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Sampa Housing traz nova opção de hospedagem ao mercado 
brasileiro 

Apartamentos decorados, equipados e mobiliados, com todos os serviços e 
facilidades, podem ser alugados diretamente pela internet pelo período de 
alguns dias ou alguns anos 

São Paulo, 1 de dezembro de 2014 – A Sampa Housing iniciou suas operações em 
2010 para oferecer no mercado brasileiro um novo conceito de hospedagem em 
apartamentos residenciais equipados e mobiliados, com serviços de hotelaria. Em 
outubro deste ano, a empresa inaugurou seu novo escritório, na Vila Madalena, em 
São Paulo. 

“Esse tipo de hospedagem já é bastante comum na Europa e na América do Norte e 
percebemos que existia um nicho a se explorar no Brasil. Havia uma crescente 
demanda por um serviço de acomodação personalizado em apartamentos para morar 
por curtos ou longos períodos”, diz Liliane Ferrarese, sócia da Sampa Housing. 

A carreira de Liliana foi construída na indústria hoteleira, e sua experiência, junto com 
a de seu sócio Alexandre Ferrarese, também como usuários deste tipo de 
hospedagem em viagens realizadas a outros países, contribuiu para amadurecer a 
ideia de trazer o conceito para o Brasil. 

Atualmente, a Sampa Housing conta com um portfólio de 300 apartamentos em 
bairros nobres de São Paulo e tem clientes corporativos e pessoas físicas. São 
executivos a trabalho na cidade e expatriados, pacientes em tratamento em São 
Paulo, famílias em férias ou em visita a parentes, além de estudantes e professores 
estrangeiros ou de outros estados e cidades brasileiros. 

Este ano, a empresa recebeu um aporte financeiro da construtora Vitacon e como 
parte do investimento na Sampa Housing está prevista a migração gradual da carteira 
de imóveis da Vitacon para locação. A previsão é de que, em 2015, a Sampa Housing 
amplie seu portfólio para 1.000 apartamentos.  

A Vitacon também está construindo duas torres, nos Jardins e no Itaim Bibi, com 
previsão de entrega para 2016, que serão destinadas para locação, o que deverá 
ampliar ainda mais a oferta de apartamentos da Sampa Housing nos próximos anos. 

Jeito de casa, serviço de hotel – Os apartamentos da Sampa Housing são 
totalmente decorados e incluem cozinha completa e lavanderia, enxoval e amenities, 
além de rede wi-fi e TV a cabo. Serviços como manutenções e pequenos reparos, 
além de limpeza e arrumação e todas as contas – água, luz, telefone, internet, TV a 
cabo, condomínio e IPTU – também estão inclusos.  

As locações podem ser feitas diretamente pela internet, no site da Sampa Housing, 
onde o cliente faz a reserva, fecha o contrato e realiza o pagamento. A empresa 
oferece serviço de reservas bilíngue, além de recepção do usuário no local para 
check-in e check-out. 

http://www.sampahousing.com.br/
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“Os grandes diferenciais deste novo conceito são a desburocratização do processo de 
reserva e de locação, que pode ser feito online pelo próprio cliente, além de 
possibilitar ao usuário uma experiência de hospedagem que alia a privacidade e a 
liberdade de estar em sua própria casa com a conveniência dos serviços e facilidades 
oferecidos pela Sampa Housing durante a estadia”, explica Liliana. 


