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Introdução

CoHotel Consultoria Hoteleira

• A CoHotel Consultoria Hoteleira foi contratada pelo Grupo Proeng S/A para realizar a análise de viabilidade
econômica do projeto hoteleiro Bristol Easy Meridional, que está sendo construído na cidade de Cariacica – ES a 14
km de Vitória

• A CoHotel Consultoria Hoteleira é uma empresa especializada no setor hoteleiro, atuando nas áreas de
desenvolvimento de novos empreendimentos e Hotel Asset Management. Trabalhamos para diversas Cadeias
Hoteleiras presentes no Brasil, Investidores Imobiliários e Hotéis em operação

• O objetivo geral do presente relatório é realizar uma análise de viabilidade econômico financeiro apenas do
empreendimento hoteleiro Bristol Easy Meridional Cariacica-ES

• A avaliação do projeto em questão foi realizada utilizando os indicadores mercadológicos e resultados operacionais
informados no estudo de mercado elaborado pela CoHotel para os incorporadores em agosto de 2015

• Com base nessas informações, concluímos com o cálculo da Taxa Interna de Retorno para um horizonte de 10 (dez)
anos, apresentando um parecer acerca do tema central do estudo

São Paulo, 12 de setembro de 2016

Jorge Duarte – Sócio Diretor
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Introdução

Metodologia e responsabilidades

• O presente relatório considera como base as informações coletadas no estudo de mercado e estatísticas
operacionais, realizados pela CoHotel em agosto de 2015, além de outras informações apresentadas pela
Incorporadora/ Operadora e coletadas de forma direta ou através de terceiros especializados

• As principais etapas para a realização desta análise são:

– Análise econômica da região: Condições macroeconômicas, principais indiciadores sociais e econômicos e 
potenciais geradores de demanda

– Análise do empreendimento: Avaliação da localização e da formatação do projeto hoteleiro

– Análise do mercado: Avaliação da oferta e demanda hoteleira atual e projeção desses indicadores para os 
próximos anos

– Análise do Fluxo de Caixa: Projeção dos principais indicadores operacionais

– Análise do investimento: Cálculo da taxa de retorno para o investidor com base nos fluxos de caixa projetados

• Tanto este relatório, quanto os resultados apresentados no estudo de mercado e estatísticas operacionais, são 
meramente informativos e não se constituem em promessa de resultado ou rentabilidade

• A CoHotel realizou está análise, na data que o consta, utilizando as metodologias mais precisas para uma análise de 
viabilidade.

• Fatores externos poderão alterar os resultado aqui apresentados, e não implicarão em responsabilidade da CoHotel
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Tendências e perspectivas macroeconômicas

Indicadores econômicos da cidade

Fonte: IBGE e Wikipédia

* Em termos reais, descontada a inflação do período. Último dado disponível

Evolução do PIB
Em R$ milhões 2016

2.435.848 
3.038.712 

3.624.616 3.862.271 
4.907.147 

6.119.740 
6.771.111 6.907.020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

• Cariacica é uma das principais cidades do interior do Estado, localizada a 15km quilômetros da capital Vitória, possui cerca de 350 mil
habiantes e apresentou um PIB em 2012 (último dado disponpivel pelo IBGE) de R$ 6,907 bilhões, com crescimento médio de 11% a.a
descontada a inflação

• Fica sediado neste município o Grupo Águia Branca, um dos maiores grupos empresariais do país. Também são destaques a fábrica da
Coca-Cola, a empresa Arcelor Mittal Cariacica e o Grupo Coimex, além de contar com o maior Porto Seco da América Latinae com várias
empresas de logística

• A cidade conta ainda com o Shopping Moxuara do Grupo Sá Cavalcante, localizado na BR-262/101 no bairro de São Francisco, sendo o
primeiro shopping center do municipio

Crescimento anual médio(06-12): 11%*
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Tendências e perspectivas macroeconômicas

Indicadores econômicos da cidade

• Além do crescimento de PIB, a economia de Cariacica também apresentou um bom crescimento no número de empresas cadastradas
no município (cerca de 3,3% a.a. e no número de pessoas ocupadas cerca de 5,5% a.a. entre 2006 e 2014)

• Concluímos através da análise desses dados, que a economia da cidade está em crescimento, o que impulsiona diretamente a demanda
por hotéis na região

Fonte: IBGE ultimo dado disponível

Número de empresas
2016

Número de pessoas ocupadas
2016

5.539 5.893 5.660 6.067 6.422 6.797 6.913 7.121 7.220 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

37.720 40.524 42.210 
46.476 

51.041 53.013 56.062 54.799 58.295 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crescimento anual médio(06-14): 3,3% Crescimento anual médio(06-14): 5,5%
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Tendências e perspectivas macroeconômicas

Movimento Aeroporto de Vitória

Movimento de Passageiros
2016

Fonte: Infraero

1.988.447 
2.342.281 

2.644.729 

3.182.394 
3.642.842 3.450.736 3.522.764 3.578.914 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crescimento anual médio(08-14): 10%Crescimento anual médio(08-15): 8,8%
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• O projeto aprovado pelo Grupo Proeng S/A será composto por Lajes Corporativas de Escritórios, Mall de Lojas e o Hotel com 158
Unidades Habitacionais (Uhs).

