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São Paulo, 23 de maio de 2016. 

Disclaimer  
 
O presente relatório foi elaborado segundo as condições acordadas entre a Proposta 
Engenharia de Edificações Ltda e a Ágila Consultoria Hoteleira Ltda. 
 
A Ágila Consultoria Hoteleira foi criada em dezembro de 2012 e desde o início de sua operação 
passou a ser recomendada e indicada pelas principais redes hoteleiras em operação no Brasil. 
Os estudos de viabilidade são realizados e supervisionados por seu sócio principal, que assina 
abaixo o presente relatório. Profissional com formação acadêmica em Engenharia Civil (Escola 
Politécnica da USP), Pós-Graduação em Administração e Marketing (Fundação Getúlio 
Vargas), curso de especialização em REAL ESTATE - Investimentos Imobiliários (Fundação 
Getúlio Vargas). Experiência profissional no segmento hoteleiro desde 1997 atuando na área 
de desenvolvimento de novos hotéis em redes hoteleiras e como consultor em empresas de 
consultoria hoteleira realizando estudos de viabilidade para novos hotéis. A experiência 
profissional se completa com a atuação no segmento financeiro (na estruturação de Fundos de 
Investimentos Imobiliários e Companhias Hipotecárias) e no segmento de incorporação e 
construção. 
 
Este relatório apresenta um estudo de viabilidade operacional e de mercado para hotel de 
categoria econômica de bandeira SLEEP INN da rede ATLANTICA HOTELS, na cidade de 
SÃO CARLOS/SP e está baseado em dados levantados junto a, incluindo, mas não se 
restringindo, redes hoteleiras, hotéis independentes, institutos de pesquisa, entidades de 
classe, órgãos e empresas privadas e públicas, entre outros, que estão sujeitos a variações.  
 
Em função dessas condições acima, da impossibilidade de auditoria nos dados obtidos e de 
eventuais mudanças de cenário e de tendências, imprevisíveis no período de execução deste 
estudo, não oferecemos garantia de que as estimativas, projeções, suposições, afirmações, 
previsões de desempenho futuro e tendências apontadas neste relatório efetivamente se 
confirmarão. Dessa maneira, poderão ocorrer eventuais diferenças entre os resultados 
operacionais futuros previstos para o empreendimento em análise e os resultados projetados 
neste relatório.  
 
O presente relatório não pode ser em nenhuma condição ou tempo, referencial para justificar 
lucros ou perdas, assim como, nenhuma reivindicação poderá ser feita, por nenhuma das 
partes envolvidas no desenvolvimento, operação e comercialização do empreendimento 
hoteleiro, bem como, por parte do investidor (comprador) dos apartamentos ou cotas, contra a 
Ágila Consultoria Hoteleira Ltda ou qualquer de seus parceiros para reaver perdas ou danos 
que qualquer uma das partes eventualmente sofra.  
 
Não estão previstas no compromisso assumido, atualizações futuras deste relatório final e de 
suas conclusões após a data de entrega do mesmo. Todos os dados utilizados neste estudo 
foram levantados nos meses de DEZEMBRO de 2014 e JANEIRO de 2015. Somente os dados 
socioeconômicos e demográficos apresentados no capítulo 1 foram atualizados com as 
informações mais recentes disponíveis no mês de MAIO de 2016, todos os demais se referem 
à data de execução do estudo conforme informado acima. 
 
 
Atenciosamente,  

 
Celso Dias Vistra 
Sócio-diretor 
Ágila Consultoria Hoteleira 
 
 



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                        Janeiro | 2015                                                                      pg 3 

 

 Item Página 

1 Dados socioeconômicos e demográficos 4 

1.1 Dados socioeconômicos e demográficos 5 
   
2 Demanda 8 

2.1 Introdução 9 

2.2 Caracterização da demanda 9 

2.2.1 Segmento de lazer 9 

2.2.2 Segmento de negócios 12 

2.2.3 Segmento de Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições 19 

2.2.4 Outros segmentos 19 
   
3 Oferta hoteleira  20 

3.1 Oferta hoteleira atual 21 

3.1.1 Introdução 21 

3.1.2 Oferta hoteleira atual 21 

3.2 Oferta hoteleira futura 22 

3.2.1 Introdução 22 

3.2.2 Oferta hoteleira futura 23 

3.3 Set Competitivo 23 

3.4 Mapa da oferta hoteleira atual e futura 25 

3.5 Ficha resumida dos hotéis do set competitivo 26 
   
4 Localização 33 

4.1 A Cidade  34 

4.2 Acessos à cidade 39 
4.3 Localização e acessos ao terreno 40 
4.4 Pontos de interesse próximos ao terreno 42 

4.5 Vistas do terreno e vizinhança 44 

4.6 Avaliação da localização do terreno 45 

4.7 Conclusão 47 
   
5 Análise Swot 48 

5.1 Análise SWOT - Conceito 49 

5.2 Análise Swot 49 

5.2.1 Forças 50 

5.2.2 Fraquezas 50 

5.2.3 Oportunidades 50 

5.2.4 Ameaças 51 
   
6 Resultados 53 

6.1 Afiliação a rede hoteleira 54 

6.2 Análise de absorção 55 

6.3 Projeção de taxas de ocupação e diárias médias 57 

6.4 Estimativas operacionais 59 

6.5 Análise dos resultados 62 

6.5 Conclusão 73 



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                        Janeiro | 2015                                                                      pg 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
Dados Socioeconômicos 

 e Demográficos 
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1.1 Dados socioeconômicos e demográficos 
 
A cidade vem apresentando taxas de crescimento positivas em seus principais índices.  
 
Conforme últimos dados divulgados pelo IBGE, a população cresceu 8,8% desde o censo de 
2010. No período de 2000 a 2010, o IDH-M, que mede o nível de desenvolvimento humano 
utilizando indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança 
de vida ao nascer) e renda (PIB per capita), evoluiu 9,38%.  
 

 

Dados demográficos 

População estimada 2015 (hab.) 241.389 (+ 8,8% - 2010) 

População - Censo 2010 (hab.) 221.950 

Área da unidade territorial (km²) 1.136,907 

Densidade demográfica (hab./km²) (2010) 195,15 

IDH-M (2010) 0,805 (+ 9,38 % - 2000) 

PIB a preços correntes (2013) (x R$ mil) R$ 8.903.088 

PIB per Capita a preços correntes (2013) R$ 37.652,04 

                                                                                                                                                                                            Fonte: IBGE 
 

 
                                                                                                                                                                                         Fonte: IBGE 
 

A cidade vem apresentando crescimento de sua população no período 1991 a 2015, sem 
nenhum período de diminuição. 
 
No início de 2015 o IBGE alterou a base de cálculo do PIB dos Municípios e criou uma nova 
série de dados a partir de 2010, chamada “série revisada”, e que tem como referência o ano 
base de 2010, seguindo, assim, a nova referência das “Contas Nacionais”, conforme informado 
pelo IBGE. 
 
Conforme os dados mais recentes publicados pelo IBGE, o PIB da cidade, no período 2010 a 
2013, vem em contínuo crescimento.  
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No período 2010 a 2013 o PIB Total cresceu a uma taxa média de 9,9% a.a.. No mesmo 
período o setor de serviços cresceu em média 13,3% a.a. seguido por indústrias com 6,7% a.a, 
e por agropecuária com pequena redução de 0,2%a.a..  
 

 
                                                                                                                                                                                                  Fonte: IBGE 
 
 

A economia brasileira vem passando por um período de desaceleração. O PIB Brasil foi de 
+2,7% em 2013, +0,1% em 2014 e -3,8% em 2015. Há previsões de que o PIB caia entre 3% e 
4% em 2016. 
 
A tabela abaixo detalha o crescimento do PIB Total e de cada setor, nos períodos 
considerados. Os dados apresentados são os mais recentes publicados pelo IBGE (PIB 
Municípios por setor da economia).  
 

Variações de crescimento do PIB por setor e total (%) 
Crescimento do PIB Total (2010 - 2013): 32,6% 

Crescimento do PIB Total (2010 - 2013) (a.a.): 9,9% 

Crescimento do PIB Serviços (2010 - 2013) (a.a.): 13,3% 

Crescimento do PIB Indústria (2010 - 2013) (a.a.): 6,7% 

Crescimento do PIB Agropecuária (2010 - 2013) (a.a.): -0,2% 

                                                                                                                                                                              Fonte: IBGE 
 

Na tabela e gráficos abaixo vemos a composição do PIB da cidade por setores da economia. 
 

Composição do PIB por setor – 2013 (R$ 1.000) 
Valor adicionado bruto da Agropecuária R$ 126.652 1,4% 

Valor adicionado bruto da Indústria R$ 2.957.423 33,2% 

Valor adicionado bruto dos Serviços R$ 3.875.468 43,5% 

Valor adicionado bruto da Administração (*) 784.016 8,9% 

Impostos R$ 1.159.529 13,0% 

PIB Total a Preços correntes R$ 8.903.088 100% 
                  Fonte: IBGE - (*) Valor adicionado bruto da administração, saúde e educação públicas e seguridade social 
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                                                                                                                                                                          Fonte: IBGE 
 
O gráfico acima mostra um predomínio do setor de serviços, responsável por gerar 
aproximadamente 43,5% do PIB municipal. O setor de indústrias vem em segundo em 
importância e responde por aproximadamente 33,2% do PIB total. A agropecuária é o setor que 
menos contribui na composição final do PIB, mantendo valores no entorno de 1,4%. 
Tradicionalmente são os setores de serviços e indústrias os que geram a maior parte da 
demanda hoteleira. O gráfico abaixo mostra um crescimento na participação relativa do setor 
de serviços na composição final do PIB do município e uma queda no setor de indústrias. 
 

 
                                                                                                                                                                                                 Fonte: IBGE 
 

Todos os gráficos e tabelas acima refletem os dados mais recentes publicados pelo IBGE. 
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Capítulo 2 
Demanda 
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2.1 – Introdução 
 
Nos itens abaixo, passamos a caracterizar a demanda e analisar como cada um dos 
segmentos analisados poderá contribuir para a geração de hóspedes para o hotel em estudo. 
 

 
2.2 – Caracterização da demanda  
 
Tradicionalmente a demanda é caracterizada conforme os segmentos abaixo: 
 
 

Lazer 
 

• O segmento de lazer é composto por hóspedes individuais ou em grupo, cuja 
motivação de viagem é o lazer. 
 

 

Negócios 
 

• É formado por hóspedes cujas razões de viagem são os negócios. São pessoas que se 
deslocam à cidade para fazer negócios com as empresas instaladas em seu território e 
entorno ou são funcionários dessas empresas que vão à cidade por razões 
corporativas. Pertencem também a esse segmento os profissionais independentes 
como consultores, empreendedores, médicos, dentistas, advogados, corretores 
imobiliários, empresários de vários setores, entre outros.  
 

 

Reuniões / Incentivos / Convenções / Exposições 
 

• Este é um segmento formado por pessoas que participam de eventos empresariais, 
reuniões corporativas ou de grupos, treinamentos, eventos de incentivos, encontros 
empresariais setoriais, exposições e feiras, leilões, grandes encontros religiosos, entre 
outros. Os participantes desse tipo de evento podem ser pessoas da própria cidade e 
entorno, e nesse caso os hotéis se beneficiam somente da locação de espaços de 
eventos e/ou nos serviços de A&B (Alimentos e Bebidas – restaurantes e bares), ou 
podem ser viajantes, e nesse caso os hotéis podem também vender seus pernoites. 
 

 

Outros Segmentos 
 

• Composto pelos demais tipos de hóspedes individuais que se deslocam à cidade por 
razões acadêmicas (professores e estudantes), esportivas, tripulações de companhias 
aéreas, de saúde (consultas, tratamentos e cirurgias), sociais (formaturas e 
casamentos), entre outras.  
 
 

2.2.1 – Segmento de lazer 
 
O segmento de lazer da cidade não é o principal gerador de hóspedes para a cidade. A cidade 
não conta com atrativos naturais, históricos e arquitetônicos que gerem um expressivo volume 
de turistas.  

Em geral, esses eventos e atrações geram uma pequena demanda que se concentra 
principalmente nos finais de semana.  

A cidade promove alguns eventos culturais, musicais, científicos e de negócios que atraem 
visitantes predominantemente locais e regionais e eventualmente de cidades mais distantes, 
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gerando assim, relativa demanda por hospedagem, notadamente nos finais de semana. Tal 
condição contribui positivamente para o aumento da ocupação média dos hotéis que nesses 
dias apresentam taxas ocupações abaixo dos dias de semana. 

 

Destacamos abaixo alguns atrativos turísticos organizados em roteiros: 

Roteiro Ecológico 

• Bosque Santa Marta 

• Fazenda Invernada 

• Moinho Santa Maria 

• Parque Ecológico Dr. Antonio Teixeira Vianna 

• Parque Eco-esportivo Damha 

• Horto Florestal Municipal Navarro de Andrade 

• Piscicultura São Mateus 

• Estação Ecológica Vale do Quilombo 

 

Roteiro Histórico 

• Balão do Bonde 

• Edifício Euclides da Cunha – Câmara Municipal 

• Escola Paulino Carlos 

• Escola Estadual Dr. Álvaro Guião 

• Praça Brasil 

• Praça Coronel Paulino Carlos 

• Mercado Municipal 

• Praça Voluntários da Pátria 

• Palacete Bento Carlos 

• Palacete Conde do Pinhal 

 

Roteiro Fazendas Históricas 

• Estância Ecológica Vale do Quilombo 

• Fazenda do Pinhal 

• Fazenda Santa Maria 

 

Roteiro Educacional, Científico e Tecnológico 

• Observatório da USP 

• Parque Eco-tecnológico Damha 
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Roteiro Cultural 

• Museu de Aviação da TAM 

• Casa da Cultura 

• Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odete dos Santos 

• Centro Cultural da USP 

• Espaço Cultural São Carlos Clube 

• CDCC - Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP 

• Contribuintes da Cultura 

• Estação Cultura 

• Museu de São Carlos 

• Fundação Pró-Memória 

• Oficina Cultural Regional Sérgio Buarque de Holanda 

• Museu de Ciência e Tecnologia Prof. Mário Tolentino 

• Orquidário Municipal Maria de Lourdes Bertolani Pereira 

• Orquidário Cláudio Vismara 

• Vinícola Villaggio Bonucci 

 

Roteiro Religioso 

• Catedral de São Carlos Borromeo 

• Santuário de Nossa Senhora da Babilônia 

• Circuito Caminho da Fé 

 

Eventos 

• Salão Regional de Turismo e Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação 

• Turismo do Saber 

• Festival Gastronômico 

• Festival “O Prato da Casa” 

• Circuito Chapada Guarani 

• Associação das Fazendas Históricas Paulistas 

• Curso de Turismo Rural 

• Conferência Municipal de Turismo 

• Salão Regional de Turismo e Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação 

• Festa do Clima (São Carlos tem o título de Cidade do Clima) 

 
Os hotéis de São Carlos se beneficiam de festas e eventos realizados em cidades vizinhas. É o 
caso do Rodeio de Ibaté, o 5º maior do Brasil e do Agrishow em Ribeirão Preto. 
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2.2.2 – Segmento de negócios  
 
O segmento de negócios é o que mais gera hóspedes para a cidade. É composto por 
executivos de vários níveis, representantes de vendas e empresários que se dirigem a cidade 
por motivos de trabalho. Sua característica principal é gerar hospedagens, predominantemente, 
nos dias de semana. 
 
