
Classe C começa a chegar aos resorts 
Alberto Komatsu 
 
Após descobrir as viagens de avião e os cruzeiros marítimos, a classe C começa a migrar para 
os resorts, empreendimentos concebidos para o entretenimento da classe A. Com preços 
quase 40% menores que concorrentes, a GJP Hotéis & Resorts tem atraído a classe C para o 
seu resort no litoral de Alagoas, na Praia de Sereia do Pratagy.  
 
De acordo com o diretor da GJP, Baltazar Saldanha, 80% dos seus hóspedes são da classe C. A 
estratégia foi cobrar apenas a diária com o café da manhã, sem o "all inclusive", tradicional 
sistema dos resorts brasileiros que inclui todas as refeições e bebidas consumidas durante a 
estadia.  
 
Com isso, uma diária que custava R$ 250 passou para R$ 160. Após adotar essa estratégia, o 
executivo conta que a receita bruta do resort aumentou 27%. A GJP Hotéis & Resorts é 
controlada pela GJP Participações. Esta última tem como presidente o empresário Guilherme 
Paulus, também acionista da CVC, a maior operadora de turismo do país. A GJP Participações 
controla, ainda, a companhia aérea Webjet.  
 
"Assim como existem as companhias aéreas de custos baixos e os hotéis econômicos, porque 
não um resort econômico?", pergunta Saldanha. Segundo ele, a ideia era cobrar uma estadia 
"que coubesse no bolso do cliente". 
 
Rubens Régis, presidente da Resorts Brasil, associação que reúne 45 resorts com faturamento 
de cerca de R$ 1 bilhão em 2010, diz que a entrada da classe C nesse nicho ainda está no 
início, mas é uma tendência. De acordo com ele, o caso do resort da GJP em Alagoas não é um 
fato isolado, pois outros resorts estão adotando a mesma estratégia de preço. 
 
O executivo conta que ainda não é possível saber a quantidade de pessoas que estão aderindo 
aos resorts e são da classe C, mas por pouco tempo. "Vamos fazer uma pesquisa por classe 
social que vai identificar o perfil dos hóspedes dos resorts", diz Régis. O estudo fica pronto em 
julho. 
 
Levantamento da Resorts Brasil mostra que em 2010, 80% dos hóspedes das 45 associadas à 
entidade eram brasileiros. Os 20% restantes foram estrangeiros. A taxa média de ocupação foi 
de 46%, dois pontos percentuais acima de 2009. 
 
Apesar dos descontos de alguns resorts para atrair a classe C, a diária média do ano passado 
foi de R$ 529, segundo a Brasil Resorts. Em 2009, o preço médio havia ficado em R$ 483. No 
ano anterior, R$ 418. 
 
Régis diz que para muitos resorts é difícil criar um preço para a classe C porque são 
empreendimentos com altos investimentos e altos custos fixos. Ele conta que seriam 
necessários descontos de no mínimo 60% para atrair a nova classe média na baixa temporada. 
Mas na alta temporada as diária médias teriam de ser reajustadas para compensar os valores 
promocionais. 
 
Club Med investe em novo complexo em Cabo Frio 
Paola de Moura  
 
Com o interesse cada vez maior de empresas internacionais no mercado hoteleiro brasileiro, o 
grupo francês Club Med, que está no país há 30 anos, investe na modernização de seus 
"villages" e inicia as obras de seu quarto empreendimento no país, no Rio Janeiro. O complexo 
do Peró vai consumir R$ 150 milhões e será construído em Cabo Frio, a menos de 20 
quilômetros de onde a rede Breezes abriu um hotel, na praia de Geribá, em Búzios, em junho 
do ano passado. Em 2010, o Club Med reformou 60 dos 324 quartos do Village Rio das Pedras, 
em Mangaratiba, também no litoral fluminense, com um investimento total de R$ 7 milhões. 
Este ano, mais 25 habitações serão reformadas.  
 



Os investimentos, segundo o diretor-presidente para a América Latina do Club Med, Janyck 
Daudet, estão sendo impulsionados pelo aumento da demanda da classe média alta, público-
alvo do grupo. Só na última temporada de verão, a rede teve um crescimento de 12% nas 
vendas em relação a igual período de 2010. "Isso vai aumentar nosso faturamento em R$ 10 
milhões este ano", diz o executivo. A ocupação nunca esteve tão alta. Em Rio das Pedras, foi 
de 80%; nas unidades baianas de Itaparica e Trancoso, de 75% cada uma. No Natal e no 
Reveillón, o índice chegou a 100% nas três unidades. 
 
As obras do novo resort devem começar este ano, após autorização do Ibama e da Prefeitura 
de Cabo Frio, e a previsão é que durem até 18 meses. O hotel será construído sobre palafitas 
para não destruir a vegetação das dunas. Os recursos serão aplicados em parceria com a 
construtora, que banca a maior parte do montante.  
 
Para garantir a chegada de estrangeiros e de clientes de outros Estados, o Club Med fechou 
uma parceria com a TAM que vai oferecer voos diretos para o Aeroporto de Cabo Frio, do Rio e 
de São Paulo. Segundo Daudet, a expectativa é que atrair turistas de Minas Gerais e da 
Argentina, principais frequentadores da região.  
 
Nos atuais resorts Club Med, o público brasileiro é maioria. No ano passado, foram 78 mil 
brasileiros, 20 mil argentinos, 3 mil chilenos e 5 mil europeus.  
 
Apesar da valorização do real frente ao dólar, que favorece as viagens internacionais, o 
turismo interno continua em alta. Dados de março levantados pela Fundação Getúlio Vargas 
mostram que 68,4% dos brasileiros com renda mensal entre R$ 4.801 e R$ 9.600 têm 
intenção de viajar este ano dentro do Brasil. Mesmo entre aqueles que têm renda acima de R$ 
9.600, 41,4% também pretendem buscar destinos nacionais.  
 
Além de não atrapalhar as operações do Club Med no país, o real valorizado ajuda a vender os 
pacotes internacionais do grupo. Daudet conta que os brasileiros estão descobrindo os resorts 
de inverno na Europa. "No ano passado, tivemos 2 mil brasileiros nos villages de inverno 
europeus. Na próxima temporada já estão previstos 3 mil." A taxa de crescimento de 30% ao 
ano é estimulada também pela crise na Europa que tornou os preços mais competitivos. Lá, a 
diária média custa a partir de US$ 180 por pessoa (cerca de R$ 285), incluindo refeições. No 
Brasil, a diária dos resorts custa em torno de R$ 500 por pessoa.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 abr. 2011, Empresas, p. B6. 