• Os investimentos na construção e equipamentos das áreas de restaurantes/cozinha e salas de reunião serão do Grupo Proeng S/A,
portanto as receitas e despesas relativas à operação destas áreas serão também do Grupo Proeng S/A

• O Hotel será administrado pela Bristol Hotels, administradora hoteleira brasileira, fundada em 1987, que atua fortemente no segmento
de hotéis de diversas categorias, voltados para demanda corporativa, operando cerca de 23 hotéis no Brasil com 2.400 quartos sendo,
10 Hotéis em Vitória e Região, a maior Rede hoteleira do Espírito Santo

• Para os próximos anos, a Bristol Hotels já possui 73 contratos para operação, somando mais 10.000 quartos ao seu portfólio, com mais
de R$ 1,3 bilhões de Investimentos

• A Bandeira Bristol Easy foi escolhida para o Hotel de Cariacica por ser considerada mais indicada em função do projeto hoteleiro e perfil
da demanda

Comentários sobre os critérios de escolha da operadora hoteleira

mais adequada para o empreendimento
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Estimativas dos custos de construção, montagem, equipagem, decoração,

enxoval, despesas pré-operacionais e capital de giro inicial

• As estimativas dos custos de construção, montagem, equipagem, decoração, enxoval, despesas pré-operacionais e capital de giro inicial 
estão descritos no quadro a seguir, conforme informado pelo Grupo Proeng S/A, que arcará com todos os Investimentos do 
Restaurante/Cozinha e Centro de Eventos

• Os custos com despesas pré-operacionais, capital de giro e demais custos como montagem e equipagem das unidades e áreas comuns  
serão de responsabilidade do investidor individual

• Estes valores integram o valor final de venda, e não o valor da unidade autônoma, de acordo com a seguinte fórmula:

• Valor da unidade (VU) + Valor Equipagem (VE) + Despesa pré-operacional (DPO) + Capital de Giro (CG) = Valor final (VF)

• O valor final de venda está sujeito a alterações pois os valores do VE, DPO e CG são estimativas

Estimativas de custos

FONTE: Grupo Proeng S/A

Item
Valor por 

Unidade
Unidades Valor Total % distribuição

Terreno 50.739R$     158 8.016.693R$      23%

Construção 125.094R$   158 19.764.866R$    58%

Mobiliários Equipamentos Enxoval 35.786R$     158 5.654.188R$      16%

Capital de Giro e Pré Abertura 5.500R$        158 869.000R$          3%

Total geral 217.119R$  158 34.304.747R$   100%
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O Projeto Hoteleiro

Principais características

• Previsão de inauguração: Setembro de 2018

• Padrão: Econômico

• Unidades: 158 quartos unidades hoteleiras (uhs)

• Características: Café da manhã incluso na diária, acesso
WiFi gratuito, fitness, operação de Restaurante e Eventos
terceirizada

Imagens do projeto

Fonte: Incorporador

*

Tipo Quantidade m² Fração ideal

Suítes  102  16,10 0,55%

Suites 1  20  16,44 0,56%

Suítes 4  9  16,82 0,57%

Suites 5  9  19,68 0,67%

Suíte Master 1  6  32,03 1,09%

Suíte Master 2  2  32,11 1,09%

Suíte Master 3  2  32,46 1,11%

Suíte Master 4  2  32,54 1,11%

Suíte Master 5  2  32,89 1,12%

Suíte Master 6  2  35,48 1,21%

Suíte Master 7  2  56,02 1,91%

Total Unidaes/ Média  158  18,57
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Análise da localização geográfica do empreendimento e de sua vizinhança

• O futuro hotel será construído no terreno localizado na Rua São Jorge esquina Rua São João, Alto Laje Cariacica- ES

• O Hotel estará localizado na entrada da Cidade BR 101, próximo a grandes geradores de demanda tais como, Prefeitura, Fórum. Hospital
Meridional, Arena Esportiva, se privilegiando por o ser o único hotel de padrão internacional da Cidade
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Análise do mercado hoteleiro por segmento e perspectiva de sua evolução

Definição do set competitivo

• A cidade de Cariacica de acordo com pesquisa direta nos sites de hotéis, não possui propriedades hoteleiras, portanto, existe uma
demanda reprimida. Pela importância econômica da Cidade e total ausência de hotéis de padrão internacional, essa demanda, acaba
se hospedando em hotéis em Vitória

• Abaixo apresentamos a oferta hoteleira de Vitória, de acordo com o Guia 4 Rodas Brasil de 2015, que lista somente hotéis com um
mínimo de conforto. O histórico das taxas de ocupação está baseado em informações mensais do FOHB - Fórum da Operadoras
Hoteleiras do Brasil, que congrega as principais Cadeias Hoteleiras, inclusive a Bristol