A economia da cidade, neste momento, está baseada nos setores de serviços e indústrias. 
Pela análise da composição do PIB há uma predominância para o setor de Serviços, gerando 
60% do PIB, seguido pelo setor de Indústria, com 26% e pela Agropecuária com 2% do PIB.  
 

 

 
                                                                                                                                                                            Fonte: IBGE 
 

O segmento de agropecuária atrai poucos hóspedes comparativamente aos demais setores. 
 
Essa demanda é composta por negociantes e técnicos agrícolas e demais profissionais que 
prestam consultoria às fazendas, vendedores de sementes e insumos agrícolas.  
 
O setor industrial será o responsável por criar a maior parte da demanda hoteleira de negócios 
observada na cidade. 
 
O município se destaca por sua economia variada e excelente infraestrutura. A oferta de mão-
de-obra qualificada é garantida pelos cursos oferecidos em suas universidades e escolas 
técnicos. Tais condições atraem novos investimentos em setores variados.  
 
Destacamos abaixo algumas dessas características: 
 

• A cidade apresenta boa infraestrutura de transporte rodoviário, sendo atendida pela 
BR-364 (Rodovia Washington Luís), SP-318 (Rodovia Eng. Tales de Lorena Peixoto 
Júnior), SP-215 (Rodovia Luís Augusto de Oliveira) e BR-267 (Rodovia Dr. Paulo 
Lauro). 
 

• O município dispõe de ótima infraestrutura de energia elétrica, gás, fibra ótica, esgoto e 
água. 

• Possui boa infraestrutura educacional com destaque para a USP e UFSCar. 
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• O Senac, o Sesi e o Senai formam mão-de-obra técnica de boa qualidade.  

• Os três principais hospitais da cidade são a Santa Casa de Misericórdia, Casa de 
Saúde e a Unimed. 

• O município recebe constantes consultas e tem conseguido atrair novas empresas para 
a cidade em função da boa infraestrutura, da excelente oferta de mão-de-obra 
qualificada e das boas condições de logística. 

• O município incentiva a instalação de novas empresas através de isenção ou redução 
de impostos. Para investimentos superiores a R$ 200 milhões a prefeitura oferece 
isenção de ISS, IPTU e ajuda na aquisição do terreno. 

• A cidade possui vários condomínios industriais, alguns com vocação para segmentos 
específicos. É o caso do CEAT – Centro Empresarial de Alta Tecnologia, que entre 
outros atua no segmento de biotecnologia, pesquisas genéticas, nanotecnologia, 
incluindo a fabricação de drones. Há ainda outros condomínios voltados para empresas 
de tecnologia como o Science Park e Ecotec Dahma. 

• Os segmentos que tendem a se desenvolver com maior velocidade são o de TI, 
Polímeros e Plásticos, Química Fina, Nanotecnologia, Compósitos e Cerâmica. 

• A cidade tem atraído novas empresas, em especial, algumas instaladas em São Paulo 
e Campinas. 

• Novas empresas do segmento automotivo, como fábricas de rodas, escapamentos e 
faróis, se instalarão na cidade. 

• A cidade está crescendo com a instalação de novas empresas no eixo da SP-318, que 
está sendo duplicada até o trevo da rodovia SP-255. A região possui baixas restrições 
ambientais. 

• O Aeroporto Francisco Pereira Lopes está passando por um processo de 
internacionalização, já aprovado pelo DAC (Departamento de Aviação Civil), o que 
consiste na instalação de um posto da Polícia Federal para viabilizar o pouso de 
aeronaves estrangeiras para manutenção no Centro de Manutenção de Aeronaves da 
TAM. Numa segunda etapa, o aeroporto passará a operar como porto seco, integrado 
ao Polo Industrial Logístico Hipermodal. Numa última etapa de implantação atenderá 
também a passageiros. O tempo previsto para a conclusão das 3 etapas do processo é 
de 3 anos. 

• Está em desenvolvimento o Polo Industrial Logístico Hipermodal em terreno vizinho ao 
Distrito Industrial TAM. 

• Ainda no eixo da SP-318, está em início de desenvolvimento um condomínio industrial 
voltado para empresas de alta tecnologia, onde se instalará, entre outras, empresa do 
setor farmacêutico – Origyn. 

• São Carlos também se beneficia de indústrias instaladas em cidades vizinhas como a 
Honda em Itirapina, entre outras. 
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Abaixo, tabela com algumas das principais empresas de São Carlos: 
 
  

Principais empresas 

Tapetes São Carlos Faber Castell 

Embrapa Toalhas São Carlos 

Tecumseh Electrolux 

Volks Wagen Motores Tam 

USP UFSCar 

Vinícola Villaggio Bonucci Airship Ind. Aeronáutica 

Liobrás Engemasa 

Syncreon BB-Mapfre Datacenter 

Latina Quimifort 

Raco Profarma 

Airship Aeronáutica Rossignolo Cotton 

Grupo Bandeirantes Nanox Tecnologia 

  
 
 
 
As empresas estão localizadas em todas as rodovias de acesso, bem como, na região central 
da cidade. 
 
 
O primeiro mapa abaixo mostra uma visão panorâmica da cidade e suas indústrias. As demais 
fotos apresentam com mais detalhes cada uma das regiões. 
 
Ainda nos mapas abaixo, rodovias marcadas em cor são: vindo de São Paulo (via BR-364) em 
azul, de Descalvado e região (via BR-267) em vermelho, de Ibaté e região (via BR-267) em 
rosa e de Ribeirão Bonito e região (via SP-215) em verde. 
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Visão geral da cidade. Em azul claro, principais empresas e posição relativa do terreno em vermelho. 
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Visão mais detalhada (1) das principais empresas. 
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Visão mais detalhada (2) das principais empresas. 
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Visão mais detalhada (3) das principais empresas. 
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2.2.3 – Segmento de Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições  
 
A cidade não dispõe no momento de um centro de exposições que possa receber eventos 
variados e de grande porte de maneira adequada. 
 
A UFSCar está construindo um centro de eventos com capacidade de 2 mil lugares. 
 
Em função do número e porte de suas empresas e universidades, existe uma demanda real 
nesse segmento. 
 
Em função disso, a cidade, através da sua Secretaria de Turismo, está coordenando um grupo 
de trabalho para voltar a operar o Convention Bureau. 
 
 

2.2.4 – Outros segmentos  
 
A análise da demanda da cidade se completa com os demais segmentos: saúde, acadêmico, 
social, esportivo, tripulações e religioso. 
  
Na área de saúde, o município conta com os hospitais Santa Casa de Misericórdia, Casa de 
Saúde e Unimed. Este segmento não gera demanda expressiva para os hotéis da cidade.  
 
No segmento acadêmico, a cidade conta com importantes universidades e variada oferta de 
cursos de nível superior e técnico. São elas: 
 

• USP (21 cursos de graduação e 16 de pós-graduação) 
• UFSCar (57 cursos de graduação, 30 de mestrado e 21 de doutorado) 
• Unicep (25 cursos de graduação e 27 de pós-graduação) 
• Fesc 

 
No segmento de ensino técnico a cidade conta com o Senai, Sesi e Senac. 
 
A presença de universidades atrai hóspedes, inclusive estrangeiros, para os hotéis através da 
visita de alunos, professores, palestrantes, pós-graduandos, alunos de especialização, 
convidados para formaturas e viabiliza a instalação de novas empresas, incluindo hotéis, em 
função da oferta de mão-de-obra qualificada.  
 
Os eventos ligados ao segmento acadêmico ocorrem em sua grande parte no segundo 
semestre. 
 
Na área de eventos sociais a demanda é gerada por casamentos e formaturas das turmas dos 
cursos oferecidos pelas universidades acima mencionadas. Esse tipo de demanda gera 
hospedagem para os hotéis nos finais de semana, período tipicamente fraco e característico de 
mercados predominantemente corporativos elevando assim a taxa média de ocupação. 
 
No segmento esportivo, a cidade atrai alguns poucos jogos de futebol realizados no Estádio 
Luís Augusto de Oliveira. No período em ter temporadas o estádio sedia jogos de categorias de 
acesso. 
 
No segmento religioso ocorrem encontros pontuais ligados a algumas igrejas, em especial, as 
evangélicas, com duração de 3 dias e participação de aproximadamente 22 mil fiéis. 
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Capítulo 3 
Oferta Hoteleira 
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3.1 – Oferta hoteleira atual 

 
3.1.1 - Introdução 
 
Neste capítulo será analisada a oferta hoteleira atual, a oferta futura e o set competitivo do 
hotel em estudo. Ainda serão apresentados mapas com a posição relativa dos hotéis e 
geradores de demanda e, ao final do capítulo, fichas técnicas resumidas dos hotéis. 
 

 
3.1.2 – Oferta hoteleira atual 
 
Um produto típico de categoria econômica, de maneira resumida, possui apartamentos 
equipados com fechaduras de cartões eletrônicos/magnéticos, economizador de energia, cofre 
digital, bancada de trabalho com tomadas e conexão a banda larga cabeada ou via wifi, 
detectores de fumaça, sprinklers, aquecimento central de água, secadores de cabelo, tv lcd, 
condicionador de ar do tipo split, além de armário e iluminação adequada para estar e trabalho. 
 
No entanto, nem sempre os hotéis, especialmente aqueles com administração independente, 
ou seja, não pertencentes a redes hoteleiras, atendem a essas especificações. Ainda assim, 
para efeito deste estudo, consideramos também hotéis que, embora não atendam a essas 
especificações, formam a oferta hoteleira atual da cidade. 

 
A oferta hoteleira atual da cidade é formada predominantemente por hotéis independentes. 
Somente 3 são administrados por redes hoteleiras, Ibis, Arco Express e Slaviero. Os demais 
são hotéis familiares que, na maior parte dos itens analisados, não atendem aos padrões de 
classificação de hotéis. 
 
Neste estudo, foram visitados e analisados os seguintes hotéis: Arco Express, Atlantic Inn 
Residence, Pousada Conde do Pinhal, Anacã, Slaviero, San Ciro, Ibis, Indaiá, Malibu, Perea, 
Caiçara, Atlantis Royale, Parisi.  
 
Outros hotéis foram identificados e visitados, porém, por serem hotéis muitos simples e 
pequenos, não foram considerados nesta análise. Somam um total de 258 apartamentos. 
 
De maneira geral os hotéis são pequenos. Os maiores são o IBIS com 112 apartamentos, o 
Arco Express com 96, o Perea com 93 e o Slaviero com 92. 
 
Todos os hotéis oferecem café da manhã, estacionamento e internet wifi incluídos na diária, 
exceção para o Ibis que cobra o café da manhã a parte (R$ 16,00). 
 
A tabela abaixo apresenta um resumo das características dos hotéis visitados que compõem a 
oferta hoteleira atual. 
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Relação de hotéis da oferta atual 

Nome do hotel Rede 
Hoteleira Categoria Uhs (1) Capacidade 

Convenções (2) 
Tarifa 
(R$) 

Arco Express Arco Hotéis 3 (*) 96 - 152,00 

Atlantic Inn 
Residence 

Independente 3 (*) 27 - 98,00 

Pousada Conde 
do Pinhal 

Independente 3 (*) 20 30 155,00 

Anacã Independente 3 (*) 83 460 226,00 

Slaviero 
Slaviero 
Hotéis 

3 (*) 92 256 155,00 

San Ciro Independente 3 (*) 18 8 175,00 

Ibis Accor Hotels 3 (*) 112 90 139,00 

Indaiá Independente 3 (*) 32 40 132,00 

Malibu Independente 2 (*) / 3 (*) 39 70 129,00 

Perea Independente 2 (*) / 3 (*) 93 120 90,00 

Caiçara Independente 2 (*) / 3 (*) 64 80 128,00 

Atlantis Royale Independente 2 (*) / 3 (*) 70 60 109,00 

Parisi Independente 2 (*) / 3 (*) 35 25 130,00 

Total de hotéis: 13 781 uhs   
  (1) Uhs = unidades habitacionais. (2) Capacidade em número de pessoas no formato auditório. NA = Não se aplica, pois os hotéis não 
  atendem aos padrões de classificação. 
 
Observação: Na tabela acima, a coluna de categoria do hotel, por simplicidade, é preenchida 
utilizando-se o conceito de estrelas, no entanto, não seguem os critérios definidos pela 
Embratur e sim os conhecidos e aceitos pelo mercado. Dessa maneira, um hotel de categoria 
2(*) se refere a um hotel supereconômico, 3(*) é um econômico, 4(*) é um superior ou midscale 
e um 5(*) apresenta um padrão luxo. O conceito atribuído acima é baseado na média do 
produto, pois por não seguirem nenhum tipo de padronização, alguns itens se aproximam de 
uma categoria e outros itens são mais comuns a outras categorias. 
 
