede, 
mas nós vimos o contrário: otimizar serviços dá a 
oportunidade de entregar qualidade, desenvolver 
conexões que trazem insights reais do cliente, além 
de potencializar um relacionamento de fidelidade e 
longo prazo com este hóspede”. 

Em relação a expectativa de outras soluções 
tecnologias no mercado, “Todas as soluções que 
tiveram grande procura durante a pandemia já 
estavam sendo desenvolvidas antes mesmo da 
COVID-19. O que notamos é que, com a pandemia, 
acelerou-se o processo de digitalização e 
modernização dos hotéis, e ela trouxe à tona o 
senso de urgência em proporcionar mais soluções 
tecnológicas para a hotelaria. Essa necessidade é 
apenas resultado das exigências dos novos turistas, 
cada dia mais conectados. É difícil dizer o que 
motivará a criação de novas soluções tecnológicas, 
pois estamos sempre atentos às tendências do 
mercado que está em constante evolução. Mas 
sabemos que, independentemente da solução 
que oferecermos, todas serão focadas em garantir 
excelência e aprimorar a experiência do hóspede e 
hoteleiro”, finaliza Matheus Quincozes.

Hóspede conectado
António Silva, CEO e Co-Fundador da Nonius, 

mostrou algumas mudanças e o que ela causou 

no setor durante e após a pandemia. “Alguns dos 
nossos clientes no Brasil e em outros mercados estão 
a atingir engajamentos com os hóspedes muito 
interessantes, tais como, mais de 60% dos hóspedes a 
realizarem check-in online e mais de 40% a utilizarem 
o app para abrir a porta do apartamento. O room 
service com o menu digital tem feito com que a 
receita do room service aumente significativamente, 
sendo que alguns dos hotéis aderentes chegaram 
a ter um faturamento pelo aplicativo de mais de 
R$200.000/mês. Outro impacto muito surpreendente 
num dos nossos grupos de hotéis de referência é 
o aplicativo de grupo já ter se tornado o principal 
canal de referenciamento para reservas diretas no 
website, tendo meses em que atinge mais de 50% 
dos ‘referrals’”, afirma.

Em relação as novidades, Silva explicou sobre os 
lançamentos da Nonius. “Recentemente lançamos 
novas funcionalidades para o Aplicativo Mobile de 
Grupo, para melhorar a jornada contactless dos 
hóspedes, como a possibilidade de ter acesso a 
um aplicativo web específico por restaurante, que 
possibilita a recolha da refeição no restaurante e 
a entrega no apartamento. Lançamos também 
o menu digital, para um serviço de quarto mais 
eficiente, e fizemos a integração de plataformas 
de pagamento online no processo de check-
in e checkout on-line. Temos ainda uma nova 
funcionalidade que permite que o hóspede utilize 
o app para realizar e receber ligações, tal como se 
fosse o ramal do apartamento”, aponta. 

O CEO ainda apontou quais são as soluções 
mais procuradas para amenizar os desafios da 
pandemia. “O aplicativo de hotel personalizado, 
com funcionalidades que promovem a jornada 
contactless, tais como a mobile key no smartphone, 

Matheus Quincozes: “Muitos seguem resistentes 
às tecnologias na hotelaria, alegando que possa 
afetar negativamente a experiência do hóspede, 

mas nós vimos o contrário”
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António Silva: “Alguns dos nossos clientes no Brasil e 
em outros mercados estão a atingir engajamentos 

com os hóspedes muito interessantes”
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o ramal do apartamento no app, o check-in e check-
out on-line, a sinalização digital para informação ao 
público e também a TV interativa como plataforma 
que permite a redução de papel no apartamento. 
A escolha destas soluções reflete a necessidade de 
manter o distanciamento físico, reduzir os objetos 
no apartamento, mas mantendo a boa experiência 
e comunicação com os hóspedes”, diz Silva.

Novidades tecnológicas
O CEO da Faitec, Fábio Santana, também 

apresentou as novidades da empresa durante a 
pandemia. “Apresentamos diversas novidades 
tecnológicas durante a pandemia, uma delas é o 
FTC BI, que consiste em um Business Intelligence 
focado 100% no mercado hoteleiro, com o principal 
objetivo de auxiliar na tomada de decisão, algo 
que no momento que estamos é de extrema 
importância. Outra solução que vai revolucionar a 
hotelaria, o FTC-PI Publish Intelligence, todos os KPI’s 
na palma da mão do gestor do hotel”, comenta.

Santana também explicou que mesmo com a 
vacina, os aparelhos para facilitar o trabalho das 
redes irão continuar. “Sim, pois nossos produtos e 
serviços sempre foram focados em tirar o ambiente 
local de TI do hoteleiro e alocar em nossa nuvem, 
dessa forma ajudando as medidas de prevenção”, 
diz. “Podemos ajudar com soluções focadas tanto 
para otimizar o custo voltado a tecnologia, quanto 
maximizar a capacidade e qualidade do ambiente 
de TI do hoteleiro, com uma solução de cloud hoje 
consagrada por mais de 2000 mil hotéis”, completa. 

Para 2022, Fábio Santana acredita na recuperação 
econômica do setor. “Iniciamos 2022 com as melhores 

expectativas, pois acreditamos fielmente que o 
mercado irá retornar a saúde econômica este ano. 
Expectativas alimentada por novos clientes expressivos 
entrando em nossa cloud no em 2021”, completa.

Lançado há três anos, justamente no período 
de transformações provocadas pela pandemia, 
o Sistema IO (Inteligência em Ocupação) teve 
crescimento exponencial entre as tecnologias 
direcionadas para o setor da hotelaria. 
Com investimentos e para aprimorar suas 
funcionalidades e a experiência de seus usuários, a 
ferramenta teve expressivo alcance nacional e está 
sendo utilizada por tradicionais redes hoteleiras e 
resorts como, Rede Bristol, Rede Carmel, Pratagy, 
Cana Brava Resort, entre outros. 

A CEO do sistema, Vanessa Vilela, destaca ações 
que foram implementadas e outras que estão em 
curso, que demonstram o viés inovador de sua 
empresa: “Eu acredito que para um sistema como 
o nosso ser completo, precisa atender as diferentes 
necessidades dos clientes, no intuito de cada vez 
mais entregá-lo informações e inovações úteis que 
facilitem sua operação, otimize seu tempo, agregue 
em seu trabalho, e principalmente contribua para 
rentabilizar seu faturamento, como é o lema da 
nossa ferramenta. Por isso, buscamos nos aliar a 
algumas tecnologias que atuam na mesma área 
que a nossa, mas entregando soluções diferentes, 
objetivando integrar funções, e aperfeiçoar a 
dinâmica de trabalho dos hoteleiros. Foi dessa 
forma que habilitamos a opção de integração com 
a Omnibees, PMWEB, Cyberk e Ritz, e estamos em 
processo final de parceria com a Totvs. São grandes 
empresas da área, verdadeiras referências, que nos 
ajudam a tornar mais prático o dia a dia de centenas 
de profissionais da área comercial da hotelaria.”

O resultado foi um aumento significativo nos 
números de clientes do Sistema IO, chegando a 
quase triplicar de um ano para outro, gerando a 
necessidade ampliar no quadro de colaboradores 
para acompanhar esse crescimento, e continuar 
oferecendo um suporte de excelência, como 
é reconhecido pelos próprios parceiros: “Nós 
prezamos muito por um crescimento sustentável. 
Não adiantar captar cliente e deixá-lo à mercê”, 
pontua Vanessa. A executiva explica que embora 
o sistema seja bem intuitivo a intenção é ajudar o 
cliente quando for necessário e também continuar 

Fábio Santana: “Apresentamos diversas novidades 
tecnológicas durante a pandemia, uma delas é o FTC BI”
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levando novidades para que sua experiência com 
a plataforma seja cada vez mais inovadora. “Eu 
digo sempre que quem atua no atendimento, tem 
que ter antes de tudo empatia, assim como quem 
desenvolve soluções, tem que pensar sempre a 
frente de todos. É exatamente dessa forma que toda 
a minha equipe trabalha, o que me deixa muito 
orgulhosa e realizada”, conclui Vilela. 

Vanessa Vilela, CEO do Sistema: “Eu acredito que para um 
sistema como o nosso ser completo, precisa atender as 
diferentes necessidades dos clientes, e principalmente 

contribua para rentabilizar seu faturamento”

Para 2022, o Sistema IO prepara mais projetos 
que em breve estarão disponíveis para seus clientes, 
e tem uma boa expectativa para o fechamento de 
novos contratos. Essa é uma perspectiva coerente 
com o cenário esperado esse ano para o turismo, 
onde a previsão é de retorno total do setor aos 
patamares de antes da pandemia. Um fator que 
impulsiona o crescimento nos números da hotelaria, 
e gera um efeito cascata entre as empresas que 
oferecem serviços para esse segmento.

Expertise para hotelaria do futuro
Quando se fala em tecnologia para reduzir 

custos operacionais nos hotéis, evitar contatos 
próximos entre colaboradores e clientes em razão 
dos distanciamentos impostos pela pandemia e 
para agregar valor aos serviços prestados pelos 
meios de hospedagem, a Desbravador é uma 
das empresas de maior destaque nesse cenário. 
A empresa possui uma expertise de 32 anos de 
mercado e desde sua fundação busca entregar 
os seus clientes soluções que automatizem e 
revolucionem o mercado hoteleiro. “Possuímos 
uma vasta gama de produtos com soluções 
que abrangem toda a jornada de hospedagem, 

sejam para facilitar a operação do hotel quanto a 
experiência do hóspede. Recentemente, lançamos 
no mercado a solução Desbravador iService, 
que fornece ao hospede a liberdade de realizar 
procedimentos relacionados a sua hospedagem 
em qualquer lugar, otimizando e desburocratizando 
processos que antes dependiam de uma grande 
fração de tempo do hóspede e suporte de um 
colaborador do estabelecimento. Já na gestão 
hoteleira o cliente pode contar com a Desbravador 
em diversos nichos, atendendo desde pequenas 
operações, como pousadas, à complexos cenários, 
como resorts”, revela Marcelo Pompeo, Diretor geral 
da empresa.

Segundo ele, a pandemia da COVID-19 trouxe 
um novo jeito de se relacionar com o cliente, ainda 
mais na hotelaria onde o serviço prestado é a 
hospitalidade. “O principal desafio foi possibilitar 
que o hóspede continuasse tendo a melhor 
experiência, ainda que respeitando os protocolos de 
segurança, onde tanto se enfatiza o distanciamento 
social. Por tanto, a tecnologia é ponto fundamental 
na adaptação a experiência de hospedagem, 
possibilitando criar canais e soluções que antes 
da pandemia, eram exclusivamente executados 
através de contato direto com colaboradores do 
estabelecimento”, lembra Pompeo.

Mas definir e implementar uma tecnologia 
num hotel não é tão simples assim e Pompeo 
destaca que antes de pensar nas soluções 
tecnológicas, é necessário ter presente as 
melhorias de processos para a gestão do 
estabelecimento, somando automações com 
informações e dados para auxiliar na tomada de 
decisão. “A evolução tecnológica vem alterando 
as dinâmicas de trabalho e produção operacional 
das empresas e tornando o mundo corporativo 
cada vez mais digital, na hotelaria não é diferente. 
Hoje, os gastos com TI estão aumentando, 

Marcelo Pompeo reunido com alguns colaboradores
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grande parte disso é para atender às novas 
demandas de transformação digital ocasionadas 
pela pandemia claramente, bem como pelo 
impacto nas organizações e em seu ritmo de 
transformação digital. Nesse sentido, tem se 
notado uma crescente transformação digital por 
meio de tecnologias emergentes como nuvem, no 
local, SaaS, IoT, Mobile e Big Data, e o grande ponto 
em comum é a possibilidade de automatizar os 
serviços e utiliza-los em qualquer lugar. Assim, 
dentre as soluções onde se tem o maior ganho 
corporativo, principalmente na hotelaria, é na 
migração em nuvem e SaaS, representando 
49% dos gastos em TI. Corroborando com o 
avanço tecnológico e principalmente em face do 
cenário de distanciamento social causado pela 
pandemia, temos recomendado a migração aos 
nossos clientes por ser a solução com o melhor 
custo benefício”, disse Pompeo.

Para ele, a tecnologia é aliada fundamental na 
operação e tomada de decisões. Assim projeta-se 
que nos próximos anos a hotelaria dará um salto 

tecnológico por meio de ferramentas inteligentes e 
com um usuário, seja ele hospede ou colaborador, 
cada vez mais nativo digitalmente. “Em frente a 
esse cenário, a Desbravador possui um núcleo 
de inovação, que está atento e trabalhando em 
diversas frentes para cada vez mais entregar 
produtos que auxiliem o hoteleiro a acompanhar o 
ritmo tecnológico, tanto em tarefas simples do dia 
a dia como em tarefas mais complexas como a de 
projetar e planejar uma temporada inteira através 
de coleta de dados e gráficos para análises e 
comparativos de períodos anteriores auxiliando 
a tomada de decisões mais assertivas, de forma 
transparente e robusta”, concluiu Pompeo.

Expectativas para 2022
A equipe do Hotel Consult – empresa que 

oferece e implanta soluções, selecionando 
profissionais, treinando e desenvolvendo 
equipes, desenhando e mapeando processos, 
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buscando a excelência e confiabilidade na 
constante busca pelo bem servir –, comentou 
as etapas e expectativas da hotelaria para 
este ano. “Mesmo diante de uma atmosfera 
de incertezas, mas com muito aprendizado 
herdado em 2020, acredito em um ano melhor, 
porém ainda muito distante da performance 
de 2019. Alguns eventos estão surgindo 
novamente, mesmo recebendo uma parcela 
menor de participantes. O turismo interno 
tem aumentado tanto para negócios quanto 
para lazer, sendo que este último certamente 
alcançará resultados diferentes dos habituais, 
por conta do incremento de viagens dentro do 
Brasil. As experiências taylor made ganharão 
força: grandes grupos familiares serão o foco”, 
diz Lucila Quintino, Sócia-fundadora da Hotel 
Consult desde 2001.

Falando um pouco sobre a tecnologia, Lucila 
esclarece que: “O mundo já caminhava para 
isso e sempre incentivei esse caminho. Fiquei 
extremamente feliz ao ver empresas que antes 
‘lutavam’ para que suas tecnologias fossem 
aceitas, sendo muito demandadas pelos 
hotéis. A tecnologia facilita o trabalho dos 
hotéis e gera segurança para todos - era mais 
do que necessária. Antes, hoteleiros desistiam 
de se modernizar por conta dos custos. E hoje, 
muitos investiram na tecnologia, antecipando 

Apesar da presença massiva da tecnologia, 
Lucila ainda acredita na hotelaria de contato 
como diferencial após a vacinação atingir toda 
a população. “Sem dúvida o contato olho a olho 
não desaparecerá por conta de tecnologias que 
em algumas partes do processo, substituem 
o contato humano. Acredito que o desejo de 
prestar um serviço hospitaleiro se mantém 
mesmo quando a tecnologia faz uma parte 
do processo. A automação do check-in agiliza 
as rotinas e gera ainda mais tempo para o 
recepcionista encantar o hóspede, prestando 
atenção em detalhes que antes ficariam 
despercebidos, entre outras ações possíveis 
de serem feitas - agora eles têm tempo 
para ´perceberem´ os clientes e seus sinais 
subliminares. Isso fará a diferença”, esclarece.

Inovações constantes
Lucila Quintino fez uma análise sobre as 

reinvenções das redes neste momento, já que 
ainda não há previsão para o fim da pandemia. 
“A criatividade não tem custo, nem limites. 
Ações inovadoras não, necessariamente, 
dependem de investimento financeiro e sim 
de vontade em fazer diferente. É isso que 
alguns estabelecimentos têm feito, pensar 
em alternativas de atendimento, mesmo 
entendendo que é necessário cumprir alguns 
protocolos frente ao COVID-19. É justamente 
neste momento de incertezas, que nós 
hoteleiros precisamos ir em busca de inovação”, 
comenta. “Se estivermos nos referindo ao 
turismo de lazer, não há dúvidas de que este 
setor alcançou resultados não previstos. A 
pandemia ‘obrigou’ muitos resorts e pousadas 
a se prepararem operacionalmente para uma 
demanda reprimida. Reviver bons momentos 
de antes dependerá muito da cultura e 
perspectiva de cada hoteleiro. Fomos muito 
afetados pela pandemia, mas acredito em 
“fazermos diferente”, mesmo com uma nova 
realidade. O otimismo ditará os resultados. 
As pessoas estão ávidas por se relacionarem 
novamente e isso é possível ser feito com 
segurança e responsabilidade”, finaliza.

ações que fariam somente alguns anos lá para 
frente’, comenta.

Lucila Quintino: “Sem dúvida o contato olho a olho não 
desaparecerá por conta de tecnologias que em algumas 

partes do processo, substituem o contato humano”
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Multipropriedade consolida presença no Brasil mesmo na pandemia
O número de novos empreendimentos no Brasil cresceu de 109 em 2020 para 128 em 2021 e já 

ultrapassou R$ 28 bilhões em VGV

Essa imagem do estudo da Caio Calfat Real Estate Consulting retrata bem o crescimento da multipropriedade no 
Brasil nos últimos cinco anos

O ano de 2021 continuou sendo muito 
desafiador para a hotelaria nacional em 
razão da pandemia da COVID-19, mas uma 
modalidade de negócios não tem o que 
reclamar. Trata-se da multipropriedade que 
consolida cada vez mais presença no Brasil, 
sendo a principal linha de crédito para se 
construir novos hotéis. O VGV – Valor Geral 
de Vendas já atingiu R$ 28,3 bilhões, contra 
R$ 24,1 bilhões em 2020, um crescimento de 
cerca de 17%. Os projetos passaram de 109 
em 2020 para 128 em 2021, segundo pesquisa 
da Caio Calfat Real Estate Consulting. Esse 
modelo de negócio é inspirado no fractional 
norte-americano que consiste em vender um 

apartamento para vários donos. Numa conta 
simples e hipotética, se um apartamento vale 
R$ 500 mil e fica difícil encontrar um único 
comprador (como no modelo condo hotel), 
divide ele em dez compradores e R$ 50 mil 
em investimento para cada um fica mais fácil 
a venda. Os investidores podem usufruir da 
hospedagem por um certo período no ano 
(geralmente é de uma semana) e nos demais, 
o apartamento fica no pool de locação 
rendendo rentabilidade. Caso o investidor 
não queira usar esse período do ano, ele 
pode intercambiar e usar em outros locais no 
Brasil e em várias partes do mundo. E o fato 
de ter uma escritura dessa porcentagem do 
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apartamento lavrada em escritura no cartório, 
caiu no gosto do brasileiro. “Isso mostra a 
pujança do mercado e o crescimento apesar 
das duas crises (a primeira em 2015 a 2018 e 
a segunda relacionada a pandemia). E dentro 
da crise da pandemia, pelo menos quatro a 
seis meses de estandes fechados, com as 
empresas se virando para vender pela internet. 
E mesmo depois que os estandes abriram, com 
as limitações de viagens pelo País, então, os 
compradores presenciais naquele segundo 
semestre do ano passado, ou terceiro trimestre 
do ano passado, foram de carro comprar, 
pois não haviam voos. Foi um período atípico 
e mesmo assim, o setor cresceu”, destaca o 
Consultor Caio Calfat.

Crescimento em 68 regiões no Brasil
Uma das hipóteses desse crescimento da 

multipropriedade na contramão da pandemia 
da COVID-19, na opinião de Calfat pode 
estar ligada ao crescimento em todo o setor 
imobiliário em virtude da baixa dos juros da 
taxa Selic. Mas para ele, a multipropriedade 
não é agente chave para investimento, 
normalmente se compra para uso. “Então 
esse foi um fenômeno muito interessante 
que aconteceu, apesar do crescimento do 

setor imobiliário e da busca de compra de 
imóvel, que saiu do mercado de capitais 
e entrou no mercado imobiliário, esses 
investidores foram atrás preferencialmente de 
empreendimentos de renda. Escritórios para 
locação e mesmo apartamentos para locação. 
E não apartamentos de férias, muito menos 
fracionado, com vários outros proprietários. 
Trata-se de um fenômeno interessante”, 
revelou Calfat.

O relatório de 2020, havia identificado 60 
regiões no Brasil onde a multipropriedade 
estava implantada com sucesso, mas nesse 
novo o número cresceu para 68 cidades. 
Isso quer dizer que continua ocorrendo o 
fenômeno da multipropriedade alavancar 
novos destinos, criar novos destinos. O que é 
muito bom e interessante, uma vez que o Brasil 
não explora minimamente todo o potencial 
turístico que têm, a multipropriedade tem feito 
parcialmente esse papel, de alavancar novos 
destinos, de conseguir colocar no mapa dos 
destinos turísticos brasileiros, municípios e 
regiões que não eram conhecidas do grande 
público e até o público regional. “Você pega 
cidades no Mato Grosso, em Goiás, Mato 
Grosso do Sul, nas quais mesmo os habitantes 
não conheciam, ou conheciam de passagem, 
sem aprofundamento. E eles estão sendo 
apresentados ao grande público por meio da 
multipropriedade, e isso é de uma riqueza, de 
um valor inestimável e os benefícios obtidos 
vão reverberar nas próximas décadas e nas 
próximas gerações, a descoberta desses 
destinos novos, seja de praia, seja de campo, 
de montanha, ou mesmo nas áreas urbanas”, 
lembra Calfat.

Democratização do turismo familiar
E diante das oportunidades apresentadas 

pelo setor, dois renomados profissionais do 
setor hoteleiro resolveram se unir a fundar 
a primeira gestora de empreendimentos de 
multipropriedade. Trata-se da Livá Hotéis e 
Entretenimento que tem como Sócios Paulo 
Roberto Caputo, CEO da Atrio Hospitality Group, 
maior franquiada da rede Accor no Brasil e 
Rafael Almeida, Fundador e membro da Natos 
Multi. “O segmento de multipropriedade é 

Caio Calfat: “Mesmo num período atípico, o 
setor da multipropriedade cresceu e se trata 

de um fenômeno interessante”
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novo no Brasil, mas um dos que mais cresce 
com projetos em todas as regiões. A Livá 
nasceu para ser para o setor o que a Atrio 
é para a hotelaria tradicional, ou seja, uma 
operadora independente, que trabalha com os 
incorporadores desde a concepção do projeto, 
já pensando na eficiência da operação e no 
valor a ser entregue aos clientes, proprietários 
e hóspedes. O setor hoje é muito verticalizado, 
como já foi a hotelaria, mas com certeza 
este mercado irá demandar operadoras 
especializadas”, destaca Caputo.

Ele enxerga a multipropriedade como a 
“democratização” do turismo familiar. “Pessoas 
conseguem acesso a resorts muito bons e 
em localizações privilegiadas por um valor 
competitivo, aos quais elas não teriam acesso 
não fosse a multipropriedade. Outro efeito 
é a quantidade de projetos, que não seriam 
financeiramente viáveis e assim não seriam 
construídos, no modelo tradicional. Desta forma 
haverá uma proliferação de produtos que 
aumentará muito a oferta, o que é bom para 
o desenvolvimento do turismo no Brasil, mas 
claro trará uma nova concorrência ao setor. E 
diante das oportunidades apresentadas pelo 
mercado, a Livá está atuando fortemente nesta 
área, inclusive na gestão de parques, juntos ou 
não aos nossos resorts”, destacou Caputo.