• Em Vitória estas empresas operam 11 propriedades e mais de 2000 quartos. A diária média dos Hotéis do FOHB, até junho de 2015, era
R$ 187,21. No período entre 2010 a 2014, ocorreu a abertura de 716 novos quartos, 40% a mais de oferta, em 4 propriedades: Golden
Tulip, Quality, Bristol Alameda e Ibis Praia do Canto

Oferta Hoteleira de Vitória Desempenho do set competitivo
Número de quartos por ano (Uh X 365 dias)

Fonte Taxa de Ocupação: FOHB –Fórum das Operadoras Hoteleiras

668.680 

850.815 
930.020 930.020 930.020 

427.955 
553.030 585.913 595.213 613.813 

64% 65%

63%
64%

66%

2010 2011 2012 2013 2014

Oferta de Quartos Quartos ocupados Taxa de ocupação

Categoria
Quantidade 

de Hotéis

Quartos 

disponíveis dia

Quartos 

disponíveis ano

% 

distribuição

Média da 

Idade

Confortável 5 988 360.620 39% 12 anos

Médio Conforto 12 1.160 423.400 46% 12 anos

Simples 5 400 146.000 16% 16 anos

Total 22 2.548 930.020 100% 12 ANOS
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Análise do mercado hoteleiro por segmento e perspectiva de sua evolução

Definição do set competitivo

• A seguir, apresentamos o cronograma de abertura das novas propriedades esperadas para Vitória e Cariacica; total de 5 hotéis e 869 quartos, até
2018/19, quando da abertura do hotel em estudo, prevista para setembro de 2018

• Em 2015 estimamos a mesma demanda realizada em 2014 e para os demais anos, estimamos 3% de crescimento médio da demanda

• Como ocorre em qualquer mercado, com um grande e rápido aumento da oferta, hotéis com baixa qualidade ou que ofereçam produtos
desatualizados, acabam encerrando as operações, se transformam em residenciais, ou apenas deixam de concorrer diretamente pela demanda mais
qualificada. Em 2010, de acordo com o Guia 4 Rodas Brasil, Vitoria tinha 23 hotéis com 2.100 Unidades. De 2010 a 2015 foram abertas 4
propriedades com 716 quartos, portanto, neste período, saíram do set competitivo ou fecharam, 5 hotéis e mais de 300 quartos

• Devido ao crescimento da oferta foi estimado para os próximos anos a saída de 400 quartos do mercado a maioria de categoria simples do Guia 4
Rodas e também propriedades antigas e sem marca reconhecida, classificadas em outras categorias

Cronograma de abertura de novos projetos
Número de quartos por ano (Uh X 365 dias)

Fonte: CoHotel Consultoria e FOHB oferta futura

2015 2016 2017 2018 2019

Hotel em Estudo 158 Uhs - - - 18.960 38.710

Bristol Easy Hotel - Praia de Camburi 138 Uhs 25.185 25.185 - - -

Bristol Easy Hotel - Reta da Penha 153 Uhs 27.923 27.923 - - -

Sleep Inn 260 Uhs 23.400 71.500 - - -

Go Inn 160 Uhs - 58.400 - - -

Entrada 869 Uhs 76.508 183.008 - 18.960 38.710

Saída de 400 Uhs - -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 

Nova Oferta  de Quartos/Ano 1.006.528 1.153.035 1.116.535 1.098.995 1.101.205

Quartos ocupados mercado 613.813 632.228 651.194 670.730 690.852

Taxa de ocupação do mercado 61% 55% 58% 61% 63%
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Análise do posicionamento competitivo e da penetração do 

empreendimento no mercado

• O hotel em estudo com 158 quartos terá disponível 57.670 diárias ao ano, (158 Uhs x 365 dias) representando em 2019. 5,24% da
oferta projetada. O mercado possuirá um total de 1.101.205 diárias disponíveis ao ano

• Dado que o hotel iniciará suas operações em setembro de 2018, consideramos apenas 18.960 diárias disponíveis para esse ano,
correspondendo a 1,73% da oferta total. 1.098.995 diárias disponíveis. Apenas em 2018, a penetração do hotel na demanda, será
inferior em cinco pontos percentuais, à sua participação na oferta

• Pela importância da Cidade, localização e grandeza do projeto e por ser o único hotel de Bandeira reconhecida, aliado ao desempenho
da Rede Bristol em Vitória, estimamos que a captação da demanda, a partir de 2019, será igual à sua participação na oferta. Penetração
maior que 100% pode ser obtida, mas pelo fato do hotel ter concorrentes em Vitoria, Capital do Estado, com maior apelo turístico,
julgamos prudente não ultrapassarmos a penetração de 100%, ou seja, captar da demanda, a mesma parcela da oferta

• Foi estimado um crescimento da demanda de 3% a.a.