 

3.2 – Oferta hoteleira futura 

3.2.1 - Introdução 
 
Neste item apresentamos as informações obtidas junto ao mercado e órgãos competentes com 
relação ao surgimento de novos empreendimentos na cidade. Em função dos diversos estágios 
de desenvolvimento dos projetos hoteleiros e do sigilo que recobre esses negócios, não 
podemos assegurar a precisão de informações como número de apartamentos e capacidade 
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de convenções, por exemplo, nem tampouco garantir que os projetos hoteleiros identificados e 
listados abaixo sejam de fato lançados ou representem a totalidade dos hotéis previstos para 
as cidades. 
 
 

3.2.2 - Oferta hoteleira futura 
 
Na tabela abaixo apresentamos a oferta futura da cidade, segundo levantamento feito in loco e 
baseado nas informações obtidas junto ao mercado.  
 
 

Relação dos hotéis da oferta futura 

Nome do 
hotel 

Rede 
Hoteleira Categoria Uhs  Capacidade 

Convenções (2) 
Estágio 

atual 
Abertura 

(1) 

Comfort Atlantica 
Hotels 3 (*) 160 80 Em 

projeto  2019 

Slaviero 
(ampliação) 

Slaviero 
Hotéis 3 (*) 40 - Em 

projeto 2017 

Nacional Inn Nacional Inn 3 (*) 126 ND Em obras 2015 

Total de Hotéis: 3  326 Uhs   
Observação: Uhs = unidades habitacionais. ND = Informação não disponível. (1) Estimada. (2) Capacidade em número de 
pessoas no formato auditório. 

 
 
O hotel Comfort, cuja administração ficará a cargo da rede Atlantica Hotels encontra-se em 
fase de início de obras. 
 
O segundo hotel mencionado na tabela acima, diz respeito a uma futura ampliação do hotel 
Slaviero, junto das atuais instalações, com 40 novos apartamentos. 
 
O Nacional Inn deverá iniciar suas operações em fevereiro de 2015. 
 
Outros hotéis foram mencionados em entrevistas na cidade. O projeto do hotel Blue Tree não 
pertence à mesma categoria do hotel em estudo, está com as obras embargadas por 
problemas ambientais. Ainda foram citados: um novo hotel na Av. Comendador Alfredo Maffei, 
de uma incorporadora local; um projeto ligado a um futuro shopping que se instalaria na cidade 
e um hotel independente cuja construção tem se prolongado por anos e que não se sabe 
quando serão concluídas. Em função da impossibilidade de confirmação desses projetos e seu 
efetivo lançamento (bem como, do cronograma e demais dados técnicos), não os 
consideramos na oferta hoteleira futura da cidade. 
 
 

3.3 – Set competitivo  
 
Na tabela a seguir estão listados os hotéis que deverão compor o set competitivo do hotel em 
estudo.  
 
Na última coluna da tabela está apresentado o “Fator de Competitividade” da cada hotel do set 
competitivo. O conceito de “Fator de Competitividade” está ligado a quanto um determinado 
hotel é ou não um concorrente direto do hotel em estudo. 
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Um hotel tende a ser um concorrente mais direto quanto mais ele se aproximar das 
características do hotel em estudo, segundo critérios gerais como: categoria, percepção geral 
do produto, localização, características do produto (equipamentos, decoração, nível de 
conforto), qualidade dos serviços, profissionalismo da rede hoteleira encarregada da 
administração, qualidade do marketing e da publicidade do hotel, canais de venda e 
divulgação, acordos corporativos com geradores de demanda, participação em feiras, entre 
outros.  
 

Relação de hotéis do set competitivo 

Nome do 
hotel Categoria Tarifa 

(R$)  Uhs  Capacidade  
convenções 

Estágio 
atual 

Fator de 
Competitividade 

Arco Express 3(*) 152,00 96 - Operação Alto 

Atlantic Inn 
Residence 3(*) 98,00 27 - Operação Médio-Baixo 

Pous. Conde 
do Pinhal 3(*) 155,00 20 30 Operação Médio-Baixo 

Anacã 3(*) 226,00 83 460 Operação Médio-Alto 

Slaviero 3(*) 155,00 132 (1) 256 Operação Alto 

San Ciro 3(*) 175,00 18 8 Operação Médio-Baixo 

Ibis 3(*) 139,00 112 90 Operação Alto 

Indaiá 3(*) 132,00 32 40 Operação Médio-Baixo 

Malibu 2(*) / 3(*) 129,00 39 70 Operação Médio-Baixo 

Perea 2(*) / 3(*) 90,00 93 120 Operação Médio-Baixo 

Caiçara 2(*) / 3(*) 128,00 64 80 Operação Médio-Baixo 

Atlantis 
Royale 2(*) / 3(*) 109,00 70 60 Operação Médio-Baixo 

Parisi 2(*) / 3(*) 130,00 35 25 Operação Médio-Baixo 

Comfort 3 (*) - 160 80 Em obras Alto 

Nacional Inn 3 (*) - 126 ND Em obras Médio 

Total de hotéis: 15   1107 Uhs   
  Uhs = unidades habitacionais. (1) Considerando a ampliação com término estimado para 2017. ND = Informação não disponível 
 
 
É importante observar que, de maneira geral, os hotéis listados neste set competitivo possuem 
um padrão inferior ao hotel em estudo, exceção somente aos hotéis Arco Express, Slaviero, 
Ibis e Comfort, que serão seus concorrentes diretos. 
 
No entanto, em vários graus e devido a características diversas, como localização, tamanho de 
apartamento, restaurante com oferta de jantar ou qualquer outra conveniência do hóspede, os 
hotéis listados poderão ser concorrentes do hotel em estudo. 
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3.4 – Mapa da oferta hoteleira atual e futura 

Visão geral dos hotéis em operação (verde) e hotéis futuros (laranja). Terreno do hotel em estudo marcado em vermelho. 
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3.5 – Ficha resumida dos hotéis do set competitivo (em operação) 

Arco Express    

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1250 - Vila Luftalla  

Fone:  (16) 3368-7070 

Site na internet: www.arcohotel.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 96 

Diária: R$ 152,00 

Rede Hoteleira: Arco Hotéis 

Área Total de Convenções: - 

  

  
 
 

Atlantic Inn Residence    

Endereço: R. Salomão Dibbo, 321 - Jd. Luftalla 

Fone:  (16) 6413-9100 

Site na internet: www.atlanticapart.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 27 

Diária: R$ 98,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: - 
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Pousada Conde do Pinhal    

Endereço: Rod. Washington Luis km 222 

Fone:  (16) 2108-0800 

Site na internet: www.postocastelo.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 20 

Diária: R$ 155,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 30  

  

  
 
 

Anacã    

Endereço: Av. São Carlos, 2690 

Fone:  (16) 3373-4000 

Site na internet: www.hotelanaca.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 83 

Diária: R$ 226,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 460 
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Slaviero    

Endereço: R. Kenneth Gilbert Herrick, 101 

Fone:  (16) 3306-3000  

Site na internet: www.slavierohoteis.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 92 + ampliação de 40 uhs  – total 132uhs 

Diária: R$ 155,00 

Rede Hoteleira: Slaviero Hotéis 

Área Total de Convenções: 256 

  

  
 
 

San Ciro     

Endereço: R. 28 de setembro, 222 - Centro 

Fone:  (16) 3372-1213  

Site na internet: www.hotelsanciro.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 18 

Diária: R$ 175,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 8 
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Ibis    

Endereço: Rua Passeio dos Ipês, 140 - Parque Faber 

Fone:  (16) 2106-6500 

Site na internet: www.ibis.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 112 

Diária: R$ 139,00 

Rede Hoteleira: Accor Hotels 

Área Total de Convenções: 90 

  

  
 
 

Indaiá    

Endereço: R. Jacinto Favoretto, 782 - Centro 

Fone:  (16) 3373-7575  

Site na internet: www.indaiaresidence.com.br 

Categoria: 3 (*) 

Nº de apartamentos: 32 

Diária: R$ 132,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 40 
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Malibu  

Endereço: R. General Osório, 542 - Centro 

Fone:  (16) 2107-1300 

Site na internet: www.hotelmalibu.com.br 

Categoria: 2(*) / 3(*) 

Nº de apartamentos: 39 

Diária: R$ 129,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 70 

  

  
 
 

Perea Hotel  

Endereço: Av. Araraquara, 329 - Vila São José 

Fone:  (16) 3361-1149 

Site na internet: www.pereahotel.com.br 

Categoria: 2(*) / 3(*) 

Nº de apartamentos: 93 

Diária: R$ 90,00  

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 120 
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Caiçara  

Endereço: R. Conde do Pìnhal, 2217 - Centro 

Fone:  (16) 3371-5133 

Site na internet: www.caicarahotelsaocarlos.com.br 

Categoria: 2(*) / 3(*) 

Nº de apartamentos: 64 

Diária: R$ 128,00  

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 80 

  

  
 
 

Atlantis Royale  

Endereço: R. Conde do Pinhal, 1630 - Centro 

Fone:  (16) 3416-0918 

Site na internet: www.atlantisroyale.com.br 

Categoria: 2(*) / 3(*) 

Nº de apartamentos: 70 

Diária: R$ 109,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 60 
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Parisi  

Endereço: Av. São Carlos, 3163 - Centro 

Fone:  (16) 3373-4444 

Site na internet: www.parisihotel.com.br 

Categoria: 2(*) / 3(*) 

Nº de apartamentos: 35 

Diária: R$ 130,00 

Rede Hoteleira: Independente 

Área Total de Convenções: 25 
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Capítulo 4 
 Localização 

 



 

 www.agilaconsultoria.com.br                                       Janeiro | 2015                                                                      pg 34 

4.1 – A Cidade  
 

• O município de São Carlos pertence à Região Administrativa Central, no Estado de 
São Paulo, região sudeste do Brasil.  

 
• Os municípios limítrofes são no total de doze: Luís Antonio, Santa Rita do Passa 

Quatro, Descalvado, Analândia, Itirapina, Brotas, Ribeirão Bonito, Ibaté, Rincão, Santa 
Lúcia, Américo Brasiliense e Araraquara. 

 
• O município se localiza a 237 km da capital com aproximadamente 2h e 34 min de 

percurso. 
 

• O terreno está a 160 km de distância (1h 50 min de percurso) do Aeroporto de 
Viracopos com voos internacionais e transporte de carga. Araraquara possui aeroporto, 
mas sua única companhia aérea, a Azul, está encerrando suas operações. 

 
• O Acesso principal se dá através da Rodovia Washington Luís (BR-364). 

 
 
 
Mapa com localização no contexto nacional e estadual. 
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Destaque para a Região Administrativa Central a qual pertence a cidade de São Carlos. 

 

São Carlos 
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Visão geral da Região Administrativa Central, seus municípios e destaque para a posição de São Carlos.  
 

 
 

São Carlos 
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Principais vias de acesso à cidade: BR-364 (Rodovia Washington Luís), SP-318 (Rodovia Eng. 
Tales de Lorena Peixoto Júnior), SP-215 (Rodovia Luís Augusto de Oliveira) e BR-267 (Rodovia Dr. 
Paulo Lauro). 
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Na tabela abaixo segue uma relação das principais cidades da região e de importantes centros 
econômicos do Estado de São Paulo, suas distâncias a São Carlos e tempo aproximado de 
percurso. 
 

Tabela de distância à cidade de São Carlos 

Cidades Distância (km) Tempo de percurso 

Américo Brasiliense (*) 56 48 min 

Analândia (*) 48  38 min  

Araraquara (*) 43 36 min 

Araras 86 1h 8 min  

Brotas (*) 71 57 min 

Campinas 146 1h 36 min  

Descalvado (*) 43 40 min 

Ibaté (*) 15 14 min  

Itirapina (*) 39  31 min 

Leme 94 1h 17 min  

Luís Antonio (*) 90 1h 16 min  

Piracicaba 102 1h 20 min  

Ribeirão Bonito (*) 47 44 min  

Rincão (*) 62 1h 

Rio Claro 65 46 min 

S. Rita do Passa Quatro (*) 78 1h 11 min  

Santa Lúcia (*) 63 52 min  

Santos 315 3h 36 min  

São Paulo 237 2h 34 min  
                              (*) Cidades limítrofes                                                                  Fonte: Distância Cidades.com e Google 
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4.2 - Acessos à cidade 
 

Vindo de São Paulo (via BR-364) em azul, de Descalvado e região (via BR-267) em vermelho, 
de Ibaté e região (via BR-267) em rosa e de Ribeirão Bonito e região (via SP-215) em verde. 
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4.3 - Localização e acessos ao terreno 
 

Chegada ao terreno via Av. Francisco Pereira Lopes. 
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Ruas de acesso e entorno do terreno. 
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4.4 - Pontos de interesse próximos ao terreno 
 
Visão geral da cidade e posição relativa do terreno aos principais pontos de interesse. 

 
 
 
 

N 
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Visão mais detalhada da oferta de serviços na região central da cidade e posição relativa do terreno. 

 

N 
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4.5 - Vistas do terreno e vizinhança 
 

 
Vista do terreno a partir da Av. Francisco Pereira Lopes 

 
Vista do terreno a partir da R. Conselheiro João Alfredo 

 
Vista nº 1 da vizinhança da R. Conselheiro João Alfredo 

 
Vista nº 2 da vizinhança da R. Conselheiro João Alfredo 

 

Av. Francisco 
Pereira  Lopes 
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4.6 - Avaliação da localização do terreno 
 
A localização é estudada segundo os aspectos abaixo e recebe uma avaliação que pode ser: 
“Muito Ruim”, “Ruim”, “Regular”, “Bom”, “Muito Bom”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O terreno em estudo possui frente para duas ruas distintas, a R. 
Conselheiro João Alfredo (altura do número 500) e a Av. 
Francisco Pereira Lopes (vide mapas acima). O acesso ao 
terreno, para quem chega de São Paulo, se dá através da 

Rodovia Washington Luís (BR-364), Av. Luís Augusto de Oliveira, Av. São Carlos e Av. 
Francisco Pereira Lopes. Na proximidade do terreno, a Av. Francisco Pereira Lopes possui 
mão única de tráfego. No geral, todo o acesso, bem como as demais avenidas da cidade, 
possuem boas condições de tráfego e acesso facilitando a saída e a chegada ao hotel vindo de 
qualquer região da cidade. O terreno está localizado em posição mais central na cidade, 
exigindo que hóspede tenha que trafegar por ruas e avenidas internas da cidade, demandando 
conhecimento da cidade ou navegação via GPS. 