A empresa criada em maio de 2021, em meio a 
pandemia, já é responsável pela administração 
hoteleira dos empreendimentos Capivari 
Ecoresort (PR) e Lagoa Eco Resort (GO). E para 

incrementar o desenvolvimento de novos 
negócios, a Livá contratou recentemente João 
Cazeiro que possui larga experiência nesse 
segmento e ele já chegou apresentando os 
planos de crescimento. “Acabamos de assinar 
no mês de dezembro mais dois contratos e 
nosso pipeline para 2022 prevê a assinatura de 
mais dez contratos. Com isso, vamos chegar 
ao final do próximo ano com quase 15 projetos 
em andamento”, prevê Cazeiro.

Liderança no mercado
Com foco estratégico no ramo hoteleiro 

de lazer desde 2013, a WAM Group ganhou 
projeção ao oferecer um modelo que 
representa uma carteira de 160 mil contratos e 
a possibilidade desses clientes realizarem seu 
sonho de férias através da multipropriedade. 
Para isso, mantém uma estrutura sustentável, 
profissional e de credibilidade representada por 
cerca de quatro mil profissionais. A presença 
de mercado, avaliada em 54% de share, coloca 
a empresa numa posição confortável, mesmo 
diante dos desafios impostos pela pandemia. 
O faturamento previsto para fechar 2021 é de 
R$ 2 bilhões com projeção de um Ebitda na 
ordem de R$ 400 milhões.

André Ladeira: “Temos uma carteira de 160 mil 
contratos e a possibilidade desses clientes realizarem 

seu sonho de férias através da multipropriedade”

Paulo Roberto Caputo: “A Livá está atuando 
fortemente nesta área, inclusive na gestão de 

parques, juntos ou não aos nossos resorts”
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No quesito comercialização de 
multipropriedade, a marca opera em 26 
salas e tem planos de atuação internacional. 
Valorizando o turismo brasileiro, atualmente a 
marca está presente em 15 destinos de grande 
apelo no País. Somente em 2021, inaugurou 
quatro empreendimentos, consolidando uma 
oferta superior a 5.100 apartamentos. Os 
novos empreendimentos estão localizados 
nas cidades de Gramado (RS) com o Golden 
Gramado Resort Laghetto, Olímpia (SP) com o 
Solar das Águas Park Resort, Porto Seguro (BA) 
com o Ondas Praia Resort e em Penha (SC) com 
o Solar Pedra da Ilha. 

No portfólio de administração hoteleira, um 
dos destaques é o Dom Pedro Laguna Beach 
Resort & Golf (CE), que está entre os melhores 
empreendimentos hoteleiros da América 
Latina de acordo com o World Travel Awards.

Mais destinos
Na região Sudeste, além de Olímpia (SP), a 

WAM opera em Campos do Jordão (SP) com a 
pousada Là-Bas, em Suzano (SP) com o Magic 
Home. No Espírito Santo, a cidade escolhida 
é Pedra Azul com o Hotel Fazenda China Park 
um complexo de lazer que reúne tudo que 
uma região serrana precisa ter. Além disso, a 
WAM Group está no Rio de Janeiro com o hotel 
Nacional e o Búzios Beach Resort, em Armação 
dos Búzios, onde oferece uma impressionante 
infraestrutura de lazer e diversão. No Centro-
Oeste, somente na cidade de Caldas 
Novas (GO), a WAM Group conta com cinco 
empreendimentos entregues na modalidade 
de multipropriedade - Praias do Lago Eco 
Resort, Prive Atrium Thermas Residence Service, 
Prive Marina Flat & Náutica, Prive Ilhas do Lago 
Eco Resort e Prive Alta Vista Thermas Resort. 

Conforme explica o sócio da WAM Group, 
André Ladeira, o foco na qualidade e experiência 
dos serviços hoteleiros tem sido um grande 
diferencial, ao passo que os esforços da marca 
também estão centrados em mostrar o quanto 
o modelo de multipropriedade é atrativo para 
quem gosta de viajar. “É um ciclo virtuoso. Ao 
garantir o uso de suas semanas para o lazer, o 
cliente de multipropriedade acaba utilizando 
serviços aéreos, traslado, alimentação e outras 

propostas de lazer no destino escolhido. No 
caso da WAM, o cliente pode ceder o período 
adquirido aos amigos ou familiares e ainda 
ter acesso a outros destinos disponíveis na 
rede através de uma central de intercâmbio”, 
explica o empresário. E foi com esse conceito 
que surgiu a Segunda Casa. A startup digital 
lançada pelos executivos da WAM Group 
no auge da pandemia tem aumentado as 
chances de mais pessoas conhecerem a 
multipropriedade. Como facilidade, pelo site 
www.segundacasa.com.br os clientes podem 
ter acesso virtual a todo o portfólio da WAM, 
conhecer os destinos e efetuar sua compra.

Players globais
Mesmo o ano de 2021 sendo bem atípico 

e com graves consequências da pandemia 
da COVID-19, a RCI, um dos maiores players 
mundiais da indústria de propriedade 
compartilhado conseguiu superar a meta de 
afiliação. “Chegamos a novos destinos como 
Canela (RS) , por meio de dois novos afiliados, 
e a Jericoacoara (CE). Se fizermos uma 
reflexão ampla, desde o início da pandemia, 
seguramente podemos afirmar que a pandemia 
impactou todos os projetos do turismo na 
indústria da propriedade compartilhada. 
Isso inclui, além dos empreendimentos 
que operam a partir de multipropriedade, 
também aqueles que operam a partir 
do modelo de timeshare. Neste sentido, 
sabemos que alguns empreendimentos 
ficaram fechados, por períodos variados, 

Fabiana Leite: “Conseguimos superar nossas 
metas em 2021”
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seguindo o que as autoridades municipal e 
estadual recomendavam, outros fecharam 
parcialmente. Então para a RCI superar a 
meta de afiliação em 2021 foi uma grande 
conquista”, define Fabiana Leite, Diretora 
de desenvolvimento de negócios da RCI na 
América do Sul.

E como a vacinação avançou bastante, ela 
lembra que o retorno das viagens aconteceu 
e isso fez a diferença na retomada do setor. 
“O brasileiro gosta de viajar, de experimentar, 
de conhecer o novo e voltar aos lugares onde 
se sente bem, e isso fez a diferença para a 
recuperação da indústria do turismo, de modo 
geral, e para a propriedade compartilhada, 
em particular. As lições aprendidas durante 
a pandemia foram muitas, desde a rapidez 
na tomada de decisões a continuação do 
planejamento de novos negócios. E percebemos 
que pensar o relacionamento com o cliente, 
desde o início de tal jornada, integrando venda, 
pós-venda e operação é um dos grandes 
postos-chaves no nosso setor. É claro que 
uma pandemia não foi e nunca será algo bom, 
mas não podemos desconsiderar que, ao lado 
dos desafios, ela nos aprendizados que nos 
permitiram melhorar nas nossas operações e 
com grande velocidade”, concluiu Fabiana.

Já a Wyndham Hotels & Resorts, maior 
empresa de franquias de hotéis do mundo, 
com mais de 8.900 propriedades, presente 
em 95 países e com um robusto portfólio 
de 21 marcas, também enxerga com bons 
olhos o crescimento da multipropriedade 
no Brasil. A aposta da empresa também 
se faz no na propriedade compartilhada 
e para isso oferece as suas marcas para 
empreendimentos através do modelo de 
franquia ou de gestão, que trabalhem com o 
modelo de timeshare ou multipropriedade. 
É uma aposta da Wyndham neste segmento, 
a companhia é a única rede de hotéis 
internacional que opera propriedades sob 
este modelo de negócio no Brasil. “Administrar 
hotéis sob este sistema é necessário muita 
especialização e conhecimento. Contamos 
com uma equipe operacional altamente 
preparada e com know-how nesse segmento, 
que além da sua complexidade devido a 

quantidade de proprietários, pool flutuante 
e demais características, precisa ser muito 
transparente”, comenta Maria Carolina 
Pinheiro, Vice-Presidente de Novos Negócios 
na América Latina.

Outro grande player mundial da indústria 
de tempo compartilhado que também 
demonstra otimismo com o crescimento 
da multipropriedade no Brasil é a Interval. 
“Pertencemos ao Grupo Marriott Vacations 
Worldwide e temos os Estados Unidos nosso 
maior mercado, onde essa indústria é 
consolidada há mais de 40 anos. O México e 

Fernando Martinelli: “Acredito que o mercado da 
multipropriedade deverá perdurar por muitos anos 

com taxas atrativas de crescimento”

Maria Carolina Pinheiro: “Acreditamos que uma marca 
internacional pode agregar muito no posicionamento 

do empreendimento”
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Caribe são os segundos maiores mercado, 
seguidos pela América do Sul, com destaque 
para o Brasil. A multipropriedade é a bola da 
vez para empresas como a Interval, o mercado 
nunca esteve tão aquecido no Brasil, mesmo 
com a pandemia. Nós oferecemos serviços 
de intercâmbio e programas de férias para 
proprietários de multipropriedade e esse é 
nosso core business”, diz Fernando Martinelli, 
Diretor executivo da Interval Brasil. Segundo 
ele, novos afiliados entraram na plataforma da 
Interval mesmo durante o período da pandemia 
e ele cita: “Afiliamos hotéis como Infinity at the 
Sea em João Pessoa (PB), o Flame Hotel em 
Canela (RS), o Tedesco Ecopark (RS) e o Capivari 
Ecoresort (PR). Algumas multipropriedades 
como o Surfland em Garopaba (SC), o 
Residencial Bourbon em Itapema (SC), o Infinity 
Tower Flat (SC), dentre outros, como a Own 
Hotels com empreendimentos no Rio e em 
Salvador. A expectativa é de bom crescimento 
nos próximos três anos, estamos lançando 
novos produtos e plataformas para melhorar 
ainda mais a performance dos nossos clientes. 
Nenhum segmento tem maior potencial que 
a multipropriedade como alavanca para o 

Padrão Internacional
A VCI SA é uma empresa que cresceu muito 

no setor de multipropriedade no Brasil, durante 
a Pandemia, graças a um inédito sistema de 
vendas on-line. Se consolida em vendas no 
segmento premium e pretende no final desse 
ano de 2022 ser uma das maiores incorporadoras 
do Brasil com mais de R$ 6 bilhões em VGV. São 
oito hotéis e resorts já assinados com a marca 
Hard Rock no Brasil, sendo três deles já em 
construção: Fortaleza, Ilha do Sol e São Paulo - 
na avenida Paulista, e outros cinco em fase de 
projetos: Campos do Jordão, Jericoacoara, Foz 
do Iguaçu, Natal e Recife.

Hoje com apenas dois empreendimentos em 
comercialização, a VCI ultrapassou a marca 
de R$ 1,3 bilhão em VGV no final de 2021.  Com a 
proximidade da entrega, aumenta ainda mais 
a velocidade de venda do empreendimento de 
Fortaleza, na praia de Lagoinha, e da Ilha do 

desenvolvimento do turismo no País. Acredito 
que este mercado deva perdurar por muitos 
anos com taxas atrativas de crescimento”, 
assegura Martinelli.

Edifícios de apartamentos Two Bedrooms no complexo do HRH Fortaleza, todos com vista para o mar
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Sol, na região Norte do Paraná - que por causa 
do empreendimento mais de 30 municípios 
já estão adotando este nome como a marca 
turística de toda a região.  

As obras do empreendimento impressionam 
pela grandeza. Só em Fortaleza a previsão é 
consumir 6 mil caminhões de concreto, 2,2 
milhões de quilos de aço, mais de 5 mil km 
de cabeamentos, 120 km de tubulações de 
saneamento, 46 elevadores para construção do 
complexo turístico, que vai totalizar mais de 78 
mil m2 de área construída, 535 apartamentos 
e casas e terá capacidade para 3.000 usuários 
de forma simultânea entre clientes, hóspedes 
e day users, preservando o luxo e alto padrão. 

Entrada de grandes grupos no setor
E diante desse cenário promissor de 

oportunidades, era natural que os grandes 
grupos que trabalham na indústria do turismo 
imobiliário aderissem a multipropriedade para 
alavancar seus negócios. O Ferrasa é um bom 
exemplo tendo em vista que foi o pioneiro no 
setor de entretenimento de Olímpia (SP) que 
de uma cidade cercada por cana de açúcar e 
muito sol quente, se transformou na ‘meca’ do 
turismo no Brasil, graças a sua água termal que 
atrai mais de três milhões de turistas ao ano. 
Heber Garrido, Diretor de marketing e vendas 
do Grupo Ferrasa revela que o planejamento 
para entrar no segmento da multipropriedade 
começou em 2015 e em 2016 foi lançado o Hot 
Beach Suites no mercado de Olímpia. Para 
isso, foi montada uma sala de vendas anexa 
ao Thermas Park dos Laranjais, em parceria 
com a New Time, uma empresa de consultoria 
de multipropriedades. O empreendimento 

de 442 apartamentos teve dez mil contratos 
vendidos e entrou em operação no mês de 
julho. Isso animou o Grupo Ferrasa a apostar 
novamente nessa modalidade de negócios. 
“Estamos finalizando o projeto para lançar em 
breve o Hot Beach You que será nosso principal 
empreendimento, com 800 apartamentos e 
será entregue em três fases. A primeira fase 
com toda parte de entretenimento, alimentos 
e bebidas e uma parte proporcional desses 
apartamentos, a partir de 2023. É um VGV de 
R$ 1 bilhão, também um produto voltado para 
famílias, com uma proposta, a exemplo do Hot 
Beach Resort & Suítes, anexo ao parque. Essa 
estratégia do entretenimento fazendo parte do 
complexo é um grande diferencial do Grupo 
Ferrasa. Então ele também vai estar ali na 
região compondo o Hot Beach Resorts. O Hot 
Beach You vai ter um grande diferencial que é a 
proposta de experiência, de entretenimento, de 
alimentação e compras voltada para o período 
noturno. Sentimos que Olímpia tem essa 
necessidade e queremos apostar nisso. Ele será 
um resort de parque aquático, como os outros, 
mas ele tem uma proposta voltada muito para 
a programação noturna’, detalha Garrido.

Foco de atuação na multipropriedade
A multipropriedade é um modelo de 

negócio em destaque na Gramado Parks que 
atua na criação e gestão de empreendimentos 
de entretenimento e hospitalidade e teve seu 
primeiro empreendimento inaugurado nesta 
modalidade no início de 2019. “É um mercado 
relativamente novo no Brasil, que abrange 
uma grande parcela de consumidores com 
cultura de férias e viagens. Diante de tantas 
mudanças provocadas pela pandemia, 
enxergamos que o turismo doméstico será 
expandido e a multipropriedade se encaixará 
perfeitamente nessa “nova realidade”, pois 
as relações de trabalho e o estilo de vida das 
pessoas estão se reconfigurando, com mais 
flexibilidade e mobilidade geográfica, grande 
parte pela adoção do modelo híbrido ou de 
trabalho remoto por parte das empresas. Neste 
cenário, a multipropriedade, ganha uma nova 
relação com os seus clientes, se tornando um 
produto mais amplo e utilizado em diferentes 

Heber Garrido: “O Grupo Ferrasa aposta 
no modelo de multipropriedade para 

expansão de suas atividades
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ocasiões”, afirma Edson Cândido, Diretor 
comercial na Gramado Parks.

Atualmente, a empresa conta com seis 
empreendimentos comercializados no formato 
de multipropriedade, que totalizam 2263 
unidades e mais de 25 mil frações imobiliárias. 
Todos os hotéis em Gramado (RS) já estão em 
operação, ou seja, Wyndham Gramado Termas 
Resort & Spa Gramado, Bella Gramado, Exclusive 
Gramado e Buona Vitta Gramado. Além desses, 
há outros dois em construção em novos destinos 
para a companhia: Aquan em Foz do Iguaçu (PR) 
e Namareh em Tamandaré, Praia dos Carneiros, 
Pernambuco. Além disso, o grupo tem um plano 
de expansão bem consistente para os próximos 
anos, o que inclui outras regiões do Sudeste, 
Nordeste e Sul. “A multipropriedade tem um 
conceito promissor, mas com exigências 
para garantir a fidelização dos clientes e a 
longevidade. É preciso ter amplo conhecimento 
de entretenimento, para assim, proporcionar 
uma experiência completa e agregar valor às 
famílias. Na Gramado Parks, atuamos com uma 
estratégia 360º, que nos diferencia no mercado: 
incorporamos, comercializamos e operamos 
nossos próprios hotéis, além de oferecermos 

todo o entretenimento para promover a melhor 
experiência aos nossos clientes. Trabalhamos 
todos os nossos hotéis de acordo com o seu 
posicionamento e características específicas, 
formando um portfólio de marcas consistentes 
e tendo como objetivo proporcionar toda 
qualidade que os consumidores exigem para 
realizar diferentes atividades e, ao mesmo 
tempo apreciar o destino turístico escolhido 
por eles”, afirma Ronaldo Fagundes, Vice-
presidente de Hospitalidade na Gramado Parks.

Preocupações do setor
Como no Brasil as boas oportunidades 

de negócios sempre atraem aventureiros e 
oportunistas, no segmento hoteleiro isso não 
é diferente. Basta ver o que a especulação 
imobiliária desenfreada e irresponsável de 
algumas incorporadoras e construtoras fez com a 
super oferta na construção de hotéis para atender 
as Olímpiadas e Copa do Mundo no Brasil. Cidades 
como Belo Horizonte e Rio de Janeiro ainda 
amargam enormes prejuízos e isso colocou em 
dúvida se o modelo de negócio condo hotel poderia 
prevalecer e até a CVM – Comissão de Valores 

O Gramado Exclusive é um dos empreendimentos da Gramado Parks no sistema da multipropriedade
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Imobiliário interveio. E essa preocupação começa 
a pairar sobre a multipropriedade se poderá haver 
superoferta em alguns destinos e com isso lesar 
muitos investidores. A multipropriedade tem um 
bom arcabouço jurídico baseada na Lei 13.777/18, 
mas como a realidade do setor mudou muito 
nesses últimos três anos, é necessário aperfeiçoar 
os mecanismos de controle. Para isso, o Núcleo 
Turístico Imobiliário do SECOVI/SP, que tem Caio 
Calfat como o Coordenador, está criando o 
Manual de Boas Práticas da Multipropriedade para 
trabalhar no aperfeiçoamento da Lei que regula 
o setor. “Quando fizemos o primeiro texto que 
culminou com a Lei 13.777/18, o mercado era muito 
embrionário e insipiente ainda. Agora o mercado 
já tem história para contar dos empreendimentos 
prontos e percebemos que existem pontos que 
podem ser abordados e não o fizemos pela falta de 
informações de como iria acontecer o transcorrer 
do projeto na vida prática. Agora que temos essa 
noção, já encaminhamos para o nosso Congresso, 
uma versão de um novo PL que aperfeiçoa a lei 
original de multipropriedade. Devemos abordar 
exatamente quatro ou cinco pontos, todos eles 

relativos a operação da multipropriedade, a 
questão operacional e que servem para dar mais 
segurança, mais consistência e mais qualidade a 
esse modelo de negócio. Em seguida, vamos fazer 
uma segunda intervenção na lei através de um 
novo texto de ante projeto que vai abordar temas 
também relacionados com a operação, mas 
temas mais aprofundados que provavelmente 
vão demorar mais para serem aprovados pelo 
Congresso Nacional uma vez que deverão gerar 
mais algumas discussões”, prevê Calfat.

Ele destaca a necessidade de fazer essas 
adequações na Lei, pois a superoferta é 
preocupante. “O primeiro motivo é a degradação 
do destino. Há uma frase que usávamos no 
ano passado e podemos repetir esse ano com 
mais consistência, que é a capacidade da 
multipropriedade de criar destinos e destruir 
destinos. Se houver uma disparidade muito grande 
entre oferta e demanda. Se houver uma quantidade 
muito grande de unidades sendo vendidas em 
uma cidade que não tem minimamente a estrutura 
necessária para receber tantos empreendimentos. 
Entenda-se como estrutura, ruas, água, luz, esgoto, 

O valor Geral de Vendas cresceu bem, mas os estoques preocupam
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telefone, internet, fibra ótica, hospitais, acessos, 
aeroportos, estradas, e mesmo atrações turísticas. 
Tem que andar junto, a cidade precisa crescer com 
a oferta e a demanda precisa crescer com a oferta. 
Se alguma dessas três pontas não crescerem vai 
acabar havendo um desequilíbrio e isso pode 
causar a degradação do destino.

Ainda nessa questão sobre a prevenção. 
Exatamente ensinando, pregando sobre essa 
necessidade do destino. Muito desse trabalho deve 
ser feito pelos órgãos públicos, municípios que 
envolvem aquele destino. Você pega Gramado, 
por exemplo, tudo em volta é beneficiado. Deve 
haver uma espécie de cluster que cuide daquele 
destino porque ele é gerador de renda para 
aquela região e não apenas para o município 
principal, vamos colocar assim. E assim vale 
para todos os destinos turísticos brasileiros que 
têm sido contemplados pelo desenvolvimento 
da multipropriedade, no desenvolvimento dos 
novos projetos. Então a primeira lição, a primeira 
prevenção deve ser do próprio município que 
tem que perceber esse crescimento, se organizar 
primeiro com legislações de ocupação de solo 
condizentes com aquele crescimento, para não se 
instalar empreendimentos de forma desenfreada 
em qualquer ponto, de qualquer jeito. Tem 
que haver uma legislação de uso e ocupação 
do solo com estrutura necessária para que o 
município possa crescer juntamente com os novos 
empreendimentos. Feito isso, deve se considerar 
a estrutura como já foi citado anteriormente. Não 
adianta ter uma cidade recebendo 50 mil pessoas 
por semana e ter ali somente um hospital com 100 
leitos. Tudo precisa crescer, tudo que compõe os 
serviços básicos de uma cidade precisa crescer, 
acompanhando a demanda com a mesma 
intensidade”, enfatiza Calfat.

