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Jeito de casa, serviço de hotel! Housing chega ao Brasil e oferece a 
possibilidade de uma experiência hoteleira num apartamento comun.  

Apartamentos decorados, equipados e mobiliados, com conveniência de um 
hotel agora é a nova moda.   

São Paulo, 15 de fevereiro de 2015  

Já imaginou hospedar-se num apartamento lotado de obras de arte registradas 
na Pinacoteca? Ou numa cobertura deslumbrante nos Jardins com piscina 
privativa?  

Esta experiência já está ao alcance de todos os brasileiros e é mais acessível 
do que se imagina. A nova modalidade de hospedagem chama-se Housing e já 
é bastante difundida nos Estados Unidos e Europa, onde proprietários alugam 
suas casas completamente mobiliadas a turistas ou executivos. 

No Brasil, a Sampa Housing é uma das pioneiras nesta modalidade. Com um 
portfolio de mais de 500 apartamentos selecionados a dedo e em bairros 
nobres de São Paulo, a empresa conta com apartamentos para todos os 
gostos e orçamentos.  

É possível hospedar-se nos prédios mais cobiçados de São Paulo, como Diogo 
Home Boutique, Diogo Upscale, Conjunto Nacional, Çiragan, Leopoldo 695 ou 
DNA Pinheiros. 

Todo o portfolio está disponível para locação online e os aluguéis já incluem 
internet wifi, tv a cabo, contas e em alguns casos a limpeza semanal.  

Os apartamentos são completamente mobiliados, equipados e possuem 
conveniências de hotel, como recepção do cliente no momento da entrada, kit 
de boas vindas, shampoos, sabonetes e enxoval. Os serviços se estendem a 
manutenção 24 horas e limpeza, que pode ser contratada semanal ou diária. 

“Nossos hóspedes são pessoas exigentes, que buscam uma experiência única 
enquanto visitam São Paulo a trabalho ou a lazer. Esse tipo de hospedagem já 
é bastante comum na Europa e na América do Norte e muitos estrangeiros já 
nos procuram por já conhecer o conceito”, diz Liliana Ferrarese, sócia da 
Sampa Housing. 

A carreira de Liliana foi construída na indústria hoteleira e sua experiência 
como expatriada contribuiu para amadurecer a ideia de trazer o conceito para o 
Brasil.  
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Em 2014 a Sampa Housing hospedou mais de 700 pessoas, sendo que os 
estrangeiros representaram 82%. Os apartamentos mais alugados foram de um 
dormitório, localizados nos Jardins, Itaim Bibi e Vila Olímpia. 

 