Projeção de desempenho do Bristol Easy Meridional

Fonte: CoHotel Consultoria

2018 (4M) 2019 2020 2021 2022 2023

Desempenho do Set Competitivo

Oferta de quartos (ano) 1.098.995 1.101.205 1.101.205 1.101.205 1.101.205 1.101.205

Demanda por quartos (ano) 670.730 690.852 711.578 732.925 754.913 777.560

Taxa de ocupação do mercado 61% 63% 65% 67% 69% 71%

Hotel em estudo 

Quartos disponíveis 18.960 57.670 57.670 57.670 57.670 57.670
Participação na oferta 1,73% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24%

Quartos da demanda captada 10.993 36.180 37.265 38.383 39.535 40.721
Participação na demanda 1,64% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24%

Penetração no mercado 95% 100% 100% 100% 100% 100%

Taxa de ocupação do hotel 58% 63% 65% 67% 69% 71%
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Desempenho do hotel em estudo

Cálculo da diária média

• O valor da diária média com café da manhã para 2018, ano de abertura, foi calculado em R$ 193,50, a saber:

– Valor da diária média nos dias de semana – R$ 200,09, com ocupação estimada de 70%

– Valor da diária média nos finais de semana – R$ 180,08, 10% de desconto sobre dias de semana, com ocupação estimada de 42%

• O valor da diária média nos dias de semana, se o hotel estivesse aberto em junho de 2015, seria estimado em R$ 168,00

• Este valor é 10% inferior à média observada nos hotéis do FOHB, nos primeiros seis meses de 2015, que foi de R$ 187,21

• Este valor foi ajustado em 6% ao ano, até 2018 chegando a R$ 200,09

Fonte: CoHotel Consultoria

Valor da diária nos dias de semana Cálculo da diária média - 2018 

Reajuste diária média 2015 2016 2017 2018

Diária média R$ 168,0 R$ 178,1 R$ 188,8 R$ 200,1
Reajuste 6% 6% 6%

Ano 1 de operação Dias da Semana Final de Semana Total

Quartos disponíveis - dia 158 158 158

Dias disponíveis no ano 67 55 122

Quartos disponíveis - ano  10.533  8.690  19.223

Taxa de ocupação Média

Taxa de Ocupação 70% 42% 57%

Quartos Ocupados  7.373  3.620  10.993

Diária Média

Diária média Bruta R$  200,09 R$  180,08 R$  193,50

REVPAR R$  140,06 R$  75,01 R$  110,66
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Projeção de receitas, despesas e resultado

Demonstrativo de resultado consolidado

Receitas Operacionais Custos e Despesas Operacionais

• Hospedagem

– Receita proveniente da venda de diárias

• Outras receitas

– Telefonia, lavanderia, garagem e outras

• Impostos incidentes sobre as receitas:

– ISS sobre a receita de hospedagem

– PIS e COFINS sobre a receita bruta

• O Grupo Proeng S/A, incorporador, arcará com os
Investimentos do Restaurante, Cozinha e Centro de Eventos,
portanto não foram estimadas Receitas e Despesas de
Alimentos e Bebidas e Locação de salas de reunião

• Custos diretos:

– Custo com café da manhã a ser pago ao terceirizado do
Restaurante e outros serviços terceirizados, como
lavanderia, telefonia e garagem

• Salários e encargos sociais:

– Gastos com os salários e encargos sociais dos
colaboradores dos hotéis

• Outras despesas operacionais:

– Todos os outros gastos operacionais com habitações,
despesas administrativas, marketing e vendas, manutenção
e utilidades (Água, Luz e Gás)

Gastos de capital

• Taxa básica da Administradora:

– Remuneração paga à administradora, percentual sobre a
Receita bruta total

• Taxa de performance da Administradora:

– Remuneração paga à administradora, percentual sobre o
resultado operacional Bruto

• Reserva de reposição de ativos:

– Fundo de reserva para utilização quando necessário a
reposição de ativos hoteleiros e conservação do hotel

• IPTU e seguros da propriedade



17 Hotel Bristol Easy Meridional Cariacica-ES

Projeção de receitas, despesas e resultado

Demonstrativo de resultado consolidado
Dados Operacionais 2018 (4M) 2019 2020 2021 2022 2023

Apartamentos Dia 158

Apartamentos disponíveis ano 18.960 57.670 57.670 57.670 57.670 57.670

Apartamentos ocupados 10.993 36.180 37.265 38.383 39.535 40.721

% de ocupação 57,98% 62,74% 64,62% 66,56% 68,55% 70,61%

Total de hóspede por quarto ocupado 1,2x 13.192 43.416 44.718 46.060 47.442 48.865

