




Referência da hotelaria
“A Revista Hotéis é e sempre foi nossa referência sobre o mercado de hotelaria e turismo 

no Brasil. Com uma ampla cobertura dos assuntos e tendências da hotelaria de grandes 
redes, como também do mercado de hotéis independentes, a revista e suas matérias nos 

fornecem um panorama completo e atual e do que é relevante e importante no mercado. Mais ainda, a 
publicação também é nossa referência em tendências e estudos especializados sobre a hotelaria e seus 
diversos assuntos, além de mostrar fornecedores de serviços e equipamentos especiais para o mercado 
hoteleiro. É uma fonte extremamente preciosa de informações e conhecimento para qualquer pessoa 
que esteja no mercado da hotelaria e turismo”

Consultor hoteleiro e Diretor da Real Hotéis

Marco Túlio Quina
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Respeito aos leitores
Estamos te apresentando a edição de abril, 

rigorosamente publicada no início do mês, com 
100 páginas e acabamento nobre, o que existe 
de melhor em papel de impressão e informa-
ções de altíssimo conceito e credibilidade edito-
rial. Isso é respeito a você leitor e anunciantes, 
razões de nossa existência, e que podem com-
provar abrindo a edição.

Confira os planos de Alberto Cestrone frente 
a ABR – Associação Brasileira de Resorts em en-
trevista exclusiva. Veja os impactos que a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, que acaba de ser sancionada pelo Presi-
dente Michel Temer, vai mudar no segmento ho-
teleiro. Confira como os hotéis estão utilizando 
as ferramentas de CRM para atrair e fidelizar 
cada vez mais os hóspedes. 

A entrada em operação do hotel Hyatt Place 
em Macaé, no Rio de Janeiro também é um dos 
destaques dessa edição que preparamos com 
muito carinho. A todos uma ótima leitura e até 
nosso encontro mensal em maio.
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Entrevista

Alberto Cestrone: União pelo 
fortalecimento dos resorts

O segmento de resorts no Brasil busca 
inovação em seus serviços e tem mostrado 
cada vez uma maior semelhança com os 
gigantes de outros países. Com o intuito 
de padronizar serviços, capacitar colab-
oradores e trazer maior união dos play-
ers deste mercado, a ABR – Associação 
Brasileira de Resorts – trabalha há 17 anos 
para destacar o setor no mercado brasileiro 
e sul americano.

Com apoio e incentivo ao associativismo, 
o italiano Alberto Cestrone estará à frente 
da entidade até 2019, valorizando a união 
de diferentes profissionais e de experiências 
para a construção de uma gestão de 
sucesso. Cestrone, que também é Diretor 
do Infinity Blue, resort situado em Balneário 
Camboriú (SC), pretende trabalhar pelo 
fortalecimento da parte educacional e de 
capacitação dos associados ABR, inovar em 
workshops e reforçar a tecnologia no setor 
para desburocratização das operações.

A legalização dos cassinos é também 
um tema em pauta da associação, que faz 
brilhar os olhos dos proprietários de re-
sorts. Esta é uma esperança do segmen-
to por aumento da ocupação, já que em 
2016, os resorts registraram diária mé-
dia de 64%, enquanto no ano passado o 
número caiu para 59%. Em contrapartida, 
a diária média subiu: de R$ 858 em 2016 
para R$ 892 em 2017 – representando 
um ganho de receita para os associados. 
Confira nesta entrevista exclusiva o que Al-
berto Cestrone planeja junto à diretoria da 
ABR até o próximo ano para alavancar os 
números dos resorts brasileiros.

Revista Hotéis - Você foi empossado recente-
mente como Presidente da ABR - Associação 
Brasileira de Resorts. Por que resolveu aceitar 

esse desafio e o que traz de bagagem profissional 
e acadêmica para essa gestão?

Alberto Cestrone - Em toda a minha trajetória 
profissional e na minha vida pessoal, sempre 
acreditei e acredito que duas cabeças pensam 
melhor do que uma, que três pensam melhor que 
duas e assim sucessivamente. Penso que essa é 
a grande força do associativismo: a união de 
diferentes profissionais, várias experiências e 
muitas ideias em prol de objetivos comuns. Assim, 
tive a oportunidade de colocar isso em prática em 
uma das associações mais respeitadas no setor 
do turismo brasileiro. 

R.H. -  A regulamentação dos navios cruzeiros 
que trabalhavam de forma maciça no Brasil na 
alta temporada, eram o grande pleito da ABR. 
Quais são os grandes pleitos da entidade hoje 
em dia? E como estão se mobilizando para essas 
conquistas?

A.C. - Hoje, estamos trabalhando em 
diferentes frentes: manter e fortalecer a nossa 
presença institucional, retomar e inovar os 
workshops da associação que sempre foram um 
diferencial, levar a ABR para dentro dos resorts 
associados, ainda estamos trabalhando a parte 
educacional e, de forma ainda mais consistente, 
todas as estatísticas e dados do setor dos resorts 
e do turismo. Acredito que são esses os grandes 
pleitos deste ano. Além disso, estamos nos 
dedicando ao reforço da tecnologia dentro da 
associação e, através dela, a desburocratização 
e a eficiência do setor. Para realizar estes pleitos, 
estamos criando e reforçando parcerias com 
grandes entidades educacionais, como Senac-SP: 
estreitando as parcerias com entidades comerciais 
e trabalhando cada vez mais em conjunto com as 
outras entidades do setor.