Estoque preocupante
Outro ponto que o preocupa o Consultor Calfat 

são os estoques. Esse novo estudo que foi lançado 
recentemente identificou que o número de cotas 
que estão sendo oferecidas no mercado hoje e as 
que foram compradas, temos hoje em estoque, 
desses 128 empreendimentos, algo como 49% de 
estoque, é muito alto. Ou seja, metade do que está 
sendo vendido está em estoque, não vendeu. Ou 
foi vendido e foi devolvido. “Houve distrato, houve 
cancelamento de compra, arrependimento de 

Como se encontram as vendas?
Desde o surgimento da Multipropriedade esse 

segmento vem desafiando positivamente crises 
econômicas, retração imobiliária e provou seu 
potencial de crescimento em relação a diversos 
mercados.  “Na pandemia, não foi diferente: foi aí 
que as vendas digitais, antes tidas como exceção 
na maioria dos projetos, foram alavancadas, 
profissionalizadas e hoje são parte fundamental 
de um projeto de sucesso. A venda presencial com 
captação ativa ainda continua e acreditamos que 
continuará como carro chefe em vendas, mas 
também sofreu transformações e atualizações de 
processo” comenta Adriana Chaud, CEO da Tudo 
Consultoria e Gestão em Multipropriedade.

compra. O fato é que essa cota que foi devolvida 
acaba voltando ao estoque e é contabilizada 
como estoque. Quando o estoque passa de 30%, 
temos uma dificuldade imensa em saber se ele 
está alto porque não foi vendido ou porque tem 
empreendimento demais na praça e comprador 
de menos, ou por causa da pandemia. Talvez os 
empreendimentos continuaram a ser lançados, 
enquanto os compradores ficaram mais receosos 
de comprar na mesma intensidade que vinham 
comprando exatamente por causa da pandemia. 
Só teremos a resposta a essa pergunta no relatório 
nesse ano de 2022. Isso é ruim, é prejudicial porque 
acaba, em um primeiro momento, reduzindo o valor 
de venda. Se tem muito produto na praça e pouco 
comprador, o produto cai de preço, essa é a primeira 
reação do mercado. Então essa certeza só teremos 
o ano que vem, infelizmente, mas precisamos 
voltar a atenção ao estoque alto, isso não pode 
ser desprezado. Outro ponto que também deve 
ser levado em consideração é a saúde financeira 
das empresas que operam no setor que é sempre 
saudável quando seus players, seus participantes, 
sejam confiáveis e corretos”, alertou Calfat.

De acordo com ela, durante todo esse período a 
Tudo buscou inovar com alternativas que pudessem 
combater os efeitos da pandemia nos projetos. 
“Implementamos um canal específico para Vendas 
On-line, que até então eram feitas de modo tímido, 
em todos os nossos projetos. Canal este que possui 
um processo especial, otimizado e estruturado, todo 
pensando especificamente para a venda digital, 
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desde a capacitação, sistema CRM, a captação 
de leads, filtro de perfil, apresentação de produto, 
fechamento de contrato e toda a parte contratual 
entre outros aspectos. Esse tipo de abordagem traz 
uma receita previsível para o projeto, com vendas 
com menor custo de operação, otimização de tempo 
e menor índice de cancelamento. E uma novidade é 
que este braço da Tudo, passa a atender também 
empresas não clientes de salas presenciais, ou 
seja, será possível que implementemos apenas o 
Departamento On-line para os projetos que buscam 
aperfeiçoar e desenvolver este setor, que para nós, 
é mais do que necessário nos dias atuais, e traz 
muitos ganhos para a operação”, assegura Adriana.

Outro aspecto que ela destaca é que 2021 foi um 
ano de muitas atualizações e novidades para os 
atendimentos nas salas presenciais: “focamos em 
criar mais momentos de experiências dentro das 
salas de vendas, lugares instagramáveis e tornamos 
a apresentação totalmente interativa com os 
clientes, incrementando muitos momentos de 
participação que contribuem de forma expressiva 
para o resultado. Há algum tempo transformamos 
o speech gráfico “risca folha” em um template 
já pronto, visualmente moderno e muito mais 
agradável, que facilita muito o entendimento. E neste 
momento passamos por mais uma atualização, 
transformando o speech gráfico em uma 
apresentação totalmente digital e interativa”, disse 

Ano desafiador
O ano do 2021, assim como já havia sido o de 2020, 

também foi um ano desafiador para a empresa 
New Time, uma das maiores comercializadoras 
de multipropriedade no País. “Foi necessário 
continuarmos a ser criativos e disruptivos para 
atingirmos excelentes resultados em vendas 
em todos os projetos nos quais já atuávamos e 
lançar novos. Acreditamos que o fato de termos 
implantado, nos nossos dez anos de história, 34 
projetos de multipropriedade, tenha nos dando a 
experiência necessária para inovarmos em canais 
complementares de venda. Também fortalecermos 
os já existentes e cuidamos da jornada do cliente 
dentro da base”, salienta o Sócio-diretor João Paulo 
Mansano. Ele lembra que a empresa comercializou 
alguns dos principais empreendimentos no Brasil 
como: os quatro primeiros hotéis da Gramado 
Parks, três empreendimentos do Grupo GR, Hard 
Rock Fortaleza e Ilha do Sol, o Hot Beach Suites em 
Olímpia, Evian em Caldas Novas, entre outros.

Mesmo na pandemia da COVID-19, a empresa 
iniciou as vendas de dois empreendimentos em 
2021 e no último mês de dezembro as vendas 
de um terceiro, que é o Terras de Gaia Green 
Residence em Caldas Novas (GO). Esse é um 
empreendimento sustentável e conta com as águas 
quentes da cidade. “Vale destacar que um desses 
empreendimentos comercializados em 2021 tem 
surpreendido e se tornou mais um case de sucesso. 
Trata-se do Alchymist Luxury Resort, que conta com 
104 unidades de alto padrão na melhor localização 
dentro da vila de Jericoacoara e já atingiu 60% de 
vendas em dez meses. O projeto conta atualmente 

Adriana. Ele menciona que em relação a aspectos 
estratégicos e de desenvolvimento de produtos junto 
aos empreendedores as atualizações e inovações 
também vieram com bastante aceleração. “Não é 
possível fazer mais do mesmo esperando resultados 
crescentes.” Acreditamos muito na evolução do 
nosso público final e é mais do que necessário que 
acompanhemos o comportamento dos nossos 
clientes que está sempre em constante mudança. E 
nesse ano de 2022, as expectativas são as melhores 
possíveis, será um ano de grande expansão para 
nós, e já iniciaremos o ano com mais uma Sala de 
Vendas de sucesso, desta vez do Empreendimento 
Santé, em Búzios (RJ), fruto de mais uma parceria 
com a Incortel”, concluiu Adriana.

Adriana Chaud: “As vendas digitais são parte 
fundamental de um projeto de sucesso”
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Compartilha Club se destaca como uma 
das intercambiadora mais completa do 
segmento de multipropriedade e vem inovando e 
desenvolvendo produtos para proporcionar muitas 
experiências a seus clientes e parceiros. Mas sentiu 
os efeitos desafiadores nos últimos dois anos na 
indústria do turismo, que adotou o mercado de 
multipropriedade como um modelo crescente em 
contramão da pandemia. Junto a este crescimento, 
a Compartilha Club vem aumentando seu número 
de afiliações, e provando sua posição como um 
dos maiores players da indústria de intercâmbio 
e clube de viagens. Com mais de um milhão de 
hotéis disponíveis em seu portfólio, está presente 
em vários os países do mundo, oferecendo para 
seus associados os melhores preços do mercado 
e economia na hora de viajar. “A missão da 

com duas salas de venda, uma na Lagoa do Paraíso 
e outra no centro da vila. Outro destaque foi nossa 
participação ativa da abertura do Hot Beach Suites, 
o primeiro empreendimento de multipropriedade 
do Grupo Ferrasa que entrou em operação em julho 
de 2021 com 442 apartamentos. Ele nos deu um 
know-how raro nessa jovem indústria e agregando 
ainda mais na nossa multiexperiência. 

E para 2022 nossa crença é que tenhamos um 
ótimo ano para o segmento de multipropriedade e do 
turismo em geral, que deverá passar praticamente 
imune a qualquer crise que possamos ter, lembrando 
que essa possível incerteza do mercado se deverá 
muito mais pela incerteza do cenário político. Outro 
ponto para comemorarmos são os altos índices 
de imunização da população que permitirá o 
afrouxamento de quaisquer medidas restritivas que 
ainda permaneçam”, conclui Mansano.

Intercambiadora de férias

Compartilha Club é realizar a viagem dos sonhos 
de nossos associados. Nós acreditamos que nada 
pode ser impossível para que as férias de nossos 
clientes sejam perfeitas. Temos orgulho de ser 
uma empresa brasileira, e conhecer a realidade de 
nossos associados, oferecendo economia na hora 
de viajar com os melhores preços do mercado 
em moeda nacional e parcelamento sem juros.” 
afirma Reginaldo Reis.

Segundo ele, a plataforma utiliza a Moeda 
Compartilha Club para oferecer inúmeras 
opções de viagens por intercâmbio, que vem 
contribuindo para o sucesso das comercializações 
de empreendimentos fracionados por todo o 
Brasil. “Adquirindo a sua fração imobiliária em um 
dos empreendimentos parceiros e tornando-se 
associado à Compartilha Club, o proprietário pode 
depositar sua semana no banco de dados do site 
da intercambiadora, que será convertido para 
Moeda Compartilha Club, podendo ser utilizado 
para compra de hospedagens, passagens 
aéreas, locações de carro, cruzeiros, ingressos de 
parques e muito mais”, revela Reis salientando 
que os sócios do clube de férias do Castelo de 
Itaipava comercializado pela TradeOn através da 
modalidade de TimeSharing é um case de sucesso. 
“Em parceria com a Compartilha Club, os sócios 
adquirentes estão realizando seus sonhos de 
férias nacional e internacional com destinos como: 
Pratagy Beach Resort, Hotel Pontal de Ocaporã, Riu 
Palace Costa Mujeres, Armação dos Buzios Pousada 
Design, além de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, transfer e passeios”, concluiu.

Reginaldo Reis: “Temos mais de um milhão de 
hotéis disponíveis em nosso portfólio”

Perspectiva do Alchymist Luxury Resort em Jericoacoara 
que é um sucesso de vendas da New Time



55



56

Os desafios enfrentados pelos fornecedores da indústria hoteleira 
para suprir a demanda da retomada

Diferentes players da indústria falam sobre a escassez de matéria prima e estratégias para manter 
o fornecimento e a operação dos hotéis

A ascensão dos números do turismo e da 
hotelaria, após quase dois anos de restrições 
impostas pela pandemia do novo coronavírus, 
foi um alento no ano de 2021, mas muitos elos da 
cadeia hoteleira, responsáveis pelo fornecimento 
de produtos e serviços essenciais para garantia 
a excelência na hospedagem, tiveram diferentes 
desafios e dilemas para manter entregas e prazos 
em dia, entregando uma experiência completa sem 
que o hóspede – elo final dessa corrente – fosse 
afetado pelas dificuldades enfrentadas pelo setor.

A vacinação e o abrandamento das restrições 
sociais foram sem dúvida pontos relevantes para a 
retomada dos negócios da indústria da hospitalidade 

no Brasil, com o viajante optando pelo turismo 
doméstico, em viagens mais curtas e buscando 
experiências que proporcionam maior contato com 
a natureza. O lazer despontou em 2021 e diversos 
resorts e redes hoteleiras referência no segmento 
celebraram esse momento, com previsões positivas 
para 2022. Para manter esse viajante, que está mais 
cauteloso e exigente, satisfeito, empresas como a 
Harus,  que se destaca no segmento de amenities 
para a indústria de hospitalidade no Brasil, revela 
sua estratégia para driblar os desafios trazidos 
pela pandemia, garantindo o mínimo impacto 
nos preços e o abastecimento regular a todos os 
empreendimentos que atende no País e fora dele.

Em tempos de pandemia, manter prazos e entregas com escassez de matéria-prima foi um dos desafios mais 
complexos para fornecedores da hotelaria
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Segundo Luís Roberto Magrin Filho, Diretor-geral 
da Harus, a retomada da hotelaria pode ser sentida 
pelo aumento das vendas, mas com ressalvas. “Sem 
dúvida, já é possível sentir os efeitos da retomada nas 
nossas vendas – o aumento de pedidos registrado 
nos últimos meses é considerável. Dito isso, é 
preciso pontuar que esse movimento de retomada 
ainda não acontece integralmente, em todo o setor. 
Os hotéis voltados às viagens de negócios seguem 
sofrendo. Para esses estabelecimentos, o cenário 
de incerteza permanece porque não se sabe como 
o segmento se comportará uma vez que todas as 
restrições sociais tenham terminado”.

Magrin explica que atualmente a Harus utiliza 
matérias-primas 100% nacionais, mas que só optar 
pelo produto nacional não basta para diminuir o 
custo. “Toda a nossa base de insumos é nacional, 
mas está vinculada às cotações do dólar e do 
euro – sofrendo variações diárias, por vezes 
bastante grandes”, observa. E o impacto é grande: 
“Temos hoje matérias-primas com aumentos 
elevadíssimos, acima de 90%. Itens como a Massa 
Base, utilizada na produção de sabonetes, têm 
sofrido variações semanais de preços, enquanto 
parte dos químicos utilizados nas composições vem 
sendo reajustada diariamente. Seguindo a nossa 
premissa de oferecer sempre o melhor atendimento 
e logística aos nossos clientes, temos feito o que 
podemos para minimizar o impacto dos preços 
na ponta final. Onde não é possível, negociamos 

as condições para seguir fornecendo os melhores 
amenities a todos”.

O Diretor da Harus revela que durante a pandemia, 
houve sim, ruptura da cadeia de suprimentos, e que 
mesmo com a melhor organização do mercado e 
redução das restrições, essa ruptura ainda gera 
atrasos. “Acho importante que se entenda que o 
mercado ainda sofrerá impactos ao longo dos 
próximos meses. Não acredito, neste momento, 
que os preços voltarão a baixar tão cedo, dada 
a intensa demanda. Além disso, devemos estar 
preparados para a falta de alguns itens, já que o 
transporte marítimo segue com problemas e com 
custo altíssimo – na minha opinião, totalmente fora 
da realidade”. 

Desorganização logística e alto custo
Magrin se refere a ‘desorganização’ sem 

precedentes na logística do comércio internacional, 
causada principalmente pela pandemia e que 
culminou em congestionamentos de portos, falta 
de equipamentos e fretes com valores muito altos, 
muito além do que se pagava antes do coronavírus. 
O executivo conclui: “Na Harus, o que temos feito é 
abastecer nossos estoques, buscando reduzir ao 
máximo o impacto de uma possível ruptura no futuro 
para os nossos clientes. É claro que o recebimento 
desses insumos ainda depende do mercado, mas, 
da nossa parte, a programação está feita”.

Em webinar realizado em julho de 2021, a 
Confederação Nacional da Indústria evidenciou 
desafios enfrentados pelo Brasil em função da falta 
de alternativas logísticas e do aumento do custo 
do transporte marítimo, que afetou de maneira 
generalizada todas as cadeias produtivas em 
diversas partes do planeta. 

Segundo o Portal da Indústria a retomada da 
economia em diversos países resultou em um 
aumento de encomendas por insumos e mercadorias 
do comércio exterior em níveis acima das projeções e 
da capacidade logística dos armadores e terminais 
portuários. Fretes que custavam em média US$ 2 mil 
por contêiner antes da pandemia, alcançaram valores 
próximos a US$ 10 mil (no caso de rota para o Brasil, 
tornando-se o frete mais alto com origem da China).

Principal nome no segmento de câmaras 
frigoríficas para cozinhas de hotéis e restaurantes, a 
São Rafael também precisou adequar-se ao cenário 
trazido pela pandemia. Para o Diretor de vendas & 
aplicação, João Alberto Costa Rodrigues os desafios 

Luís Roberto Magrin Filho: “Sem dúvida, já é possível 
sentir os efeitos da retomada em nossas vendas”
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para manter os números e a reputação no mercado 
“são frequentes e parecem intermináveis, pois a cada 
dia sofremos com as inseguranças econômicas 
e principalmente políticas. Parte importante dos 
materiais sofreram e continuam a sofrer reajustes 
totalmente fora dos padrões, com algumas 
matérias-primas ultrapassando reajustes superiores 
a 100% no período de 12 meses, o que dificulta muito a 
retomada para a normalidade de nossos negócios”.

João Alberto Costa Rodrigues: “Em 2021 chegamos 
muito próximos das metas que projetamos, mantendo 

os investimentos em melhorias e inovações”

No entanto, segundo Rodrigues, o desempenho 
da companhia no ano de 2021, “pode ser considerado 
excelente. Muito próximos das metas que 
projetamos para o ano, mantendo os investimentos 
em melhorias e inovações”.

Planejamento e otimismo com a retomada
Sobre o mercado, e em especial, o hoteleiro, 

o Diretor administrativo da São Rafael, Augusto 
Boccia, opina: “O mercado hoteleiro, um dos mais 
importantes em que atuamos, nos parece que viverá 
uma forte retomada em função do represamento 
vivido nos últimos meses. Desenvolvemos 
diversas ações, como a oferta de operações de 
financiamentos para vendas e de antecipação de 
pagamentos para diversas empresas fornecedoras 
de pequeno porte, com o objetivo de contribuir 
com as necessidades do mercado. A vacinação é 
a principal ferramenta de uma normalização, mas 
não é a única, pois variações já observadas do vírus 
são frequentes, o que não nos permitirá relaxar nas 
práticas de higiene, de uso de máscaras e de evitar 

aglomerações. Acreditamos que o mercado estará 
se adaptando ao longo dos anos com esta e outras 
realidades, que passarão a ser normais”.

Augusto Boccia: “O próximo ano deverá ser de 
retomada, porém carregado de desafios”

E completa: “Esse ano deverá ser de retomada, 
porém carregado de desafios, uma vez que a 
recuperação plena da economia provavelmente 
será lenta em função dos significativos estragos 
causados desde março de 2020”. 

João Alberto finaliza: “Em 2021, ampliamos 
os nossos esforços para não perder nenhuma 
oportunidade, assim como intensificamos a 
atenção ao planejamento de negócios e do preparo 
dos nossos times para enfrentarmos 2022 da melhor 
maneira possível”.

Ainda dentro do segmento de soluções para 
cozinhas, a Prática, uma das principais fabricantes de 
fornos e soluções de cocção industriais, por meio do 
Diretor comercial, Milton Machado, também lança um 
olhar otimista sobre a retomada do mercado. “É com 
bastante entusiasmo que estamos acompanhando 
a retomada do setor hoteleiro. Ainda entendemos o 
momento difícil que o setor passa, entretanto existe 
uma forte sinalização da retomada dos investimentos 
de curto e médio prazo para recompor os aparelhos 
do A&B. Os projetos novos de longo prazo em certa 
medida se mantiveram, com pequenas alterações 
nos cronogramas de obras. Ainda percebemos 
que as prioridades de investimentos vão sendo 
definidas principalmente pelo que afeta diretamente 
a experiência do hóspede, portanto olhando o 
segmento de A&B, os hotéis que têm forte impacto 
nesse tipo de serviço, estão priorizando as compras 
de equipamentos para melhor servir sua clientela.

Hotelaria é a bola da vez
O Diretor da Prática/Klimaquip é enfático ao 

afirmar que a hotelaria é o mercado em que 



59

mais residem oportunidades neste período de 
retomada. “Entendemos que o cenário ainda é 
turbulento e bastante imprevisível, principalmente 
pelas questões da pandemia, que desencadearam 
incertezas políticas e econômicas de grande 
proporção. Decidimos manter o foco onde temos 
controle, isto é, usar a estratégia do porco espinho 
e manter o foco em nossos clientes. Sabemos 
que o bolo (o mercado) ficou menor, portanto 
nossas ações visam comer mais fatias desse bolo. 
Tivemos bastante sucesso em 2021, fiéis a nossa 
máxima de proximidade junto aos nossos clientes. 
Crescemos até o momento 40%, já operando em 
níveis superiores a 2019, o que para uma indústria 
de bens de capitais é bem significativo.

A bola da vez agora é o setor hoteleiro e 
a Prática tem soluções para a elaboração 
de refeições em diversas áreas hoteleiras, a 
começar pelo café da manhã, serviços de buffet, 
banquetes, almoço, jantar, lanches, room service, 
bar da piscina, pizza, padaria, confeitaria, entre 
outros. Provemos soluções com nossa linha de 
equipamentos para que o serviço de A&B seja 
adequado às experiências gastronômicas que o 
hotel deseja propiciar aos seus hóspedes.

Tivemos pedidos de equipamentos pelo Brasil, 
especialmente para a região Nordeste, onde os 
dados preliminares indicavam que as festas de 
final de ano e o verão, contribuiriam para que as 
taxas de ocupação fossem bem elevadas.

Há hotéis que compraram da Prática 

Milton Machado: “É com bastante 
entusiasmo que estamos acompanhando 

a retomada do setor hoteleiro”

equipamentos para encantar seus clientes com 
novas experiências gastronômicas, como por 
exemplo: serviço de pizza e assados na área da 
piscina. Esse nosso forno, o Forza Sti, tem um 
foot print diminuto, com baixa potência, sem 
necessidade de coifa e sistema de exaustão, o 
que permite fácil instalação e assim, a criação de 
mais opções de pratos e lanches. 

Recentemente um hotel nos comprou uma 
Rotisserie Gourmet, um equipamento compacto, 
sem a necessidade de coifa e exaustão, para 
preparar grelhados e galetos assados à vista do 
cliente, fornecendo uma experiência gastronômica 
inusitada e saborosa. Além disso, alguns hotéis 
adquiriram nosso ultracongelador de canecas 
para chopp, se preparando para o verão, pois 
a expectativa é triplicar a venda de chopp com 
canecas super congeladas.

Enfim, estamos acompanhando atentamente 
esses movimentos do setor hoteleiro e com 
nossa estrutura espalhada pelo Brasil, com show 
room e locais com uma estrutura excepcional 
para atender nossos clientes, onde podem ter 
treinamento gratuito, desenvolver receitas, 
conhecer novas técnicas de preparo de 
alimentos, sempre sendo suportados por uma 
equipe especializada de chefs e consultores, que 
conhecem as necessidades e podem sugerir 
as melhores técnicas de preparo de alimentos 
sem desperdício, com alta produtividade, 
transformando ingredientes de alta qualidade em 
experiências gastronômicas inesquecíveis.

Temos a convicção que usando nossas 
concessionárias localizadas em Curitiba, São 
José dos Campos, São Paulo, Campinas, ABCD, 
Rio de Janeiro, BH, Recife, Goiânia,  Brasília e 
Fortaleza, além de outras cidades que possuem 
uma estrutura similar às nossas concessionárias, 
que chamamos de Espaços Parceiros, que podem 
acolher nossos clientes igualmente, sem falar na 
maior rede de cobertura nacional com assistências 
técnicas treinadas e homologadas para total 
suporte, estaremos exercendo nosso propósito, 
que é ser uma ferramenta para elaboração 
de uma refeição de qualidade, saborosa, com 
eficiência e sem desperdícios.

Estamos confiantes que superaremos as 
incertezas que pairam pelo futuro e o segmento de 
A&B da hotelaria será uma forte ferramenta para 
atrair o público que está ansioso por se divertir e 
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Matéria-prima importada
Apesar do otimismo Milton Machado detalha a 

importância do contínuo fluxo de recebimento de 
matéria-prima e componentes para a fabricação 
e manutenção de equipamentos em meio a 
pandemia. “O custo das matérias primas subiu 
demais e continua subindo, impactos enormes no 
aço inox, componentes eletrônicos, a alta do dólar, 
o aumento abusivo do frete marítimo, tudo isso tem 
causado uma subida acelerada dos nossos custos 
e nem sempre conseguimos repassar ao preço de 
venda, pois o mercado ainda está pouco comprador. 
Alguns componentes nossos são importados e 
temos uma programação de compras de longo 
prazo para evitar a falta, entretanto tivemos que 
antecipar algumas compras e também aumentar 
nossos estoques o que causa um impacto negativo 
no planejamento financeiro da companhia, mas 
resolvemos adotar essa postura para não termos 
quebra na cadeia de fornecimento.

