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Realização:

Patrocínio:

Key Message
•

Navegar no Mercado hoteleiro provendo o entendimento adequado acerca dos clientes,
tendências e Soluções Trane que resultará em uma excepcional interação com os
futuros clientes e prospectos.

•

Provar sua competência e comprometimento com o Mercado resultará em parcerias
duradouras e a máxima lucratividade nestas parcerias.

•

Mostrar a vanguarda da Trane em servir a indústria de projetos de HVAC, analises
energética e econômica.

FATOS!
•
•
•
•
•

Trane possui A Mais Ampla Variedade de produtos e serviços na indústria para atender o
setor hoteleiro.
Trata-se e de um Portfólio Completo de soluções flexíveis que ajuda os proprietários,
gerenciadores e franquiados atingirem seus objetivos.
Melhora a Experiência Positiva dos Hóspedes ao manter conforto e a qualidade do ar
otimizados.
Ajuda a Controlar Custos Operacionais relacionados ao consumo de utilidades assim
como manutenção e serviços em HVAC.
Minimiza os Custos de Capital através de previsibilidade e extensão do tempo de vida
dos ativos de HVAC
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Características do Mercado

Segmentação / Nível de Serviço
Segmento/Categoria

Correlação dos sistemas HVAC
Novas Edificações

Luxo Nobre -

Superior Médio superior -

Serviços
Completos

Serviços
Limitados

Equipamentos Aplicados
DOAS
Automação e controles
VRF

ACJ
PTAC
DOAS
Mini-splits
Unitários
VRF

Edifícios Existentes
CapEx Replacement
Controles
Contracting / ROI
Contratos de Serviços

Replacement
Self-Service

Características do Mercado

Tendências em Hotelaria - 2017
Crescimento Global
• Globalização das grandes cadeias de Hotéis
• Parcerias Internacionais
Mudanças Demográficas = Mudanças de expectativas
• Sustentabilidade – desde que não seja inconveniente
• Diminuição de serviço de quarto
Evolução das “Métricas de satisfação do cliente”
• Satisfação não é suficiente – é necessário Encantar
• Impacto das Mídias Sociais
Adaptando a Era Digital
• Fechaduras / Chaves
• Controles Móveis
• Foco nos “Millennials”
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Características do Mercado

Tendências em Hotelaria - 2017
Iniciativas em Sustentabilidade
• Clientes corporativos: expectativas de iniciativas em sustentabilidade
• Imagem Pública
• Aumento de Lucros: Relatórios do Energy Star indicam que a redução do consumo
de Energia em 30% resultariam em uma economia cerca de $300 M anualmente
para o setor.
Diversas Fontes:
• Utilidades
• Água
• Desperdício
• Energia Renovável
Source: http://www.hotelmanage ment.net/operations-manage ment/energy-manage ment-sustainability-26735

Características do Mercado

Industry Drivers and Customer Needs
Devido ao maior acesso à informação e opções, as necessidades dos clientes pesam cada vez
mais sobre o que move o segmento

Industry Drivers

Customer Needs

Conhecimento e percepção
dos hóspedes

Satisfação dos Hóspedes: valor, conforto térmico e
acústico, consistência da marca

Globalização

Crescimento Global / Parceiros Globais

Consolidação

Diferenciação da Marca
Parceiros globais com amplo portfolio de produtos e
serviços

Dinâmica da Economia:
viagem, Energia, taxa de juros

Gerenciamento de faturamento, previsibilidade de
custos, continuidade nos negócios, custo de capital
Source: Customer Attributes Survey, Customer Interviews

Características do Mercado

Industry Drivers and Customer Needs
Industry Drivers

Customer Needs

Conhecimento e percepção
dos hóspedes

Satisfação dos Hóspedes: valor, conforto térmico e
acústico, consistência da marca

~2010

2017

Boomers

Millennials

Consistência

Individualismo

Valor: mais pelo que paga

Valor: Eficiência

TV de tela grande

Conectividade Móvel

Alimentação Consistente

Alimentação Criativa

Check in personalizado e amigável

Check in On-line

Source: Customer Attributes Survey, Customer Interviews
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Características do Mercado

Industry Drivers and Customer Needs
Industry Drivers

Customer Needs

Dinâmica da Economia:
viagem, Energia, taxa de juros

Gerenciamento de faturamento, previsibilidade de
custos, continuidade nos negócios, custo de capital

50%
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Estrutura do Cliente

Limited Service Full Service

Segmentação de Mercado

Existente
Nova Construção
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Estrutura do Cliente

Segmentação de Mercado

Próprio

Gerenciado

A marca é proprietária
e gerencia estas
propriedades. Este
modelo cria um
balanço entre
lucratividade vindo do
lucro operacional e do
valor dos ativos.

O proprietário paga
uma taxa para
gerenciar a marca
de acordo com um
percentual do
faturamento e um
percentual reduzido
da lucratividade.