Avaliação: Bom. O terreno tem um bom acesso tanto para quem chega quanto para quem sai 
do hotel em direção ao interior ou à capital, assim como, a qualquer ponto da cidade.  

Tendência futura: permanecer estável. 

 

O entorno do terreno não possui grandes edificações que possam 
encobrir a visão do hóspede que chega ao hotel. Nesse sentido 
não há maiores bloqueios visuais. No entanto, como já 
mencionado anteriormente, o terreno possui frente para duas ruas. 

A Rua Conselheiro João Alfredo é uma rua residencial (vide fotos acima) com pouco tráfego e 
baixa visibilidade. Já a Av. Francisco Pereira Lopes possui mais movimento de carros, no 

ACESSO

VISIBILIDADE
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entanto, o terreno está localizado numa parte dela em que o tráfego é de mão única, o entorno 
é menos urbanizado e mais preenchido por árvores e se localiza num trecho curvo da avenida, 
deixando esse trecho da avenida com menos visibilidade do que em outros pontos da mesma 
avenida. O Atenuante é que o hotel estará em posição mais elevada em relação à avenida. 
 
Assim sendo, a sinalização do hotel na frente do terreno que dá para a Av. Francisco Pereira 
Lopes deverá ser muito visível e bem trabalhada para que o hóspede possa visualizar a 
presença do hotel e seus acessos. 
 
Avaliação: Regular. 
 

Tendência futura: permanecer estável.  
 

Os serviços importantes nos arredores do hotel são aqueles de 
conveniência para o hóspede, ou seja, farmácias, bancos, 
mercados e lojas de conveniência, restaurantes, lanchonetes, 

entre outras opções de lazer e serviço. No entorno do terreno e nas proximidades não há oferta 
atual de serviços. A melhor e mais próxima opção é o Shopping Iguatemi que dista 4 km do 
hotel com tempo de percurso de 10 minutos, aproximadamente. Está em desenvolvimento 
projeto de Mini Shopping na própria Av. Francisco Pereira Lopes, próximo ao terreno em 
estudo, porém na pista com o outro sentido de tráfego, conforme mapa acima (item 4.3). Existe 
a possibilidade e intenção por parte dos desenvolvedores do hotel em se construir uma 
passarela que ofereça melhor e mais rápido acesso do hóspede ao Mini Shopping. 
 
Avaliação: Regular. 
 

Tendência futura: melhorar com a abertura do Mini Shopping e com a construção da 
passarela de acesso.  

 

De acordo com entrevistas feitas na cidade, não há casos 
recentes de crimes na região. A cidade de maneira geral possui 
baixos índices de criminalidade. O hotel em estudo tem acesso 

por uma rua residencial bastante calma e por uma avenida que praticamente não apresenta 
movimento de pedestres. Conforme comentado acima esse trecho da avenida é pouco 
ocupado por imóveis de qualquer tipo (residencial, comercial etc) podendo, assim, gerar 
desconforto e insegurança, em particular, no período noturno. 
 
Avaliação: Boa. 
 

Tendência futura: permanecer estável. 
 

 
Com relação à proximidade a pontos de interesse, destacamos 
que o terreno está localizado em região com fácil acesso às 
demais regiões da cidade, bem como, às rodovias que dão 
acesso à cidade e às cidades vizinhas, bem como, aos geradores 

de demanda, em particular ao campus da USP.  
 
Avaliação: Bom. 
 

Tendência futura: permanecer estável. 

 

 

 

PONTOS DE 
INTERESSE

SERVIÇOS

SEGURANÇA
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4.7 - Conclusão 

Os itens analisados acima obtiveram as seguintes avaliações: 

 

Resumo das avaliações do terreno em estudo 

Aspectos Avaliação Tendência 

Acesso   

Visibilidade   

Serviços   

Segurança   

Pontos de interesse   

    = permanecer estável          = melhorar          = piorar 

   Muito Bom = 5 | Bom = 4 | Regular = 3 | Ruim = 2 | Muito Ruim = 1 

 
 
Conclusão 

Com exceção da “Visibilidade” e “Serviços”, todos os demais itens que compõem a avaliação 
da localização obtiveram avaliação “boa”, com tendência futura de manutenção. 

Os acessos viários, qualquer que seja a origem e o destino dos hóspedes, são bons.  

O acesso a serviços depende do uso de automóvel. A relativa proximidade ao Shopping 
Iguatemi, com boa oferta de serviços, comércio, lazer, gastronomia, farmácias, agências 
bancárias, entre outros, atenua a falta de serviços no entorno do hotel.  

O hotel está localizado numa região com baixos índices de criminalidade e possui bom acesso 
aos geradores de demanda em função da boa oferta de vias, sem gargalos de trânsito.  

A visibilidade é prejudicada em função do hotel se localizar num trecho mais escondido da Av. 
Francisco Pereira Lopes. Será necessário trabalhar muito bem a sinalização para mitigar em 
parte esse problema. 
 
Cabe destacar que o hotel deverá sofrer uma desvantagem competitiva com relação a outros 
hotéis melhor localizados e com entorno com mais oferta de serviços, em particular o Ibis que 
está ao lado do Shopping Iguatemi e que não demanda, por parte dos hóspedes, o uso de 
carro.  
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Capítulo 5 
Análise SWOT 
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5.1 – Análise SWOT - Conceito 

SWOT é a sigla dos termos em inglês Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). A Análise SWOT consiste em recolher 
dados importantes que caracterizam o ambiente interno - Empreendimento (Forças e 
Fraquezas) e o ambiente externo ao empreendimento - Mercado (Oportunidades e Ameaças). 
 
No item Strenghts (Forças), são analisadas as vantagens internas da empresa e/ou 
empreendimento em relação aos concorrentes. 
 
Em Weaknesses (Fraquezas), analisa-se as desvantagens internas das empresas e/ou 
empreendimento em relação aos concorrentes. 
 
Em Opportunities (Oportunidades), são analisados os aspectos externos, ou de mercado, 
positivos que podem gerar vantagem competitiva à empresa/empreendimento. 
 
Por fim, em Threats (Ameaças), são avaliados os fatores externos, ou de mercado, que podem 
por em risco a vantagem competitiva da empresa. 
 
Assim sendo, baseado nas informações levantadas e expostas neste estudo, apresentamos 
abaixo a análise SWOT. 
 
 

5.2 – Análise SWOT  
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5.2.1 – Forças (ambiente interno) 
 

• A cidade possui mais de uma entrada e todas oferecem bom acesso ao terreno. 
 

• O acesso ao terreno é relativamente fácil, apesar de avenida de mão única, assim 
como, os deslocamentos pela cidade em geral. 
 

• A posição que o terreno ocupa favorece a visibilidade do hotel para quem transita na 
avenida em função do terreno ser em aclive. 
 

• Apesar do entorno do terreno não apresentar boa oferta de serviços, o Shopping 
Iguatemi é boa opção aos hóspedes, 
 

• A cidade apresenta boas condições de segurança. 
 

• O terreno possui bom acesso às rodovias, avenidas e principais empresas da cidade. 
 

• Apesar de ainda não haver uma definição, o hotel deverá ser administrado por rede 
hoteleira com bons padrões de qualidade e gestão e com bandeira bastante 
reconhecida, nacional e/ou internacionalmente. 
 

• O terreno está localizado a aproximadamente 500 metros do Campus 1 da USP. 
 
 

5.2.2 – Fraquezas (ambiente interno) 
 

• Em função do terreno se localizar em região bem central o hóspede pode ter 
dificuldade em se deslocar, demandando dessa maneira uma boa sinalização em vias 
importantes da cidade. 
 

• O terreno está localizado em importante avenida da cidade, porém num trecho em que 
fica mais isolado e com sua visibilidade prejudicada. 
 

• O entorno do terreno não oferece praticamente nenhum serviço e conveniência, o que 
o deixa em desvantagem competitiva com relação a outros hotéis. Está em 
desenvolvimento a construção de um mini shopping próximo ao hotel em estudo, o que 
atenuaria essa carência. 
 

• Apesar da cidade apresentar boas condições de segurança o entorno do hotel pode 
gerar insegurança em alguns hóspedes e demandar mais atenção nos deslocamentos 
noturnos. 
 
 

 

5.2.3 – Oportunidades (ambiente externo) 
 

• A cidade tem apresentado evolução positiva em seus índices demográficos ao longo da 
última década. 
 

• Os setores que mais contribuem para a formação do PIB da cidade são o de Serviços, 
com 60%, o de Indústrias cm 26%. Agropecuária contribui somente com 2% do PIB. 
 

• A partir de 2008 a cidade vem apresentando crescimento mais acelerado. 
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• São Carlos é predominantemente um destino de negócios, com um turismo de lazer 
não muito expressivo. Isso faz com que as taxas de ocupação dos hotéis sejam mais 
altas durante a semana e mais baixas nos finais de semana. 
 

• O turismo de lazer contribui para o aumento das taxas de ocupação nos finais de 
semana e possui uma boa quantidade de atrativos e eventos. 
 

• O segmento de negócios é o que mais gera demanda. A cidade possui uma ótima 
quantidade de empresas nacionais e multinacionais atraindo inclusive hóspedes do 
exterior. Constantemente recebe consultas de novas empresas querendo se instalar na 
cidade. 
 

• O município dispõe de ótima infraestrutura e acessos, atraindo e viabilizando a 
instalação de novas indústrias. 
 

• São Carlos tem recebido empresas que estão deixando a região de Campinas e 
Grande São Paulo. 
 

• A cidade dispõe de duas excelentes universidades (USP e UFSCar) com grande oferta 
de cursos de graduação, mestrado e doutorado, o que atrai hóspedes para a cidade e 
viabiliza a instalação de novas empresas pela oferta de mão-de-obra de qualidade. 
 

• A prefeitura oferece incentivos à instalação de novas empresas. 
 

• O eixo de crescimento da cidade é a SP-318 onde se desenvolverão o Polo Industrial 
Logístico Hipermodal e a operação de carga para o Aeroporto Francisco Pereira Lopes. 
 

• Outros condomínios industriais e de tecnologia estão em desenvolvimento. 
 

• Existe uma boa demanda para o segmento de eventos em função do grande número 
de empresas e universidades. 
 

• Os hotéis da oferta atual não possuem padronização nos equipamentos e na 
arquitetura/decoração, com exceção dos hotéis de rede: Ibis, Arco Express e Slaviero. 
 

• Alguns hotéis apresentam bons equipamentos, outros deixam bastante a desejar e 
podem sofrer desvantagens num cenário de mercado de maior competitividade.  
 

• Com exceção dos hotéis de rede, de maneira geral, os hotéis passam para os 
hóspedes uma sensação de improviso, antiguidade e de má conservação. Isso é 
consequência das decorações antigas, espaços mal planejados e iluminados, móveis 
antigos e equipamentos (como condicionadores de ar antigos, chuveiros elétricos etc), 
entre outros pontos. 
 

• A cidade possui mais de uma entrada e todas oferecem bom acesso ao terreno e se 
conecta com facilidade a outras importantes cidades da região. 
 

• São Carlos possui boa infraestrutura para atrair novas empresas como boa 
disponibilidade de gás, bons recursos hídricos, boa oferta de cabeamento óptico que 
atende toda a cidade e suas universidades. 
 

• O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Viracopos (160 km e 1 hora e 
50 minutos de percurso). 
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• Possui ótima quantidade e variedade de cursos de nível superior, fornecendo mão-de-
obra de qualidade para a instalação de novas empresas e gerando demanda hoteleira 
adicional no segmento acadêmico. 
 
 

5.2.4 – Ameaças (ambiente externo) 
 

• O setor de indústria vem diminuindo sua participação relativa na composição do PIB, 
enquanto o setor de serviços vem aumento. 
 

• A cidade possui poucos geradores de demanda de lazer e essa demanda está mais 
concentrada nos finais de semana e feriados que possuam eventos musicais, festas, 
eventos agrícolas e datas religiosas comemorativas. 
 

• A cidade não dispõe de área específica para realização de feiras e eventos. A cidade 
não tem um calendário de eventos muito expressivo, contribuindo muito pouco para 
aumentar a taxa de ocupação dos hotéis nos finais de semana. 
 

• As taxas de ocupação dos hotéis nos finais de semana são mais baixas. 
 

• A cidade já possui 3 hotéis de rede e deverá receber um hotel Comfort e um Nacional 
Inn. 
 

• Apesar da inadequação dos hotéis aos padrões de redes hoteleiras muitos hóspedes 
podem optar por esses hotéis em função de um maior tamanho de quarto, de um 
atendimento mais personalizado, de alguma conveniência de localização, entre outros. 
 

• Os hotéis Arco Express, Slaviero, Comfort e Ibis serão competidores diretos do hotel 
em estudo. 
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Capítulo 6 
 Resultados 
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Foi considerado que o hotel em estudo será de categoria econômica (3*) e será administrado 
pela rede hoteleira Atlantica Hotels com a bandeira SLEEP INN, conforme informado pelo 
contratante deste estudo. O hotel contará com 119 apartamentos, com 3 pequenas salas de 
reuniões, restaurante e tem data prevista para abertura em junho 2018. 
 
 

6.1 – Afiliação a rede hoteleira 
 
De maneira geral a afiliação hoteleira pode ocorrer através de diferentes modalidades, sendo, a 
mais usual, a de “administração”. Nessa modalidade a própria rede hoteleira fará a gestão do 
hotel através de um contrato de administração que prevê a cobrança de taxas específicas. 
  
O empreendimento deverá utilizar a bandeira hoteleira que seja compatível com as 
características específicas do hotel em desenvolvimento. 
 
A afiliação a uma rede hoteleira deve ser analisada levando em conta os benefícios e custos 
gerados, bem como, o posicionamento e reputação das marcas envolvidas. 
 
