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1. Introdução da HOUZE
A. Overview

§ A HOUZE é uma empresa portuguesa que actua nas aréas de
consultoria e de gestão e exploração de alojamentos, operando
de forma exclusiva em três áreas de negócio distintas.

Serviço principal (foco atual da HOUZE):

o Property Management – Gestão e exploração de
património imobiliário destinado ao alojamento de
estudantes, empresas e turistas.

Serviços secundários / complementares:

o Invest – Montagem e estruturação de projectos
imobiliários de rendimento destinados a Investidores

o Rating – Aconselhamento especializado a proprietários
particulares e institucionais que pretendam alienar/
reestruturar o seu património imobiliário

§ Com uma operação sólida há mais de 5 anos, a HOUZE apresenta um registo contínuo de crescimento, tendo atualmente sob
gestão superior a 500 quartos distribuídos por 70 residências, cujo valor de mercado ascende a €40M.

§ A HOUZE pretende tornar-se no principal player de alojamento nacional, com oferta diferenciada para 3 grandes públicos –
Estudantes universitários, Empresas multinacionais que estão a deslocalizar actividade para Portugal e Turistas

§ A HOUZE obteve a certificação PME Líder em 2018 e PME líder e Excelência em 2019.
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A HOUZE Property Management (HPM) actua no mercado gerindo e explorando o património com vista à sua

rentabilização.

Com esta unidade de negócio, a HOUZE responde a uma necessidade de mercado, apresentando um alojamento

de qualidade a preços competitivos, permitindo aos seus parceiros (empresariais e universitários) terem

residências exclusivas para o seu público deslocado.

Características do serviço HPM:

Alojamentos de qualidade, bem localizados e a preços competitivos;

Apartamentos renovados e com mobília e equipamentos novos;

Equipa de suporte e manutenção sempre disponível;

Contratos de longa duração com proprietários, salvaguardando investimento, minimizando risco e

aumentando perspectivas de rentabilidade do negócio;

2. Houze Property Management
A. Conceito e Modelo de Negócio (1/2)
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Estudantes universitários,
em residências operadas
em colaboração com
parceiros nas faculdades

Empresas, que contratam a
Houze para a criação e gestão
de parques habitacionais
exclusivos para alojar os seus
colaboradores

Turistas, com exploração de
Alojamento Local

2. Houze Property Management
A. Conceito e Modelo de Negócio (2/2)

A HPM tem três tipos de clientes distintos:



2020 Houze | All rights reserved 7

Localização

• Foco em imóveis em zonas prime e pólos empresariais, tais como:

Marquês de Pombal | Laranjeiras | Sete Rios | Alameda D.

Afonso Henriques | Lapa

Qualidade, know-how e experiência no mercado

• Imóveis renovados e com mobília e equipamentos novos

• Equipa de suporte e manutenção sempre disponível

• Gestão de +500 quartos suportada em ferramentas tecnológicas

partilhadas junto de parceiros e clientes

Gestão de património e monitorização de comportamentos

• Renovação de património sem custos de investimento do

parceiro Institucional

• Sistemas de CCTV implementados nos imóveis

• Equipa de segurança monitoriza comportamentos e actua em

caso de necessidade

2. Houze Property Management
B. Factores de diferenciação / Vantagens competitivas (1/2)
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Qualidade e comodidade em todas as Houzes:

§ Rácio máximo de 3 Quartos por WC

§ Mobiliário novo

§ Roupa de cama e toalhas

§ Electrodomésticos e utensílios de cozinha

§ Despesas incluídas de água, luz e gás (até um limite de 45€ por pessoa)

§ TV e Internet

§ Serviço de limpeza semanal às áreas comuns

§ Zonas de Lazer (Jardins /Terraços)

§ Adaptação dos imóveis para garantir excelentes condições de teletrabalho

2. Houze Property Management
B. Factores de diferenciação / Vantagens competitivas (2/2)
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Diversos interlocutores do parque habitacional, passando a

existir um só – a Houze

Incerteza na qualidade e manutenção dos imóveis

disponibilizados aos colaboradores do Parceiro

A Houze assegura uma real criação de valor através da

estruturação e gestão de um projecto imobiliário agregado, que

colmate as necessidades de alojamento do Parceiro

Vantagem comparativa para o Parceiro face aos restantes

operadores de mercado, proporcionado um alojamento de

qualidade aos seus colaboradores

Número de interlocutores que o colaborador necessita para

selecionar alojamento

Preocupações legais

Nível de preocupação do Parceiro com o alojamento dos seus

colaboradores

Qualidade e centralização da oferta dos alojamentos

Optimização de processos

Comunicação entre as partes envolvidas, transparência e

partilha de informação através de Plataforma de Gestão

Notoriedade do Parceiro e transmissão de maior confiança para

os atuais e futuros colaboradores

Condições de teletrabalho, através da adaptação dos imóveis

Reduz Elimina

Potencia Cria

C. Criação de valor Houze
2. Houze Property Management
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Fase 1
Prospeção

§ Identificação imóveis com
potencial no mercado

§ Preparação e orçamentação
de intervenção no imóvel

§ Negociação com proprietários

§ Formalização de contratos e
procedimentos legais

§ Captação de investimento

Fase 2
Preparação

§ Realização / supervisão de
obras
- Renovações
- Remodelações
- Eficiência energética
- Adaptação do layout do

imóvel (mais quartos, mais
WC´s, etc)

§ Mobiliário para quartos e
espaços comuns

§ Equipamentos para cozinha
e limpezas

Fase 3
Disponibilização

§ Apresentação dos imóveis
ao Parceiro

§ Validação dos imóveis pelo
Parceiro

§ Colocação dos imóveis à
disposição do Parceiro

Fase 4
Gestão

§ Gestão corrente
- Gestão de reservas
- Check in’s e check out’s
- Controlo de consumos
- Limpezas
- Manutenções
- Facturação e cobranças
- Vistorias periódicas
- Monitorização

§ Report’s de Gestão

2. Houze Property Management
D. Processo end-to-end
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Necessidade

• Parque habitacional disperso pela cidade e com multiplicidade de

constrangimentos, que obrigam a Empresa a ter recursos alocados a uma

actividade que não é o seu core business
• Encontrar uma solução profissionalizada em outsourcing que aumente,

centralize e gira as necessidades de alojamento dos atletas do Clube

Piloto • 1 Unidade de Alojamento

Fase de transição • 5 Unidades de Alojamento

Solução agregada • 1 Prédio alocado em exclusivo para o clube com 10 unidades de alojamento

que alojam 50 atletas.

Horizonte temporal • Projecto de 10 anos

• A Houze apresenta uma solução profissionalizada para as necessidades de alojamento dos seus Parceiros.

Exemplo:

E. Caso Prático
2. Houze Property Management
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