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Nossa estadia  
 

Pode até parecer, mas certamente não é nada fácil. Na verdade, 

trata-se de uma das mais difíceis tarefas que há nessa fase de pla-
nejamento dos Jogos: as hospedagens. 
 
Basta colocar na mesa alguns números para que se compreenda: 
são 1,5 mil participantes, geralmente acomodados em apartamen-
tos duplos. Estamos falando de 750 apartamentos pelo menos!  
 
A partir daí dá para começar a entender o problema: os maiores 
hotéis em Fortaleza, por exemplo, têm em torno de 250 aparta-
mentos. Infelizmente (para nós), em função dos contratos fixos 
com companhias aéreas e agências de turismo, menos da metade 
estão disponíveis para eventos. Ou seja, na melhor das hipóteses, 
conseguimos apenas 125 apartamentos por hotel. 
 
E esse é só o início do problema. A questão então é conseguir pelo 
menos seis empreendimentos que sejam próximos, que estejam 
em local de fácil parada para ônibus, que tenham um bom padrão 
de apartamento e uma tarifa compatível com o evento. Isso para 
termos uma única tarifa para todos os participantes. 
 
Por fim, o “tamanho” da estadia: são sete diárias por apartamento. 
Em um cálculo simples, o número final: são mais de 5 mil diárias! 
 
Acha que acabou? Por fim, é preciso encontrar combinações com-
patíveis com as quantidades de apartamentos disponibilizadas por 
cada hotel. Por exemplo, em um hotel com 100 apartamentos, é 
preciso encontrar delegações que juntas, se aproximem desse nú-
mero o máximo possível. Caso contrário, sobram ou faltam apar-
tamentos e a conta não fecha. 
 
Cansou só de ler, não é? Mas fique tranquilo, já fizemos tudo isso 
e agora é só você ler nas próximas páginas como vamos conseguir 
acomodar sua delegação com o conforto e carinho que ela me-
rece! Bem-vindo ao seu segundo informativo! 
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Questões fundamentais sobre a hospedagem da delegação do Distrito Federal 

Respostas que você 
quer (e precisa) saber 
 

Ao longo dos anos, algumas perguntas são comuns em relação aos serviços 
de hospedagem do evento. Veja aqui respostas para as perguntas mais fre-
quentes! Se tiver dúvidas, já sabe: é só falar com a organização 
 
 
SOBRE O HOTEL E OS QUANTITATIVOS 
 

P1. Quantos apartamentos foram disponibiliza-

dos para minha delegação? Para a delegação do 

Distrito Federal foram disponibilizados 23 aparta-

mentos. 

 

P2. Em que hotel minha delegação foi alocada? A 

delegação do Distrito Federal foi alocada no Plaza 

Praia Suítes. 

 

P3. Preciso de mais apartamentos. O que fazer? 

A partir de 20/03/2020 será possível solicitar 

mais apartamentos. Até lá, caso haja apartamentos 

disponíveis, a organização informará por e-mail. 

Mas avalie com bastante cautela antes de solicitar 

mais apartamentos: cada delegação é responsável 

pelos quantitativos que requer. Em caso de no 

show, não há devolução dos valores pagos! 

 

DIRETO AO PONTO 

Vista da cober-
tura do Aquidabã 

Praia Hotel!  
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P4. Minha delegação tem mais apartamentos do 

que precisa. O que fazer? Se a quantidade infor-

mada na “P1” é grande para sua delegação, con-

tate imediatamente a organização, enviando e-

mail para jogosfenacef@esafi.com.br. Informe quan-

tos apartamentos sua delegação precisa devolver, 

para que sejam disponibilizados a outras delega-

ções ou devolvidos ao hotel. 

 

P5. Até quantos apartamentos posso devolver? 

Sua delegação pode devolver até 25% da quanti-

dade informada na “P1” (primeira pergunta).

 
SOBRE MODULAÇÕES E CATEGORIAS 
 

P6. Quais os tipos de modulação possível? Para 

os jogos, é possível escolher entre apartamentos 

individuais ou duplos.  