Franqueado

O franqueado
(proprietário |
operador) paga à
marca uma taxa
anual com base no
faturamento

Limited Service

Tendências HVAC
•

Mini-split ainda dominam os quartos de hóspedes
• Aumento de satisfação do hospede: termostatos na
parede e unidades silenciosas

•

Sistema 100% A.E para ventilação do quarto
• Duto x Corredor Pressurizado
• Novas opções de ventilação PTAC

•

Utilização de FCU

•

Tendência a termostatos inteligentes p/ quarto de hóspedes
• Baseado na ocupação
• Sistemas de controles mais limitados

•

Aumento do uso de VRF

Full Service

Tendências HVAC
•

Água gelada e FCU continuam como padrão
• Maior Sensibilidade à ruído.
• PTACs / Mini-splits não são aceitáveis

•

Conectividade e Integração nos quartos
• Telkonet / InnCom / Onity / Evolve / Schneider

•

Sistema de controles dedicado para a CAG e FCU/AHU

•

100% ar externo dutado para ventilação dos quartos

•

Alta sensibilidade para o controle de temperatura e umidade nas salas
de conferencias e reuniões.
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Full Service

Tendências HVAC
•

Suporta iniciativas de sustentabilidade para atender expectativas
dos clientes:
• Low Flow / Fluxo Variável no Primário
• Recuperação de calor do sistema de condensação
• HW Reheat/pré-aquecimento de água
• Estratégias de economia de energia em AHU’
• VAV / Heat recovery / controle por CO2
• Aspectos LEED

Full Service

Tendências HVAC
Automated
Blind
Control

Wireless
Thermostat

Plug Load Control

Lighting Controller

Doorbell

Lighting
Controller

Tray
Tracker

Electronic Lock
Integration
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Ferramentas da Projeto

Estimativa Anual de Consumo
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•

Estas equações são a forma mais simples de estimar custo operacional de um sistema de Ar
condicionado.

•

Porem são validos somente para situações constantes, por exemplo quando carga, temperatura
externa, e tarifa de eletricidade são constantes, o que não acontece para a maioria das
instalações.

Ferramentas de Projeto

Standard 90.1-2010 User’s Manual (pp. 6-13 and 6-14) &
AHRI 550/590 - APPENDIX D:
“As eficiências listadas dos equipamentos … são para condições padrão de teste. Situações reais irão variar
dependendo de como o equipamento é aplicado e será controlado.”
“Além disso, os dados de eficiências tabelados dos equipamentos se aplicam ao equipamento apenas e não
para qualquer outro equipamento que pode ser requerido para completar o sistema. Ao determinar o tipo de
equipamento a ser escolhido, usualmente não será possível comparar a eficiência de diferentes equipamentos
simplesmente olhando para os valores tabelados.”
“Mesmo uma comparação direta de índices de eficiência aparentemente semelhantes podem ser enganosos
por causa das diferenças nas condições de testes/definições.”
“Usualmente uma Análise energética neste nível de detalhe requerida pela seção 11 é a única maneira de
realizar uma comparação precisa.”
“Tanto o IPLV quanto as métricas de projeto por si só podem prever o uso de energia em uma edificação. (…)
Por esta razão a AHRI recomenda o uso de programas de analise energética em conformidade com a
ASHRAE Standard 140”

Ferramentas de Projeto

Métodos para análise
Mais Preciso

Mais Simples

Menos Simples

Modelos Energéticos
Compreensivos

Planilhas

IPLV
EFLH
Menos Preciso
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Ferramentas de Projeto

Simulação Energética em Edificações

Perfil
Climático

Análise de
Carga

Análise de
Sistema

Análise da
Planta

Análise
Econômica

Descrição da
edificação

Descrição de
sistema

Descrição de
Planta

Dados
Econômicos

Source: Chapter 19 of ASHRAE handbook 2013 – fundamentals

Design

Ferramentas de Projeto

Caderno de Especificação
•

VariTrane™
Duct Designer
Trane® Pipe
Designer

Cálculos de Carga Térmica
• Referencias ASHRAE

•

Indoor Air Quality (IAQ):
• Exigência de atendimento da ASHRAE Standard 62.1-2016
e Standard 55-2013

•

Nível de Ruído
• Ambientes com classificação máxima NC 37 e exigência e
analise acústica em situações de fontes de ruído próxima a
estes ambientes

•

Eficiência Energética
• Simulação computacional do ciclo de vida (incluindo opções
de energia renováveis)

Trane®
Engineer’s
Toolbox

TAP™
Acoustics
Program

Analysis
TRACE™ Chiller
Plant Analyzer

System
Analyzer™

TRACE™ 700

TRACE™ 700
Load Design
TRACE™ 3D Plus

TRACE™ 700
Load Express

Quase 50 anos de melhoramento contínuo

Feedback dos Clientes
Atualizações
Líder na Indústria
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Ferramentas

TRACE™3D Plus

VIDEO TRACE 3D - PLUS

Ferramentas de Projeto

TRACE™3D Plus
Quais são alguns dos principais recursos do TRACE 3D Plus?
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma feita sobre a engine do EnergyPlus™.
Validação da arquitetura, sistemas de HVAC e componentes em 2D e 3D.
Modelagem rápida permite migrar da planta baixa para o calculo de carga
térmica e para a analise energética e econômica – tudo em um único arquivo.
Interface intuitiva e customizável simplifica o complexo processo de modelagem.
Modela com precisão as complexidades do mundo real, incluindo sistemas de
energias renováveis, centrais complexas e sistemas radiantes.
Configuração de sistemas e plantas por fluxogramas usando validações
embutidas e mais robustas na biblioteca de elementos da indústria.
Importa modelos 3D diretamente de ferramentas CAD usando o Green Building
XML (gbXML).

Dúvidas?
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matheus.lemes@trane.com
+55 11 99106-1266

rafael.dutra@trane.com
+55 11 96304-9774
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