
 

 

 

 

 

 

   

Dentro do primeiro hotel robotizado no Japão 

Monisha Rajesh, The Guardian, 14 de agosto de 2015 

 

 Hideo Sawada, presidente da Huis Ten Bosch acompanhado do ‘staff’ no Henn-na Hotel, em Sasebo, Japão. 

Fotografia de: The Asahi Shimbun/Getty Images  

 

As notícias da abertura, em Novembro do ano passado [2014], em Nagasaki, no Japão (claro!), do primeiro hotel 

do mundo onde todos os “empregados” são robots, tornaram-se rapidamente virais, mas poucas das reportagens 

incluíram uma visita. Eu visitei o hotel Henn-na na semana passada, para ver se correspondiam às altas 

expectativas.  

Cheguei às 14h55. Tudo em silêncio. Atrás do balcão da receção, está uma estática mas realista rapariga-robot, 

com um casaco bege e um sorriso congelado. Ela tem um sinal que diz “Apenas japonês”, por isso dirijo-me a 

outro robot, construído, estranhamente, à imagem de um velociraptor,  com um laço ao pescoço e um chapéu de 

paquete. Digo “olá”. Nada. Aceno, mas ele olha em frente, para além de mim, os braços abertos mas imóveis.  

Notícia 

TRABALHO HOJE E NO FUTURO 

automatização do trabalho 



“Gostaria de fazer o check-in, por favor,” grito, porque talvez os robots sejam ativados por voz. Há uma porta 

que se abre, à direita, e aparece um ser humano real, de t-shirt preta. “O check-in é às 15h” diz, e volta para o 

seu quarto.  

No Japão, os robots estão a progredir e algumas empresas já os produzem para prestar serviços. Em Abril, a 

sucursal de Tóquio do banco de Tóquio-Mitsubishi começou a usar um robot humanóide na receção; a Nestlé 

está a investir em robots para vender as suas máquinas de café em todo o país; e quem guia os visitantes do 

Museu Nacional da Ciência Emergente e da Inovação são robots. 

Um mordomo robótico no Hotel Henn-na. Fotografia de: The Asahi Shimbun  

O proprietário do hotel, Hideo Sawada, diz que quer ter “o hotel mais eficiente do mundo”, reduzindo o pessoal 

e substituindo 90% dos empregados por robots. O hotel situa-se no parque temático Huis Ten Bosch em Sasebo, 

Nagasaki. Construído em estilo holandês, o parque é uma espécie de Disneylândia holandesa, com jardins, 

moinhos de vento e casas de chá – e, até agora, a maioria dos hóspedes do hotel são famílias japonesas que 

visitam o parque. O hotel fica num belo edifício modernista, com extras de fição científica como o ar 

condicionado que se ajusta à temperatura do corpo dos hóspedes.  

Às 15 horas, o velociraptor acorda e diz, num inglês de sotaque norte-americano, “Bem vinda ao hotel Henn-na. 

Se quer fazer o check in, prima um.” Começo a escrever no écran, mas o homem de t-shirt negra aparece de 

novo e pede o meu passaporte, ao que o robot cai novamente num estado de inércia. Que desilusão.  

Os outros robots do hotel incluem um braço mecânico gigantesco numa redoma de vidro que arruma a bagagem 

em gavetas individuais por ¥500 (cerca de 4 euros). Há também um “mordomo” de 30 centímetros de altura que 

explica a que horas é o pequeno-almoço e onde (apenas em japonês) e chama táxis. Os “carregadores” robot são 

dois carrinhos de bagagens recarregáveis – mas apenas para os hóspedes da ala de luxo.  

Usando um software de reconhecimento facial, entro no meu quarto e encontro, na mesinha de cabeceira, Chu-

ri-chan, uma pequena criatura eletrónica adorável. Ela liga as luzes e oferece previsões do tempo e chamadas 



de despertar. Também se anima subitamente, depois de estar silenciosa uma hora, pregando uns valentes 

sustos. Os robots podem ser o futuro, mas no que toca à hospitalidade num hotel, ainda não há como o toque 

humano.   

 

• Um quarto no hotel Henn-na custa a partir de 42 euros por noite, mas nos períodos de maior ocupação são 

“leiloados” a quem oferecer mais. O meu quarto duplo superior, reservado em abril, custou cerca de 142 euros.  

 

 

Tradução de Andrea Duarte/CIDAC 

Notícia original em: https://www.theguardian.com/travel/2015/aug/14/japan-henn-na-hotel-staffed-by-robots  
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