Os componentes nacionais, que são a 
grande maioria, tiveram também aumentos 
desproporcionais. Há fornecedores que garantimos a 
compra programada para todo o ano de 2022, e tudo 
isso diminui as margens de contribuição. De qualquer 
forma tomamos ações que mitigaram a falta de 
peças e assim pudemos atender nossa clientela. 
Para alguma falta específica procuramos alternativas 
similares no mercado nacional. O maior impacto foi 
no fornecimento de componentes de refrigeração que 
ainda está sendo resolvido. Em média mantivemos 
nosso prazo de entrega em 30 dias. Eventualmente 
alguns equipamentos tiveram seus prazos alongados 
para 45 dias”, detalha o Diretor.

Marca e tradição de peso no mercado
Importante player da indústria, a Tramontina é 

uma referência quase que automática, presente no 
inconsciente de milhares de brasileiros quando o 
tema é utensílios de cozinha. A tradição da marca 
é um dos pilares que garantem lugar consolidado 
na retomada, que Cesar Vieceli, Diretor executivo da 
Tramontina, enxerga com otimismo e positividade. 
“Na Tramontina estamos bem otimistas. Nós 
sentimos, ao conversar com os nossos clientes, 
boas expectativas para a retomada, principalmente 

dos hotéis de lazer. Muitos deles nos buscaram para 
se preparar para a alta temporada.

Além das aberturas, que voltaram em ritmo 
acelerado nos últimos meses, percebemos que 
muitos hotéis estão procurando repor os seus 
enxovais de A&B, que é o nosso principal foco de 
atendimento. Tivemos um ótimo crescimento se 
comparado aos números faturados para hotelaria 
em 2020. Claro que, por ter sido o ano de maior 
impacto, vale notar que faturamos, até agosto de 
2021, o mesmo valor faturado em todo o ano de 
2019. Os números se mostram otimistas, bem como 
o mercado como um todo”, observa o Diretor.

O aço inox, item já mencionado anteriormente, 
reaparece na análise de Cesar sobre a escassez de 
matéria-prima ocorrida em razão da pandemia. 
“Praticamente todos os insumos sofreram atrasos 
ou escassez em algum momento desde o início 
da pandemia. Ainda temos atrasos pontuais 
em algumas matérias primas, como o aço inox, 
por exemplo. Hoje, a principal dificuldade está 
nos componentes importados. Isso porque o 
tempo de produção e as dificuldades na logística 
internacional têm alongado muito os prazos de 
entrega. Toda esta dificuldade está relacionada às 
paradas ou redução da produção das fábricas por 
conta da pandemia, e o aumento da demanda em 
outros segmentos. Por exemplo, as pessoas ficaram 
mais em casa, e acabaram consumindo mais em 
outros produtos, como no nosso caso de panelas”.

Tal como os outros fornecedores, Cesar destaca a 
dificuldade na absorção da alta dos custos e detalha a 
estratégia da Tramontina para manter os reajustes em 
níveis baixos. “Os aumentos de custos ocasionados por 
esta escassez de insumos, o aumento da taxa do dólar, 

Cesar Vieceli, da Tramontina: “Percebemos que muitos 
hotéis estão procurando repor os seus enxovais de A&B”

se relacionar, sempre seguindo os protocolos de 
segurança”, afirma Machado.
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que impacta diretamente em commodities utilizadas 
nas matérias primas e o aumento do preço do frete 
internacional tiveram um impacto direto nos preços 
de nossos produtos. Por esses motivos, foi impossível 
absorver totalmente os aumentos que recebemos de 
nossos fornecedores. Por outro lado, tentamos reduzir 
custos de produção com melhorias contínuas do 
processo e ganhos de escala de produção, já que neste 
período tivemos aumento da demanda. Assim, nossos 
reajustes ficaram bem abaixo do que recebemos de 
nossos fornecedores.

Os frequentes atrasos ou faltas de insumos, 
aliados ao crescimento da demanda, levaram ao 
aumento dos prazos de entrega. Apenas como 
um exemplo, recebíamos embalagens em até 15 
dias de nossos fornecedores, durante a pandemia 
chegamos a levar 60 dias para receber uma 
embalagem. Este cenário continua impactando nos 
prazos de entrega”.

Capilaridade e comunicação
A Schipper, consultora, importadora e atacadista 

de utensílios e equipamentos profissionais, nacionais 
e importados para hotéis, hospitais, restaurantes 
e similares, com amplas estruturas em São Paulo 
e Brasília e atuação em todo o território nacional, 
com equipes altamente qualificadas, destaca 
nesse período de pandemia a ‘boa capilaridade 
e oportunidade de dialogar com diversos tipos 
de clientes pelo Brasil afora’ como pilares de sua 
sustentação e consolidação mesmo em tempos 
de adversidade, como os vividos recentemente. 
Segundo Sérgio Pimenta, Diretor comercial da 

Schipper, “O que notamos é que os hotéis de lazer, 
bem como as pousadas, estão com uma demanda 
bastante alta e com projeções de ótima ocupação 
até o término do verão. Os hotéis de negócios têm 
se recuperado bem, porém de maneira mais lenta. 
Os restaurantes em geral estão tendo uma ótima 
recuperação de vendas. A demanda reprimida, 
provocou aumento de receita e restaurou a 
necessidade e a capacidade de compra do 
segmento. Com isto, a Schipper registra uma boa 
retomada do faturamento, semelhante ao período 
anterior ao da pandemia”.

As percepções do executivo da Schipper foram 
confirmadas na Equipotel realizada em novembro. 
“A feira foi um sucesso de vendas e oportunidades. 
Foi lançado o novo catálogo 2022 com mais de mil 
novidades e o desejo de compra ficou bem latente 
por parte dos hoteleiros. A empresa faturou 50% a 
mais do que na última edição em 2019.

A Schipper trabalha com importados e nacionais 
e de acordo com o Diretor, existe um equilíbrio na 
demanda por ambos. “Há uma boa demanda neste 
momento para ambos, mesmo porque, para alguns 
tipos de produtos e tecnologias não há produção 
nacional”. Neste contexto, o impacto do dólar é 
administrado com o cuidado e complexidade que 
se exige. “Absorvemos boa parte e repassamos o 
que é inevitável pois o maior esforço é sempre nos 
manter competitivos”, explica Pimenta.

Antecipação é o melhor caminho
O Diretor da Schipper explica a melhor estratégia 

para driblar possíveis atrasos e atender a demanda 
de um setor que está sempre se renovando, como 
a hotelaria. “É verdade que os fretes estão mais 
caros, mais demorados e os prazos de produção e 
entrega das fábricas mais dilatados. Para atender 
adequadamente a demanda da hotelaria e dos 
restaurantes estamos nos esforçando ao máximo 
para sensibilizá-los a antecipar suas compras. Não 
há outro caminho onde existe um desequilíbrio forte 
entre oferta e demanda. Planejar compras, seja para 
a operação ou para as implantações, nunca foi tão 
importante quanto agora. Para isto incrementamos 
nossa equipe de consultores capazes de assessorar 
gratuitamente os clientes para que façam boas 
escolhas, a tempo de atender às suas demandas”.

E conclui com um alerta: “Historicamente o 
último trimestre do ano é o período de maior 
demanda para o mercado de varejo e também 

Sérgio Pimenta: “Os hotéis de negócios têm se 
recuperado bem, porém de maneira mais lenta”
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para o mercado profissional de hospedagem e 
alimentação fora do lar, pelos preparativos das 
festas de final de ano e do verão. Em 2021 este 
período foi especialmente crítico no que diz respeito 
à disponibilidade e fornecimento de utensílios 
e equipamentos. A falta de matéria prima, os 
aumentos significativos de custos, a capacidade 
produtiva fragilizada das fábricas, a falta de mão 
de obra e a sobrecarga nas transportadoras foram 
responsáveis pelas maiores dificuldades. Por isso 
alertamos e sugerimos a antecipação de decisões 
para minimizar riscos e problemas. Afinal, não 
podemos perder a oportunidade de aproveitar este 
momento tão especial de recuperação, após o 
longo período de baixa ocasionado pela pandemia”.

Algodão brasileiro em alta
Um dos insumos essenciais para a operação 

de um hotel e que se sobressai quando o tema é 
conforto – uma das premissas da boa hospitalidade 
– é o algodão. O Brasil tem se mantido entre os cinco 
maiores produtores mundiais de algodão e também 
figura entre os maiores exportadores do produto, 
o que lhe valeu o título de maior fornecedor de 
algodão sustentável do planeta, segundo a ABRAPA 
– Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. 
Para se ter uma ideia, 84,2% da safra nacional de 
2020/2021, o equivalente a 1,96 milhão de toneladas 
foi certificada com o selo socioambiental ABR – 
Algodão Brasileiro Responsável e pela BCI (Better 
Cotton Initiative) pela adoção de boas práticas 
socioambientais. O Brasil também está no topo no 
quesito produtividade em sequeiro (ou sem irrigação). 
Atualmente, 92% das plantações dependem apenas 
da água da chuva para se desenvolver. Ao mesmo 

tempo em que produz e exporta, o Brasil também é 
um dos maiores consumidores mundiais do produto. 
São cerca de 720 mil toneladas de algodão pluma 
ao ano. Apesar dos números positivos, a fibra 
sintética está ganhando cada vez mais espaço nos 
últimos anos, motivando ações da ABRAPA, como 
a campanha “Sou de Algodão”, que evidencia os 
benefícios do fio e seu consumo responsável no País, 
e o programa Cotton Brasil, dedicado a exportação e 
que incluiu no seu escopo a abertura de um escritório 
na Ásia para a promoção do algodão brasileiro 
naquele mercado.

O Ceará chegou a ser o terceiro maior produtor de 
algodão do Brasil e primeiro da região Nordeste, mas 
foi acometido pela praga do bicudo, o que levou muitos 
agricultores a abandonarem o plantio do produto. 
Mato Grosso e Bahia hoje são os maiores produtores, 
com a safra 2020/2021 de 1,826 milhão de toneladas 
de algodão e 554 mil toneladas respectivamente, 
sendo responsáveis por quase 89% da produção 
brasileira. “A matéria-prima apresenta-se como 
um problema mundial para a indústria. O algodão, 
nossa principal matéria-prima, quase dobrou seu 
valor nos últimos 20 meses. Estamos enfrentando 
atualmente ainda alguma escassez em alguns fios 
especiais como o fio penteado produzido no Brasil. 
Todos os insumos derivados do petróleo tiveram 
aumentos significativos, seguidos por corantes e 
fios de poliéster que são importados, afetados pela 
dificuldade nas importações e aumentos expressivos 
do frete internacional”, observa Márcio Hoffmann, 
Diretor comercial da Teka, empresa têxtil, líder no 
fornecimento de enxoval para hotelaria.

No entanto, apesar dessa constatação, Hoffmann 
tem boas notícias: “Nosso ano iniciou muito bem, 

O algodão é um dos insumos impactados pela 
pandemia do novo coronavírus

Márcio Hoffmann: “Estamos tendo um volume de 
vendas muito superior aos anos anteriores”
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estávamos muito otimistas com esta retomada e 
sabíamos que aconteceria conforme a escalada da 
vacinação e redução das restrições. Estamos tendo 
um volume de vendas muito superior aos anos 
anteriores, já era esperado pois os hotéis estavam a 
muito tempo sem adquirir novos enxovais. Sabemos 
que os hotéis executivos ainda estão sofrendo com 
baixa ocupação, mas a hotelaria de turismo está a 
todo vapor com relação a compra de enxoval”.

Novas estratégias
Outra importante indústria têxtil com forte 

atuação no segmento hoteleiro que está buscando 
novas estratégias para alcançar seus públicos, 
entendendo as peculiaridades e tendências de 
mercado é a Altenburg. De acordo com Rose 
Rulensky Molon, Gerente linha Institucional. “Existe 
uma demanda latente de aquisição de novos 
enxovais e de reposição de peças, da busca 
por novidades e tendências frente ao mercado. 
Temos um grande time que trabalha focado na 
linha de hotelaria, entendendo esse novo cenário 
no mercado e fazendo com que nossos produtos 
tenham cada vez mais capilaridade neste 
segmento. Trabalhamos tanto com matéria-prima 
nacional quanto importada e em razão da elevação 
dos preços, temos estreitado nosso relacionamento 
com nossos fornecedores e com toda equipe de 
importação. O objetivo é garantir um preço justo e 
que não gere maiores impactos em toda a cadeia 
produtiva. Nossa grande produção nos gera lastros 

e possibilita uma boa negociação, fazendo com 
que esses impactos externos não onerem no preço 
do produto final”, destaca Rose.

Segundo ela, a empresa sente a falta do algodão 
no mercado mundial, além de outros insumos que 
vem sofrendo com constantes oscilações. “Mas esse 
é o momento de muita empatia e discernimento, 
gerando um menor impacto aos consumidores. 
Mantemos nossas negociações com todos os 
fornecedores e, constantemente, abrimos novas 
frentes de trabalho visando a sustentabilidade 
da empresa. Todo o segmento industrial vem 
sendo impactado por questões logísticas. Para 
equacionar a situação, nosso time estratégico e 
de desenvolvimento de produtos vem buscando 
novas tecnologias e trazendo ao mercado novas 
possibilidades que nos permitam manter nossa 
qualidade e nossa posição de destaque no mercado 
hoteleiro”, concluiu Rose.

Em meio a um período marcado por incertezas, 
a estratégia de algumas empresas foi reinventar-
se para o mercado. Foi assim com a Ortobom, 
tradicional marca de colchões. Em 2021 a hotelaria 
da Ortobom, que antes era um setor agregado 
ao comercial passou a ter uma gestão exclusiva, 
com um especialista neste canal para dar foco 
no segmento. Os resultados não demoraram a 
surgir e as vendas tiveram alta de 184% com a 
participação em pequenos empreendimentos, 
médios e grandes redes. “Esse crescimento deve-se 
a confiabilidade da marca Ortobom, uma empresa 
com mais de 50 anos de história e Top of mind pelo 
público em todo Brasil e também as estratégias 
específicas voltadas exclusivamente ao setor como 
a disponibilização de parcelamentos em 24x sem 
juros, uma equipe de venda robusta e presença em 
todas as regiões do País, contando com 12 fábricas 
prontas para atender a todos os pedidos, com a 
velocidade que o segmento necessita”, explica 
André Fernandes, gestor de hotelaria da Ortobom. 
“No ano de 2020 a pandemia afetou muitos 
segmentos, especialmente a hotelaria. Os primeiros 
meses foram de grande incerteza, no entanto, o 
setor sempre apresentou um planejamento muito 
sólido para abertura de novos estabelecimentos 
contando com o bom andamento da vacinação. 
Observamos o aquecimento do turismo de lazer, 
taxas de ocupação em alta e investimentos. Em 
contrapartida o turismo de negócios ainda está se 

Rose Rulensky Molon: “Existe uma demanda 
latente de aquisição de novos enxovais e de 

reposição de peças”
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reorganizando, pois muitas empresas ‘aprenderam’ 
a operar de forma remota”, complementa.

A Ortobom também sentiu o impacto do 
fornecimento de matéria-prima durante a 
pandemia. “Durante a crise de fornecimento de 
matéria-prima causada pela pandemia, a estrutura 
de 12 fábricas que a Ortobom tem pelo País nos 
possibilitou ocupar uma fatia de mercado que foi 
deixada órfã por empresas que foram obrigadas a 
paralisar suas atividades. De fato, passar por este 
período foi um grande desafio para realizarmos as 
compras de insumos, porém, nosso histórico de mais 
de 50 anos negociando com fornecedores em todo 
o mundo nos possibilitou alcançar oportunidades 
voltadas ao benefício de nossos clientes. 

Nós lançamos uma linha de colchões com 
tecnologia Antiviral, a V-Protect que elimina 
até 99,99% de vírus e bactérias que entram em 
contato com a superfície do colchão. Sua eficácia 
foi testada e aprovada pela Unicamp e também 
por laboratórios internacionais, que atestaram 
sua efetividade inclusive contra a cepa MHV-3 do 
coronavírus”, revela Fernandes.

Próximo ano promissor
De acordo com o gestor da Ortobom, o 

crescimento no atendimento a hotelaria 
continua, com a alta temporada de verão. “Nosso 
crescimento no atendimento ao segmento hoteleiro 
continua em franca expansão. Somente no último 
ano contratamos 11 colaboradores para atuar no 
atendimento exclusivo ao segmento e temos uma 
área de pesquisa e desenvolvimento dedicada a 
atender a todas as necessidades dos nossos clientes, 

sejam elas das mais tradicionais até as totalmente 
inovadoras, com a implementação contínua de 
modernidade, tecnologia e a qualidade Ortobom 
de sempre. Assim vamos continuar a oferecer aos 
nossos clientes produtos com qualidade, preço e 
condições de pagamento atraentes nesse ano que 
se inicia”.

Fernandes finaliza detalhando os lançamentos 
mais recentes da marca: “Lançamos a linha de 
colchões com tecnologia Antiviral, ampliamos a 
nossa linha Orthotel que agora além das opções 
em mola fio contínuo temos os produtos Orthotel 
Superpocket Standard, Orthotel Superpocket 
Luxo e Orthotel Superpocket Super luxo em molas 
ensacadas. Estivemos presentes nas feiras Equipotel 
em São Paulo e na HFN em Recife, onde nossos clientes 
puderam conhecer em primeira mão essa linha em 
molas ensacadas e nossos demais produtos.

Relação testada e aprovada
A Atlantica Hospitality International, operadora 

de hospitalidade, destaque do último Troféu 
Fornecedor Destaque da Hotelaria, outorgado pela 
Revista Hotéis, sentiu os impactos trazidos pela 
pandemia e criou, em tempo recorde, a sua própria 
estratégia para que seus hóspedes não fossem 
prejudicados com a falta de produtos/serviços que 
consolidaram seu lugar no mercado em 22 anos 
de operação.

Mark Campbell, Diretor Executivo de Operações 
da Atlantica, explica: “A Atlantica foi reconhecida 
como a melhor rede hoteleira que se relacionou 
com os fornecedores em 2020 na premiação 
‘Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria de 2020’ 
realizada pela Revista Hotéis, reconhecimento 
que muito nos orgulha. Durante a pandemia, 
essa relação, que vem sendo construída ao longo 
dos últimos 22 anos, foi testada e aprovada com 
sucesso. Mesmo em um cenário tão desafiador, 
nossos parceiros ofereceram descontos relevantes 
sobre insumos e serviços, além de alongarem 
os prazos de pagamento, o que beneficiou os 
investidores dos hotéis operados pela Atlantica. 

Sem dúvida, fomos impactados por rupturas 
de estoques, atrasos de entrega e aumento de 
custos logísticos, problemas que enfrentamos 
durante todo o período de pandemia devido 
à desaceleração da economia. Porém, nosso 

A linha Orthotel foi um dos destaques da promoção da 
Ortobom na Equipotel



65

departamento de Suprimentos trabalhou 
intensamente na substituição de especificações, 
a fim de evitar que os hotéis ficassem sem os 
insumos necessários para a operação. Neste 
momento, temos observado a retomada 
progressiva da economia e um cenário mais 
estável na cadeia de suprimentos”. 

Dentro da operação dos hotéis, Campbell releva 
qual setor foi o mais atingido pela pandemia. “O 
segmento de A&B - Alimentos & Bebidas foi um dos 
que mais sofreu. Enfrentamos desafios similares 
com os operadores de A&B terceirizados e, ainda, 
tivemos rupturas e aumentos relevantes nos 
preços de produtos alimentícios, principalmente 
proteínas. Além disso, houve escassez de 
matérias-primas como plástico e papelão, o que 
afetou a cadeia como um todo. Para os próximos 
meses, no entanto, estamos otimistas com a plena 
estabilização no fornecimento de insumos básicos 
no mercado e com a possível queda da inflação”.

Recuperação em curso
O executivo é cauteloso quando o tema é 

projeção para o próximo ano. “Naturalmente, 
sofremos o duro impacto da segunda onda de 
contaminação da pandemia. Orçamos para 2021 
um cenário de recuperação desde os primeiros 
meses, algo que não se confirmou. Pelo contrário, 
a situação se tornou ainda mais grave durantes 
os meses de março e abril. Nossa indústria é 
altamente sensível à disposição das pessoas em 
viajar, e para tal, elas precisam se sentir seguras. 

Nosso foco continua sendo a recuperação de 
caixa dos hotéis – as medidas governamentais 
para o setor tiveram impacto limitado durante a 
segunda onda da pandemia. Em alguns mercados 
foram necessários aportes adicionais de recursos 

por parte dos investidores, porém acreditamos 
que essa situação seja cada vez mais pontual, 
afinal já temos uma taxa de ocupação em nossos 
empreendimentos praticamente similar ao período 
pré-pandemia.

Com a aceleração do percentual da população 
vacinada e a consequente diminuição do volume 
de casos de COVID-19, a receita por quarto 
disponível chegou a níveis pré-pandêmicos 
para todos os mercados, exceto São Paulo e Rio 
de Janeiro, que são mais desafiadores porque 
dependem do turismo corporativo internacional, 
bem como de grandes eventos para a demanda de 
lazer. Hoje, estamos com 170 empreendimentos em 
funcionamento, que ofertam mais de 27 mil quartos 
em diferentes regiões do país, e encerramos o ano 
com um crescimento de 42% em Total System 
Revenue vs. 2020”.

Mark Campbell continua otimista em relação ao 
futuro do mercado e da retomada, com a vacinação 
em curso e o retorno das viagens. “A aceleração do 
calendário de vacinação trouxe um otimismo para 
o setor e já vimos reflexo disso no incremento das 
vendas futuras e no aquecimento das buscas por 
viagens em todo Brasil. Como parte da estratégia 
de recuperação, desenvolvemos parcerias e 
criamos novas oportunidades de receitas para 
os empreendimentos, focando em campanhas 
institucionais digitais para alavancar o número 
de reservas e em blitzes virtuais nas agências de 
viagens corporativas, além de estreitarmos o nosso 
relacionamento com a ABRACORP - Associação 
Brasileira de Agências de Viagens Corporativas e 
com as OTAS (Online Travel Agencies). Também 
lançamos o Manual de Diretrizes Operacionais e o 
selo Atlantica Safe & Clean Protocol (AS&CP), esse 
último em parceria com o Bureau Veritas, líder 
mundial em testes, inspeções e certificações, que 
teve como objetivo reforçar os nossos protocolos 
de saúde, higiene e bem-estar para cuidar da 
segurança de nossos hóspedes e colaboradores 
em todos os processos da operação dos hotéis 
que administramos. Acreditamos que a retomada 
do setor está intimamente ligada ao avanço da 
vacinação e à consequente queda das taxas de 
transmissão da COVID-19. Estamos incentivando 
nossos colaboradores e parceiros a se vacinarem, 
de forma a garantirmos que todos estejam 
protegidos e que nossos hotéis sejam locais 100% 
seguros para receber nossos clientes”, finaliza.