 

P7. Qual a categoria dos apartamentos? As nego-

ciações são feitas com base na menor tarifa dispo-

nível para o hotel. Por isso, a categoria geralmente 

é a standard.  Mas de acordo com a capacidade do 

hotel, algumas categorias superiores são disponi-

bilizadas. Sua distribuição é aleatória, feita pelos 

próprios hotéis, não sendo possível escolher cate-

gorias.

 

 

SOBRE PRAZOS 
 

P8. Qual o prazo de venda dos apartamentos? As 

reservas estão garantidas até o dia 20/03/2020. 

Depois desse dia, os apartamentos não utilizados 

deverão ser devolvidos à organização. A quanti-

dade a ser devolvida deve ser informada pelo e-

mail jogosfenacef@esafi.com.br.   

 

P9. Até quando podem ser feitas inscrições para 

os Jogos? De acordo com o Informativo 1, as ins-

crições devem ser concluídas e inseridas no sis-

tema até o dia 20/04/2020. Por isso, é importante 

devolver os apartamentos no dia 20/03, de forma 

que possam ser redistribuídos a quem precisa. 

P10. A partir de quando podem ser devolvidos 

apartamentos? Em qualquer momento! Sempre 

que sua delegação tiver mais apartamentos do 

que vai precisar, pode entrar em contato com a 

organização para devolvê-los. Mas lembre-se de 

observar a data limite para tanto. 

 

P11. Até quando podem ser devolvidos aparta-

mentos? Somente até 20/03/2020. Após essa 

data limite a delegação deverá arcar integralmente 

com todos os apartamentos com que ficar.
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SOBRE PREÇOS E PERÍODOS 
 

P12. Qual o valor das diárias? Os preços das tari-

fas foram apresentados no Informativo 1. Para um 

apartamento individual, a diária é de R$ 220,00. O 

período de 7 diárias fica R$ 1.540,00. Já no apar-

tamento duplo, a tarifa por pessoa é R$111,00. O 

período de 7 diárias fica por R$ 1.554,00.  

 

Tipo Valor por pessoa 

Individual R$ 220,00 

Duplo R$ 111,00 

 

P13. Qual o período padrão de hospedagem? O 

período padrão de hospedagem é de 20 a 

27/05/2020. 

 

P14. É possível aumentar o período de estadia? 

Geralmente sim, mas é preciso solicitar antes à or-

ganização pelo e-mail jogosfenacef@esafi.com.br. 

Assim, será feita uma consulta de disponibilidade 

antes ao hotel desejado. Informe: quantos aparta-

mentos, o período desejado e a modulação (indivi-

dual ou duplo) de cada um. 

P15. Como pode ser parcelado o pagamento pelo 

participante? Cada delegação deve estabelecer 

como seus associados poderão pagar pelas hospe-

dagens, inclusive parcelamentos. 

 

P16. Como a delegação deve fazer os pagamen-

tos à organização pelas hospedagens? Já a asso-

ciação precisa pagar mensalmente o valor cons-

tante no sistema e quitar as hospedagens até o 

dia 10/05/2020. Em caso de não quitação, o blo-

queio poderá ser cancelado! Os valores devem ser 

pagos mensalmente, todo dia 25, via depósito em 

conta:  

 

Caixa Econômica Federal (104) 

Ag.: 1564 

C/C.: 3798-7 

Operação: 003 

 

Titular: 

Instituto Esafi de Treinamento & Eventos Ltda 

CNPJ 21.338.446/0001-09

Ainda tem dúvidas? 
 

 
A Organização está sempre à 

disposição para ajudar:  
jogosfenacef@esafi.com.br. 

 
Agora é com você! Comece 

imediatamente a distribuição 
dos apartamentos, organize 

suas equipes e bora pro jogo! 
 

Até o próximo informativo! 
 

Diretoria de Eventos 

Fenacef 


