
Hotéis Extraordinários 
Tarifas Exclusivas “ 



O Zarpo é um site de viagens que oferece destinos selecionados a dedo 

a condições irresistíveis. De acesso limitado a seus sócios, 

www.zarpo.com.br propõe todas as semanas, várias hotéis deslumbrantes 

a tarifas exclusivamente negociadas.  
 

O Zarpo é exigente: seus correspondentes selecionam e visitam todos os 

hotéis parceiros com o objetivo de surpreender e satisfazer seus sócios 

mais sofisticados.  
 

Ao comando do barco, três amigos franceses e apaixonados pelo Brasil, 

investidores e empresários, têm a ambição de se impor como ator de 

referência no ramo do turismo de luxo online, inspirando-se de um modelo 

que tem muito sucesso internacionalmente. 
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Para o viajante sofisticado!  
 
 

O DPNY, um dos locais mais privilegiados de Ilhabela, uma despedida do sol com pé na água... uma mão 
segura numa taça de vinho branco da adega do hotel e uma sopa refrescante de frutas vermelhas… Os 
únicos ruídos vêm do mar e, ao longe, a doce voz de Billie Holiday...   
 
Você está no seu escritório sonhando acordado? Não! Está navegando no Zarpo, um site de acesso restrito 
que traz, ao seu alcance, viagens inesquecíveis a preços exclusivos. Zarpo seleciona para seus sócios as 
melhores viagens e apresenta elas em um formato surpreendentemente fresco, propondo condições 
irresistíveis (de 20 a 50% Off).  
 
Como se tornar sócio? É tão fácil quanto ter um amigo já sócio que lhe envia um convite ou pedir um 
convite diretamente no site (www.zarpo.com.br) e cruzar os dedos.  
 
 

Uma viagem por si só  
 

Zarpo capricha na qualidade de suas imagens e do conteúdo dos seus correspondentes, cujo trabalho 
(pode se chamar isso de trabalho?) é visitar e conferir que os hotéis e destinos a serem divulgados 
merecem o selo de qualidade do Zarpo.  
 
De fato, o site do Zarpo se assemelha mais a uma revista de viagens de luxo, onde o usuário se deixa 
seduzir pelas experiências que lê, vê, e sente. Alexis, o sócio-fundador do Zarpo em cargo do site, gosta de 
lembrar sempre que “criamos o site para que seja um destino por si só”.   
 
O Zarpo divulga suas pérolas selecionadas a dedo (e a conta-gotas!). As disponibilidades são limitadas e 
as vendas duram uma semana só. 
 
 

Aliando luxo, requinte, e preços realmente exclusivos ...  
 

Agora falar de viagens pela internet é como falar sobre o tempo no elevador. No Google, existem hoje 
tantas ocorrências para “sex” quanto para “travel”. Os três franceses acreditam porém, que é com o seu 
conteúdo inteligente que o Zarpo oferecerá uma experiência de compra radicalmente diferente das 
agências clássicas como Booking ou Decolar. A abordagem do Zarpo: oferecer descobertas de alta 
qualidade e não tentar ser enciclopédico. “Todos esses sites começam com uma barra de busca, não tem 
nada de inspirador ou sedutor!” diz Eloi, o terceiro sócio-fundador do Zarpo, “esses sites são focados em 
transação ou no desconto, não no produto”. “O que oferecemos, tem que ser excepcional” ressalta Eloi. 
 
Através de uma relação particularmente próxima com todos os hotéis, o Zarpo negocia tarifas exclusivas 
para seus sócios. Nunca acharão preços melhores os hotéis Zarpo, que no próprio Zarpo. O melhor mora 
aí: sem perda de tempo nem estresse, o sócio do Zarpo recebe por e-mail as melhores opções aos 
melhores preços, cada semana.  