Mark Campbell, da Atlantica Hospitality International: 
“Durante a pandemia, nossa relação com os 

fornecedores foi testada e aprovada com sucesso”
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Cresce a locação de residencial com serviços hoteleiros
Nomes como Xtay, Charlie, Housi e Nomah e o crescimento do modelo short term rental chegaram 

para inovar o modelo da hotelaria tradicional

Muitas vezes pelas recentes transformações 
no setor de hospedagem com a chegada 
de novos players e principalmente com a 
eclosão das startups, a tradicional hotelaria 
brasileira trava batalhas homéricas para não 
perder espaço contra os “concorrentes”. Isso 
aconteceu no início da década de 2000 quando 
surgiram os flats que prometiam modernizar 
e ampliar o parque hoteleiro brasileiro com 
um modelo de negócio chamado condo hotel. 
Muitas discussões e embates jurídicos foram 
travados. A ABIH – Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis, que era a mãe de todas 
as entidades hoteleiras, acabou perdendo 
espaço. Houve a criação do FOHB – Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil que era 
contra a posição conservadora da ABIH e 
a favor da modernização e ampliação da 
hotelaria. Surgiu também a Resorts Brasil para 

defender os interesses do capital estrangeiro 
que era aportado no Brasil na construção de 
resorts. Mas em pouco tempo de atividades, 
a reclamação era dos resorts que apontavam 
os cruzeiros marítimos como “inimigos” 
implacáveis que “roubavam” os hóspedes e 
esse discussão durou muitos anos. Até que 
chegaram à conclusão que o Caribe era o 
suposto inimigo, pois era mais barato comprar 
um pacote de viagem para lá do que ir para 
o Nordeste do Brasil. E foi eleito o custo Brasil 
como o vilão.

Mais recentemente as OTAS – Agência de 
Viagens On Line, foram eleitas como vilãs da 
tradicional hotelaria conservadora nacional. E 
as brigas judiciais ainda imperam, mas o setor 
que muitas vezes reclama da concorrência 
desleal, demorou para entender que precisava 
investir e se modernizar. E só agora depois dos 
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Se antes a preocupação dos hoteleiros era somente com a plataforma de reserva Airbnb, agora terá outras
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desafios enfrentados durante a pandemia pode 
perceber que ao invés de ficar dependente das 
OTAs e pagar até 30% de comissão sobre uma 
reserva, talvez valha a pena investir em um 
motor de reserva no próprio site. E em momentos 
difíceis, que exigem soluções criativas, a 
hotelaria tradicional em vez de se preocupar 
em eleger outros “inimigos”, pode perceber que 
poderia eleger “aliados” e ser parte ativa das 
inovações do mercado cada vez mais dinâmico. 
O termo short term rental (aluguel por curto 
prazo) até pouco tempo atrás ainda era pouco 
usado na hotelaria nacional, principalmente 
a independente. A maneira antiga de vender 
e promover os meios de hospedagem mudou. 
O mundo hoje está nas pontas dos dedos de 
todos os consumidores, literalmente. E quem 
está se inserindo nesse segmento chega 
com muita tecnologia e com cada vez mais 
possibilidades para atender a demanda dos 
“novos” hóspedes. Nomes como Xtay, Charlie, 
Housi e Nomah são algumas das startups que 
estão crescendo com o conceito de locação de 
residencial com serviços hoteleiros.  

Tendência no mercado
Para Orlando de Souza, Presidente executivo 

do FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil, o short term rental já é uma forte 
tendência no mercado. “Desde o advento de 

plataformas como AirBnb esse modelo vem 
ganhando espaço. O mercado, em todos os 
setores da economia, se desenvolve e novos 
formatos sempre surgem. Não é diferente no 
setor dos meios de hospedagem. No Brasil, 
e mais especificamente em São Paulo, esse 
modelo já tem despertado certo interesse 
há algum tempo e, com soluções nacionais 
estruturadas, principalmente pelo setor dos 
desenvolvedores imobiliários. Claro que os 
empreendedores hoteleiros e, em especial as 
redes hoteleiras que aportam sempre grandes 
inovações em seus formatos, têm que estar 
atentos a essa e outras soluções inovadoras. 
Incorporar ou não inovações são decisões de 
cada empresa em seus planos estratégicos de 
desenvolvimento”, avalia Souza.

Sobre o fato das startups atuarem num 
nicho de mercado bem próximo a hotelaria 
convencional, Souza acredita que: “Muito 
embora o short term rental atue, de alguma 
forma, no setor de hospedagem, não nos 
parece uma concorrência direta. Pelo menos 
no setor da hotelaria de negócios, pois 
pretende um público muito mais interessado 
num modelo de residência, ainda que por 
curta temporada, e não na hospedagem 
hoteleira com “full service provided”. Claro 
que há que se observar o desenvolvimento 
desse formato. Muito importante que haja 
alguma forma de regulamentação pois, não 
poderá ser um franco atirador, sem nenhuma 
regulamentação para concorrer com o formato 
hoteleiro tradicional, esse sim super regulado, 
com encargos e tributos bastante pesados”, 
concluiu Souza.

Busca de redução de custos
O Consultor José Ernesto Marino Neto, 

Fundador e CEO da BSH Internacional, admite 
que o mercado corporativo pouco deve ser 
afetado por essa concorrência. “Em tese esse 
modelo cria concorrência para o segmento 
de lazer, mas não devemos nos esquecer que 
a busca de redução de custos deve ser uma 
obsessão de todo bom operador. Como dizem, 
unha e custos devem ser cortados sempre. 
E a tecnologia é um forte impulsionador de 

Orlando de Souza: “Muito embora o short term rental 
atue, de alguma forma, no setor de hospedagem, não 

nos parece uma concorrência direta”
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inovação e corte de custos”, diz Marino Neto. 
Ele faz uma reflexão que o livre mercado tem 
a beleza de permitir que as imperfeições 
sejam corrigidas por novas iniciativas. “É mais 
ou menos como a natureza: a adaptação de 
espécies, tornados, maremotos e calmarias 
são frutos da acomodação da natureza de 
acordo com seu processo evolutivo. Portanto, o 
que ocorre no short term rental é uma tentativa 
de correção de imperfeição. As empresas 
hoteleiras acostumaram-se a gerir ativos com 
muita gordura na operação e desprezam, via de 
regra, as hospedagens de longa permanência. 
Geralmente também desprezam a prestação 
de serviços a residentes. Então surgem novos 
players para atuar nos segmentos disponíveis. 
Ao mesmo tempo é bom de se lembrar que, 
como na natureza, há parasitas. Ou seja, é 
possível observar operações de empresas 
que alugam apartamentos fora do pool, 
beneficiando-se dos serviços providos pelo 
Pool Hoteleiro. Como na natureza, quando o 
parasita mata o hospedeiro, ele também tende 
a morrer. Será interessante observar quais 
modelos sobreviverão. É possível que o short 

Residenciais com serviço hoteleiro
Pedro Cypriano, Managing Partner da empresa 

de consultoria hoteleira HotelInvest, entende 
que esse modelo de negócio proposto pelo 
short term rental atende tanto a demandas por 
estadias mais longas como por períodos curtos. 
“E se um novo empreendimento, com preços 
supostamente mais competitivos e com estrutura 
nova, chegará a potenciais hóspedes por canais 
de distribuição tradicionais em hotelaria, como 
as OTAs, a competição com o hotel, ainda que 
parcial, é inevitável”, pontua Cypriano. 

Para ele, não há dúvidas que o interesse por 
administrar residenciais com serviço hoteleiro 
vem crescendo no Brasil, não apenas pelas 
startups como pelas próprias redes hoteleiras. 
E uma das razões apontadas por ele é do 
interesse pelo negócio. “O potencial construtivo 
em São Paulo representa uma oportunidade 
clara de desenvolvimento para imóveis não 

term rental seja mais um modelo de negócios 
a disposição de investidores imobiliários. Só o 
tempo irá dizer quem irá sobreviver”, destacou.

José Ernesto Marino Neto: “As empresas 
hoteleiras acostumaram-se a gerir ativos com 
muita gordura na operação e desprezam, via de 
regra, as hospedagens de longa permanência”

Pedro Cypriano: “O potencial construtivo em 
São Paulo representa uma oportunidade 
clara de desenvolvimento para imóveis não 

residenciais com serviços hoteleiros”
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residenciais com serviços hoteleiros, sem 
exigência de diversos apartamentos para uma 
escala mínima que viabilize o negócio. Diante 
do momento difícil para a hotelaria no País, é 
natural que sejam pensados usos alternativos 
para parte dos hotéis, especialmente àqueles 
com vocação residencial. No entanto, esse 
movimento não é aplicável a todo e qualquer 
hotel, mas sim àqueles com estrutura, 
localização e demanda para esse novo 
posicionamento de mercado. E vencido esse 
primeiro obstáculo, depois é preciso da 
aprovação dos proprietários para concretizar 
as tais conversões, o que em um setor dominado 
por condo-hotéis decididamente não é nada 
simples”, alerta Cypriano.

Ajuste na hotelaria
Esse modelo de negócio de residencial com 

serviços hoteleiros que ganhou força na capital 
paulista, também pode ser observado em 
algumas outras capitais, como Belo Horizonte. 
“Já existem prospecções em curso através 
de gestores imobiliários que juntam o ativo 
imobiliário potencial a tecnologia embarcada 
das soluções ofertadas pelas Startups. Este 

match ainda não aconteceu em um primeiro 
empreendimento (embora alguns já tenham se 
transformado em Homestays). É certo que, após 
o primeiro aderir a solução que alguns outros 
se somem conforme suas características”, 
avalia o Consultor hoteleiro Maarten Van 
Sluys.  Ele acredita que os empreendimentos 
que passarem pela transformação (após a 
correta análise técnica de sua vocação para 
o novo modelo) seguramente não retornarão 
à atividade hoteleira clássica. “Entendo que 
demanda hoteleira corporativa mesmo após 
ingressarmos no “Futuro Normal” não retornará 
a índices anteriores logo a oferta hoteleira 
precisará sofrer este ajuste espontâneo. Mas é 
muito importante compreender a necessidade 
de investimento financeiro inicial para a nova 
formatação. Não poderá acontecer uma 
conversão sem adaptações devidas para 
necessidades de moradores sejam eles de 
curta, média ou longa permanências. Estas 
exigências não são simples e demandarão 
expertises adicionais”, assegura Van Sluys.   

Arcabouço jurídico
Com que base jurídica é amparado esse 

novo modelo de negócio. Quem explica é a 
Advogada Márcia Rezeke, Sócia no escritório 
Rezeke & Azzi Advogados. “Em São Paulo, 
por exemplo, não há na legislação de uso e 
ocupação do solo a categoria residencial com 
serviços. O que existe é a categoria residencial 
(R) e não residencial (NR).Na categoria NR é 
possível a aprovação do empreendimento 
como apart-hotel ou similar (NR1-12), o que 
permite a utilização para uso residencial, 
como para meio de hospedagem, em ambos 
os casos com serviços disponibilizados, dada 
a natureza híbrida do apart-hotel. Ocorre que 
nessa categoria (NR1-12) o IPTU terá alíquota 
50% maior do que aquela cobrada em um 
imóvel residencial, o mesmo correndo com as 
contas de consumo que serão mais elevadas. 
Por outro lado, considerando a natureza 
híbrida do apart-hotel a Ordem Interna SF/
SUREM n. 01, de 15.01.2021 da Prefeitura de 
São Paulo levou em consideração que em 
um de apart-hotel podem efetivamente ter 
condôminos que residam no empreendimento. 

Maarten Van Sluys: “Já existem muitas 
prospecções de hotéis em Belo Horizonte 

para aderir a esse modelo de gestão”
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Com isso, possibilita que nessa hipótese seja 
possível solicitar a redução da alíquota de 1,5% 
para 1%, mediante solicitação do interessado, 
conforme requisitos estabelecidos em referida 
Ordem Interna. Ainda com relação à forma de 
aprovação do empreendimento, tal fato poderá 
impactar no financiamento que eventualmente 
venha a ser contratado pelo comprador. Um 
empreendimento aprovado como NR, ainda 
que o apartamento seja utilizado para moradia, 
as regras aplicáveis pelo agente financiador 
serão aquelas atribuídas aos imóveis não 
residenciais”, explica a Advogada Márcia.

Ela lembra que em relação à locação 
diária não se pode perder de vista que a Lei n. 
8245/91 (Lei de Locação) prevê que a locação 
por temporada pode ser celebrada de um a 
90 dias. “Desse modo não me parece que haja 
impedimento legal para esse tipo de locação. 
É importante não confundir prazo de locação 
com prazo para retomada do imóvel. Isso 
porque a legislação locatícia não prevê prazo 
mínimo nem máximo para a locação. O que 
ela prevê é o prazo mínimo para o exercício da 
retomada por denúncia vazia, ou seja, aquela 
que independe de justificativa, que é de 30 
meses”, explica Márcia.

E para quem deseja investir nessa modalidade 
de negócio, a advogada Márcia deixa uma dica 
valiosa: “Os investidores deverão analisar com 
cautela a documentação, a fim de verificar qual 
tipo de imóvel propriamente estão adquirindo. 
Devem procurar se informar sobre as diferenças, 
sob o aspecto jurídico, de um empreendimento 
residencial (com serviços) e um apart-hotel que 
dada sua natureza tem serviços, mas que pode 
ter unidades deferidas ao uso residencial. Esse 
tipo de avaliação evitará que o investidor seja 
levado a uma aquisição calcada em expressões 
comumente utilizadas no mercado, mas que não 
encontram aderência na legislação. Para mim, 
bom negócio passa por aquele realizado após 
uma serena avaliação do investidor quanto à 
localização, preço do metro quadrado, custo de 
decoração e de manutenção, e valor potencial 
de locação. Como todo investimento, existem 
riscos envolvidos que passam por vacância e 
superoferta, e que devem ser considerados; o 
que não existem são milagres”, concluiu Márcia.

Oportunidades mercadológicas
E de olho nas oportunidades apresentadas 

pelo mercado, algumas tradicionais 
administradoras hoteleiras já começam a 
atuar nesse segmento de residencial com 
serviços hoteleiros, como a AHI – Atlantica 
Hotels International. Ela lançou ano passado 
a Atlantica Residences e oferece um produto 
totalmente disruptivo, focado em residencial 
com serviços disponibilizados através de 
uma plataforma digital única e exclusiva. 

Márcia Rezeke: “Na cidade de São Paulo não há na 
legislação de uso e ocupação do solo a categoria 

residencial com serviços”

A Atlantica Hotels transformou o antigo Quality Suites 
Bela Cintra no Bela Cintra Stay by Atlantica Residences
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Para o investidor que aposta em estúdios 
para locação, a AHI oferece uma solução 
completa, desde a conceituação, decoração, 
operação, até a comercialização da unidade. 
O locatário poderá optar por sua estada, 
seja ela por temporada ou por períodos mais 
curtos, com todo o conforto de uma residência 
e a segurança de um condomínio, somados à 
expertise de gestão da companhia. Os imóveis 
administrados pela Atlantica Residences são 
100% equipados e decorados e estão localizados 
em condomínios em regiões premium de São 
Paulo, como a Vila Mariana, Vila Clementino, 
Ipiranga, Vila Olímpia e a Berrini.

Os consumidores, por sua vez, possuem acesso 
a um aplicativo que funciona como central de 
atendimento 24 horas. Isso permite fazer reservas, 
check-in e check-out, acessar o apartamento, 
solicitar atendimento remoto, solicitar serviços 
pay-per-use, além de fornecer informações 
e recomendações de serviços na região. São 
oferecidos, ainda, roupa de cama e banho e kit de 
higiene (amenidades). Além dessas características, 
os estúdios administrados pela Atlantica Residences 
oferecem uma estrutura de mini-cozinha em todas 
as suas unidades. O serviço de limpeza pode 
estar incluído no valor da diária, dependendo da 
característica do empreendimento.

O custo de locação varia e leva em conta 
vários fatores, como localização e duração da 

Gestão e locação de imóveis
Outra administradora hoteleira que aposta 

em uma tendência mundial das experiências 
de hospedagem é a ICH Administração de 
Hotéis, detentora das marcas Intercity Hotels 
e Yoo2. A empresa anunciou recentemente 
ao mercado o seu novo braço operacional, a 
marca Cityhome by Intercity Hotels. Que foi 
concebida para gerir locações de curta, média 
e longa temporada de imóveis. A plataforma 
começa a operar no primeiro semestre de 2022 
e já conta com projetos em Porto Alegre (RS), 
Gramado (RS). A Cityhome será responsável 
pela gestão completa do imóvel, incluindo 
consultoria de design e decoração e realização 
de fotos profissionais do imóvel para o set up 
inicial. Isso inclui também a comercialização 
através de um time próprio e distribuição em 
plataformas de venda B2C e B2B; manutenção 
preventiva e corretiva durante toda parceria 
com os proprietários. Somado a isso, está 

estadia. A locação pelo cliente final acontece 
via aplicativo, website da Atlantica que 
também faz a intermediação da distribuição 
desses apartamentos em outros canais de 
distribuição, como: sites imobiliários, agências 
de viagens físicas e virtuais (como Booking.
com, Expedia etc), além da distribuição direta 
para clientes e agências corporativas.

Perspectivas do Bav Residenz que será entregue no final do ano na cidade de Gramado (RS)
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também serviços on demand e tecnologia 
embarcada em toda jornada do locatário, 
como check-in e check-out com acesso 
seguro ao apartamento. Aos proprietários será 
disponibilizado um ambiente exclusivo para 
acompanhamento detalhado da performance 
do seu ativo e ainda a vantagem de tarifas 
especiais nos hotéis do grupo de Norte a Sul 
do País. “É o conceito de anfitrião profissional 
agregado a uma forte automação à jornada 
do cliente, facilitando o processo de check-in 
e check-out e acesso ao imóvel, e prestando 
atendimento 24/7 ao locatário. Além de 
operacionalizar a locação e cuidar dos imóveis 
administrados, no quesito vendas, vamos sair 
do trivial oferecendo os imóveis nas maiores 
agências e operadoras de turismo do país e 
nos sites tradicionais de venda”, afirma Sergio 
Bueno, Diretor de desenvolvimento da ICH, 
também responsável pela nova marca.

Entre os empreendimentos já confirmados 
que contarão com os serviços da Cityhome estão 
o Bav Residenz com a Urbinc Empreendimentos, 
que será entregue em março de 2022, na cidade 
de Gramado (RS); o Go Rio Branco em parceria 
com a Melnick Even, com previsão de entrega 
para 2023, em Porto Alegre (RS).

Moradia por assinatura
Diante do potencial construtivo da capital 

paulista a Construtora Vitacon criou em 2018 
a startaup Housi que através de um aplicativo 
é possível fazer a assinatura de uma moradia. 
Essa plataforma de moradia planejada alia 
o conceito on demand, que traz uma nova 
visão ao mercado, integrando serviços, 
proporcionando experiências e vivência em 
comunidade. A Housi se apresenta como uma 
solução de moradia capaz de atender todo o 
Brasil, nas diversas configurações de produto, 
devido ao market place da plataforma. A 
empresa assegura que essa é uma alternativa 
ao modelo tradicional de gestão de locação 
para os investidores imobiliários, que podem 
contar com uma gestão patrimonial mais 
eficiente, proporcionando mais rentabilidade 
e tranquilidade. Para os usuários, essa solução 
desburocratiza o aluguel de um imóvel e 

o processo de gestão de um imóvel pelo 
investidor. Seu propósito, de reinventar a forma 
como as pessoas vivem, integra serviços e 
experiências que vão além do tradicional 
aluguel, oferecendo liberdade de morar pelo 
tempo que quiser com a facilidade de um 
clique, benefícios com parceiros e vivências 
em comunidade. No ano passado, a gestora de 
venture capital Redpoint eventures aportou R$ 
50 milhões no negócio, o que lhe rendeu uma 
fatia de 16,7% no capital — ou seja, a empresa foi 
avaliada em quase R$ 300 milhões. Com isso, a 
meta da Housi é ampliar o total de ativos sob 
gestão de R$ 10 bilhões para patamar superior 
a R$ 30 bilhões até o fim desse ano.

Outra grande construtora e incorporadora 

Perspectivas da fachada Moov Estação Brás, o primeiro 
ativo da Gafisa com a Nomah



74

interliga proprietários e hóspedes, provendo 
maneiras inteligentes e atuais de hospedagem 
para lazer ou trabalho. Graças ao conceito 
“as a service” de hospitalidade, que está em 
crescimento, o público tem procurado opções 
mais práticas de se hospedar conforme evolui 
seu estilo de vida e busca no universo digital 
alternativas que otimizem esse processo. 

Três empresas compõem a Xtay: MyBlend, 
especialista em soluções arquitetônicas e 
de design de interiores, Sanctuary Venture 
Studio, 1º venture studio do Brasil direcionada 
para tecnologias para Real Estate e internet 
das coisas, e a Atrio Hotel Management. 
Essa é uma das maiores administradoras 
hoteleiras do Brasil com mais de 60 hotéis em 
operação, somando mais de 8.4 mil quartos 
e administrando R$2,1 bilhões em ativos e há 
mais de 30 anos no mercado. 

De acordo com Paulo Roberto Caputo, CEO 
da Xtay, estas empresas combinam um amplo 
know-how em campos complementares 
e direcionados para o que o consumidor 
busca quando vai se hospedar. Além disso, 
as opções oferecidas pela Xtay atendem de 
forma completa incorporadoras e investidores 
que desejam colocar imóveis para locação. Já 
Rony Stefano, Presidente do Conselho da nova 
empresa, destaca o conceito techospitality – 
Tecnologia para Hospitalidade - desenvolvido 
pela Sanctuary. Ele compreende uma 

paulista que também objetiva ampliar o core 
business no segmento é a Gafisa através da 
plataforma imobiliária, por meio do Viver 
Bem by Gafisa. O objetivo é oferecendo ativos 
que atendam às diferentes necessidades de 
consumidores e investidores, como o de venda 
e compra, administração de condomínios, 
decoração e reformas e vários outros serviços 
relativos ao imóvel, por exemplo o aluguel 
de curta, média e longa temporada. Para 
viabilizar este novo pilar do negócio, a Gafisa 
firmou uma parceria com a startup Nomah, que 
oferece apartamentos residenciais mobiliados, 
confortáveis e com locação flexível - de um 
dia, semanas ou meses - para quem quer ficar 
ou morar, a fim de ofertar soluções completas 
a investidores imobiliários, potencializando a 
rentabilidade desses ativos residenciais. 

O primeiro ativo incorporado e construído 
pela Gafisa em parceria com a Nomah é o 
Moov Estação Brás que terá 542 unidades 
distribuídas em duas torres, mais uma loja. 
O projeto foi lançado e opera com sucesso. 
A ideia é que a startup cuide desde a gestão 
de contas e manutenção dos apartamentos, 
até os contratos das locações flexíveis, 
trazendo tecnologia e eficiência para todas 
as unidades locadas. Em operação há quatro 
anos, recentemente, a startup recebeu um 
aporte de R$ 50 milhões da Loft e anunciou o 
rebranding, mudando o nome de Uotel para 
Nomah. A parceria com a Gafisa é a primeira 
pós-reposicionamento da startup, marcando 
o novo momento da startup. 