Uma rede hoteleira reconhecida no mercado terá condições de oferecer, entre outras, as 
vantagens enumeradas resumidamente abaixo. 
 

• O hóspede identifica através da bandeira hoteleira, em função da padronização dos 
produtos, a categoria do hotel e a qualidade de suas instalações e serviços oferecidos. 
 

• Maior amplitude nas ações de vendas e marketing, em âmbito nacional e internacional, 
normalmente inacessíveis financeiramente aos hotéis independentes. O hotel contará 
com sistemas mundiais de reservas, divulgação do hotel em site da rede, maior 
facilidade de localização nas ferramentas de busca da internet, mais canais de 
distribuição, equipes e ações de vendas nos principais mercados emissores, 
publicidade nos principais meios de comunicação, acesso a banco de dados e 
ferramentas de envio de promoções, relações públicas, participação em feiras e 
eventos do setor, acesso a acordos nacionais feitos com grandes empresas e 
programas de fidelização. 
 

• Incremento nas diárias. 
 

• Aumento nas reservas de apartamentos. 
 

• Valorização da imagem do projeto. 
 

• Padronização nos sistemas gerenciais e de apresentação de resultados. 
 

• Práticas gerenciais e administrativas mais modernas, como o revenue management, 
levando a melhores resultados operacionais. 
 

• Possibilidade de economias de escala na compra e contratação de bens e serviços 
necessários à operação do hotel, entre outros. 
 
 

Para o empreendimento em estudo foi escolhida a bandeira SLEEP INN pertencente à rede 
ATLANTICA HOTELS que possui condição de destaque no mercado nacional e possui 
bandeiras bastante conhecidas entre os hóspedes, empresas e o segmento turístico nacional e 
internacional. 
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A Atlantica Hotels é a segunda maior administradora hoteleira atuando no Brasil e a maior de 
capital fechado na América Latina. Possui atualmente 86 hotéis em operação, 10 bandeiras 
internacionais (Radisson Blu, Radisson Red, Radisson Green, Four Points, Clarion, Quality, 
Comfort Suites, Park Inn, Comfort, Sleep Inn) e 2 nacionais (Go Inn e By Atlantica). 
 
A empresa participa dos principais eventos e feiras de negócios do Brasil e está associada às 
principais OTA´s (Online Travel Agency) como: Booking, Decolar, Hotéis.net, Expedia, Mala 
Pronta, Hotel Urbano, entre outras, e operadoras como CVC e Trend.  
 
Seguem abaixo as premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro para cálculo dos 
resultados operacionais do hotel em estudo. 
 
 

6.2 – Análise de absorção 
 
A tabela abaixo apresenta uma projeção da oferta hoteleira ao longo dos 10 anos de operação 
e dos anos que precedem sua abertura.  
 
A oferta inicial de 781 uhs se refere ao total de apartamentos do set competitivo, conforme 
descrito no capítulo 3. 
 
Estão previstos dois novos hotéis e uma ampliação para o mercado de São Carlos. No ano de 
2015 o hotel Nacional Inn prevê inaugurar 126 apartamentos. Em 2017 entrará em operação a 
ampliação de 40 apartamentos do hotel Slaviero e em 2019 o hotel Comfort com 160 
apartamentos. 
 
As datas de abertura utilizadas foram informadas pelas redes hoteleiras. 
 
 

Projeção da oferta hoteleira 

Ano Ano de 
operação 

Oferta 
Inicial 

Entrada 
de Uhs 

Saída 
de Uhs 

Total de Uhs 
ofertados 

2014   781     781 

2015   781 126   907 

2016   907     907 

2017   907 40   947 

2018 1 947     947 

2019 2 947 160   1107 

2020 3 1107     1107 

2021 4 1107     1107 

2022 5 1107     1107 

2023 6 1107     1107 

2024 7 1107     1107 

2025 8 1107     1107 

2026 9 1107     1107 

2027 10 1107     1107 

2028 11 1107     1107 
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Na tabela abaixo é apresentado um estudo de absorção de novas unidades habitacionais 
(quartos) no mercado.  
 
O estudo de absorção tem por função indicar quantas novas unidades habitacionais podem ser 
lançadas no mercado mantendo-se o equilíbrio do mercado em determinado patamar de taxa 
de ocupação. Neste estudo a taxa de ocupação utilizada para esse fim foi de 50%. 
 
 

Projeção da Absorção de novas unidades no mercado 

Ano Ano de 
operação Oferta  Demanda Tx de 

Ocupação 
Absorção 

(Uhs) 

2014   781 564  72%   

2015   907 564  62% 220 

2016   907 564  62% 220 

2017   947 564  60% 180 

2018 1 947 564  60% 180 

2019 2 1107 580  52% 54 

2020 3 1107 598  54% 89 

2021 4 1107 616  56% 125 

2022 5 1107 634  57% 162 

2023 6 1107 653  59% 200 

2024 7 1107 673  61% 239 

2025 8 1107 693  63% 279 

2026 9 1107 714  64% 321 

2027 10 1107 735  66% 364 

2028 11 1107 757  68% 408 

             
 
 
O cálculo da demanda, na tabela acima, representa o número de apartamentos demandados e 
está baseada em dados obtidos junto ao mercado e projetados ano a ano através de 
incrementos anuais de 3% a partir de 2019. Até 2019 foi considerado que o mercado 
permanecerá estável sem crescimento da demanda. 
 
As variações dos números acima são consequência da entrada de novos quartos no mercado 
relativos ao Nacional Inn em 2015 com 126 apartamentos, à ampliação do Slaviero em 40 
apartamentos em 2017 e à entrada em operação do Comfort com 160 apartamentos em 2019. 
Em função desses dados, no ano de 2018, ano de início de operação do hotel em estudo, a 
capacidade de absorção do mercado é de 180 apartamentos. 
  
Essas aberturas impactarão em especial os hotéis independentes que formam parte 
significativa da oferta hoteleira atual. São hotéis com administração familiar e produtos que 
serão percebidos, por parte dos hóspedes, comparativamente inferiores em relação ao hotel 
em estudo.  
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6.3 – Projeção de taxas de ocupação e diárias médias 
 
Na tabela que segue estão projetadas as taxas de ocupação do hotel em estudo conforme 
dados levantados em mercado. Conforme informado no início deste capítulo, o hotel tem data 
prevista de abertura para junho de 2018. 
 
 

Projeção da taxa de ocupação 
Ano de Operação 2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda projetada 547  563  580  597  615  

Oferta Total de Uhs 947 1107 1107 1107 1107 

Nº uhs hotel em estudo 119 119 119 119 119 

Oferta Total  1066 1226 1226 1226 1226 

Fair Share 11% 10% 10% 10% 10% 

Índice de Penetração 0,90 1,05 1,15 1,15 1,15 

Demanda estimada do HOTEL 55 57 65 67 69 

Demanda complementar 17 17 18 19 19 

Demanda não atendida 0 0 0 0 0 

Demanda total  72 75 83 85 88 

Taxa de ocupação 60,4% 62,9% 69,5% 71,6% 73,7% 
             

 
Na tabela acima, “Demanda projetada” é a demanda atual do mercado estimada a partir de 
dados de mercado dos hotéis considerados no set competitivo. 
 
“Oferta Total de uhs (unidades habitacionais)” é o número de uhs total em operação no set 
competitivo incluindo as aberturas e ampliações, conforme tabela anterior “Projeção da Oferta 
Hoteleira”. 
  
“Nº de uhs do hotel em estudo” é o número de uhs que o hotel em estudo acrescentará ao set 
competitivo. 
 
“Oferta Total” é a soma dos valores de oferta total de uhs e do hotel em estudo. 
 
“Fair Share” representa a porção de mercado correspondente ao hotel em estudo baseado no 
número total de uhs. 
 
“Índice de Penetração” representa a capacidade do hotel em estudo em absorver a demanda. 
Segue um perfil crescente do momento de sua abertura e inserção no mercado local até o 
momento de sua maturidade. 
 
“Demanda estimada do hotel” é a demanda que cabe ao hotel em estudo conforme divisão 
proporcional da demanda do mercado. 
 
“Demanda complementar” representa uma pequena parcela estimada a partir da demanda 
atendida pelos hotéis que não se encontram no set competitivo e que é atraída para hotel em 
estudo. 
 
“Demanda não atendida” se refere aos hóspedes que optam por não se hospedarem nos hotéis 
da cidade, voltando para suas cidades de origem ou se hospedando em cidades vizinhas. 
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Também pode representar, num caso geral, qualquer demanda eventual gerada em função de 
grandes eventos esporádicos na cidade. Neste estudo em particular não identificamos 
significativa demanda não atendida. 
 
“Demanda total” é o somatório de todas as demandas anteriores. 
 
Foi considerado que a taxa de ocupação permanece constante do ano 5 em diante, pois a 
partir de determinados patamares de ocupação e certo período de tempo o mercado é 
estimulado a lançar novos empreendimentos hoteleiros.  
 
A tabela abaixo apresenta uma projeção das diárias médias para o hotel em estudo. 
 
 

Projeção das Diárias Médias 

Ano Diária Média 
Bruta 

Diária Média 
Líquida 

2018 167,71 161,58 

2019 184,48 177,74 

2020 202,92 195,52 

2021 223,22 215,07 

2022 245,54 236,58 

2023 266,41 256,69 

2024 289,05 278,50 

2025 313,62 302,18 

2026 340,28 327,86 

2027 369,21 355,73 

                                                                           (*) Valor descontado de PIS (0,65%) e Cofins (3,00%)                                              
 

 
As Diárias Médias Brutas foram projetadas a partir da referência de diárias atuais de produtos 
compatíveis até a data de abertura do hotel.  
 
As Diárias Médias Líquidas são obtidas a partir da aplicação do PIS (0,65%) e Cofins (3,00%).  
 
A evolução das diárias médias foi obtida pela aplicação de taxas de crescimento conforme 
tabela abaixo.  
 
Os valores apresentados na tabela abaixo são nominais, ou seja, levam em conta uma 
projeção de inflação (6,5% a.a. para o período estudado) e um crescimento real.  
 
 
 

Projeção taxas de atualização 
Ano Tx. Adotada 

2014-2018 10% 

2018-2022 10% 

> 2022 8,5% 
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6.4 – Estimativas Operacionais 
 
Na planilha abaixo estão apresentados os resultados projetados para os dez primeiros anos de 
operação do hotel em estudo, baseados na premissa de que o hotel será afiliado a bandeira 
hoteleira reconhecida (conforme item 6.1) e administrado com competência e profissionalismo. 
Os valores são nominais, ou seja, levam em conta uma projeção de inflação. Previsão de 
abertura para junho de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

                                 Estimativas Operacionais  - SLEEP INN - São Carlos - ( Janeiro | 2015  )

2018 2019 2020 2021 2022

Número de apartamentos 119 119 119 119 119

Apartamentos disponíveis por ano 43.435 43.435 43.435 43.435 43.435

Apartamentos vendidos 26.235 27.321 30.187 31.099 32.012

Taxa de ocupação 60,4% 62,9% 69,5% 71,6% 73,7%

Diária média líquida (R$) 161,58 177,74 195,52 215,07 236,58

Revpar (Receita por apartamento disponível) 97,59 111,80 135,89 153,99 174,36

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 4.239.009,29 4.855.966,11 5.902.225,78 6.688.560,86 7.573.303,15

Alimentos e Bebidas 785.001,72 899.252,98 1.093.004,77 1.238.622,38 1.402.463,55

Eventos 157.000,34 179.850,60 218.600,95 247.724,48 280.492,71

Outros departamentos 52.333,45 59.950,20 72.866,98 82.574,83 93.497,57

RECEITA OPERACIONAL (A) 5.233.344,80 5.995.019,89 7.286.698,50 8.257.482,55 9.349.756,97

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 593.461,30 679.835,26 826.311,61 936.398,52 1.060.262,44

Alimentos e Bebidas 219.800,48 251.790,84 306.041,34 346.814,27 392.689,79

Eventos 12.560,03 14.388,05 17.488,08 19.817,96 22.439,42

Outros departamentos 16.746,70 19.184,06 23.317,44 26.423,94 29.919,22

TOTAL (B) 842.568,51 965.198,20 1.173.158,46 1.329.454,69 1.505.310,87

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 408.200,89 467.611,55 568.362,48 644.083,64 729.281,04

Serviços públicos 329.700,72 377.686,25 459.062,01 520.221,40 589.034,69

Manutenção 355.867,45 407.661,35 495.495,50 561.508,81 635.783,47

Marketing 136.066,96 155.870,52 189.454,16 214.694,55 243.093,68

Folha de pagamentos 950.463,08 1.012.243,18 1.078.038,99 1.148.111,52 1.222.738,77

TOTAL (C) 2.180.299,11 2.421.072,86 2.790.413,14 3.088.619,92 3.419.931,66

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 2.210.477,18 2.608.748,83 3.323.126,90 3.839.407,93 4.424.514,44

% da Receita (A) 42,2% 43,5% 45,6% 46,5% 47,3%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo para reposição de ativos 157.000,34 239.800,80 364.334,92 412.874,13 467.487,85

Taxas de administração rede hoteleira 408.276,74 500.675,68 690.243,17 791.028,25 904.932,01

Seguros 13.083,36 13.933,78 14.839,48 15.804,04 16.831,30

IPTU/Taxa de Lixo 47.600,00 50.694,00 53.989,11 57.498,40 61.235,80

TOTAL (E) 625.960,44 805.104,25 1.123.406,68 1.277.204,83 1.450.486,96

RESULTADO LÍQUIDO (D) - (E) 1.584.516,73 1.803.644,58 2.199.720,22 2.562.203,11 2.974.027,47

% da Receita (A) 30,3% 30,1% 30,2% 31,0% 31,8%
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Premissas adotadas no Demonstrativo de Resultados acima apresentado: 
 