Um especialista em atendimento e hotelaria exclusiva  
 

Enquanto a venda no Zarpo dura uma semana, a janela de reserva pode ir até 6 meses para frente ou 
mais, dependendo do hotel. Contrariamente a sites de desconto que trabalham com cupons, Zarpo 
permite ao seu sócio escolher as datas e tipo de quarto que lhe convêm. As disponibilidades vendidas pelo 
Zarpo são bloqueadas pelo hotel: nunca há risco de over-booking ou de não utilizar seu cupom!  
 
Zarpo também toma todos os cuidados para que seu sócio seja tratado como rei, tentando sempre 
conseguir alguns “extras” (um quarto recheado de flores e chocolates para os namorados ou uma 
massagem relaxante) ou simplesmente escolhendo os melhores quartos de cada hotel. No momento da 
compra, o sócio do Zarpo seleciona de fato o tipo de quarto que quer.  
 
 

Como o Zarpo faz?    
 

Está mudando o clichê do hotel de alto padrão contrário à idéia de desconto. Os fatores que os têm 
abalado são a forte concorrência dos destinos fora do Brasil e os conceitos em voga, como cruzeiros, assim 
como a onipotência de operadores cujo foco é o volume. A aparição do Zarpo nesse cenário responde a 
uma necessidade de aumentar as taxas de ocupação e atrair um público de qualidade, sem danificar a 
imagem de marca.  
 
Os hotéis de alto padrão não estão dispostos a baixar o valor de suas diárias para qualquer um. Zarpo 
possibilita que esses hotéis ofereçam um valor especial para um grupo de pessoas seletas, com poder 
aquisitivo e potencial de voltar a preço cheio, sem no entanto entrar numa guerra de preços. “Nossos 
parceiros não trabalham com sites de compra coletiva” diz Numa, “tem um risco grande de comprometer 
a imagem”. O Zarpo já conseguiu parcerias com mais de 300 hotéis de requinte (ao 01/09/2012), porque 
permite ao hoteleiro aumentar de fato sua lucratividade, ter um controle total de seu inventário, e 
também porque existe essa cortina em volta das ofertas: é privado (não é acessível no Google).  
 
Outro segredo do Zarpo é sua data de expiração de venda “modelo Cinderela”. Os sócios do Zarpo têm um 
tempo limitado para reservar, o que cria um sentimento de urgência e espontaneidade. O conto de fada 
não fica por aí: o Zarpo dá vários motivos para as pessoas viajarem. 
 
 

Não sabe ainda o que fazer no seu próximo fim de semana?  
 

Toda viagem no Zarpo tem que dispara este fator “wow” e permitir ao seu sócio, ao voltar de sua viagem, 
deixar com inveja amigos, familiares, colegas ... Se o destino não tiver esse sex appeal, não merece o 
“selo” Zarpo! Zarpo oferece destinos e hotéis que vão lhe surpreender e que talvez nem imaginava poder 
comprar um dia.  
 
Só gostaríamos de lhe avisar de um pequeno problema: pensar que vai utilizar Zarpo só para visualizar  
ofertas e não comprar, você está enganado! Você vai ganhar tempo, economizar, e sobretudo viajar muito 
mais!  
 







Três franceses, amigos de faculdade e apaixonados pelo Brasil, estão 
encabeçando as operações do Zarpo  
 
Conheceram-se na associação de estudantes da melhor Business School européia, na qual Numa era DJ, Eloi editor dum 
jornal satírico e Alexis, responsável por fazer os outros trabalharem. 

Numa Sales de Paiva, o sócio com gosto 
 
Nascido no sul da França de pai da nobreza portuguesa e de 
mãe Hare Krishna, antes do Zarpo ele trabalhou na ONU em 
Ouagadougou (Burkina Faso, sim existe!) e no Banco 
Mundial entre a Guatemala e o fundo da Amazônia. Viaja 
para todos os cantos do pais a procura das pérolas do Zarpo. 
Recém-casado com uma pérola baiana, ele é o mais fervente 
integrantes da Escola de Samba Vai-Vai. 
 