Hospedagem inteligente

Outra empresa que surgiu com força total 
no mercado de gestão de locações de longa e 
curta temporada é a Xtay. Ela inovou no mercado 
brasileiro como a primeira plataforma que 
conecta investidores e hóspedes de forma 100% 
contactless. Todos os serviços oferecidos aos 
hóspedes são viabilizados pelo site ou no app  
www.xtay.com.br  que coordena a demanda 
por locações que são distribuídas entre os 
investidores participantes. Com a proposta de 
expandir o segmento, a Xtay é uma empresa 
de soluções que gerencia propriedades e 

Paulo Roberto Caputo: “Nossas empresas combinam 
um amplo know-how em campos complementares e 
direcionados para o que o consumidor busca quando 

vai se hospedar”
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Charlie cresce no mercado
E para a hotelaria convencional que ainda 

não conhece o Charlie, é bom ficar atenta. Essa 
startup nasceu em julho do ano passado como 
resultado de 13 anos de experiência no mercado 
imobiliário e hoteleiro em São Paulo. Tem 
como objetivo unir o melhor dos dois mundos: 
hotel e residencial, oferecendo aos clientes 
o conforto de casa com as comodidades da 
hotelaria. Iniciou no mercado de conversão 
de hotéis quando assumiu o antigo Mercure 
Paulista. Recentemente assumiu a gestão 
do complexo Newciti Executive & Residence, 
operado anteriormente pela Atlantica Hotels 
International com a bandeira Ramada. 
Localizado no Itaim Bibi, um dos bairros 
mais valorizados e prestigiados da cidade, o 
empreendimento passou a se chamar NewCiti 
Itaim by Charlie. Possui um público bem amplo, 
como turistas, clientes corporativos, moradia 
temporária ou até fixa, oferecendo também 
a conveniência de facilidades e serviços sob 
demanda com padrão hoteleiro a todos os 
condôminos do empreendimento.

Nesse novo formato, os proprietários 
investidores de apartamentos do antigo 
Ramada Hotel & Suites Itaim Bibi optaram por 
ter o Charlie administrando, além do prédio, as 
suas unidades, contando com o gerenciamento 
de toda a operação, da reforma e manutenção 
à locação, acompanhando dados analíticos do 
imóvel e, claro, aumentando sua rentabilidade. 
Para garantir a cobertura de todo o processo, 
o Charlie ainda realiza o anúncio dos imóveis 
nas principais plataformas de locação, como 

Booking, Airbnb e Expedia, além do próprio 
site e aplicativo Charlie, que não tem nenhum 
custo adicional ao proprietário. Os hóspedes e 
moradores dessas unidades contam com uma 
experiência de estadia numa solução de locação 
moderna, flexível e prática, além de serviços e 
atendimento personalizados. “Nosso propósito 
é reimaginar o ecossistema da hospitalidade, 
mesclando as praticidades do hotel com o 
conforto de casa, oferecendo uma experiência 
de estadia e serviços sob demanda para curta, 
média e longa duração. O Charlie cuida do 
imóvel do proprietário investidor com uma 
equipe focada em manter o ativo impecável e 
rentável, reduzindo os custos e maximizando a 
receita do nosso cliente”, explica Allan Sztokfisz, 
CEO do Charlie.

combinação exclusiva de gestão de serviços 
com equipamentos e softwares específicos 
com internet das coisas de última geração, 
fechaduras inteligentes sofisticadas, 
reconhecimento facial, controles de acessos, 
aplicativos de check-in, precificação 
automática, big data aplicado, sistema de 
notas fiscais e gestor de canais. Somado a 
isso está um motor de reservas e PMS, tudo de 
forma inteligente e extremamente sofisticada 
do ponto de vista de implementação, 
manutenção e operação.

O NewCiti Itaim by Charlie está localizado num dos bairros 
mais valorizados e prestigiados da capital paulista
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Desafios dos hotéis para a adequação completa à LGPD
O primeiro desafio a ser vencido pelos empresários da área hoteleira é com relação ao entendimento 

da importância e da abrangência da LGPD que chegou para ficar

A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei N° 13.709/2018) é uma nova Lei, que 
foi sancionada no Brasil em 2018 e passou a viger 
em 2020. Ela trata basicamente da proteção dos 
dados pessoais dos cidadãos, não coibindo que 
eles possam ser tratados (por tratamento de dados 
entende-se toda e qualquer ação realizada com 
dados pessoais), mas estabelecendo orientações 
e limites para que tais tratamentos de dados 
pessoais possam ser realizados. Por dado pessoal 
entende-se não apenas aqueles presentes em 
documentos oficiais, mas sim toda a informação 
relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável. Desta forma, perfis psicológicos são 
dados pessoais, bem como convicções religiosas 
pertencentes a um determinado cidadão.

A Lei se aplica a toda e qualquer operação 
de tratamento realizada por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
independentemente do meio (on-line ou off-line), 
do país de sua sede ou do país onde estejam 
localizados os dados. A Lei também não especifica 
o tipo de mídia na qual o tratamento é realizado, 
abrangendo então tratamentos realizados nas 
mídias físicas (papel) e eletrônica. 

Para que dados pessoais possam ser tratados, 
o Controlador (como é conhecida a pessoa natural 
ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
compete tomar as principais decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais e por definir a 
finalidade deste tratamento) deverá relacionar 
os tratamentos de dados realizados com às 

A empresa que recolhe os dados dos clientes tem a obrigação legal de guardá-los com segurança 
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hipóteses legais definidas na Lei que facultam tais 
tipos de tratamentos.  

Além disso, para que os dados pessoais possam 
ser tratados com o devido rigor exigido pela Lei, 
deverão ser respeitados os direitos dos titulares 
de dados pessoais (a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento), bem como 
os princípios legais definidos pela LGPD.

Desafios a serem enfrentados
Muitos são os desafios a serem enfrentados 

pelo setor hoteleiro. Na verdade, não apenas pelo 
setor hoteleiro, mas por todo o trade turístico, que 
deverá se adequar da mesma forma aos requisitos 
legais da LGPD, em função do grande volume de 
dados pessoais que tratam dos seus clientes.  No 
caso específico dos hotéis, o primeiro desafio a 
ser vencido pelos empresários da área hoteleira 
é com relação ao entendimento da importância 
e da abrangência da LGPD, uma vez que se trata 

de uma Lei multidisciplinar, que aborda assuntos 
jurídicos, técnicos e técnico-jurídicos. “Este 
caráter multidisciplinar da Lei confere grandes 
dificuldades para as empresas em geral (incluindo 
os hotéis) no momento da realização das análises 

Josmar Lenine Giovannini Junior: “Hotéis que não se 
adequarem aos requisitos legais da LGPD poderão 
correr o risco de diminuir o interesse dos seus clientes 

pela escolha dos seus empreendimentos”
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internas necessárias a fim de serem identificadas 
as inconsistências presentes nas suas atuais 
operações segundo os requisitos legais da Lei, para 
que possam ser então devidamente corrigidas. Para 
que tais análises sejam completas, é mandatório 
e fundamental que conhecimentos específicos 
em diversas áreas sejam aplicados já na fase 
de mapeamento dos dados pessoais tratados, 
incluindo, mas não se limitando, às seguintes: 
gestão de controles internos, compliance, gestão 
de riscos, governança de dados pessoais, TI, 
segurança da informação, gestão documental, 
direito, direito digital e administração de negócios”, 
explica Josmar Lenine Giovannini Jr., Presidente 
fundador da Conformidados Treinamento, 
Educação e Consultoria.

Diferentes Leis de proteção de dados pessoais 
e privacidade têm sido aplicadas em diferentes 
partes do mundo, conferindo maior segurança 
para os titulares de dados pessoais (como são 
conhecidos os cidadãos que são donos dos seus 
dados pessoais), os quais já se acostumaram com 
o rigor no tratamento dos seus dados pessoais 
na prestação de outros serviços, e não estarão 
dispostos a renunciar à segurança conferida 
para a privacidade dos seus dados pessoais 
legalmente assegurada. Assim, os hotéis no Brasil 
que não se adequarem aos requisitos legais 

da LGPD poderão correr o risco de diminuir o 
interesse dos seus clientes pela escolha dos seus 
estabelecimentos, em detrimento a outros que 
ofereçam tais garantias para os seus hóspedes. Tal 
questão é também fundamental de ser levada em 
consideração pelo setor hoteleiro como motivadora 
para a realização das necessárias adequações 
visando a conformidade legal. “Uma vez entendida 
a importância e a abrangência da Lei, os hotéis 
deverão entender claramente o que deverão fazer 
e como deverão fazer para se adequarem, de 
maneira completa, aos requisitos legais da LGPD. 
Este entendimento é fundamental de ser adquirido, 
a fim de que possam ser buscados os recursos 
necessários para as devidas adequações, de acordo 
com os modelos de negócio individuais de cada 
hotel. Importante lembrar que cada hotel é único na 
maneira como trata dados pessoais, e como único 
deve ser adequado aos requisitos legais da LGPD”, 
destaca Giovannini Jr.

A partir deste entendimento, resta aos hotéis 
entender que precisarão se manter adequados aos 
requisitos legais da LGPD, uma vez que o processo 
de adequação não pode ser considerado como 
detentor de um fim. Isso porque a manutenção 
dos registros de tratamentos de dados pessoais 
atualizados deve fazer parte da agenda da 
administração do hotel, pois, a Lei exige que todas 
as empresas que realizem o tratamento de dados 
possuam os devidos registros dos respectivos 
tratamentos que realizem, os quais deverão estar 
sempre atualizados. E, neste sentido, as empresas 
(incluindo os hotéis, claro), deverão manter e 
assegurar que os registros de dados pessoais 
tratados sejam sempre adequados e estejam 
sempre atualizados. Para isso, monitoramentos 
constantes devem ser realizados em todos os 
processos internos que tratam dados pessoais.

Desafio para todas as empresas, inclusive 
para os hotéis: Entendimento da necessidade de 
adequação; do que fazer para a devida adequação; 
de como fazer a devida adequação e de como 
manter a empresa adequada. Vencidas as questões 
do entendimento da necessidade da adequação 
completa e da pluralidade da Lei, não podemos 
enxergar o setor hoteleiro da mesma forma que 
enxergamos qualquer outro setor do mercado no 
tocante ao tratamento de dados pessoais, pelo 
fato do enorme volume de dados pessoais tratados 

Muitos dados pessoais dos clientes são captados 
através de sites
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e da grande quantidade de sistemas e players 
envolvidos no processo de hospedagem. Foi-se 
o tempo (felizmente, diga-se de passagem) em 
que as reservas para hospedagens eram feitas via 
telefone, diretamente para a recepção do hotel. 
Hoje, o futuro hóspede, ao decidir por realizar uma 
viagem e escolher um hotel, tem ao seu dispor uma 
gama variada de serviços digitas para proporcionar 
que sejam realizadas pesquisas, comparações, 
reservas e até mesmo pagamentos.

A questão é que dados pessoais são 
compartilhados por esta grande variedade de 
meios digitais e provedores de serviços, o que 
deve ser encarado com muita atenção e cuidado 
pelos responsáveis pelos respectivos tratamentos 
dos dados pessoais, forçando-os a desenvolver 
uma visão global do problema de segurança da 
informação, bem como a desenvolver estratégias, 
políticas, normas, procedimentos, processos e 
proteções para todas as formas de tratamentos de 
dados pessoais que realizem. 

Responsabilidades dos hotéis quanto ao 
tratamento de dados pessoais

Os hotéis, no papel de Controladores de dados, 
possuem uma série de responsabilidades quanto 
aos dados pessoais que tratam, incluindo, mas não 
se limitando, as seguintes:

• Entendimento de todos os tipos de dados 
pessoais que tratam;

• Realização do tratamento mínimo 
necessário dos dados pessoais;

• Limitação do acesso aos dados pessoais 
que tratam apenas aos colaboradores envolvidos 
com os processos internos nos quais eles são 
necessários; 

• Entendimento profundo e respeito do ciclo 
de vida dos dados pessoais internamente aos 
hotéis, desde o momento em que o dado pessoal é 
coletado até o momento em que é descartado; 

• Entendimento dos riscos trazidos para os 
hóspedes relacionados à ocorrência de episódios 
de violação de segurança que comprometam a 
segurança dos dados pessoais tratados;

• Respeito a todos os direitos conferidos pela 
Lei aos hóspedes;

• Respeito aos princípios legais na operação 
interna do hotel com dados pessoais;

• Implementação de medidas técnicas e 
administrativas visando garantir a segurança dos 

dados que trata, respeitando o modelo de negócios 
e as necessidades internas de cada processo 
interno que realiza o tratamento de dados pessoais;

• Garantia da escolha de parceiros de 
negócio e prestadores de serviço que possuam 
grau de maturidade adequado com relação aos 
dados pessoais compartilhados pelo hotel.

• Entendimento das responsabilidades 
relativas às prestações de contas relativas aos 
tratamentos realizados com dados pessoais;

• Realização dos tratamentos de dados 
pessoais mantendo a devida transparência e 
segurança que o titular dele espera.

Tais responsabilidades conferidas pelo texto 
legal ao Controlador incluem adequações jurídicas 
necessárias à conformidade Legal. Como exemplo, 
podemos mencionar a definição das hipóteses 
legais para os tratamentos de dados pessoais, 
de acordo com as finalidades para as quais são 
realizados tais tratamentos. “É de fundamental 
importância que se entendam claramente as 
finalidades e os tipos de tratamentos de dados 
pessoais realizados, a fim de se determinarem as 
hipóteses legais mais adequadas que habilitam tais 
tratamentos e, após análises detalhadas dos riscos 
envolvidos com cada uma das hipóteses elencadas, 
levando em consideração os tratamentos de dados 
pessoais realizados bem como com as estratégias 
dos Controladores de dados de acordo com os 
seus modelos de negócio e necessidades internas, 
apontar a base legal definitiva para os tratamentos 
de dados realizados por eles. 

Para isso, é essencial que um mapeamento de 
dados pessoais completo tenha sido realizado, 
levando em consideração todas as fases do 
ciclo de vida dos dados pessoais (ou seja, 
considerando as etapas de coleta, tratamento, 
compartilhamento, armazenamento e descarte 
dos dados pessoais)”, explica Ricardo Weberman, 
Sócio do escritório Garcia, Soares de Melo e 
Weberman Advogados Associados. 

Trilha da reserva no hotel escolhido
Como já observado anteriormente, a trilha 

a ser seguida pelo hóspede para a escolha do 
seu hotel bem como para a realização da sua 
reserva pode contar com uma série de sistemas e 
players envolvidos, o que exige inclusive atenção e 
gerenciamento do hotel, a fim de que possa atrair a 
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atenção dos seus futuros hóspedes. É claro que estes 
sistemas de reservas não são os únicos existentes 
e, dependendo do modelo de negócios dos hotéis, 
parte dos sistemas aqui descritos podem não ser 
utilizados. Mas o interessante na nossa análise é 
o fato de estressarmos o caso mais desafiador, 
ou seja, aquele que envolve o maior número de 
conexões, sistemas e empresas intermediárias, 
relacionadas ao mesmo procedimento visualizado 
pelo Titular dos Dados Pessoais.

Ao navegar por uma das OTA´s - Agências de 
Turismo On-line através de um computador, tablet 
ou smartphone, o hóspede se depara com as ofertas, 
descrições, diferenciais e avaliações diversas feitas 
pelos hóspedes que já se hospedaram nos hotéis 
presentes no destino escolhido. Ao selecionar o 
hotel desejado, fornece os seus dados pessoais 
solicitados para a realização da sua reserva. 

Tais dados têm como destino o hotel 
selecionado e, até chegar nele, trafegam por 
sistemas intermediários, fornecidos por diferentes 
empresas, que são responsáveis pela organização e 
gerência das ofertas feitas pelos hotéis ao mercado, 
atualizando o inventário do hotel nos diferentes tipos 
de canais de venda utilizados pelo hotel -   (“Channel 
Managers” - CM), além de sistemas centrais de 
reservas (“Central Reservation System – CRS) que 

são responsáveis pela “tradução”, “organização” 
e “distribuição” organizada e eficaz das reservas 
dentro do sistema de gestão hoteleiro, conhecido 
como sistemas de gestão de propriedade (tradução 
do nome em inglês “Property Management System” 
- PMS), este último já dentro do hotel (o qual é 
também fornecido por uma empresa do mercado), 
responsável pelo monitoramento e controle 
automatizado das ações internas dos hotéis.

Note que neste caminho, diferentes players 
tiveram acesso aos dados pessoais enviados pelos 
titulares de dados pessoais (futuros hóspedes) do 
hotel selecionado. Além destas ferramentas, existem 
aquelas que são associadas aos sites dos hotéis, a 
fim de receberem as reservas feitas pelos próprios 
titulares de dados pessoais (futuros hóspedes) 
diretamente no site do hotel, conhecidas como 
“motores de reserva”. Além delas e por fim, existem 
ainda ferramentas operadas pelas agências de 
turismo, operadoras e empresas para viabilizar as 
reservas nos hotéis, conhecidas como sistemas de 
distribuição global (em inglês conhecidas como 
“Global Distribution Systems”, os “GDS”).

A figura abaixo ilustra a diversidade de 
ferramentas, aplicações e sistemas utilizadas nesta 
jornada para a efetivação da reserva dos hóspedes 
nos hotéis.

Ao fazer uma reserva de hospedagem, os dados dos clientes percorrem uma longa trilha
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Já dentro dos limites do hotel, outras aplicações 
(também fornecidas por outras diferentes empresas 
do mercado) são operadas e gerenciadas de forma 
integrada com o sistema de gestão hoteleiro (PMS), 
com funções e responsabilidades diversas, tais como 
dar as boas-vindas do hóspede ao hotel, convidar 
os hóspedes a realizarem os respectivos check-ins 
de forma prévia (web check-in) e realizar pesquisas 
de satisfação tão logo os hóspedes façam os seus 
respectivos check-outs. Importante salientar que, 
tais serviços operam com dados pessoais dos 
hóspedes, provenientes dos próprios bancos de 
dados do hotel, o que deve ser acompanhado de 
perto e com muita atenção. 

As empresas que operam com tais dados 
pessoais em nome do hotel, perante a Lei, podem 
assumir o papel de Operadores de dados, os 
quais, segundo o texto legal, são os agentes 
responsáveis por realizar o tratamento de dados 
em nome do Controlador e conforme a finalidade 
por este delimitada, possuindo responsabilidades 
para a realização dos referidos tratamentos de 
dados pessoais, incluindo, mas não se limitando, 
as seguintes:

• Fornecimento da garantia da segurança dos 
dados pessoais tratados em nome do Controlador;

• Garantia da limitação do tratamento 
dos dados pessoais apenas e de acordo com as 
instruções fornecidas pelo Controlador;

• Respeito a todos os direitos conferidos pela 
Lei aos titulares dos dados pessoais, bem como 
aos princípios legais definidos pela Lei, sendo 
capaz de demonstrar a plena conformidade com 
estes requisitos;

• Cumprimento de todas as obrigações 
legais impostas pela LGPD;

• Adoção de medidas técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais 
tratados;

• Limitar o acesso aos dados pessoais 
tratados em nome do Controlador apenas a 
colaboradores que realmente necessitam dos 
mesmos e;

• Notificar o Controlador imediatamente a 
respeito de qualquer episódio de violação de segurança 
ocorrido com os dados que realiza o tratamento.

A questão é que os dados pessoais dos 
hóspedes são acessados e compartilhados por 
várias empresas e sistemas diferentes, requerendo 
que cuidados especiais sejam tomados tanto 

pelos Controladores quanto pelos Operadores de 
dados pessoais a fim de se evitar a ocorrência de 
episódios de violação de segurança, bem como que 
sejam claramente definidas as responsabilidades e 
funções de cada um nos processos de tratamentos 
de dados pessoais.  

Além disso, é muito importante, no caso da 
existência de episódios de violação de segurança 
em um ecossistema composto por tantas sistemas 
e players diferentes, que os hotéis possam 
comprovar que estão seguindo todos os requisitos 
legais da LGPD, bem como que possuam todos 
os registros referentes aos tratamentos de dados 
pessoais que realizam.

Tratamento de dados pessoais internamente 
ao hotel

Diferentemente do que possa parecer, hotéis 
não tratam apenas dos dados pessoais dos seus 
hóspedes, mas também dos seus colaboradores, 
candidatos a vagas de emprego, passantes, 
participantes de eventos, convidados, novos clientes, 
visitantes, parceiros de negócio, prestadores de 
serviço e fornecedores, o que também deve ser 
feito em consonância com os requisitos legais 
da LGPD. Para exemplificar os conceitos e boas 
práticas de tratamentos de dados pessoais 
realizados no segmento hoteleiro, vamos considerar 
o caso da Rede Vitória Hotéis, do interior de São 
Paulo. A Rede buscou auxílio da Conformidados 
Treinamento, Educação e Consultoria Ltda., 
empresa especializada na prestação de serviços 
de adequação de empresas de diversos segmentos 
aos requisitos legais da LGPD, para realizar o seu 
processo de adequação. Como exemplo, podemos 
citar o departamento de Recursos Humanos da 
Rede. O departamento definiu de forma muito clara 
as finalidades para as realizações dos tratamentos 
de dados pessoais nos cinco processos internos 
que administra, a saber: Processo de recrutamento 
e seleção; processo de admissão e processo 
enquanto colaborador ativo; processo de demissão 
e processo de pós-demissão.

Cada um destes processos foi minunciosamente 
mapeado e analisado, respeitando-se as fases 
do ciclo de vida do dado pessoal em cada um 
deles, a fim de se obter o conhecimento sobre os 
tratamentos de dados pessoais realizados, bem 



82

como se avaliar as eventuais inconsistências (gaps) 
presentes nas operações correntes dos referidos 
processos em relação aos requisitos legais da LGPD. 
“Analisamos simplesmente todos os processos 
internos que realizam algum tipo de tratamento 
de dados pessoais, desde o momento em que o 
dado pessoal entra no processo, até o momento 
que precisa deixá-lo, considerando todos os 
detalhes envolvidos com os tratamentos, o que foi 
fundamental para que as eventuais inconsistências 
específicas presentes na operação corrente dos 
processos pudessem ser apontadas para serem 
então corrigidas. Este trabalho exigiu muito foco, 
imersão e conhecimento profundo do modelo de 
negócios do departamento e do hotel”, lembra 
Marcos Brocchi, Gerente de recursos humanos da 
rede Vitória Hotéis.

Segundo ele, a realidade do departamento de 
RH dentro de um hotel pode ser comparada ao 
departamento de RH de qualquer empresa do 
mercado. Para isso, deve-se respeitar a Legislação 
Trabalhista, agora em harmonia com à LGPD. “Temos 
que tratar dados pessoais que sejam essenciais 
para as nossas atividades internas legalmente 
definidas, e ao se restringir a este amparo legal, lidar 
com o mínimo de dados pessoais possíveis. Não há 
mais espaço para tratar dados que não tenham 
esse amparo. Além disso, temos que respeitar os 
direitos dos titulares de dados pessoais bem como 
resguardar os seus dados de acordo com princípios 
legais, a fim de realizar o tratamento dos seus dados 
de acordo com a conformidade legal exigida”, 
ressalta Brocchi. 