R.H. - Quais são os gargalos para melhorar a 
competitividade dos resorts no Brasil? O chama-
do custo Brasil pode ser considerado um fator de 
falta de competividade dos resorts brasileiros?
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Entrevista

A.C. - Hoje em dia, os resorts brasileiros se 
igualam ou superam os resorts internacionais 
em termos de qualidade e de serviço. O que nos 
diferencia são os altos custos. Para sermos mais 
competitivos, precisaríamos melhorar os incen-
tivos que temos, que são poucos e ineficientes 
para a redução da pressão fiscal do setor. Pre-
cisamos também da real aplicação dos termos da 
nova legislação trabalhista e investimentos em in-
fraestruturas e no setor dos transportes no Brasil.

R.H. - Antigamente poucos resorts no Brasil 
conseguiam romper a casa dos 60% de taxa de 
ocupação acumulada ano. Como se encontra 
esse número atualmente, assim como a diária 
média? E na sua opinião, como melhorar essa 
performance?

A.C. - Os resorts atingiram quase 64% de 
ocupação em 2016 e 59% em 2017, enquanto 
a diária média ficou em R$ 858, em 2016, e  
R$892, no ano passado. Esses resultados demon-
stram uma queda na ocupação, mas um aumento 
nas receitas dos associados. Acredito que fortal-
ecendo a presença internacional, especialmente 
em mercados como América do Sul, Estados Uni-
dos e Europa, e reforçando as parcerias comer-
ciais e políticas institucionais mais assertivas, es-
tes números podem melhorar. A legalização dos 
cassinos certamente pode ajudar muito também.

R.H. - Como você avalia a nova legislação 
trabalhista que prevê flexibilidade na jornada de 
trabalho. Que impacto que ela pode ter junto aos 
resorts?

A.C. - Acredito que a flexibilização na jornada 
de trabalho pode ser positiva não apenas para 
os resorts, mas para toda e qualquer empresa, 
pois penso que irá aumentar a qualidade dos ser-
viços oferecidos, podendo concentrar de forma 
mais racional os colaboradores nos momentos de 
maior demanda. Por exemplo, grandes players do 
turismo mundial, como a Disney, trabalham neste 
formato.

R.H. - Recentemente a Comissão de Constitu-
ição e Justiça do Senado barrou o projeto que pro-
punha a legalização dos jogos de azar no Brasil, 
assim como a legalização dos cassinos nos hotéis 
e resorts. O que a ABR achou dessa decisão? 

A.C. - Confiamos que a legalização dos cassi-

nos seja muito benéfica para o setor de turismo 
como um todo, trazendo fluxo de turistas do 
mundo inteiro e, como consequência, fortal-
ecendo a economia dos locais nos quais serão 
instalados. Defendemos também que os resorts 
sejam o casamento ideal para a instalação dos 
cassinos no país, unindo o que é oferecido nos 
cassinos com toda a infraestrutura de alta qual-
idade já existente nos empreendimentos.

R.H. - O que ganha a hotelaria nacional com 
a aprovação dos cassinos? 

A.C. - Com certeza pode haver um aumento 
na ocupação em geral, principalmente na baixa 
temporada.

R.H. - Outro decreto que entrou em vigor re-
centemente foi o que regulamenta a Lei Brasilei-
ra de Inclusão da Pessoa com Deficiência e pre-
vê acessibilidade em hotéis e pousadas. Qual o 
impacto que isso pode ter nos resorts? 

A.C. - Atualmente, os resorts já ofertam 
mais apartamentos adaptados do que, de 
fato, são util izados. A lei veio para criar uma 
orientação específica sobre como devem ser 
adaptadas as unidades dentro dos empreen-
dimentos.

R.H. - Existem algumas modalidades para 
alavancar recursos para os hotéis no Brasil, 
como a formatação de condo-hotéis e mais 
recentemente a multipropriedade. Nos resorts 
os investimentos são em sua maioria própri-
os. Isso inibe o crescimento do setor? 

A.C. - Na realidade, alguns resorts, 
devido a localização geográfica, trabalham 
com multipropriedade ou no sistema de 
condo-hotéis. Penso que o setor, por ser bem 
diferenciado e ter caraterísticas específicas, 
não sofre com estes problemas. O que falta 
é uma maior desburocratização no acesso às 
linhas de crédito existentes.

R.H. - Como você analisa os resorts no Brasil 
nos próximos anos?

A.C. - Vejo um fortalecimento cada vez maior 
do setor, pois, os resorts já caíram na cesta de 
desejos dos brasileiros e vêm se firmando como 
uma alternativa de hospedagem diferenciada 
para os viajantes de todas as idades.
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Especial

Para continuar lendo a edição na íntegra,

 é necessário baixar nosso aplicativo

Confira as vantagens:

— Pode ler a edição do mês da mesma maneira que foi impressa;

— Terá Notícias exclusivas publicadas somente no aplicativo;

— Receberá push em seu celular de notícias importantes do setor;

— Pesquisar através de GPS diversos fornecedores do setor;

— Conhecer os principais eventos do setor neste ano;

— Enviar notícias e informações com toda comodidade;

— Selecionar as notícias numa pasta para ler depois;

— Entre outras soluções
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