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Sobre o FOHB 

Criado em 2002, o FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do 
Brasil – é uma entidade associativa sem fins lucrativos que 
representa importantes redes hoteleiras, nacionais e internacionais, 
com atuação no país 

 

Nossa missão: 

Promover os interesses de nossas redes hoteleiras associadas, 
parceiros, hóspedes e  colaboradores, junto aos setores público e 
privado do país 
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Sobre o FOHB 

1 

• 26 redes associadas 

• 630 hotéis 

• 104 mil UHs 

• Presença nas 5 regiões 
do Brasil, em 24 Estados 
e o DF, e em 147 cidades 



Sobre o FOHB 



Panorama da Hotelaria no Brasil 

Hotéis de rede 
32% 

Hotéis 
independentes 

68% 

Distribuição dos quartos em hotéis no Brasil 

Fonte: Hotelaria em Números 2015, JLLS 

Em todo o Brasil: 

 10.050 hotéis 

 500.212 quartos 



O hotel do Século XXI 

 Modalidades de investimento 
 Exigências do consumidor 
 Tecnologia 

Grandes 
Mudanças 

Novidades 

 Perfil do hóspede 
 Relação custo x benefício 
 Prestação de serviço 
 Utilização do espaço do hotel 

Concepção “Privado x Público” 



A LDA e a hotelaria 

 

§ 3º, Art. 68 da Lei 9.610/1998 (LDA)  

Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de 
baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer 
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, 
circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos 
públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, 
meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, 
ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras 
literárias, artísticas ou científicas. 

 

Todos esses locais são 
equiparáveis? 

Como se dá a execução e transmissão de 
obras literárias, artísticas e científicas 
nos hotéis? 



A Lei Geral do Turismo e a hotelaria 

 

Art. 23 da Lei 11.771/2008 (LGT)  

 

Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, 
destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em 
unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem 
como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços 
de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 
expresso, e cobrança de diária. 

 

Legislação que modernizou 
o turismo brasileiro 

Introdução do conceito:  
Quarto de hotel = Frequência individual 



A Lei 12.853/2013 e a hotelaria 

Novo marco legislativo para a gestão coletiva 
 

“Art. 98, […] § 3º Caberá às associações, no interesse dos seus 
associados, estabelecer os preços pela utilização de seus 
repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do 
local de utilização das obras.” 
 

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização 
das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a 
importância da execução pública no exercício de suas atividades, 
e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no 
regulamento desta Lei. 

 



Cobrança de Direitos Autorais nos hotéis 

Áreas comuns:  

 Espaço de eventos 

 Restaurantes 

Áreas de lazer e outros 

 

 



Cobrança de Direitos Autorais nos hotéis 

Áreas privadas (quartos): 

• Tendência de não disponibilização dos equipamentos 
audiovisuais nos quartos 

• O hóspede é livre para ligar a televisão ou o rádio e 
escolher sua programação preferida, o hotel não faz 
nenhum tipo de exigência/restrição nesse sentido 

 

 

 



Cobrança de Direitos Autorais nos hotéis 

Critérios e percentuais de cobrança claros e objetivos 

• A música não se insere como fator de mercancia, nem 
sequer para obtenção de lucro direto ou indireto dos 
hotéis. Não é elemento essencial para captação de 
clientela 

• O que pesa na escolha do hotel pelo hóspede são as 
condições atinentes à própria hospedagem (Preço, 
conforto das instalações, móveis, estilo, limpeza, 
segurança, etc) 

 



Obrigado! 
 

Flávia Matos 
Diretora Executiva 

11 3527-9484 