As “Receitas Departamentais” são obtidas pelo somatório das receitas obtidas em cada 
departamento, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros Departamentos. 
As “Receitas de Hospedagem” são obtidas pela venda de pernoites dos apartamentos. As 
“Receitas de Alimentos e Bebidas” se referem às vendas de café-da-manhã, lanches, snacks, 
refeições e bebidas. As “Receitas de Eventos” ocorre pela venda de espaços e salas para 
reuniões. As “Receitas de Outros Departamentos” são obtidas pela venda de serviços de 
lavanderia, telefonia, serviços de escritório (como impressão de documentos), entre outros. 
Observação: o mercado atualmente oferece gratuitamente o estacionamento e o acesso a 
redes de wifi. O cálculo das Receitas de Alimentos e Bebidas, Eventos e de Outros 

                                 Estimativas Operacionais  - SLEEP INN - São Carlos - ( Janeiro | 2015  )

2023 2024 2025 2026 2027

Número de apartamentos 119 119 119 119 119

Apartamentos disponíveis por ano 43.435 43.435 43.435 43.435 43.435

Apartamentos vendidos 32.012 32.012 32.012 32.012 32.012

Taxa de ocupação 73,7% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7%

Diária média líquida (R$) 256,69 278,50 302,18 327,86 355,73

Revpar (Receita por apartamento disponível) 189,18 205,25 222,71 241,63 262,17

RECEITAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 8.217.056,32 8.915.229,21 9.673.263,78 10.495.321,54 11.387.484,69

Alimentos e Bebidas 1.521.677,10 1.650.968,37 1.791.345,14 1.943.578,06 2.108.793,46

Eventos 304.335,42 330.193,67 358.269,03 388.715,61 421.758,69

Outros departamentos 101.445,14 110.064,56 119.423,01 129.571,87 140.586,23

RECEITA OPERACIONAL (A) 10.144.513,98 11.006.455,81 11.942.300,96 12.957.187,08 14.058.623,07

DESPESAS DEPARTAMENTAIS

Hospedagem 1.150.387,88 1.248.132,09 1.354.256,93 1.469.345,02 1.594.247,86

Alimentos e Bebidas 426.069,59 462.271,14 501.576,64 544.201,86 590.462,17

Eventos 24.346,83 26.415,49 28.661,52 31.097,25 33.740,70

Outros departamentos 32.462,44 35.220,66 38.215,36 41.463,00 44.987,59

TOTAL (B) 1.633.266,75 1.772.039,39 1.922.710,45 2.086.107,12 2.263.438,31

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração 791.272,09 858.503,55 931.499,47 1.010.660,59 1.096.572,60

Serviços públicos 639.104,38 693.406,72 752.364,96 816.302,79 885.693,25

Manutenção 689.826,95 748.439,00 812.076,47 881.088,72 955.986,37

Marketing 263.757,36 286.167,85 310.499,82 336.886,86 365.524,20

Folha de pagamentos 1.302.216,79 1.386.860,89 1.477.006,84 1.573.012,29 1.675.258,09

TOTAL (C) 3.686.177,58 3.973.378,00 4.283.447,57 4.617.951,25 4.979.034,51

LUCRO OPERACIONAL (D) =  (A) - (B) - (C) 4.825.069,65 5.261.038,42 5.736.142,94 6.253.128,71 6.816.150,25

% da Receita (A) 47,6% 47,8% 48,0% 48,3% 48,5%

RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Fundo para reposição de ativos 507.225,70 550.322,79 597.115,05 647.859,35 702.931,15

Taxas de administração rede hoteleira 984.788,92 1.071.582,84 1.166.029,19 1.268.662,93 1.380.282,95

Seguros 17.925,34 19.090,49 20.331,37 21.652,91 23.060,35

IPTU/Taxa de Lixo 65.216,13 69.455,17 73.969,76 78.777,79 83.898,35

TOTAL (E) 1.575.156,08 1.710.451,29 1.857.445,37 2.016.952,98 2.190.172,80

RESULTADO LÍQUIDO (D) - (E) 3.249.913,57 3.550.587,13 3.878.697,57 4.236.175,73 4.625.977,45

% da Receita (A) 32,0% 32,3% 32,5% 32,7% 32,9%
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Departamentos se dá através da aplicação de índices baseados em dados de mercado reais e 
atuais, de hotéis em operação com características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
As “Despesas Departamentais” são obtidas pelo somatório das despesas de cada 
departamento, a saber, Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Eventos e Outros Departamentos. 
Levam em conta os custos diretos envolvidos em cada departamento. As despesas 
departamentais são calculadas através da aplicação de índices levantados por esta consultoria 
e são baseados em dados de mercado reais e atuais, de hotéis em operação com 
características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
As “Despesas Operacionais” são todas as demais despesas além daquelas já consideradas 
nas “Despesas Departamentais” e estão ligadas a administração e funcionamento do hotel de 
maneira geral. Estão organizadas em “Administração”, que considera os custos com papelaria, 
licenciamento de softwares, viagens, entre outros; em “Serviços Públicos”, que considera os 
custos com água, energia, gás, internet e telefonia; “Manutenção”, que considera os custos 
com manutenção predial (pintura, elétrica, hidráulica, jardinagem, elevadores, caldeiras, 
geradores, condicionadores de ar, caixa d´água, entre outros); “Marketing”, que considera os 
custos com ações de marketing em geral como folheteria, participação em feiras e eventos, 
anúncios, entre outros. As despesas operacionais são calculadas através da aplicação de 
índices levantados por esta consultoria baseados em dados de mercado reais e atuais, de 
hotéis em operação com características comparáveis e em mercados compatíveis. 
 
“Fundo de Reposição de Ativos” é um fundo destinado a pequenas reformas e substituição de 
equipamentos desgastados com a utilização. A gestão desses recursos cabe aos proprietários 
do hotel. Foi considerada uma retirada anual equivalente a 3% da “Receita Operacional (A)” no 
primeiro ano, 4% no segundo ano e estabiliza-se em 5% a partir do terceiro ano.  
 
As “Taxas de Administração Hoteleira” utilizadas são aquelas informadas pelo contratante e 
neste estudo foram consideradas: (i) Taxa Mensal de Franquia & Administração: 2% (dois por 
cento) da Receita Operacional (A); (ii) Taxa Mensal de Marketing: 2% (dois por cento) da 
Receita Operacional (A); (iii) Taxa Mensal de Incentivo: 9% (nove por cento) do Lucro 
Operacional (D) nos primeiros 12 (doze) meses de operação, 10% (dez por cento) do Lucro 
Operacional (D) entre o 13º até o 24º mês de operação e 12% (doze por cento) do Lucro 
Operacional (D) a partir do 25º mês de Operação. 
 
As despesas anuais com “Seguros” foram estimadas em 0,25% da Receita Operacional (A), 
sendo reajustado por uma taxa de 6,5% ao ano. 
 
As despesas com IPTU e Taxa de Lixo foram estimadas em R$ 400,00 por unidade 
habitacional, sendo reajustado por uma taxa de 6,5% ao ano. 
 
O “Resultado Líquido” é o valor a ser distribuído aos proprietários do hotel.  
 
Todos os valores exibidos na planilha acima são valores líquidos, já tendo sido debitado todos 
os impostos devidos. 
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6.5 – Análise dos resultados 
 
O projeto hoteleiro em análise é viabilizado através da venda de unidades habitacionais 
destinadas à operação hoteleira. Nas tabelas abaixo estão apresentadas as condições de 
aquisição, valor total de cada apartamento e estimativa de taxa de correção conforme 
informado pelo contratante deste estudo. 
 

Apto Tipo Finais 

A  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 
B 1, 2, 7, 11, 16 e 17 
C 9 

     
 
Apartamento tipo A: 

 

20,79 Valor do m² 12.255,89

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

36.244,00 1.269,05 5.330,00 38.376,00 213.200,00 35.256,00 4.576,00 1.768,00 254.800,00

jul/16 36.244,00 36.244,00 36.244,00 

ago/16 1.275,39 1.275,39 1.275,39 

set/16 1.281,77 1.281,77 1.281,77 

out/16 1.288,18 1.288,18 1.288,18 

nov/16 1.294,62 1.294,62 1.294,62 

dez/16 1.301,09 1.301,09 1.301,09 

jan/17 1.307,60 1.307,60 1.307,60 

fev/17 1.314,14 1.314,14 2.261,67 293,55 113,42 3.982,78 

mar/17 1.320,71 1.320,71 2.269,14 294,52 113,79 3.998,15 

abr/17 1.327,31 1.327,31 2.276,62 295,49 114,17 4.013,59 

mai/17 1.333,95 1.333,95 2.284,14 296,47 114,54 4.029,09 

jun/17 1.340,62 1.340,62 2.291,67 297,44 114,92 4.044,66 

jul/17 1.347,32 5.658,74 7.006,06 2.299,24 298,43 115,30 9.719,03 

ago/17 1.354,06 1.354,06 2.306,82 299,41 115,68 4.075,97 

set/17 1.360,83 1.360,83 2.314,44 300,40 116,06 4.091,73 

out/17 1.367,63 1.367,63 2.322,07 301,39 116,45 4.107,54 

nov/17 1.374,47 1.374,47 2.329,74 302,38 116,83 4.123,42 

dez/17 1.381,34 1.381,34 2.337,43 303,38 117,22 4.139,37 

jan/18 1.388,25 1.388,25 2.345,14 304,38 117,60 4.155,37 

fev/18 1.395,19 1.395,19 2.352,88 305,39 117,99 4.171,45 

mar/18 1.402,17 1.402,17 2.360,64 306,40 118,38 4.187,58 

abr/18 1.409,18 1.409,18 2.368,43 307,41 118,77 4.203,79 

mai/18 1.416,22 42.826,55 44.242,77 2.376,25 308,42 119,16 47.046,60 

jun/18 1.431,56 1.431,56 1.431,56 

jul/18 1.447,07 6.077,71 7.524,78 7.524,78 

ago/18 1.462,75 1.462,75 1.462,75 

set/18 1.478,60 1.478,60 1.478,60 

out/18 1.494,61 1.494,61 1.494,61 

nov/18 1.510,81 1.510,81 1.510,81 

dez/18 1.527,17 1.527,17 1.527,17 

jan/19 1.543,72 1.543,72 1.543,72 

fev/19 1.560,44 1.560,44 1.560,44 

mar/19 1.577,35 1.577,35 1.577,35 

abr/19 1.594,43 1.594,43 1.594,43 

mai/19 1.611,71 1.611,71 1.611,71 

jun/19 1.629,17 1.629,17 1.629,17 

jul/19 1.646,82 6.916,63 8.563,44 8.563,44 

ago/19 1.664,66 1.664,66 1.664,66 

set/19 1.682,69 1.682,69 1.682,69 

out/19 1.700,92 1.700,92 1.700,92 

nov/19 1.719,35 1.719,35 1.719,35 

dez/19 1.737,97 1.737,97 1.737,97 

Construção

Entrada
Entrega da 

Obra
Total

Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro
Total

Área Privativa (m²)3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15Apartamento Final

DATA:

DATA

jul/16

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos
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Apartamento tipo A – continuação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,79 Valor do m² 12.255,89

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

36.244,00 1.269,05 5.330,00 38.376,00 213.200,00 35.256,00 4.576,00 1.768,00 254.800,00

jan/20 1.756,80 1.756,80 1.756,80 

fev/20 1.775,83 1.775,83 1.775,83 

mar/20 1.795,07 1.795,07 1.795,07 

abr/20 1.814,52 1.814,52 1.814,52 

mai/20 1.834,17 1.834,17 1.834,17 

jun/20 1.854,04 1.854,04 1.854,04 

jul/20 1.874,13 7.871,35 9.745,48 9.745,48 

ago/20 1.894,43 1.894,43 1.894,43 

set/20 1.914,96 1.914,96 1.914,96 

out/20 1.935,70 1.935,70 1.935,70 

nov/20 1.956,67 1.956,67 1.956,67 

dez/20 1.977,87 1.977,87 1.977,87 

jan/21 1.999,30 1.999,30 1.999,30 

fev/21 2.020,95 2.020,95 2.020,95 

mar/21 2.042,85 2.042,85 2.042,85 

abr/21 2.064,98 2.064,98 2.064,98 

mai/21 2.087,35 2.087,35 2.087,35 

jun/21 2.109,96 2.109,96 2.109,96 

jul/21 2.132,82 8.957,85 11.090,67 11.090,67 

ago/21 2.155,93 2.155,93 2.155,93 

set/21 2.179,28 2.179,28 2.179,28 

out/21 2.202,89 2.202,89 2.202,89 

nov/21 2.226,76 2.226,76 2.226,76 

dez/21 2.250,88 2.250,88 2.250,88 

jan/22 2.275,26 2.275,26 2.275,26 

fev/22 2.299,91 2.299,91 2.299,91 

mar/22 2.324,83 2.324,83 2.324,83 

abr/22 2.350,01 2.350,01 2.350,01 

mai/22 2.375,47 2.375,47 2.375,47 

jun/22 2.401,21 2.401,21 2.401,21 

jul/22 2.427,22 10.194,32 12.621,54 12.621,54 

ago/22 2.453,51 2.453,51 2.453,51 

set/22 2.480,09 2.480,09 2.480,09 

out/22 2.506,96 2.506,96 2.506,96 

nov/22 2.534,12 2.534,12 2.534,12 

dez/22 2.561,57 2.561,57 2.561,57 

jan/23 2.589,32 2.589,32 2.589,32 

fev/23 2.617,37 2.617,37 2.617,37 

mar/23 2.645,73 2.645,73 2.645,73 

abr/23 2.674,39 2.674,39 2.674,39 

mai/23 2.703,36 2.703,36 2.703,36 

jun/23 2.732,65 2.732,65 2.732,65 

jul/23 2.762,25 2.762,25 2.762,25 

36.244,00 155.177,21 45.676,59 42.826,55 279.924,34 37.096,32 4.814,86 1.860,29 323.695,82 
OBS: Os índices de reajustes utilizados foram de 6% para o INCC e 4% para o IGPM, sendo que todas as parcelas do imóvel até a data da entrega da obra foram 

reajustadas pelo INCC , e após esse período, pelo IGPM+0,75%. As parcelas da montagem, equipagem, decoração, verbas pré-operacionais e capital de giro foram 

reajustadas pelo IGPM

Construção

Entrada
Entrega da 

Obra
Total

Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro
Total

Área Privativa (m²)3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15Apartamento Final