Dependendo do modelo de negócios do hotel, 
vários outros departamentos também realizarão 
tratamentos de dados pessoais específicos e 
relativos às suas operações, muitas vezes de forma 
despercebida, como parte das atividades realizadas 
pelos seus colaboradores internos, ou também 
como parte dos serviços prestados por empresas 
terceirizadas, constituindo um desafio para serem 
mapeados a fim de que se possam ser analisados e 
eventualmente adequados, quando necessário, aos 
requisitos da LGPD.

Dentro da área de operações da Rede Vitória 
Hotéis, foram identificados vários tipos de 
dados pessoais que são tratados dos hóspedes, 
passantes, participantes de eventos, convidados, 
novos clientes, visitantes, parceiros de negócio, 
prestadores de serviço e fornecedores. “Realizamos 
o mapeamento de cada um dos departamentos, 
ou melhor, de cada um dos processos internos que 
realizam o tratamento de dados pessoais em cada 
um deles. Analisamos as finalidades pelas quais 
realizamos o tratamento dos dados pessoais em 
cada uma das fases do ciclo de vida dos dados 
dos nossos hóspedes e clientes, visando evitar que 
qualquer tipo de dado pessoal tratado deixasse de 
ser considerado. O resultado das análises apontou 
a direção e as ações que deverão ser seguidas 
para as necessárias adequações, bem como a 
prioridade do atendimento das mesmas, tanto 
no tocante ao respeito dos direitos dos titulares 
de dados pessoais quanto dos princípios legais e 
das inconsistências específicas de cada processo 

Marcos Brocchi: “Temos que respeitar os direitos dos 
titulares de dados pessoais bem como resguardar 

os seus dados”

Ana Carolina Lopes Murad: “Analisamos 
as finalidades pelas quais realizamos o 
tratamento dos dados pessoais em cada 
uma das fases do ciclo de vida dos dados 

dos nossos hóspedes e clientes”
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analisado”, menciona Ana Carolina Lopes Murad, 
Gerente geral da rede vitória hotéis.  Mas ela 
revela que é um processo longo, que requer foco, 
dedicação e muito conhecimento a respeito dos 
processos internos e necessidades do hotel. Somado 
a isso, estão conhecimentos multidisciplinares 
aplicados nas análises realizadas a fim de iluminar 
as inconsistências a serem sanadas, de modo que 
possa coexistir a necessidade de adequação da Lei 
e a operação.

Diferentes serviços oferecidos por empresas 
terceiras também realizam o tratamento de dados 
pessoais dos hóspedes, mediante o acesso a estes 
dados. É o caso dos serviços de reposição de alimentos 
e bebidas nos frigobares dos apartamentos, como 
também o serviço de lavanderia.  Podemos citar 
também o exemplo de empresas prestadoras de 
serviço de web check-in, que possuem acesso ao 
banco de dados do hotel, o qual é muito rico em 
informações pessoais dos hóspedes. 

Em todos os casos em que empresas terceiras 
tenham acesso aos dados pessoais dos hóspedes, 
é imperativo que as informações acessadas sejam 
utilizadas apenas para a prestação do serviço 
contratado pelo hotel, de acordo com as suas 
orientações e finalidades estabelecidas. “Para que 
todos esses processos e procedimentos sejam 
muito bem mapeados e controlados, também deve 
haver a entabulação de contratos de prestação de 
serviços contendo, além de todas as necessidades 
padrões, a forma e finalidade do tratamento de 
dados pessoais e os papéis e responsabilidades das 
partes como agentes de tratamento”, adverte Larissa 
Pigão, Advogada sócia no escritório Pigão, Ferrão e 
Fioravante Sociedade de Advogados.

É imperativo que os hotéis possam atestar 
a qualidade das empresas para as quais 
compartilharão os dados pessoais (ou facultarão os 
acessos diretos nos seus bancos de dados), a fim de 
evitar problemas futuros com eventuais episódios 
de violação de segurança, que poderão gerar danos 
diversos aos hóspedes, além de danos financeiros e 
reputacionais para o próprio hotel.

Sanções legais da LGPD
Como todas as Leis, a LGPD também tem prevista 

as suas Sanções Administrativas a serem aplicadas 
no caso de desrespeito aos seus requisitos legais. 

Estas sanções ficarão a cargo da ANPD - 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão 
federal responsável por várias funções, dentre as 
quais zelar pela proteção dos dados pessoais e por 
fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento 
de dados realizado em descumprimento à 
legislação. Tais sanções passarão a valer no dia 1° de 
agosto de 2021, fazendo com que a LGPD possa estar 
efetivamente válida em todas as suas disposições. 
É importante salientar que a LGPD já está em vigor 
no Brasil desde 2020 e que, desde então, toda e 
qualquer empresa que realize qualquer tipo de 
tratamento com dados pessoais tem a obrigação 
de seguir os seus requisitos legais.

Utilização de processos e ferramentas 
adequadas

A manutenção das empresas adequadas não é 
uma tarefa muito simples de ser realizada, uma vez 
que requer atenção e muito controle na verificação 
do rol de dados pessoais tratados em cada um 
dos processos internos que trata dados pessoais. 
Como apontado anteriormente, a fim de atender 
à conformidade legal, registros referentes a todos 
os tratamentos de dados pessoais realizados por 
todos os processos internos da empresa devem 
ser realizados, sendo as suas manutenções de 
responsabilidade delas. E para isso, processos e 
ferramentas devem ser utilizados.  

Processos adequados advindos de 
mapeamentos especializados nos processos que 
realizam o tratamento de dados pessoais devem ser 
utilizados, a fim de que possam ser implementadas 
as medidas administrativas para a manutenção da 
conformidade legal.

Medidas técnicas devem ser também adotadas 
para a manutenção das empresas adequadas, de 
acordo com os modelos de negócio de cada um dos 
processos internos que realizam os tratamentos de 
dados pessoais, dentre as quais podemos ressaltar 
a importância da utilização da ferramenta DLP.  

O DLP é uma sigla em inglês que significa “Data 
Los s Prevention”, que se traduz por “Prevenção à 
perda de Dados “. É uma solução tecnológica criada 
para atender às demandas atuais de controle, 
monitoramento e segurança sobre as informações 
e dados que são tratados internamente pelas 
empresas, as quais podem ser estratégicas, 
confidenciais ou que não possam ser divulgados 
por força legal (como é o caso dos dados pessoais), 
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visando mitigar riscos com compartilhamentos 
de dados/informações de forma acidental ou 
premeditada, aumentando a segurança com os 
ativos de informação.

Implantar uma ferramenta de DLP nas empresas 
é sempre um desafio, pois devem ser criadas as 
regras de restrição para o tratamento de dados 
pessoais de acordo com as requisições das 
empresas, respeitando-se os seus modelos de 
negócios. Além disso, deve-se associar a praticidade 
de uma ferramenta de monitoramento sem que 
exista a concorrência pelos recursos das máquinas 
utilizadas pelas empresas. Além disso, ela não pode 
ser invasiva, evitando que os usuários se sintam 
monitorados de maneira desproporcional em tudo 
o que fazem, porém registrando e alertando todos 
os tipos de tentativas de tratamentos de dados 
pessoais irregulares realizados pelos mesmos, 
mantendo as devidas evidências dessas tentativas 
para averiguações do Encarregado pelo tratamento 
de dados pessoais da empresa, o qual recebe os 
alertas emitidos pela própria ferramenta indicando 
tais tentativas. 

Complementando a importância da utilização 
de ferramentas adequadas e, de acordo com o 
que foi mencionado anteriormente, em termos de 
armazenamento de dados pessoais, menos é mais. 
Nem mais, nem menos do que os dados estritamente 
necessários devem ser tratados, respeitando-se o 
princípio da necessidade definido na Lei, além de ser 
necessário a eliminação das cópias desnecessárias. 
Assim, uma grande preocupação que as empresas 
possuem é a de identificarem onde se encontram 
os dados pessoais na corporação.

Neste sentido, podemos citar a importância da 
utilização de uma outra ferramenta, o “Discovery 
Scan”, que pode ser utilizada pelas empresas 
para a realização de uma varredura de todos os 
computadores utilizados nas suas operações, 
verificando os seus arquivos bem como os dados 
pessoais que são tratados neles, além de verificar se 
existem copias indevidas de arquivos ou não, bem 
como os locais nos quais eles estão armazenados.  Tal 
ferramenta permite que o conteúdo de arquivos seja 
inspecionado, proporcionando que um inventário 
completo das informações tratadas seja realizado, 
incluindo dados pessoais que são tratados. 

Também podem ser feitas buscas avulsas em 
todos os arquivos de uma organização, mediante 
à utilização da ferramenta “Discovery Ativo”, a qual, 

além de localizar os arquivos que contém dados 
pessoais de uma determinada pessoa, pode inclusive 
deletar nomes ou ainda torná-los anonimizados 
(desassociação dos dados pessoais com os seus 
titulares) sem inutilizar os arquivos, mantendo estes 
com os demais dados intocados. Estas ferramentas 
são muito utilizadas no atendimento das demandas 
dos titulares de dados pessoais por um dos seus 
direitos conferidos pela LGPD, ao solicitarem que 
os seus dados sejam descartados (se/quando 
possível, claro) ou devidamente anonimizados.

Processo complexo
O processo de adequação dos hotéis aos 

requisitos legais da LGPD é um processo complexo, 
composto por etapas e procedimentos específicos, 
envolvendo conhecimentos de uma série de 
áreas para o completo e efetivo mapeamento 
de dados pessoais que são tratados por cada 
processo interno ou departamento, de acordo 
com os seus modelos de negócio e necessidades 
internas. Inconsistências presentes na operação 
corrente dos hotéis de acordo com os requisitos 
legais da LGPD deverão ser corrigidas a fim de que 
os hotéis possam operar em consonância com os 
requisitos legais da LGPD, evitando a ocorrência 
de episódios de violação de segurança tanto 
internamente como externamente, o que pode 
causar danos diversos aos hóspedes bem como 
aos hotéis.

Vale lembrar que tais processos de adequação 
são únicos, implementados de acordo com as 
necessidades internas de cada hotel, sendo 
ineficazes se reproduzidos de outros hotéis que já 
realizaram as suas devidas adequações. Processos 
adequados e ferramentas especializadas deverão 
ser implantadas nos hotéis, independentemente 
dos seus portes e volumes de dados tratados, 
visando a garantia do controle sobre o 
tratamento de dados que realizam em todos os 
processos internos ou departamentos. “Por mais 
profundos e complexos que sejam os processos 
de adequação dos hotéis aos requisitos legais da 
LGPD, são possíveis de serem realizados e de forma 
totalmente compreensível, mediante ao emprego 
de metodologias e procedimentos adequados. De 
nada adianta impor mudanças e criar culturas 
internas de proteção de dados pessoais sem 
que as necessidades das suas implementações 
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possam ser devidamente compreendidas e 
abraçadas por todos aqueles que realizam algum 
tipo de tratamento de dados pessoais”, revela 
Giovannini Jr.

Ele lembra que a sua empresa Conformidados 
atua em total parceria com os clientes em 
diferentes mercados, e não terceiriza para 
eles as responsabilidades pela execução dos 
mapeamentos de dados pessoais. Assim como 
nem a definição dos devidos ajustes e correções 
necessárias nas suas operações de acordo com 
os requisitos legais. “Utilizamos as nossas próprias 
ferramentas desenvolvidas internamente nos 
processos de adequação que realizamos, bem 
como ferramentas homologadas de terceiros que 
atendam as demandas específicas apontadas nos 
mapeamentos realizados, visando proporcionar 
aos nossos clientes a total aderência aos requisitos 
legais da LGPD. Nos tornamos um hub de soluções 
visando proporcionar aos nossos clientes uma 
gama variada de soluções, todas voltadas para 
a adequação completa aos requisitos legais das 
leis de proteção de dados pessoais e privacidade, 
nacionais e/ou internacionais”, concluiu.

Gastos enquadrados como insumos
As empresas aumentaram significativamente 

suas despesas com o desenvolvimento de 
sistemas, adequação de novos procedimentos, 
contratação de organizações especializadas 
em tratamento das informações, dentre outros. 
Diante deste cenário o número de consultas das 
empresas para entender se todos os gastos com 
LGPD podem ser enquadrados como insumo, 
aumentou significativamente. “Recentemente, 
foi proferida uma decisão da 4ª Vara Federal de 

Campo Grande inaugurando o entendimento 
judicial de que as empresas podem considerar 
insumo as despesas com LGPD e, como 
consequência, podem se creditar de PIS E COFINS. 
A decisão reconheceu o direito de uma empresa 
varejista de apurar os créditos de PIS E COFINS 
sobre os valores gastos com sua governança de 
dados, com o fundamento de que tais despesas 
são essenciais e relevantes para a produção 
dos seus bens. O enquadramento das despesas 
como essenciais é coerente e razoável, dado 
que as empresas de todos os setores e tamanho 
precisam realizar as adequações exigidas pelo 
fato de ser uma obrigação legal”, explica Angelo 
Ambrizzi, advogado especialista em Direito 
Tributário e Líder da área tributária do Marcos 
Martins Advogados.

Segundo ele, o critério para definir se uma 
despesa pode ser considerada insumo, para fins 
de creditamento de Pis e Cofins na sistemática 
não cumulativa, é a necessidade da despesa 
ser considerada essencial ou relevância para 
a realização da atividade fim da empresa. “Tal 
posicionamento foi definido pelo STJ - Superior 
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170 
– PR (Tema 779).

Mesmo com a definição do critério 
aparentemente objetivo pelo STJ, existem casos em 
que permanecem dúvidas sobre a essencialidade 
da despesa para a atividade empresarial e, toda 
vez que existem elementos interpretativos, nasce 
o risco de entendimentos divergentes entre 
empresas e o Fisco. O que, consequentemente, 
gera uma insegurança jurídica sobre a tomada de 
decisão. São comuns os casos em que a Receita 
Federal autua empresas desconsiderando os 
créditos de Pis e Cofins em razão de desclassificar 
as despesas como insumos. Dado este cenário 
de incerteza, muitas empresas estão ajuizando 
medida judicial adequada para ter reconhecido 
seu direito de classificar como insumo as 
despesas com governança de dados, e via de 
consequência, apurando créditos de PIS e COFINS 
incidentes sobre estes valores, desde que sejam 
optantes pelo regime de lucro real. Por isso, 
recomendamos aos empresários se aconselharem 
com um especialista em Direito Tributário que 
terá capacidade técnica de opinar sobre os riscos 
ou não na decisão do melhor caminho a seguir”, 
recomenda o advogado Ambrizzi.

Angelo Ambrizzi: “A decisão reconheceu o direito 
de uma empresa varejista de apurar os créditos 
de PIS E COFINS sobre os valores gastos com sua 

governança de dados”
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Hotéis apostam na energia renovável para redução de custos e 
selos verdes

A energia renovável, além de uma boa opção de redução de custos, também colabora para o bom 
desempenho do hotel, em reputação e receita

Hotéis de todo o mundo estão promovendo 
movimentos em prol da sustentabilidade, na operação 
(com colaboradores engajados e conscientes da 
importância do tema) e na criação de políticas 
que além de diminuir o impacto no meio ambiente, 
também melhoram a reputação do empreendimento. 
Hoje o viajante leva em consideração as políticas 
sustentáveis de um hotel no momento em que fazem 
suas escolhas. Assim, além de um bom chuveiro, 
uma boa cama e um café da manhã farto (e incluso 
na tarifa ou oferecido como cortesia), fazem parte 
das observações desses viajantes, se o hotel possui 
política pet-friendly; se mantém práticas sustentáveis 
como a separação correta dos resíduos e envio para 

reciclagem; se contribui de forma efetiva com a 
comunidade onde está inserido, seja comprando dos 
pequenos fornecedores agrícolas ou empregando 
habitantes locais, e não menos importante, se possui 
tecnologia de energia limpa e renovável. 

Na outra ponta, os empreendimentos e seus 
investidores também enxergaram na energia 
renovável uma forma de minimizar não apenas os 
impactos ambientais, como também os custos de 
suas operações. Em tempos de pandemia, essa 
necessidade se tornou ainda mais notória, com 
hotéis sucumbindo e outros tendo que enfrentar 
decisões difíceis como a demissão de colaboradores 
e o fechamento temporário para a quarentena.

Painéis solares se integram cada vez mais as paisagens urbanas

Fo
to

: J
ud

e 
Jo

sh
ua

 p
or

 P
ixa

ba
y



87



88

No dia 5 de junho se comemora o Dia Mundial do 
Meio Ambiente e o tema de 2021 foi a Restauração 
de Ecossistemas, que pode ser realizada de diversas 
formas. A Rede Deville, por exemplo, tem uma série de 
ações transformadoras que buscam reduzir o impacto 
ambiental, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do nosso planeta.  Desde 2016, a energia 
elétrica consumida pelas unidades é proveniente de 
fontes de energia renováveis, tais como eólica, solar, 
biomassa, de pequenas unidades hidrelétricas entre 
outras. Uma energia livre de queima de combustível 
fóssil. “Com a migração para o Mercado Livre 
de Energia, desde julho de 2016, os Hotéis Deville 
deixarão de emitir aproximadamente 10.828,71 
toneladas de CO2 até o mês de dezembro de 2026. 
São 149.867 MWh provenientes de energias limpas. 
Este montante é suficiente para iluminar 77.092 casas 
por 12 meses. Além disso, essa redução de emissão 
de gases poluentes é o equivalente ao plantio de 
77.316 árvores”, explica Alan Nogueira, Gerente de 
manutenção e patrimônio dos Hotéis Deville.

O lixo é outro ponto de atenção. Segundo 
Wilson Gregoletto, Gerente geral do Deville Express 
Cascavel, a unidade participa da coleta legal da 
Prefeitura, separando o lixo reciclável, além do 
descarte correto de outros resíduos como o óleo 

de cozinha. Vale lembrar que todas as unidades 
da Rede já não utilizam canudo plástico. Com a 
pandemia, outra opção pensada no meio ambiente 
foi a adoção do uso de máscaras de tecido entre 
os funcionários, diminuindo a quantidade de lixo. 

A nutricionista do Deville Express Maringá, 
Aline Mansano, conta que frequentemente é 
realizado treinamento com os colaboradores 
sobre a separação de resíduos, entre recicláveis 
e não recicláveis, perigosos/contaminantes e 
a separação de óleo de cozinha. “Todas essas 
classes de resíduos recebem destinação final 
correta, sendo recicláveis ou não e de acordo com 
as legislações vigentes, que nos solicita a emissão 
de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), 
Certificado de Destinação Final de Resíduos e 
a atualização no PGRS mensal”, afirma. O hotel 
também conta com uma caixa de água tratada 
com cloro utilizada para a higienização das caixas 
de hortifrúti da cozinha, que gera economia de 
água, uma vez que há troca semanal em vez da 
lavagem diária em água corrente.

O Deville Prime Cuiabá é um ponto de coleta 
de óleo de cozinha saturado que, além de receber 
o próprio consumo, também reúne o material 
entregue por colaboradores e a comunidade em 
geral. “Em 2021, também iniciamos um projeto 
de horta de temperos com manejo sustentável 
e totalmente orgânico. Além disso, estamos em 
processo embrionário de um projeto chamado 
Recicla Mania, que visa trocar garrafas PET, tampas 
de garrafas plásticas, latas e lacres de alumínio por 
recursos para aquisição de materiais ortopédicos, 
para o Banco Ortopédico do Rotary Club, em 
parceria com a ABIH Mato Grosso”, acrescenta 
Gerson Honório da Silva, Gerente geral do Deville 
Prime Cuiabá. 

No Deville Prime Campo Grande, o Gerente 
geral Marcelo Mesquita lembra que há dentro 
do terreno do hotel uma Área de Preservação 
Permanente, “com várias espécies de árvores 
da flora do Pantanal que estão em constantes 
cuidados de nossa equipe”. Vale destacar ainda 
a iluminação com LED, aquecimento de água com 
energia solar e sistemas de captação e reuso 
da água em algumas unidades, além de uma 
estação de tratamento de esgoto no Deville Prime 
Salvador. “Tratamos 100% do esgoto do hotel e 
uma parte do tratamento é destinada à irrigação 
do nosso jardim”, complementa Nogueira. Grande 

Alan Nogueira: “Os Hotéis Deville deixarão de 
emitir aproximadamente 10.828,71 toneladas de 

CO2 até o mês de dezembro de 2026”
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parte dos hotéis possuem equipamentos de ar 
condicionado de alta eficiência energética, que 
proporcionam até 30% de redução da energia. “Em 
Porto Alegre utilizamos um chiller que aproveita a 
energia que seria de rejeito do sistema para ajudar 
no aquecimento de água do hotel. Ou seja, ao 
mesmo tempo que geramos água gelada para o 
ar condicionado, produzimos água quente para o 
banho dos hóspedes. Uma redução no consumo 
entre 20 e 30%”, explica o Gerente de manutenção 
e patrimônio dos Hotéis Deville.

De Portugal para o Brasil
Outro case de destaque que atesta o crescimento 

da tendência da energia renovável na hotelaria é 
o da rede portuguesa Vila Galé, que cada vez mais 
expande a sua presença no Brasil. Segundo o Diretor 
de Operações da rede no Brasil, José Antonio Bastos, 
“No Brasil, utilizam energia limpa proveniente de 
fontes eólica, solar, pequenas centrais hidroelétricas 
ou gerada a partir da biomassa: o Vila Galé Rio de 
Janeiro; Vila Galé Fortaleza (CE); Vila Galé Cumbuco 
(CE); Vila Galé Salvador; Vila Galé Marés (BA); Vila 
Galé Eco Resort do Cabo (PE); Vila Galé Touros 
(RN); e o Vila Galé Eco Resort de Angra (RJ). O 
outro projeto aqui no Brasil está relacionado com 
a possibilidade de criar duas centrais fotovoltaicas, 
uma em Alagoas e a outra em Touros”.

Bastos explica que em Portugal neste ano 
também estão sendo implementados parques de 
painéis fotovoltaicos em quatro unidades da rede. 
“Numa segunda fase está prevista a inclusão de 
um parque fotovoltaico no Alentejo, onde fica o Vila 
Galé Clube de Campo e a produção de vinhos e 
azeites Santa Vitoria, para alimentar a unidade de 
alojamento, a adega e o lagar. E também temos 
em estudo outros dois projetos. Um prende-se com 
a nossa nova sede em Portugal, que inauguramos 
há cerca de dois meses, onde estamos a avaliar um 
‘Bairro solar’, com o intuito de criar uma comunidade 
de energia renovável de produção local”.

