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BAHIA tem previsão de tempo nublado com chuva esparsa no recôncavo e sul; nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na chapada, nordeste e sudoeste do estado

Artigo André Marinho Mendonça

Hotéis x Airbnb:
novo round

Quem acompanha o mercado
turístico de Salvador conhece
as queixas dos hoteleiros sobre
a perda de clientes para o
Airbnb. O Airbnb se qualifica
como um “mercado comuni-
tário confiável para pessoas
anunciarem, descobrirem e
reservarem acomodações
únicas ao redor do mundo”.
Em outras palavras, a plata-
forma virtual congrega pes-
soas interessadas em alugar
imóveis ou parte deles. É pos-
sível alugar apenas um quarto
dentro da casa do anunciante,
por exemplo.

O dono do imóvel ganha pe-
la locação e a plataforma fica
com um percentual. A prefei-
tura não recolhe nada. Mas
quem leva a pior são os hotéis,
que não conseguem competir
em tom de igualdade. Tal qual
acontece nos embates Uber x
taxistas, existem argumentos
coerentes dos dois lados.

Como os turistas ou interes-
sados firmam acordo de loca-
ção na própria plataforma, a
transação não paga Imposto
Sobre Serviço (ISS), o que ba-
rateia o preço para o consumi-
dor final. O ISS representa 5%

do faturamento do ramo. Ou-
tros impostos estaduais e fe-
derais pagos por pousadas e
hotéis formalizados podem
chegar a 20%. A concorrência
comoAirbnbeseussimilares-
como HomeAway, Wimdu e
HouseTrip, só para citar al-
guns - fica, portanto, desleal.
Ainda mais para um parque
hoteleiro que já sofre com a re-
dução do turismo de negó-
cios.

Em muitos casos, o custo de
uma hospedagem num imóvel
de uma região nobre da cidade
acaba sendo inferior às diárias

deumhotel.Alémdisso,apla-
taforma virtual não gera, ne-
cessariamente, empregos,
aliviando as despesas fixas do
negócio. A cidade sai dessa
viagem de mãos vazias.

Apesar disso, a plataforma
já é uma realidade em Salva-
dor. São mais de três mil imó-

veiscadastrados.Emsuadefe-
sa, os representantes do
Airbnb apontam que a tese de
ausência de tributação é falsa,
pois todo o valor recebido pe-
loslocadoresdeveráfazerpar-
te da declaração de imposto de
renda, sendo devidamente
tributado. Aliado a isso, de-
fendemqueexistenoBrasilre-
gulamentação específica para
locação por temporada, sendo
desnecessária nova legisla-
ção.

O Airbnb é controverso e
muitos locais questionam sua
legalidade. Paris impediu que

proprietários aluguem seus
imóveis a terceiros por mais de
120 dias por ano e faz fiscali-
zações frequentes. Em Berlim
e em São Francisco, as pro-
priedades precisam de regis-
tro na prefeitura. Os ilegais re-
cebem multas de até 100 mil
euros e denúncias de vizinhos
são estimuladas.

O cerne da questão parece
ser este: como o Airbnb vai
provar que é bom para a cidade
e justo com a concorrência? A
ausência de regulamentação
específica pode enforcar di-
versos empreendimentos ho-
teleiros que têm perdido feio a
batalha. E ainda não se sabe se
a oferta de quartos de hotel no
Airbnb pode dar bons resulta-
dos. É preciso compensar a ci-
dade em virtude do não paga-
mento de tributos que pode-
riam, inclusive, conservar o
patrimônio que faz de Salva-
dorumdestinoturísticomun-
dial. Um projeto de lei que de-
ve ser apresentado ainda esta
semana promete novidades.
Que elas sejam o mais justas
possível.
André Marinho Mendonça é advogado
do BCM Advogados

A ausência de
regulamentação
específica pode
enforcar diversos
empreendimentos
hoteleiros
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FÉERIAS Bruna Marquezine está curtindo ao
máximo as férias na ilha espanhola de For-
mentera. No sábado, a atriz postou uma foto
curtindo um belo dia de sol em alto-mar. Ves-
tida com um biquíni branco supercavado e
exibindo um corpo escultural, Bruna foi alvo
do elogio dos fãs. Fora das telas desde o fim da
série Nada Será Como Antes, Bruna ainda não
tem planos de voltar ao ar.

ENCONTRO De férias na
Itália, Fausto Silva e a
mulher, Luciana Cardo-
so, encontraram Lucia-
no Huck e Angélica, que
também curtem dias de
descanso. Uma foto dos
quatro foi compartilha-
da no Instagram da mu-
lher de Faustão. “Bom
dia a todos”, escreveu
ela em italiano. Já na re-
de social de Huck foi
compartilhado vídeo em
que Faustão e Luciana
passeiam por uma cida-
de em miniatura.

ONLINE WWW.CORREIO24HORAS.COM.BR /correio24horas @correio24horas

Infelizmente, nas
últimas horas, fui
pego de surpresa ao
ver minha
intimidade exposta
em um vídeo feito
aproximadamente
há dez anos e
gravado sem a
minha permissão
José Loreto
Ator foi à Delegacia de Repres-
são aos Crimes de Informática
para registrar queixa após vídeo
íntimo dele ser divulgado na
web