Diária média bruta R$  193,5 R$  205,1 R$  217,4 R$  230,5 R$  244,3 R$  258,9

Crescimento anual 0%  - 6% 6% 6% 6% 6%

1. Receita Líquida 2.090.530 7.293.149 7.962.660 8.693.632 9.491.707 10.363.046

2. Custos e Despesas operacionais 1.290.910 4.321.820 4.670.395 5.047.751 5.456.312 5.898.713

% da receita líquida 61,8% 59,3% 58,7% 58,1% 57,5% 56,9%

3. Lucro Operacional Bruto (GOP) 799.620 2.971.329 3.292.264 3.645.881 4.035.395 4.464.333

% da receita líquida 38,2% 40,7% 41,3% 41,9% 42,5% 43,1%

4. Gastos de Capital 163.617 609.739 835.405 1.065.584 1.166.732 1.277.403

% da receita líquida 7,8% 8,4% 10,5% 12,3% 12,3% 12,3%

5. Resultado líquido antes do IR 636.003 2.361.590 2.456.859 2.580.298 2.868.663 3.186.930

% da receita líquida 30,4% 32,4% 30,9% 29,7% 30,2% 30,8%

6. Indicadores

6.1 Resultado Médio por Unidade R$ 4.025 R$ 14.947 R$ 15.550 R$ 16.331 R$ 18.156 R$ 20.170



18 Hotel Bristol Easy Meridional Cariacica-ES

Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

• O cálculo da rentabilidade do hotel em estudo será realizado sob a perspectiva do comprador da unidade e para isso utilizamos o 
cálculo da TIR (Taxa interna de retorno), que julgamos ser a melhor maneira para calcular a rentabilidade de um investimento, e 
utilizamos as seguintes premissas:

– Preço de venda final definido pelos incorporadores em agosto de 2016, que contempla a unidade mobiliada e equipada, incluindo despesas de pré-
abertura e capital de giro

– Para o cálculo da TIR utilizamos a tabela de vendas que será praticada pelos incorporadores:

– Projeção do fluxo de caixa do investidor para um período de 10 anos de operação, além dos anos de implantação do hotel

– Após o quarto mês de operação e pelos doze meses seguintes, o Grupo Proeng S/A complementará a distribuição média por Unidade para que mesma não 
seja inferior as quantias da tabela a abixo no Resultado de 2019 

– Ao final do 10º ano de operação, realização da venda da unidade por uma taxa de desconto de 7% a.a., totalizando um Cap Rate aproximado de 0,6% a.m., 
valor médio para transações imobiliárias

– O Cálculo da TIR leva em consideração a atualização anual de receitas e despesas pela inflação, tratando-se, portanto, de uma TIR nominal

Fluxo de caixa investidor por unidade

* Valor garantido pelo incorporador Grupo Proeng S/A

Tipo Quantidade m² Fração ideal m² total Valor FF&E Valor Total mensal anual

Suítes  102  16,10 0,549%  1.642,20 R$ 213.146,3 R$ 34.373,7 R$ 247.520,0 R$ 1.404,4 R$ 16.852,9

Suítes 1  20  16,44 0,560%  328,80 R$ 217.647,6 R$ 35.099,6 R$ 252.747,3 R$ 1.434,1 R$ 17.208,8

Suítes 4  9  16,82 0,573%  151,38 R$ 222.677,8 R$ 35.910,9 R$ 258.588,7 R$ 1.467,2 R$ 17.606,6

Suítes 5  9  19,68 0,671%  177,12 R$ 260.541,2 R$ 42.017,1 R$ 302.558,3 R$ 1.716,7 R$ 20.600,3

Suíte Master 1  6  32,03 1,091%  192,18 R$ 424.040,7 R$ 67.043,6 R$ 491.084,3 R$ 2.794,0 R$ 33.527,9

Suíte Master 2  2  32,11 1,094%  64,22 R$ 425.100,7 R$ 67.211,1 R$ 492.311,8 R$ 2.801,0 R$ 33.611,6

Suíte Master 3  2  32,46 1,106%  64,92 R$ 429.733,9 R$ 67.943,7 R$ 497.677,6 R$ 2.831,5 R$ 33.978,0

Suíte Master 4  2  32,54 1,109%  65,08 R$ 430.792,7 R$ 68.111,1 R$ 498.903,9 R$ 2.838,5 R$ 34.061,8

Suíte Master 5  2  32,89 1,121%  65,78 R$ 435.427,2 R$ 68.843,8 R$ 504.270,9 R$ 2.869,0 R$ 34.428,1

Suíte Master 6  2  35,48 1,209%  70,96 R$ 469.714,9 R$ 74.265,0 R$ 543.979,9 R$ 3.094,9 R$ 37.139,2

Suíte Master 7  2  56,02 1,909%  112,04 R$ 741.641,4 R$ 117.258,3 R$ 858.899,7 R$ 4.886,7 R$ 58.639,8

Total Unidaes/ Média  158  18,57  2.934,68

Distribuição garantida  em 2019

% do Valor Parcelas Início Índice de correção

Sinal 10% 1 Ato -

mensais 60% 50 out/16 CUB-ES até habite-se, após entrega IGPM +1 %

Intermediárias 30% 3 dez/16 CUB-ES até habite-se, após entrega IGPM +1 %

Imobiliário 100% 28 out/16 IGPM
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes Suítes 1

Valor final R$ 276.484 Fração ideal: 0,549%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (54.404) - (54.404)

2017 (94.655) - (94.655)

2018 (51.868) 3.489 (48.379)

2019 (38.823) 16.853 (21.970)

2020 (36.732) 13.479 (23.254)

