
 
 

Ofício Conjunto nº 022/2020 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) 
Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA)  

Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) 

Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) 

Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) 

Resorts Brasil (Associação Brasileira de Resorts) 

Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT)  

União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (UNEDESTINOS)  

 

Ao Sr. André Pepitone da Nóbrega 

Diretor Geral da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

Brasília, 14 de maio de 2020. 

 

Assunto: A crise do Covid-19 e o impacto nos Meios de Hospedagens e Parques de 

Diversão  

 

Prezado Senhor Diretor Geral,  

 

As Associações do Setor de Meios de Hospedagem e Parques de Diversões (ABIH, Adibra, 

BLTA, FBHA, FOHB, Resorts Brasil, Sindepat, e Unedestinos), aqui representadas, congregam 

a totalidade dos empreendimentos destes setores, de todos os portes (micro, pequeno, médio 

e grande empresas) e presentes em milhares de municípios espalhados por todos os estados 

da federação. Estes empreendimentos são considerados os principais motores da importante 

indústria do turismo, responsável por 8,1% do PIB brasileiro, gerando 6,9 milhões de 

empregos diretos e indiretos (WTTC, 2019).  

Estas associações vêm, respeitosamente, perante esta autoridade, expor a situação do Setor 

de Turismo no contexto desta pandemia. Entendemos que quase a totalidade dos setores 

produtivos foi impactada pela crise do Covid 19. Porém, a intensidade com que cada setor foi 

afetado, bem como as perspectivas de retomada, apresentam variações consideráveis. 

Infelizmente, o Setor de Turismo já foi consagrado como o primeiro e mais fortemente 

afetado e o último a se recuperar da crise. Quase a totalidade dos meios de hospedagem e 

parques está com suas operações paralisadas, ou seja, com receitas zeradas e com 

cancelamento de reservas que ultrapassam a marca de 95%. Somado a isso, as projeções de 

recuperação para os setores econômicos do turismo indicam uma retomada lenta e 

gradual. Estudo recente da FGV (2020) sugere que a recuperação da movimentação 

econômica deve ocorrer somente em novembro de 2021. 

Em razão do exposto acima, estas associações solicitam uma adequação do faturamento das 

demanda de potência. Requisitamos que durante o período compreendido entre abril de 

2020 a novembro de 2021, o faturamento das demandas de potência seja realizado pelas 

Concessionárias de Distribuição pelos valores registrados e não pelos contratados.  

 

Esta solicitação está fundamentada em três aspectos: primeiro aspecto, o colapso do 

Setor de Turismo trará danos de longo prazo ao Setor Elétrico, suprimindo um faturamento 

estimado superior a R$ 2 bilhões de reais* (*apenas considerando o consumo direto 

relacionado aos meios de hospedagem e parques e não do Setor de Turismo como um todo). 

Segundo, destacamos a importância do espírito de parceria para superar este momento 



 
 

delicado. Entendemos e respeitamos a situação também vivida pelo Setor Elétrico, ainda que 

tenha ocorrido o deslocamento do consumo para o setor residencial, acreditamos que tenha 

ocorrido também queda em seu faturamento. Entretanto, gostaríamos de sensibilizá-los que no 

caso do nosso setor não houve queda no faturamento, houve extinção do faturamento. 

Terceiro, sabemos que esta crise é temporária e que, uma vez superada, as perspectivas 

de médio prazo para o turismo doméstico são positivas, levando em consideração 

principalmente as restrições de viagens internacionais e a desvalorização do real. 

 

Por fim, agradecemos pela oportunidade de apresentar o contexto vivido pelo Turismo. 

Acreditamos na atuação conjunta para minimizarmos os duros efeitos da crise e confiamos na 

razoabilidade e sensibilidade das autoridades competentes nesse momento.  

 

Na certeza de contar com vosso apoio. Apresentamos os nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Souza 

Presidente 

Resorts Brasil (Associação Brasileira de Resorts) 

 

 
Manoel Cardoso Linhares 

Presidente 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) 

 

 

 
 

Orlando de Souza 

Presidente Executivo 

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) 

 



 
 

 
Alexandre Sampaio 
Presidente 
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Murilo Pascoal 
Presidente 
Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) 
 
 
 

 
 
 

 
Vanessa Costa 
Presidente 
Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA) 
 
 

 
 
 
 

 
Toni Sando 
Presidente 
União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (UNEDESTINOS) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Simone Scorsato 
Diretora Executiva 
Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) 


