
Banheiro químico também pode ter luxo 
Júlia Pitthan 
 
Módulos para áreas VIPs de shows são equipados com pia de louça, espelho, secador e 
"chapinha"  
 
Esqueça a versão de plástico disseminada em grandes eventos. O banheiro químico pode vir 
acompanhado de vaso sanitário e pia de louça, espelho, ar-condicionado, enxaguante bucal, 
secador e até prancha para alisar o cabelo. 
 
O luxo chega ao segmento e leva uma dose de conforto para o que antes era uma solução 
improvisada. "Nossa intenção é que a pessoa tenha um banheiro melhor do que o que tem em 
casa", diz Renato Marcondes da Silva, dono da Banheiros de Luxo. A empresa, fundada em 
2008 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, atua no aluguel de versões mais sofisticadas de 
banheiros para eventos. 
 
Marcondes prevê expansão de 30% nos negócios em 2011 e não está sozinho nas perspectivas 
otimistas. O produtor-executivo da concorrente paulista Alteto, Johnny Bangel, não detalha 
projeções, mas diz que as expectativas são grandes com a agenda de eventos do ano que 
vem. Shows do Rock in Rio e SWU2 estão na lista.  
 
Aluguel das estruturas custa de R$ 350 a R$ 500 por dia 
 
Criada em 2007, a Alteto é uma empresa de estruturas modulares e, segundo Bangel foi uma 
das precursoras na oferta de banheiros químicos de luxo. Hoje, acrescenta ele, é líder no Sul e 
Sudeste, com 30 módulos disponíveis em modelos com até cinco sanitários. O Toilet Alteto, 
como foi batizado, atende eventos de grande porte como corridas de Formula 1 e shows, 
sempre nos camarins ou áreas VIPS.  
 
O módulo tem tamanho semelhante ao de um contêiner, com 2,5 metros de largura por 6 
metros de comprimento. Segundo Bengel, o investimento é alto. Só o vaso sanitário, que 
funciona com sistema a vácuo e consome 1,5 litro de água por descarga, custa R$ 7 mil. O 
equipamento é importado da França. 
 
Além das instalações em contêineres, com 10 banheiros cada, a catarinense Banheiros de Luxo 
oferece uma versão individual de fibra de vidro, chamada de "cápsula". O projeto foi 
desenvolvido por Marcondes, que é engenheiro civil, para o World Travel and Tourism Council 
(WTTC), encontro mundial de turismo que ocorreu em Florianópolis em 2009. 
 
Marcondes, que estima faturar R$ 50 mil este ano, entrou por acaso no segmento. Após passar 
um período nos Estados Unidos com uma bolsa de mestrado na área financeira, voltou ao 
Brasil na fase mais aguda da crise econômica mundial. As oportunidades de emprego estavam 
escassas. Foram cerca de oito meses em São Paulo buscando uma contratação, até que 
resolveu voltar para Florianópolis. Lembrou-se então de um projeto de banheiros químicos que 
tinha visto nos Estados Unidos na internet, consultou uma amiga da área de eventos sobre o 
assunto e achou que o nicho era promissor. 
 
Na lista de confortos incluída no serviço da Banheiros de Luxo, estão anti-séptico bucal, fio 
dental, protetor de assento descartável, sabonete líquido e papéis toalha, desodorizador 
automático, espelhos e exaustores. Na área feminina, há também secador de cabelo, 
"chapinha", escova, pente, desodorante e uma lista extensa de produtos que inclui absorvente, 
kit costura, cola para sapatos, repelente de insetos, maquiagem, demaquilante, band-aid, 
prendedor e elásticos para cabelos, lixa de unha e removedor de esmalte. 
 
A Banheiros de Luxo já forneceu para eventos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a 
então candidata Dilma Rousseff no porto de Itajaí, em Santa Catarina. A empresa tem à 
disposição para aluguel dois contêineres e dez cápsulas, por R$ 350 a R$ 500 por dia.  
 



A intenção é que a Banheiros de Luxo se expanda para outras capitais no modelo de franquias. 
"Estou em fase de projeto e em 2011 devo implantar o sistema", diz.  
 
A Alteto também tem planos de expansão. "Já entramos no segmento de luxo. Agora, 
queremos expandir para o grande público, que também merece opções mais dignas do que as 
que estão no mercado", afirma Bangel. A ideia é lançar versões mais confortáveis dos módulos 
mais simples e opções adaptadas para deficientes físicos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2010, Empresas, p. B4. 