2021 - 14.156 14.156

2022 - 15.738 15.738

2023 - 17.484 17.484

2024 - 18.008 18.008

2025 - 18.549 18.549

2026 - 19.105 19.105

2027 281.118 19.678 300.796

Total 4.634 156.539 161.173

6,06%

0,26%TIR Real

TIR Nominal

Valor final R$ 282.322 Fração ideal: 0,560%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (55.553) - (55.553)

2017 (96.654) - (96.654)

2018 (52.964) 3.563 (49.401)

2019 (39.643) 17.209 (22.434)

2020 (37.508) 13.763 (23.745)

2021 - 14.455 14.455

2022 - 16.070 16.070

2023 - 17.853 17.853

2024 - 18.389 18.389

2025 - 18.940 18.940

2026 - 19.509 19.509

2027 287.055 20.094 307.148

Total 159.844 164.577

6,06%

0,26%

TIR Nominal

TIR Real
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes 4 Suítes 5

Valor final R$ 288.847 Fração ideal: 0,573%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (56.837) - (56.837)

2017 (98.888) - (98.888)

2018 (54.188) 3.645 (50.543)

2019 (40.559) 17.607 (22.953)

2020 (38.375) 14.081 (24.294)

2021 - 14.789 14.789

2022 - 16.442 16.442

2023 - 18.266 18.266

2024 - 18.814 18.814

2025 - 19.378 19.378

2026 - 19.959 19.959

2027 293.690 20.558 314.248

Total 163.539 168.381

6,06%

0,26%

TIR Nominal

TIR Real

Valor final R$ 337.962 Fração ideal: 0,671%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (66.502) - (66.502)

2017 (115.702) - (115.702)

2018 (63.402) 4.265 (59.137)

2019 (47.456) 20.600 (26.856)

2020 (44.900) 16.476 (28.425)

2021 - 17.304 17.304

2022 - 19.237 19.237

2023 - 21.372 21.372

2024 - 22.013 22.013

2025 - 22.673 22.673

2026 - 23.353 23.353

2027 343.627 24.054 367.681

Total 191.347 197.012

6,06%

0,26%

TIR Nominal

TIR Real
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes Master 1 Suítes Master 2

Valor final R$ 548.548 Fração ideal: 1,091%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (107.939) - (107.939)

2017 (187.797) - (187.797)

2018 (102.908) 6.942 (95.966)

2019 (77.026) 33.528 (43.498)

2020 (72.878) 26.815 (46.063)

2021 - 28.162 28.162

2022 - 31.309 31.309

2023 - 34.783 34.783

2024 - 35.827 35.827

2025 - 36.901 36.901

2026 - 38.008 38.008

2027 559.267 39.149 598.416

Total 311.424 322.143

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real

Valor final R$ 549.920 Fração ideal: 1,094%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (108.209) - (108.209)

2017 (188.267) - (188.267)

2018 (103.165) 6.959 (96.206)

2019 (77.218) 33.612 (43.607)

2020 (73.060) 26.882 (46.178)

2021 - 28.233 28.233

2022 - 31.388 31.388

2023 - 34.870 34.870

2024 - 35.916 35.916

2025 - 36.994 36.994

2026 - 38.103 38.103

2027 560.664 39.247 599.911

Total 312.202 322.947

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes Master 3 Suítes Master 4

Valor final R$ 555.913 Fração ideal: 1,106%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (109.389) - (109.389)

2017 (190.319) - (190.319)

2018 (104.289) 7.035 (97.255)

2019 (78.060) 33.978 (44.082)

2020 (73.856) 27.175 (46.682)

2021 - 28.540 28.540

2022 - 31.730 31.730

2023 - 35.250 35.250

2024 - 36.308 36.308

2025 - 37.397 37.397

2026 - 38.519 38.519

2027 566.776 39.674 606.450

Total 315.605 326.467

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real

Valor final R$ 557.283 Fração ideal: 1,109%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (109.658) - (109.658)

2017 (190.788) - (190.788)

2018 (104.546) 7.052 (97.494)

2019 (78.252) 34.062 (44.191)

2020 (74.038) 27.242 (46.797)

2021 - 28.611 28.611

2022 - 31.808 31.808

2023 - 35.337 35.337

2024 - 36.397 36.397

2025 - 37.489 37.489

2026 - 38.614 38.614

2027 568.172 39.772 607.944

Total 316.383 327.272

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes Master 5 Suítes Master 6

Valor final R$ 563.278 Fração ideal: 1,121%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (110.838) - (110.838)

2017 (192.840) - (192.840)

2018 (105.671) 7.128 (98.543)

2019 (79.094) 34.428 (44.666)

2020 (74.835) 27.535 (47.300)

2021 - 28.918 28.918

2022 - 32.150 32.150

2023 - 35.717 35.717

2024 - 36.789 36.789

2025 - 37.892 37.892

2026 - 39.029 39.029

2027 574.284 40.200 614.484

Total 319.786 330.792

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real

Valor final R$ 607.634 Fração ideal: 1,209%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (119.566) - (119.566)

2017 (208.025) - (208.025)

2018 (113.992) 7.689 (106.303)

2019 (85.322) 37.139 (48.183)

2020 (80.728) 29.703 (51.025)