DATA:

DATA

jul/16

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos    (cont.)
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Apartamento tipo B: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,21 Valor do m² 12.216,27

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

36.976,20 1.294,68 5.437,68 39.151,27 217.507,07 35.256,00 4.576,00 1.768,00 259.107,07

jul/16 36.976,20 36.976,20 36.976,20 

ago/16 1.301,16 1.301,16 1.301,16 

set/16 1.307,66 1.307,66 1.307,66 

out/16 1.314,20 1.314,20 1.314,20 

nov/16 1.320,77 1.320,77 1.320,77 

dez/16 1.327,38 1.327,38 1.327,38 

jan/17 1.334,01 1.334,01 1.334,01 

fev/17 1.340,68 1.340,68 2.261,67 293,55 113,42 4.009,32 

mar/17 1.347,39 1.347,39 2.269,14 294,52 113,79 4.024,83 

abr/17 1.354,12 1.354,12 2.276,62 295,49 114,17 4.040,41 

mai/17 1.360,90 1.360,90 2.284,14 296,47 114,54 4.056,04 

jun/17 1.367,70 1.367,70 2.291,67 297,44 114,92 4.071,74 

jul/17 1.374,54 5.773,06 7.147,60 2.299,24 298,43 115,30 9.860,56 

ago/17 1.381,41 1.381,41 2.306,82 299,41 115,68 4.103,33 

set/17 1.388,32 1.388,32 2.314,44 300,40 116,06 4.119,22 

out/17 1.395,26 1.395,26 2.322,07 301,39 116,45 4.135,17 

nov/17 1.402,24 1.402,24 2.329,74 302,38 116,83 4.151,19 

dez/17 1.409,25 1.409,25 2.337,43 303,38 117,22 4.167,27 

jan/18 1.416,29 1.416,29 2.345,14 304,38 117,60 4.183,42 

fev/18 1.423,37 1.423,37 2.352,88 305,39 117,99 4.199,63 

mar/18 1.430,49 1.430,49 2.360,64 306,40 118,38 4.215,91 

abr/18 1.437,64 1.437,64 2.368,43 307,41 118,77 4.232,26 

mai/18 1.444,83 43.691,73 45.136,56 2.376,25 308,42 119,16 47.940,40 

jun/18 1.460,48 1.460,48 1.460,48 

jul/18 1.476,31 6.200,49 7.676,79 7.676,79 

ago/18 1.492,30 1.492,30 1.492,30 

set/18 1.508,47 1.508,47 1.508,47 

out/18 1.524,81 1.524,81 1.524,81 

nov/18 1.541,33 1.541,33 1.541,33 

dez/18 1.558,02 1.558,02 1.558,02 

jan/19 1.574,90 1.574,90 1.574,90 

fev/19 1.591,96 1.591,96 1.591,96 

mar/19 1.609,21 1.609,21 1.609,21 

abr/19 1.626,64 1.626,64 1.626,64 

mai/19 1.644,27 1.644,27 1.644,27 

jun/19 1.662,08 1.662,08 1.662,08 

jul/19 1.680,08 7.056,36 8.736,44 8.736,44 

ago/19 1.698,29 1.698,29 1.698,29 

set/19 1.716,68 1.716,68 1.716,68 

out/19 1.735,28 1.735,28 1.735,28 

nov/19 1.754,08 1.754,08 1.754,08 

dez/19 1.773,08 1.773,08 1.773,08 

jul/16 Entrada
Entrega da 

Obra
Total

DATA

Total

Apartamento Final 1, 2, 7, 11, 16, 17 Área Privativa (m²)

DATA: Construção Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos
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Apartamento tipo B – continuação: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,21 Valor do m² 12.216,27

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

36.976,20 1.294,68 5.437,68 39.151,27 217.507,07 35.256,00 4.576,00 1.768,00 259.107,07

jan/20 1.792,29 1.792,29 1.792,29 

fev/20 1.811,71 1.811,71 1.811,71 

mar/20 1.831,33 1.831,33 1.831,33 

abr/20 1.851,17 1.851,17 1.851,17 

mai/20 1.871,23 1.871,23 1.871,23 

jun/20 1.891,50 1.891,50 1.891,50 

jul/20 1.911,99 8.030,36 9.942,35 9.942,35 

ago/20 1.932,70 1.932,70 1.932,70 

set/20 1.953,64 1.953,64 1.953,64 

out/20 1.974,81 1.974,81 1.974,81 

nov/20 1.996,20 1.996,20 1.996,20 

dez/20 2.017,83 2.017,83 2.017,83 

jan/21 2.039,69 2.039,69 2.039,69 

fev/21 2.061,78 2.061,78 2.061,78 

mar/21 2.084,12 2.084,12 2.084,12 

abr/21 2.106,70 2.106,70 2.106,70 

mai/21 2.129,52 2.129,52 2.129,52 

jun/21 2.152,59 2.152,59 2.152,59 

jul/21 2.175,91 9.138,81 11.314,72 11.314,72 

ago/21 2.199,48 2.199,48 2.199,48 

set/21 2.223,31 2.223,31 2.223,31 

out/21 2.247,39 2.247,39 2.247,39 

nov/21 2.271,74 2.271,74 2.271,74 

dez/21 2.296,35 2.296,35 2.296,35 

jan/22 2.321,23 2.321,23 2.321,23 

fev/22 2.346,38 2.346,38 2.346,38 

mar/22 2.371,79 2.371,79 2.371,79 

abr/22 2.397,49 2.397,49 2.397,49 

mai/22 2.423,46 2.423,46 2.423,46 

jun/22 2.449,72 2.449,72 2.449,72 

jul/22 2.476,25 10.400,27 12.876,52 12.876,52 

ago/22 2.503,08 2.503,08 2.503,08 

set/22 2.530,20 2.530,20 2.530,20 

out/22 2.557,61 2.557,61 2.557,61 

nov/22 2.585,31 2.585,31 2.585,31 

dez/22 2.613,32 2.613,32 2.613,32 

jan/23 2.641,63 2.641,63 2.641,63 

fev/23 2.670,25 2.670,25 2.670,25 

mar/23 2.699,18 2.699,18 2.699,18 

abr/23 2.728,42 2.728,42 2.728,42 

mai/23 2.757,98 2.757,98 2.757,98 

jun/23 2.787,86 2.787,86 2.787,86 

jul/23 2.818,06 2.818,06 2.818,06 

36.976,20 158.312,10 46.599,35 43.691,73 285.579,38 37.096,32 4.814,86 1.860,29 329.350,85 

OBS: Os índices de reajustes utilizados foram de 6% para o INCC e 4% para o IGPM, sendo que todas as parcelas do imóvel até a data da entrega da obra foram 

reajustadas pelo INCC , e após esse período, pelo IGPM+0,75%. As parcelas da montagem, equipagem, decoração, verbas pré-operacionais e capital de giro foram 

reajustadas pelo IGPM

jul/16 Entrada
Entrega da 

Obra
Total

DATA

Total

Apartamento Final 1, 2, 7, 11, 16, 17 Área Privativa (m²)

DATA: Construção Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos     (cont.)
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Apartamento tipo C: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,56 Valor do m² 12.278,28

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

35.843,03 1.255,01 5.271,03 37.951,45 210.841,37 35.256,00 4.576,00 1.768,00 252.441,37

jul/16 35.843,03 35.843,03 35.843,03 

ago/16 1.261,28 1.261,28 1.261,28 

set/16 1.267,59 1.267,59 1.267,59 

out/16 1.273,93 1.273,93 1.273,93 

nov/16 1.280,30 1.280,30 1.280,30 

dez/16 1.286,70 1.286,70 1.286,70 

jan/17 1.293,13 1.293,13 1.293,13 

fev/17 1.299,60 1.299,60 2.261,67 293,55 113,42 3.968,24 

mar/17 1.306,10 1.306,10 2.269,14 294,52 113,79 3.983,54 

abr/17 1.312,63 1.312,63 2.276,62 295,49 114,17 3.998,91 

mai/17 1.319,19 1.319,19 2.284,14 296,47 114,54 4.014,34 

jun/17 1.325,79 1.325,79 2.291,67 297,44 114,92 4.029,83 

jul/17 1.332,41 5.596,14 6.928,55 2.299,24 298,43 115,30 9.641,52 

ago/17 1.339,08 1.339,08 2.306,82 299,41 115,68 4.060,99 

set/17 1.345,77 1.345,77 2.314,44 300,40 116,06 4.076,67 

out/17 1.352,50 1.352,50 2.322,07 301,39 116,45 4.092,41 

nov/17 1.359,26 1.359,26 2.329,74 302,38 116,83 4.108,22 

dez/17 1.366,06 1.366,06 2.337,43 303,38 117,22 4.124,08 

jan/18 1.372,89 1.372,89 2.345,14 304,38 117,60 4.140,02 

fev/18 1.379,75 1.379,75 2.352,88 305,39 117,99 4.156,01 

mar/18 1.386,65 1.386,65 2.360,64 306,40 118,38 4.172,07 

abr/18 1.393,59 1.393,59 2.368,43 307,41 118,77 4.188,20 

mai/18 1.400,55 42.352,76 43.753,31 2.376,25 308,42 119,16 46.557,14 

jun/18 1.415,73 1.415,73 1.415,73 

jul/18 1.431,06 6.010,47 7.441,53 7.441,53 

ago/18 1.446,57 1.446,57 1.446,57 

set/18 1.462,24 1.462,24 1.462,24 

out/18 1.478,08 1.478,08 1.478,08 

nov/18 1.494,09 1.494,09 1.494,09 

dez/18 1.510,28 1.510,28 1.510,28 

jan/19 1.526,64 1.526,64 1.526,64 

fev/19 1.543,18 1.543,18 1.543,18 

mar/19 1.559,90 1.559,90 1.559,90 

abr/19 1.576,79 1.576,79 1.576,79 

mai/19 1.593,88 1.593,88 1.593,88 

jun/19 1.611,14 1.611,14 1.611,14 

jul/19 1.628,60 6.840,11 8.468,71 8.468,71 

ago/19 1.646,24 1.646,24 1.646,24 

set/19 1.664,07 1.664,07 1.664,07 

out/19 1.682,10 1.682,10 1.682,10 

nov/19 1.700,32 1.700,32 1.700,32 

dez/19 1.718,74 1.718,74 1.718,74 

jul/16 Entrada
Entrega da 

Obra
Total

DATA

Construção Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro
Total

Apartamento Final 9 Área Privativa (m²)

DATA:

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos
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Apartamento tipo C – continuação: 
 

 
 
 
 
Conforme informado pelo contratante, os índices de reajuste utilizados foram o INCC (estimado 
em 6% a.a.) até a data de entrega da obra. Após essa data os valores foram reajustados pelo 
IGPM (estimado em 4% a.a.) + 0,75%. As parcelas relativas à montagem, equipagem, 
decoração, verbas pré-operacionais e capital de giro foram reajustadas pelo IGPM. 
 
 
 

20,56 Valor do m² 12.278,28

(84x) (6x)

Mensais Anuais

R$ R$ R$ R$ R$

35.843,03 1.255,01 5.271,03 37.951,45 210.841,37 35.256,00 4.576,00 1.768,00 252.441,37

jan/20 1.737,36 1.737,36 1.737,36 

fev/20 1.756,19 1.756,19 1.756,19 

mar/20 1.775,21 1.775,21 1.775,21 

abr/20 1.794,44 1.794,44 1.794,44 

mai/20 1.813,88 1.813,88 1.813,88 

jun/20 1.833,53 1.833,53 1.833,53 

jul/20 1.853,40 7.784,27 9.637,66 9.637,66 

ago/20 1.873,47 1.873,47 1.873,47 

set/20 1.893,77 1.893,77 1.893,77 

out/20 1.914,29 1.914,29 1.914,29 

nov/20 1.935,02 1.935,02 1.935,02 

dez/20 1.955,99 1.955,99 1.955,99 

jan/21 1.977,18 1.977,18 1.977,18 

fev/21 1.998,60 1.998,60 1.998,60 

mar/21 2.020,25 2.020,25 2.020,25 

abr/21 2.042,13 2.042,13 2.042,13 

mai/21 2.064,26 2.064,26 2.064,26 

jun/21 2.086,62 2.086,62 2.086,62 

jul/21 2.109,23 8.858,75 10.967,97 10.967,97 

ago/21 2.132,08 2.132,08 2.132,08 

set/21 2.155,17 2.155,17 2.155,17 

out/21 2.178,52 2.178,52 2.178,52 

nov/21 2.202,12 2.202,12 2.202,12 

dez/21 2.225,98 2.225,98 2.225,98 

jan/22 2.250,09 2.250,09 2.250,09 

fev/22 2.274,47 2.274,47 2.274,47 

mar/22 2.299,11 2.299,11 2.299,11 

abr/22 2.324,02 2.324,02 2.324,02 

mai/22 2.349,19 2.349,19 2.349,19 

jun/22 2.374,64 2.374,64 2.374,64 

jul/22 2.400,37 10.081,54 12.481,91 12.481,91 

ago/22 2.426,37 2.426,37 2.426,37 

set/22 2.452,66 2.452,66 2.452,66 

out/22 2.479,23 2.479,23 2.479,23 

nov/22 2.506,09 2.506,09 2.506,09 

dez/22 2.533,23 2.533,23 2.533,23 

jan/23 2.560,68 2.560,68 2.560,68 

fev/23 2.588,42 2.588,42 2.588,42 

mar/23 2.616,46 2.616,46 2.616,46 

abr/23 2.644,80 2.644,80 2.644,80 

mai/23 2.673,46 2.673,46 2.673,46 

jun/23 2.702,42 2.702,42 2.702,42 

jul/23 2.731,70 2.731,70 2.731,70 

35.843,03 153.460,48 45.171,27 42.352,76 276.827,54 37.096,32 4.814,86 1.860,29 320.599,01 

OBS: Os índices de reajustes utilizados foram de 6% para o INCC e 4% para o IGPM, sendo que todas as parcelas do imóvel até a data da entrega da obra foram 

reajustadas pelo INCC , e após esse período, pelo IGPM+0,75%. As parcelas da montagem, equipagem, decoração, verbas pré-operacionais e capital de giro foram 

reajustadas pelo IGPM

jul/16 Entrada
Entrega da 

Obra
Total

DATA

Construção Montagem/ 

Equipagem/ 

Decoração

Verbas Pré 

Operacionais

Verba Capital de 

Giro
Total

Apartamento Final 9 Área Privativa (m²)

DATA:

Tabela de Preço Atualizada - Condomínio Hotel São Carlos     (cont.)
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As tabelas abaixo apresentam o detalhamento dos custos relativos à construção e equipagem 
do hotel e a composição de preço da unidade, conforme informado pelo contratante. 
 
