Um guia para
melhorar a gestão
Os crescentes e constantes
aumentos nos custos de energia
elétrica - somada ao advento da
cobrança por bandeiras - tornaram a
eﬁciência energética ainda mais
importante para o trade turístico.
Economizar energia é agora um
tema de gestão do negócio. E nós
queremos ajudar a sua empresa neste
desaﬁo: por isso lançamos este Guia
de Economia de Energia em Hotéis,
Flats, Motéis e Pousadas.
Esperamos que nossas dicas
tornem o seu negócio ainda mais
competitivo.

Equipe Multi

Índice
Chuveiros, banheiras e piscinas aquecidas
Iluminação nas unidades e ambientes
Frigobares e refrigeradores
Lavanderia e passadoria
Aquecimento do edifício
Eﬁciência energética geral
Equipe de camareiras
Monitore seus custos

3
4
5
6
7
8
9
10

2

Chuveiros, banheiras
e piscinas aquecidas
Os chuveiros, banheiras e
piscinas aquecidas estão entre os
líderes em consumo de energia no
setor hoteleiro.
Para economizar, o primeiro
passo é equipar seu hotel com um
sistema de aquecimento de água
dedicado - que pode ser mantido com
energia solar ou pellets de biomassa.
O aquecimento solar de água é
gerado por placas térmicas. O seu
uso, quando comparado aos sistemas
tradicionais, traz uma economia de
até 80%.
Sua empresa deve utilizar
chuveiros de ﬂuxo baixo, e instalar
um sistema de monitoramento sobre
o anel de água circulante.
Outra dica é a instalação de
controladores de vazão/pressão,
para garantir também a economia de
água - podendo chegar a até 25%.
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Iluminação nas
unidades e ambientes
Um item importante para a
redução dos custos com energia no
trade turístico é a chave-cartão.
Este equipamento garante que
as luzes serão desligadas assim que
os hóspedes deixam o quarto.
A economia de energia através da
instalação do sistema de chavescartão rendeu ao Hotel Nikko Hong
Kong o payback em apenas dias.
Escolha lâmpadas de LED, que
são muito mais econômicas do que as
convencionais (e com durabilidade
superior a 15 mil horas).
É importante que o projeto
arquitetônico (para construção ou
reforma) considere a iluminação
natural - janelas e claraboias - como
aliada na redução dos custos .
Outra dica é a utilização de
luminárias de células solares nas
áreas comuns - aproveitando ao
máximo a luz natural.
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Frigobares e
refrigeradores
Aqui vale a premissa: preﬁra
adquirir equipamentos de baixo
consumo (conﬁra o selo PROCEL).
Destaque para os equipamentos
que possuem conversor inverter. Em
muitos casos vale a pena trocar os
frigobares e refrigeradores por
modelos mais novos - só a economia
de consumo já paga o investimento.
Oriente sua equipe para que os
refrigeradores sejam sempre limpos:
poeira acumulada nas serpentinas
que se localizam na parte de trás do
aparelho aumenta (muito) o consumo
de energia. E o mesmo vale para
congeladores cheios.
Na disposição dos móveis nos
q u a r to s , e v i te p o s i c i o n a r e s te s
aparelhos próximos a paredes
quentes (que recebem a luz solar
diretamente). Procure sempre deixar
um espaço de 10cm livre nas laterais,
e 20 cm de distância em relação a
parede traseira.
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Lavanderia
e passadoria
Equipe sua empresa com
máquinas de lavar, centrifugar, secar
e calandras de passar de baixo
consumo.
Para uma maior economia,
preﬁra máquinas equipadas com
inversor de frequência - item que
controla a velocidade e performance
do motor.
Uma boa prática é acumular o
maior número de peças antes de
realizar uma lavagem, utilizando as
máquinas em sua capacidade
máxima indicada pelo fabricante.
A escolha do sabão também
pode impactar nos custos de energia
(isso mesmo!). Opte por sabão
líquido com maior eﬁciência de
limpeza - de modo a garantir que as
peças sejam limpas completamente
em apenas uma lavagem.
Sempre que possível, procure
lavar com água fria e no modo suave.
Assim você poderá economizar de
80% a 90% na energia utilizada.
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Aquecimento
do edifício
Se sua empresa está localizada
em uma região de clima frio, é vital
oferecer quartos aquecidos aos
hóspedes. Neste sentido a calefação
por radiadores é a opção mais usada.
Os radiadores são modulares,
variando alturas e larguras de acordo
com a necessidade térmica de cada
ambiente - sua instalação também é
indicada para ediﬁcações já prontas.
O sistema de calefação pode ser
composto por caldeiras a pellets de
alto rendimento, ou alimentada
através de energia solar - esta pode
trazer até 55% de economia.
O Novotel Morumbi registrou uma
redução de quase
nos custos com
eletricidade e água - através do uso do
aquecimento solar.
Vale lembrar que existem linhas
de ﬁnanciamento disponíveis para a
instalação de aquecimento solar para
o trade turístico, através do BNDES.
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Eﬁciência
energética geral
Em um mercado cada vez mais
competitivo, sua empresa deve se
proteger dos reajustes constantes
nos preços de energia - como forma
de proteger as margens de lucro.
Para o trade turístico o mais
indicado é a instalação de sistema
próprio de eletricidade, baseado na
captação solar fotovoltaica.
Neste sistema a luz do sol é
captada através de módulos solares,
que convertem a luz em eletricidade.
Vale lembrar que o Brasil possui uma
excelente taxa de insolação, o que
favorece este tipo de tecnologia.
Quando distribuídos da maneira
correta, os geradores fotovoltaicos
oferecem mínima capacidade ociosa
de geração - sendo responsável por
uma economia de até 90%.
A dica é consultar uma empresa
e s p e c i a l i z a d a , pa ra c o n h e c e r o
investimento de instalação e o tempo
de payback para sua empresa.
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Equipe de
camareiras
É importante que toda a equipe
do seu hotel esteja engajada no uso
eﬁciente dos recursos energéticos.
Quanto mais uma camareira anda
pelos corredores, mais energia é
gasta iluminando seu caminho, por
exemplo.
Uma boa dica é a criação de um
programa de incentivo, que ofereça
prêmios e reconhecimento para as
boas práticas de sua equipe - através
da economia gerada.
Seu hotel pode considerar a
economia (não só de energia) como
um dos itens constantes no plano de
remuneração da equipe, através do
oferecimento de bônus por metas
alcançadas.
O programa deve ser adequado
a sua realidade, visando encorajar a
equipe a estar engajada com a sua
empresa e sua marca.
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Monitore
seus custos
Para economizar e aumentar sua
margem de lucro, sua empresa deve
monitorar constantemente os custos
- inclusive com energia elétrica.
Acompanhe e registre os níveis
de uso de energia. Faça reparos e
substitua equipamentos quando os
níveis indicarem problemas. Inclua a
calibração de termostato no seu
plano de manutenção.
Realize orçamentos junto a
empresas especializadas para a
implantação de sistemas modernos
de aquecimento e energia - e
considere a relação custo/benefício e
payback.
É sempre importante lembrar:
seu empreendimento é feito para
operar por muitos anos, então custos
de implementação de melhorias
devem ser encarados como
investimentos de médio e longo
prazo.
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