2021 - 31.196 31.196

2022 - 34.682 34.682

2023 - 38.530 38.530

2024 - 39.686 39.686

2025 - 40.876 40.876

2026 - 42.102 42.102

2027 619.507 43.365 662.872

Total 344.968 356.842

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real
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Cálculo da taxa interna de retorno do empreendimento

Rentabilidade do comprador da unidade

Suítes Master 7

Valor final R$ 959.404 Fração ideal: 1,909%

Anos
 Capital Investido 

/ Perpetuidade 

Resultado 

Hotel

Fluxo de 

Caixa

2016 (188.784) - (188.784)

2017 (328.455) - (328.455)

2018 (179.984) 12.141 (167.844)

2019 (134.717) 58.640 (76.077)

2020 (127.463) 46.899 (80.564)

2021 - 49.255 49.255

2022 - 54.760 54.760

2023 - 60.835 60.835

2024 - 62.660 62.660

2025 - 64.540 64.540

2026 - 66.476 66.476

2027 978.151 68.471 1.046.621

Total 544.677 563.424

6,10%

0,30%

TIR Nominal

TIR Real
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Comparação entre taxa de capitalização projetada para o empreendimento

E a de empreendimentos hoteleiros semelhantes em operação no mercado

• Alguns hotéis que compõem o mercado são formatados como condo-hotéis / flat e existem poucas unidades ofertadas no mercado
imobiliário

• Como são propriedades privadas, não disponibilizam informações de rendimentos, portanto, não foi possível evidenciar uma das duas
variáveis necessárias para calcular a taxa de capitalização dos empreendimentos similares no mercado; remuneração anual da unidade,
já que os proprietários não se dispuseram a informar tais valores

• Através de pesquisa em sites de venda de imóveis encontramos os seguintes empreendimentos sendo ofertados

• Os dados verificados no passado não necessariamente serão verificados no futuro

Valor de venda – unidades disponíveis

Produto Localização m² Valor Valor/m²

Ibis Budget Reta da Penha 12 215.000R$  17.917R$  

Mercure Vitória Rua Leixo Neto 35 330.000R$  9.429R$    

Comfort Dante Michelini 50 450.000R$  9.000R$    

Fonte: Zap Imóveis - Pesquisa realizada em 31/08/2015
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Conclusões 

Parecer sobre a qualidade do projeto

• A qualidade de um empreendimento hoteleiro pode ser definida de acordo com as seguintes características:
Localização, bandeira e administradora hoteleira, formatação do produto e mercado

1. Localização:

– O hotel será construído na entrada da Cidade, onde já se encontram Prefeitura, Fórum, Hospital Meridional , Faculdade, Estádio e os
Escritórios do Empreendimento, além de ser o único hotel de categoria internacional da Cidade

– A cidade está em franco crescimento e possui uma grande carência de produtos hoteleiros, sem dúvida uma ótima localização para um novo
hotel

• Bandeira e Administradora

– O empreendimento será administrado pela Bristol Hotels, empresa com grande experiência no mercado nacional, e comprovado
desempenho no Espirito Santo, especialmente em Vitoria, sede da Operadora

– Os padrões da marca Bristol Easy são bastante adequados para manter boas taxas de ocupação e lucratividade ao hotel

• Formatação do produto

– O projeto foi formatado com conceitos “mix use”- hotel, lojas e escritórios objetivando a maximização de rentabilidade dos investidores
finais.

– O número de quartos e a terceirização das áreas de restaurantes e reuniões, estão em linha com esse objetivo, já que um hotel com o
número de quartos maior ou menor, ou com operação própria de Restaurante poderia não ser a melhor opção para a maximização de
rentabilidade do investimento
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Conclusões 

Parecer sobre a qualidade do projeto

• Mercado

– Atualmente, o mercado hoteleiro de Vitória ES possui bons índices de desempenho (taxas de ocupação e valor da diária média), porém
deverá ser impactado pelas futuras entradas dos novos hotéis

– É evidente que hoje a demanda hoteleira da cidade acaba se hospedando em hotéis de Vitória. Essa demanda não atendida hoje, que irá
utilizar o Bristol Easy Meridional

– Com a alta visibilidade da cidade é possível que novos projetos hoteleiros, ainda não conhecidos, estejam sendo planejados para a cidade, o
que afetaria negativamente os resultados projetados

• Expectativa de rentabilidade

– A rentabilidade esperada para o hotel, cerca de 7,14%

– Após o quarto mês de operação e pelos doze meses seguintes, o Grupo Proeng S/A complementará a distribuição média por Unidade, para
que a mesma não seja inferior ao valor estabelecido

• Por esses motivos, a CoHotel considera que o projeto hoteleiro Bristol Easy Meridional de Cariacica-ES será um bom
produto hoteleiro, com grande expectativa de gerar bons resultados aos compradores das unidades
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Conclusões 

Análise SWOT do projeto

Forças

• Localização: O hotel estará em uma das principais avenidas 
de acesso da cidade, junto a grandes geradores de demanda

• Será administrados por uma operadora com grande 
experiência do mercado local (Bristol) em um produto 
econômico