 

Previsão de valores de construção e equipagem 

Item Valor % 

Obra 25.535.186,53 100% 
Subtotal 25.535.186,53 84% 
Montagem, Equipagem, Decoração 4.195.464,00 85% 
Despesas Pré-operacionais 544.544,00 11% 
Capital de Giro 210.392,00 4% 
Subtotal 4.950.400,00 16% 
Total 30.485.586,53 100% 
       

 
 
 

Composição global de valores 

Item Valor % 

Custo + BDI 27.437.027,88 90% 
Imposto 1.219.423,46 4% 
Comissão de venda 1.219.423,46 4% 
Marketing 609.711,73 2% 
Total 30.485.586,53 100% 
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O cronograma abaixo apresenta as principais datas marco e os períodos estimados para as fases de construção, montagem, equipagem e decoração, pré-
operacional e operacional, bem como a data estimada para a conclusão. 
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Passamos a analisar abaixo a rentabilidade do investimento do ponto de vista do comprador do 
apartamento. 
 
Assim, para efeito de orientação e comparação com empreendimentos similares consideramos 
o Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest (FII Hotel Maxinvest – HTMX11B). Foi 
utilizada como referência a rentabilidade média dos últimos 12 meses (ano 2014) do fundo 
acima citado, conforme relatórios mensais publicados pelo banco de investimentos BTG 
Pactual (www.btgpactual.com). 
 
O fundo rendeu em média, nos últimos 12 meses, 0,58% ao mês ou 7,17% anualizado. 
 
A variação mensal da rentabilidade do fundo está apresentada no gráfico abaixo. 
 

 
 
Como segunda referência, pesquisamos junto ao mercado imobiliário, os valores médios 
distribuídos em empreendimentos comparáveis ao objeto deste estudo. Os resultados estão 
apresentados na tabela abaixo. 
 

Valores médios de distribuição 

 Distribuição Mensal Preço de Venda ROI (a.a.) 

Máximo 2.200,00 425.000,00 6,21% 
Média 1.054,50 242.250,00 5,22% 
Mínimo 572,00 240.000,00 2,86% 
         

(*) Valores obtidos junto a corretoras imobiliárias, relativos aos hotéis: Ibis Campinas, Ibis Guarulhos, Ibis Budget Tamboré, Ibis 
Budget Morumbi, Ibis Budget Jardins, Ibis S.J. dos Campos Colinas, Mercure Campinas, Tryp Campinas. Valores levantados 
em junho/2016. ROI = Retorno sobre o investimento (anual). 
 

Neste ponto é importante chamar a atenção do investidor para o fato de que, embora as duas 
referências acima tenham sido pesquisadas e executadas com as melhores técnicas e 
informações disponíveis no mercado no momento da realização deste estudo, elas guardam 
diferenças significativas entre elas, principalmente no que se refere à liquidez e aos ativos que 
as compõem. No caso do FII Hotel Maxinvest, os ativos são cotas de um fundo imobiliário, cuja 
venda se dá através de simples emissão de ordem de venda junto à Bovespa. Na segunda 
referência utilizada, bem como no caso do empreendimento em análise neste estudo, a venda 
da unidade se comporta como uma venda imobiliária nos moldes tradicionais, portanto com 
menor liquidez do que o Fundo Maxinvest. Em complemento, a própria diversidade de 
empreendimentos (hotéis) que compõem cada uma das referências acima apresentadas, pode 
gerar diferenças numa comparação direta das rentabilidades. 
 
A análise de rentabilidade do comprador da unidade hoteleira é feita partir do fluxo formado 
pelas parcelas pagas na aquisição do apartamento e pelas “distribuições por uh”, originadas na 
operação hoteleira, durante um período de 10 anos. 
 

Os imóveis voltados para a operação hoteleira, diferentemente de outros tipos de imóveis, 
tendem a se valorizar com o tempo. Para isso é necessário que o empreendimento seja bem 
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administrado, mantido em bom estado de conservação e constantemente atualizado utilizando-
se os recursos do fundo para reposição de ativos para executar as reformas e as atualizações 
necessárias. 
 

Por essa razão, além da distribuição advinda da operação hoteleira, e levando em conta a boa 
gestão e conservação do imóvel, consideramos que o mesmo continuará gerando renda após o 
10º ano de operação. Assim, para o cálculo da TIR (taxa interna de retorno), foi somado o valor 
da perpetuidade do ativo ao valor da “distribuição por uh” do período 120 (ano 10 - mês 120). O 
fluxo final é resultado da soma da “parcela por uh” e da “distribuição por uh”.  
 

Nas tabelas abaixo estão apresentados os valores do ROI (retorno sobre o investimento) e leva 
em conta o valor pago na aquisição da unidade e as distribuições advindas da operação do 
empreendimento. O hotel tem sua operação iniciando em junho de 2018 e completando o 10º 
ano de operação em maio de 2028. As parcelas de aquisição se iniciam em julho de 2016 a 
julho de 2023. 
 

Fluxo de caixa para análise de resultado     (apto Tipo A) 

Ano Pagamento / Uh Distribuição / Uh Fluxo Final ROI (%) 

2015 - - - - 
2016 42.685,05   -42.685,05 - 
2017 51.632,93   -51.632,93 - 
2018 80.195,07 7.767,24 -72.427,84 2,40% 
2019 26.585,84 14.389,42 -12.196,41 4,45% 
2020 30.255,55 17.098,22 -13.157,32 5,28% 
2021 34.431,79 20.261,92 -14.169,87 6,26% 
2022 39.184,50 23.549,87 -15.634,63 7,28% 
2023 18.725,09 26.344,21 7.619,12 8,14% 
2024   28.784,09 28.784,09 8,89% 
2025   31.445,25 31.445,25 9,71% 
2026   34.346,44 34.346,44 10,61% 
2027   37.508,91 37.508,91 11,59% 
2028   16.197,40 16.197,40 5,00% 
                                                                                                                                                        ROI = Retorno sobre o investimento. 

 

Fluxo de caixa para análise de resultado     (apto Tipo B) 

Ano Pagamento / Uh Distribuição / Uh Fluxo Final ROI (%) 

2015 - - - - 
2016 43.547,38   -43.547,38 - 
2017 52.073,10   -52.073,10 - 
2018 81.533,82 7.767,24 -73.766,58 2,36% 
2019 27.122,92 14.389,42 -12.733,50 4,37% 
2020 30.866,77 17.098,22 -13.768,54 5,19% 
2021 35.127,38 20.261,92 -14.865,46 6,15% 
2022 39.976,10 23.549,87 -16.426,24 7,15% 
2023 19.103,37 26.344,21 7.240,84 8,00% 
2024   28.784,09 28.784,09 8,74% 
2025   31.445,25 31.445,25 9,55% 
2026   34.346,44 34.346,44 10,43% 
2027   37.508,91 37.508,91 11,39% 
2028   16.197,40 16.197,40 4,92% 
                                                                                                                                                        ROI = Retorno sobre o investimento. 
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Fluxo de caixa para análise de resultado     (apto Tipo C) 

Ano Pagamento / Uh Distribuição / Uh Fluxo Final ROI (%) 

2015 - - - - 
2016 42.212,83   -42.212,83 - 
2017 51.391,88   -51.391,88 - 
2018 79.461,95 7.767,24 -71.694,71 2,42% 
2019 26.291,72 14.389,42 -11.902,29 4,49% 
2020 29.920,83 17.098,22 -12.822,60 5,33% 
2021 34.050,87 20.261,92 -13.788,95 6,32% 
2022 38.751,00 23.549,87 -15.201,13 7,35% 
2023 18.517,93 26.344,21 7.826,28 8,22% 
2024   28.784,09 28.784,09 8,98% 
2025   31.445,25 31.445,25 9,81% 
2026   34.346,44 34.346,44 10,71% 
2027   37.508,91 37.508,91 11,70% 
2028   16.197,40 16.197,40 5,05% 
                                                                                                                                                        ROI = Retorno sobre o investimento. 

 
Obs.: O crescimento observado nos valores de “Distribuição/uh” a partir do 6º ano se deve à 
variação nos valores projetados das diárias médias ao longo do período considerado, conforme 
detalhamento no item 6.3 – tabelas pg 58). 
 
As premissas econômico-financeiras adotadas estão apresentadas na tabela abaixo. 

Premissas econômico-financeiras 
Projeção anual de INCC 6,00% 
Projeção anual de IGPM 4,00% 
Projeção anual de inflação - IPCA 6,50% 
Rentabilidade média do Fundo Maxinvest 7,17% 
Rentabilidade média de mercado 5,22% 
Taxa mínima de atratividade (TMA) 7,50% 
Tx. de crescimento para cálculo de perpetuidade 0,00% 
Valor de Perpetuidade  R$  518.317,00  
     

 
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou taxa de desconto representa a taxa mínima que um 
investidor se propõe a ganhar quando realiza um investimento e é considerada pessoal, assim 
como, a propensão ao risco de cada investidor. As referências utilizadas são, conforme a 
tabela acima, a rentabilidade média do fundo Maxinvest e a rentabilidade média de mercado, 
(conforme detalhado na tabela e gráfico na página 70). Baseados nas referências acima, 
adotamos o valor de 7,50 % ao ano. 
 
Para o cálculo da perpetuidade foi utilizado o Modelo de Gordon. 
 
Perpetuidade = FC1 / (i-g) onde,  
 
“Perpetuidade” é o valor presente de um fluxo de caixa perpétuo; 
“FC1” é o primeiro valor do fluxo de caixa da perpetuidade; 
“i” é o custo do capital; 
“g” é a taxa de crescimento constante. 
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Na tabela abaixo estão apresentados os indicadores de rentabilidade por unidade, conforme 
premissas apresentadas acima. 
 

Indicadores de rentabilidade  
Item Apto Tipo A Apto Tipo B Apto Tipo C 

Valor de venda da unidade R$ 323.695,82 R$ 329.350,85 R$ 320.599,01 
Taxa mínima de atratividade (TMA) 7,50% 
Taxa Interna de Retorno (TIR Nominal) 12,50% 12,20% 12,60% 
Taxa Interna de Retorno (TIR Real) 5,63% 5,35% 5,73% 
Valor Presente Líquido (VPL Nominal)  R$ 93.334,00   R$ 89.241,00   R$ 95.575,00  
Valor Presente Líquido (VPL Real) - R$ 12.225,00 - R$ 15.456,00 - R$ 10.455,62 
ROI médio anual (%) (Nominal) 7,24% 7,11% 7,31% 
ROI médio mensal (%) (Nominal) 0,58% 0,57% 0,59% 
ROI médio anual (%) (Real) 5,64% 5,55% 5,69% 
ROI médio mensal (%) (Real) 0,46% 0,45% 0,46% 
                                                                                                                                                                    ROI = Retorno sobre o investimento. 

 

Obs.: A TIR – Taxa Interna de Retorno é uma taxa de desconto hipotética que, quando 
aplicada a um fluxo de caixa faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, 
se igualem aos valores dos retornos do investimento, também trazidos ao valor presente. Por 
esse método, o projeto cujo fluxo de caixa tenha uma taxa interna de retorno maior ou igual à 
taxa mínima de atratividade deve ser aceito ou recomendado. 
VPL – Valor Presente Líquido é o cálculo feito para determinar o valor presente de pagamentos 
futuros descontados a uma taxa pré-definida (taxa esta que reflete o risco do investimento), 
menos o custo do investimento inicial. O VPL expressa o resultado econômico do projeto 
atualizado.  Ele reflete o quanto um projeto agrega, ou não, de valor econômico. Em outras 
palavras, o quanto valorizou ou não em relação ao capital investido. Valores negativos de VPL 
indicam que o investimento está sendo remunerado a uma taxa inferior a taxa utilizada em seu 
cálculo e que representa a taxa de risco do investimento. Em outras palavras, reduz valor 
econômico.  
ROI – Retorno sobre o investimento simples é o percentual obtido a partir da divisão entre o 
resultado obtido na operação hoteleira (distribuição) e o valor investido no negócio. Os valores 
médios apresentados na tabela acima representam o valor médio obtido entre os anos 2018 e 
2028 da operação do hotel. 
Na tabela acima os valores que são indicados como “Nominal” levam em conta a inflação e 
reajustes em seu cálculo, ao longo do período considerado. Aqueles identificados como “Real” 
não levam em conta a inflação ou reajustes. 
 
 

6.6 – Conclusão 
 

Baseado nas condições apresentadas ao longo deste relatório, concluímos que o mercado 
apresenta condições positivas para receber um hotel como o projetado. 
 

Destacamos a importância da boa gestão e da bandeira hoteleira escolhida como fatores de 
sucesso para o empreendimento proposto. 
 

A inserção deste novo hotel no mercado impactará os demais concorrentes que não operam 
com bandeira hoteleira de prestígio semelhante a do hotel proposto levando-os a um 
reposicionamento de mercado. 
 

Conforme apresentado acima, o Lucro Operacional e demais índices operacionais são 
compatíveis para hotel dessa categoria, porte e características de mercado identificadas. 
 

Por último, concluímos que há viabilidade mercadológica para o hotel em estudo. 
 

A atividade hoteleira apresenta riscos de várias naturezas, macroeconômica, operacional, 
mercadológica (como o surgimento de novos concorrentes), entre outras. Assim, 
recomendamos que a análise de investimento seja feita de maneira detalhada e com cautela. 
Embora, o presente estudo tenha sido elaborado com as melhores técnicas e informações 
disponíveis no mercado, ele não representa garantia de resultados futuros.  