De acordo com o Diretor, a energia é comprada 
no mercado livre, com tarifas mais competitivas. 
“Nesse sentido nosso investimento está enquadrado, 
principalmente, no alinhamento às melhores 
práticas e ao crescimento sustentável da empresa”. 
A previsão, segundo Bastos, em termos de eficiência 

energética, para os próximos anos, é de atingir 
reduções de consumo energético em torno de 2%. 
Bastos revela que o projeto da rede é de que todos 
os hotéis da Vila Galé disponham de tecnologia 
de energia renovável. “Na verdade hoje, somente 
o Vila Galé Paulista ainda não está certificado 
para a utilização de energia limpa. Pretendemos 
conquistar a mesma certificação dos demais hotéis, 
para o Vila Galé Paulista, num futuro próximo. Nosso 
investimento é contínuo na aquisição de energia 
verde, e na instalação de painéis fotovoltaicos, de 
forma a diminuirmos a nossa pegada de carbono 
proveniente de combustíveis fósseis, principalmente 
nas unidades em Portugal”.

O Diretor ressalta ainda que: “Já faz alguns anos 
que a adoção de práticas sustentáveis influenciam 
a decisão de compra das pessoas, não só na 
hotelaria, mas para o consumo de forma geral. 
No entanto, a Vila Galé conquistou sua primeira 
certificação de utilização de energia renovável em 
2009. Sendo assim, nossa comunicação não se 
enquadra como uma nova estratégia de marketing. 

José Antonio Bastos: “Nosso investimento está 
enquadrado, principalmente, no alinhamento 
às melhores práticas e ao crescimento 

sustentável da empresa”

O Vila Galé Marés é um dos empreendimentos que 
adotam energia renovável
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As grandes dimensões de nossos empreendimentos 
demandam um consumo de energia considerável. 
É impossível não pensarmos na sustentabilidade. 
Paralelamente, somos a maior rede de resorts 
operando no Brasil e a segunda maior rede hoteleira 
de Portugal. Ao todo, temos 37 hotéis e mais duas 
vinícolas. Isso traz uma grande responsabilidade no 
sentido de influenciar o mercado de forma positiva, 
atuando como exemplo e referência no setor. 
Nossas iniciativas se intensificaram nos últimos 
anos à medida que a tecnologia e a inovação 
disponibilizam novos produtos e serviços focados 
na sustentabilidade de forma mais acessível”.

Energia renovável como diferencial competitivo
Outra rede que mantém crescimento robusto 

no Brasil seja com empreendimentos próprios ou 
administrados é a Atlantica Hotels International, 
que segundo o Diretor sênior de Operações, Mark 
Campbell, também está alinhada com a tendência 
do uso de energia renovável, com planos de 
expansão para o futuro. “Atualmente, temos 12 
hotéis operando no mercado livre de energia, 
utilizando energia 50% incentivada, que provem de 
fontes limpas e renováveis. Em 2021, tivemos mais 
duas unidades migrando para o mercado livre, 
totalizando 14 hotéis de nosso portfólio. O plano da 
Atlantica é ter 100% dos hotéis elegíveis operando no 
mercado livre até o final de 2022. Além do mercado 
livre, temos três propriedades utilizando energia 
de usinas fotovoltaicas, através do sistema de GD 
(geração distribuída)”.

Campbell detalha sobre a economia feita 
pela rede na opção pela energia renovável: “Os 
investimentos das propriedades foram limitados 

apenas aos custos de migração ao mercado livre. 
No caso das unidades de GD, os hotéis aderiram 
à utilização em usinas fotovoltaicas prontas, 
de operadores locais, no modelo de geração 
compartilhada. A economia das propriedades que 
estão operando com os modelos de mercado livre e 
GD está na casa dos 20%. Além da economia direta, 
também há um ganho ambiental enorme, com a 
redução da emissão de CO2 na atmosfera, já que 
a energia consumida provém de fontes renováveis”.

O Diretor também revela qual o tipo de energia 
mais utilizado pela Atlantica. “Atualmente, a maior 
matriz de energia renovável do Brasil é a eólica, 
conforme dados da ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico). Consequentemente, essa 
também é a fonte mais utilizada em nossos hotéis, 
através da compra de energia incentivada, que é 
comercializada no mercado livre de energia”.

Hoje a Atlantica Hotels International é uma das 
redes que mais convertem empreendimentos 
para suas bandeiras no País. Campbell afirma 
que, também para esses hotéis, há planos para 
que utilizem a energia renovável. “Desde que a 
propriedade reúna as especificações técnicas 
para isso. Há características técnicas e físicas que 
impedem algumas propriedades de migrarem para 
o mercado livre de energia ou criarem parques 
fotovoltaicos. É parte dos planos da Atlantica o 
desenvolvimento de soluções que permitam que 
mais empreendimentos se beneficiem desse tipo 
de energia”, finaliza.

Energia renovável no coração da Amazônia
O Cristalino Lodge, empreendimento hoteleiro 

localizado no coração da Amazônia, utiliza a 
energia renovável para alimentar as áreas 
comuns e UH’s do complexo. Segundo Alex de 
Riva, sócio-proprietário do empreendimento e 
recém eleito Presidente da BLTA – Brazilian Luxury 
Travel Association, “Acreditamos na energia solar 
como forma não apenas de reduzir custos mas 
por estar alinhada com a nossa filosofia. No site, 
na parte de sustentabilidade, o hóspede tem 
acesso a informações como a quantidade de 
energia gerada, o número de placas utilizadas e 
outros detalhes. A energia das placas solares são 
suficientes para alimentar toda a nossa estrutura 
essencial, como geladeiras, freezers, todos os 
quartos de hóspedes e, a noite, se utiliza baterias 

Mark Campbell: “Atualmente, temos 12 hotéis 
operando no mercado livre de energia, utilizando 
energia 50% incentivada, que provem de fontes 

limpas e renováveis”
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para manter o gerador desligado. Nossa meta é 
continuar investindo em mais placas solares para 
que se atinja cem por cento do funcionamento do 
hotel com energia solar e durante a noite, baterias. 
Esse é um desafio que temos e a energia solar é o 
futuro. Por conta do tempo, que as vezes pode estar 
nublado, há que se ter outro recurso, obviamente. 
Não temos acesso a rede elétrica por estarmos 
localizados em meio a uma reserva. Por essa razão, 
a necessidade das baterias”.

De acordo com o executivo, a energia eólica não 
funciona bem na Amazônia pela própria natureza, 
encoberta pelas milhares de árvores centenárias. “A 
biomassa por sua vez, implicaria na presença de um 
animal que auxiliasse na sua produção, o que para 
o Cristalino Lodge se tornaria inviável pela própria 
proposta do empreendimento”, explica. Segundo 
Riva, apesar de não existir um feedback direto por 
parte dos hóspedes, o fato do empreendimento 
manter iniciativas sustentáveis tem peso na decisão 
e agrada muito os viajantes. “Não só pela energia 
solar, mas pela compostagem do lixo orgânico, o 
tratamento de água negra e água cinza, as trilhas 
que são de baixo impacto, com poucas pessoas 
por guia, as saídas de ar no teto que também 
proporcionam a iluminação natural, enfim, existe 
todo um design de arquitetura pensado para 
isso. Os alimentos são produzidos em hortas de 
alimentos orgânicos e temos criação de galinhas 
e acordos com os produtores locais, valorizando o 
seu trabalho. O hotel inteiro é baseado em mínimo 
impacto, com nossa proteção ao bioma inclusive”. 
O executivo afirma que os investimentos feitos 
nesse sentido já se pagaram. “A energia solar é um 
investimento super rentável e nosso objetivo para o 
futuro é não ter mais gerador. Sob o ponto de vista 
econômico faz todo o sentido”, conclui.

Conforto térmico
Saindo da Amazônia direto para o coração 

da cidade de São Paulo, o Hotel Unique, ícone 
da hotelaria de luxo paulistana, também mostra 
suas iniciativas sustentáveis que beneficiam 
empreendimento e hóspede. “A energia elétrica do 
Hotel Unique é fornecida pela concessionária local 
(ENEL). Embora tenhamos atualmente diversos 
fornecedores de energia elétrica através do Mercado 
Livre de energia, optamos por um mercado mais 
conservador, visando nossos esforços em projetos 
de alta tecnologia, reduzindo o consumo elétrico do 
empreendimento em até 35% ao mês. Realizamos 
a troca da central de água gelada (central ar-
condicionado) que funciona com sistema inverter 
de energia através de escalonamento de cargas 
e consumos proporcionais, resultando no PREMIO 
SMACNA – Cat. Retrofit. Além disso, substituímos 
as lâmpadas do empreendimento por tecnologia 
LED que, além de consumir menos energia, temos 
menor incidência térmica em nosso sistema de ar 
condicionado, além de deixarmos de emitir 902 ton. 
de Co2 na atmosfera anualmente”, afirma Giovani 
Nicotra, Gerente de manutenção do hotel.

Sustentabilidade que rende
Segundo Nicotra, as vantagens econômicas 

são robustas. “A previsão do pagamento do 
investimento está prevista para 2024, devido seu 
alto custo inicial. Em relação à números falamos em 
torno de 50.000 Kwh que significa uma economia 
mensal de R$ 32.000,00 / R$ 384.000,00 ano”, 
explica, ressaltando ainda que o feedback por parte 
dos hóspedes também foi positivo. “Como nosso 

O Hotel Unique, localizado em região nobre de São Paulo, 
também aderiu às práticas e ações sustentáveis

Alex de Riva: “Acreditamos na energia solar 
como forma não apenas de reduzir custos 
mas por estar alinhada com a nossa filosofia” 
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Sustentabilidade é sinônimo de sucesso
A Thermoset Tecnologia, indústria de 

reservatórios térmicos especializada em Centrais 
Térmicas das mais diversas aplicações (elétrico, 
gás e solar) tem estrutura e foco voltados para o 
fornecimento e atendimento em todo o território 
nacional. Os projetos da companhia buscam 
atender a demanda de cada cliente, e a Thermoset 
é centrada em três pivôs: conforto, durabilidade 
e sustentabilidade. Ricardo de Souza, Diretor e 
engenheiro responsável, detalha: “Todos esses 
pilares é que garantem ao cliente, economia em 
seu projeto de Central Térmica”.

De acordo com o executivo, “No próximo ano, 
o setor hoteleiro estará em busca de soluções 

projeto foi voltado para o conforto dos clientes, 
tanto em hospedagem quanto eventos, tivemos 
uma redução de 99% nas reclamações em relação 
ao conforto térmico. Tal feedback foi notado tanto 
na hospedagem, quanto nos questionários de 
satisfação em nossos eventos”.

Para o Gerente, a energia renovável é um 
caminho sem volta. “Sim, a energia renovável veio 
para ficar. Infelizmente, no Brasil o custo é muito alto 
para se contratar devido às condições comerciais e 
impostos vigentes. Caso haja, no futuro, uma revisão 
dos custos dos impostos quanto as questões de 
contratação de energia elétrica renovável, acredito 
que, além dos empreendimentos hoteleiros e 
residências, a adesão será unânime”, conclui.

sustentáveis e econômicas para os projetos de 
Centrais Térmicas. Acreditamos no interesse e busca 
por projetos de retrofit (modernização em Centrais 
Térmicas antigas), buscando soluções renováveis. 
No atual cenário, e com a incessante busca por 
uma operação que seja mais econômica e que não 
impacte no conforto do hotel, indicamos: energia 
solar térmico (por meio de painéis que captam 
energia solar para o aquecimento de água), bomba 
de calor ou trocador de calor (equipamento utilizado 
para fazer o aproveitamento do calor ambiente para 
a geração de água quente), e aquecedores elétricos 
(cuja energia elétrica em conjunto com sistemas 
fotovoltaicos, que utilizam o sol para geração de 
energia, tornam esse sistema totalmente renovável 
e com baixo custo de operação), e o aproveitamento 
de calor para aquecimento de água quente de VRFs, 
HVAC ou chillers. (diversos equipamentos de ar-
condicionado permitem este aproveitamento limpo 
de calor para o aquecimento da Central Térmica), 
entre outras soluções, mas costumamos dizer que 
em todo projeto sempre é possível encontrar uma 
solução renovável”.

O executivo explica ainda que “todo hotel, resort e 
pousada tem suas particularidades. Região, tipo de 
construção, capacidade, se as instalações são novas 
ou antigas, entre outros detalhes a serem analisados. 

Para cada perfil há um tipo de projeto específico, 
mas contudo, todos os projetos conseguem ser 

Giovani Nicotra, do Unique: “Nosso projeto foi voltado 
para o conforto dos clientes, tanto em hospedagem 
quanto eventos, tivemos uma redução de 99% nas 

reclamações em relação ao conforto térmico”

Ricardo de Souza, Diretor e engenheiro responsável 
pela Thermoset: “Os projetos da Thermoset 

buscam atender a demanda de cada cliente”
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sustentáveis e renováveis e é preciso estudar o perfil 
do empreendimento e aplicar tecnologia e solução 
adequada ao projeto (solar, elétrico, bomba de 
calor, aproveitamento de calor externo etc.)”.

Tendência que chegou para ficar
Ricardo finaliza confirmando a robustez do 

mercado e a predileção crescente pela tecnologia 
“verde”: “Temos absoluta certeza que essa é uma 
tendência que veio para ficar, nosso planeta passa 
por crises ambientais e hídricas e se não mudarmos 
nossa mentalidade como seres humanos, estaremos 
cada vez mais próximos de um colapso.  Não é só 
tendência mais também necessidade, devemos 
buscar sempre tecnologias de ponta que apresentem 
soluções sustentáveis. Acreditamos que essa atitude 
gera valor para instituições que prestam este serviço. 
Por este motivo que a Thermoset Tecnologia tem 
foco em oferecer soluções para as Centrais Térmicas 
personalizadas para seus clientes, além disto investe 
em conscientização para a equipe de maneira geral, 
e em novas tecnologias através dos mais importantes 
e renomados fóruns do mundo, sempre pensando 
no bem estar do planeta. Atendemos todo território 
nacional, estamos sempre a disposição para estudar 
e apresentar soluções renováveis para Centrais 
Térmicas dos empreendimentos hoteleiros sem 
nenhum compromisso financeiro pelo estudo. Faça a 
Diferença. Tome Decisões. O planeta agradece”

Aquecendo piscinas e banhos por meio da 
queima de biomassa

Os elevados valores da energia elétrica e do 
gás, insumos básicos para o aquecimento de água, 
contribuem significativamente para o aumento 
constante dos custos operacionais do setor hoteleiro. 
Diante deste cenário preocupante, o “trade” vem 

O Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, faz uso da 
tecnologia da Ecogetec

O dimensionamento de cada sistema Ecogetec é 
feito cuidadosamente pelo setor de Engenharia - que 
possui mais de 30 anos de experiência em sistemas de 
aquecimento de água de grande porte - levando em 
conta as particularidades de cada cliente e de forma a 
obter o equilíbrio termodinâmico perfeito, com o menor 
consumo possível de biomassa. Um único aquecedor 
pode aquecer, simultaneamente e com temperaturas 
diferentes, vários pontos de consumo, como piscinas e 
reservatórios térmicos para água de banho. A Ecogetec 
possui uma equipe técnica experiente e capacitada, 
e cada instalação é acompanhada minuciosamente 
pelo setor de Engenharia. 

O sistema de aquecimento de água da Ecogetec foi 
adotado com sucesso pela Rede Tauá Hotéis & Resorts

buscando alternativas viáveis e ambientalmente 
sustentáveis para manter suas piscinas aquecidas 
através do emprego de tecnologias eficientes, 
econômicas e confiáveis. 

A Ecogetec é uma empresa brasileira, líder 
em seu setor, que fabrica aquecedores de água 
(fornalhas) alimentadas com biomassa (lenha de 
eucalipto de reflorestamento, briquetes e pellets), 
numa configuração que representa o estado-da-
arte desta tecnologia em termos de desempenho, 
automação e segurança. O uso de fornalhas 
Ecogetec proporciona uma economia de até 85% 
frente ao aquecimento de água através do uso do 
gás ou da energia elétrica. 

Utilizando uma fonte de energia renovável, evita-
se a queima de combustíveis fósseis e atende-
se inúmeros resorts, hotéis e parques aquáticos 
em todo o território nacional. Entre os clientes da 
Ecogetec, estão a rede Tauá Hotéis e Resorts, o 
Bourbon Atibaia Resort (SP), o Vale Suíço Resort 
(MG), o Hotel Fazenda Areia que Canta (SP), o 
Zagaia Eco Resort (MS) e parques aquáticos como 
Thermas Water Park, Thermas da Mata, Thermas 
Pacu e outros. 
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No Tauá Caeté (MG), por exemplo, a biomassa 
substituiu a energia elétrica e, com apenas um 
aquecedor, o sistema atende 350 apartamentos, 
em quatro blocos separados, mais oito 
piscinas, aquecendo mais de 1.500m³ de água 
simultaneamente, com temperaturas distintas e 
programáveis, além de fornecer água quente para 
a cozinha e a lavanderia. Agora o empreendimento 
tem as suas piscinas aquecidas o ano inteiro, o 
que significa um atrativo a mais e um argumento 
importantíssimo em termos de marketing.

Tudo isso com um “payback” de menos de 
24 meses.

Planejamento e eficiência
Outra empresa que se destaca no mercado 

de energias renováveis é Solis um fabricante de 
sistemas de aquecimento solar e distribuidor de 
sistemas fotovoltaicos com sede localizada em 
Birigui, no interior de São Paulo. A equipe é formada 
por profissionais com experiência pioneira na 

Leonardo Cardoso: “O custo com geração 
de água quente para um banho dos 
hóspedes está entre os principais custos 

operacionais de um hotel”

área de energia solar no Brasil e atualmente a 
empresa é a maior produtora de tecnologia e 
inovação em Sistemas de Aquecimentos Solar 
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Segundo explica Leonardo Cardoso, Diretor 
técnico e comercial da Solis, “É sabido que o 
custo com geração de água quente para banho 
de hóspedes está entre um dos principais 
custos operacionais de um hotel. A forma mais 
eficaz de minimizar este custo é investindo em 
um sistema de aquecimento solar para geração 
de água quente. Cada hotel possui um perfil 
de consumo de água quente e uma condição 
arquitetônica específica, portanto, o sistema 
de aquecimento solar precisa ser customizado, 
com o desenvolvimento de soluções exclusivas 
e sempre com produtos de alta qualidade. 
Quanto a viabilidade econômica, dependendo 
do dimensionamento, condições de instalação 
e condição climática, pode chegar até 70% 
de economia, em média mensal, e retorno de 
investimento entre três a cinco anos”.

Para Cardoso, “Sem sombra de dúvida, a 
energia renovável vai crescer cada vez mais em 
todos os segmentos da economia e portanto, 
ocupará um peso cada vez mais relevante na 
matriz energética do País. É sem dúvida um 
caminho sem volta, e quanto antes a indústria 
hoteleira se adequar, mais competitiva se 
tornará no mercado. A razão para isto está 
no fato das fontes convencionais de energia 
apresentarem custos cada vez mais elevados, 
além do fato dos combustíveis fósseis serem 
finitos e poluentes”.

O sol é o protagonista
A energia solar novamente aparece como 

a preferida quando o assunto é energia 
renovável. “A tecnologia mais procurada é, sem 
dúvida, a energia solar térmica para geração 
de água quente e fotovoltaica para geração 
de energia elétrica. Quando comparada com 
a energia eólica, a energia solar demanda um 

A Solis está entre os três maiores fabricante 
do Brasil e caminhando para assumir a liderança 
até o final de 2021. A empresa é líder de mercado 
no desenvolvimento de soluções em Obras 
de Grande Porte no setor hoteleiro. Tudo isso, 
em função de ser a única empresa com um 
departamento de Engenharia de Aplicação 
ativa, com vasta experiência de campo e pronta 
para desenvolver soluções exclusivas para a 
realidade de cada hotel. Além disso, a Solis 
possui produtos específicos que vão de encontro 
com a necessidade do setor, como por exemplo, 
reservatórios térmicos a prova de corrosão, 
com volumes de até 6.000l, pressão de trabalho 
de até 100mca e coletores solares a prova de 
congelamento e a prova de corrosão.

investimento inicial menor. Quando comparada 
com a energia por biomassa, a energia solar é 
mais eficiente, portanto gera mais economia e 
não é poluente. Apesar disso, há mercado para 
todas as tecnologias, contudo, a energia solar 
térmica e fotovoltaica é a mais procurada e 
a mais adequada para a indústria hoteleira. 
Além disso, a condição climática do Brasil, é 
favorável ao desenvolvimento e aplicação da 
energia solar”.

A Solis é especialista na fabricação de placas solares, uma 
das modalidades mais procuradas quando o assunto é 

energia renovável

Placas solares da Solis instaladas no Hot Beach, 
em Olímpia (SP)

(SAS) e Sistemas Fotovoltaico (FV) no País. A 
missão da empresa é satisfazer a sociedade 
em conforto, tranquilidade e economia através 
de soluções inovadoras em energia solar, 
com excelência e sustentabilidade. A Solis se 
pauta nos três pilares: Maior Eficiência, Maior 
Durabilidade e Maior Garantia do Brasil, por isso é 
considerada a melhor empresa de aquecimento 
solar do mercado nacional.
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Imprimindo eficiência sustentável na 
hospitalidade

Um grande case de sucesso é o 
empreendimento Hot Beach Suítes – Olímpia/
SP onde, a água quente utilizada em vários 
ambientes é assegurada pelo projeto de 

engenharia que recebeu vários equipamentos 
modernos da Solis Aquecedor Solar e isso 
incluiu um sistema composto de 496m² área 
coletora e 48.000 litros de água quente. Esse 
sistema proporciona ao empreendimento uma 
grande redução nos custos e, aos hóspedes, 
muito mais conforto e água quente abundante.

Energia de biomassa
Visando reduzir custos operacionais, obter 

energia limpa e renovável, a rede de hotéis Maestro 
utiliza biomassa em cinco unidades no Paraná, 
como Cascavel, Toledo e Francisco Beltrão.  A 
biomassa é o termo utilizado para definir a massa 
biológica utilizada na produção de energia, a partir 
da decomposição de organismos vivos. Quando 
falamos de geração de energia, a biomassa 
se trata dos derivados recentes de organismos 
orgânicos utilizados como combustíveis ou 
para sua produção. Esses derivados podem ser 
de origem animal ou vegetal, como restos de 
alimentos, cascas de frutas, madeira, entre outros. 
Nos hotéis da rede Maestro a energia gerada 
por Biomassa é originária de dejetos produzidos 
na granja de suínos que a Rede mantém em 
propriedades no interior paranaense. “Na maioria 
das propriedades este produto é descartado e 
nós estamos estimulando a produção deste tipo 
de energia limpa e renovável, levando renda e 
qualidade de vida para as pessoas envolvidas 
no projeto de micro geração de energia”, relata 
o Diretor Marcos Baumgart. Segundo ele, além de 
estimular a produção de energia limpa e renovável 
os Hotéis Maestro estão tendo uma significativa 
redução no custo de energia nos hotéis.

Um dos cases de sucesso da Solis é a parceria com 
o Hot Beach, em Olímpia (SP)

A energia de biomassa gerada nas granjas de porcos é 
utilizada em cinco unidades da rede de hotéis MaestroExemplo de sistema fotovoltaico instalado
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