Fraquezas

• Proximidade com a cidade de Vitória que possui uma 
maior oferta de hotéis com maior apelo turístico, acaba 
captando parte da demanda hoteleira gerada para Cidade

Oportunidades

• A cidade está em franco crescimento, o que devera 
impactar positivamente o mercado hoteleiro 

• Existência de uma demanda reprimida, que acaba 
utilizando hotéis em Vitória

• Será o único hotel de categoria Internacional da Cidade  
com uma bandeira nacionalmente conhecida 

Ameaças

• Aumento  na oferta de hotéis e possível construção de 
novos hotéis ainda não conhecidos, poderão impactar 
negativamente os índices de desempenho do mercado 
hoteleiro da cidade, como a ocupação e diária média
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Condições restritivas

• Esta apresentação refere-se a um estudo de viabilidade para uma propriedade especifica e não representa um relatório de avaliação econômica.

• As informações contidas nesta apresentação são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de oferta de investimentos, convite ou venda e
nem aconselhamento ou sugestão de investimento. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos tributários, regulatório
se outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade.

• Por se tratar de um empreendimento hoteleiro ressaltamos que a viabilidade econômica e ou valor de mercado do mesmo tem uma relação direta com a
qualidade da administração do hotel. Destacamos que as projeções financeiras apresentadas neste estudo baseiam-se em um desenvolvimento responsável e
administração competente, e que qualquer variação nestas condições pode acarretar um significativo impacto nos resultados operacionais projetados.

• As estimativas de resultados operacionais apresentadas neste estudo estão baseadas nas condições econômicas da área de mercado analisada e foram preparadas
com base em todas as informações a que tivemos acesso. No entanto potenciais investidores devem considerar que existem fatores de riscos que podem afetar de
maneira adversa estas estimativas.

• Ressaltamos que: (i) os dados e informações aqui contidos não devem servir como base exclusiva para tomadas de decisões de investimento, que somente
deverão ser executadas após a compreensão dos riscos envolvidos e da análise de seus objetivos pessoais, e (ii) os resultados e eventuais rentabilidades verificadas
no passado para determinado produto, modalidade de investimento ou em algum segmento econômico não representam garantia de desempenho ou
rentabilidade futura.

• Nenhuma responsabilidade é assumida nas questões de natureza legal, e tampouco sobre o direito à propriedade, a qual se assume ser comercializável e livre de
quaisquer restrições de escritura ou direito de uso. A propriedade é avaliada como sendo legalmente livre e desimpedida, a não ser que tenha sido apresentado o
contrário no relatório

• Não consideramos quaisquer elementos no solo do terreno em estudo que venham a desvalorizar o empreendimento, e que o uso do solo e a construção do hotel
estão de acordo com as leis locais de zoneamento.

• Nós não realizamos uma perícia técnica no terreno, e não assumimos quaisquer responsabilidades relacionadas a esse assunto. Desenhos, fotografias, mapas e
outras imagens foram incluídas para auxiliar o leitor a visualizar a propriedade. Assume-se que o uso do imóvel descrito será dentro dos limites do terreno, e que
não haverá qualquer tipo de invasão do local.

• Os avaliadores não se responsabilizam por quaisquer eventos condições oi circunstancias que afetem o valor de mercado da propriedade que venham a se
concretizar após a data deste estudo ou a data de inspeção da propriedade.

• A CoHotel, seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente das informações
contidas nesta apresentação. As informações utilizadas para a elaboração deste relatório foram consideradas como de procedência idônea pela CoHotel, no
entanto, esta não se responsabiliza por eventuais inexatidões, omissões ou erros cometidos por suas fontes. Esta apresentação não deverá ser reproduzida,
distribuída ou publicada sob qualquer propósito e seu conteúdo pode ser revisto ou alterado pela CoHotel a qualquer tempo independente de notificação ou
justificativa.

• A CoHotel não possui nenhum tipo de beneficio sobre o sucesso ou não das vendas da unidades dos hotéis
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Glossário

• A&B: Alimentos e Bebidas

• Hotel Asset Management: Gestão estratégica do ativo hoteleiro

• Cap Rate: Capitalization Rate - taxa de retorno  =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

• DRE: Demonstração do Resultado do Exercício

• FOHB: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil

• GOP: Sigla em inglês para Gross Operational Profity – Lucro Bruto Operacional

• IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano

• Occ: Taxa de ocupação média do hotel

• PIB: Produto Interno Bruto

• Reserva de reposição de ativos: percentual da receita total do empreendimento hoteleiro, destinada à manutenção e renovação dos 
ativos

• RevPAR: Sigla em inglês para Revenue per Avaiable Room – Receita por quarto disponível

• SWOT: Sigla em inglês para strengths, weaknesses, opportunities and threats – forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

• TIR: Taxa Interna de Retorno

• Taxa de performance: Fonte de remuneração da administradora hoteleira, calculado como um percentual do GOP auferido pelo hotel

• UH: Unidade habitacional

• Utilidades: Gastos com água , energia e gás
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