 
 
 
 
 

Alexis Manach, detentor das senhas 
 
De pai marinheiro da Bretanha e de mai libanesa da África, 
ele criou o maior site de anúncios imobiliários da República 
Checa. Chegado no Brasil há 18 meses, só agora é possível 
entender o português dele. Costuma trabalhar entre 15h e 8h 
para dar suporte a seu novo melhor amigo, Manish, nosso 
programador de New Delhi. 
 
 
 
 
 
 

Eloi Déchery, um homem de conexões 
 
Após quatro anos a fingir de ser executivo numa consultoria, 
da China até o Brasil passando por Dubai, Paris ou Moscou. 
Eloi resolveu parar próximo a Paulista para brincar de 
empreendedor com seus amigos da faculdade. Iniciado a 
hotéis de luxo desde sua primeira infância, ele representa o 
lado fresco da força. É ele quem garante que o nível de serviço 
e atendimento dos hotéis Zarpo são adequados para os mais 
mimados dos nossos sócios.  



 
Viagens e internet: o porque do desamor  
 

Paradoxo da escolha - enquanto o número de sites cresceu, o número de pessoas que preferem reservar 
pela internet caiu de 53% para 46% entre 2007 e 2010 nos EUA  (Forrester). A tendência é a mesma no 
Brasil. 
 
Algumas frases ouvidas pelo Zarpo durante entrevistas para análise de percepção cliente:   
 
“Precisa de MBA em internet para conseguir o preço que, de fato, é o melhor!” 
 
“Os cupons são ótimos para sashimis mas não o são para hotéis. Comprei um cupom e não consegui usar 
porque não foi possível reservar para nenhuma das datas que eu tinha disponível. Acabei jogando esse 
dinheiro pela janela!” 
 
“Como confiar nos comentários postados nesses sites? E se o hoteleiro decidir fazer uma esperteza? Os 
três comentários divulgados não podem ser representativos!” 
 

 
 
O lançamento do Zarpo se encaixa num contexto econômico muito favorável 
 

O mercado do turismo brasileiro duplicou de tamanho em 6 anos (Euromonitor)  
 
O turismo na internet é muito popular entres as classes A e B (o foco do Zarpo) 
% vendas de passagens aéreas online = 30% do total, nível igual ao da Itália e da Espanha  
(Phocus Whright) 
As classes A e B representam 61% das compras na internet  
(E-Bit) 
 
A evolução da demanda nacional tem obrigado os hoteleiros a aumentarem seus padrões:  
Os quartos que mais se vendem são os mais luxuosos (Entrevistas Zarpo) 
Nos pólos turísticos, as locações de apartamentos têm diminuído a favor de hotéis e pousadas: o turista 
brasileiro requer cada vez mais serviço e atendimento (Entrevistas Zarpo). 
  
 
Os turistas nacionais (o foco do Zarpo) são cada vez mais importantes para os hoteleiros brasileiros:  
70% das despesas de turismo dos brasileiros são efetuadas no Brasil  
(Euromonitor) 
 



Zarpo© trabalha com os melhores hotéis do Brasil e do mundo     
 
 

Como fundadores do Zarpo, beneficiamos de noites de cortesia em nossos hotéis,  
mas tenho certeza que no caso contrário, compraríamos no Zarpo. 

 

Alexis Manach, Sócio-Fundador do Zarpo 

“ 

DPNY, Ilhabela (SP) 

Melhor hotel de praia da Am. Sul 2010  (Condé Nast) 

Faena + Experience, Buenos Aires 

The Leading Hotels of the World 

La Suite, Rio de Janeiro 

Um dos melhores do mundo (The Times)  

Tivoli São Paulo Mofarrej, São Paulo 

The Leading Hotels of the Wold 

Kiaroa Eco-Luxury Resort, Maraú (BA) 

Melhor Resort de Praia 2009 (Condé Nast)  

Quinta do Bucanero, Praia do Rosa (SC) 

Roteiros de Charme 

The Landmark, Londres   

The Leading Hotels of the World 

Château de la Barre, Vale de Loire (France) 

Um dos 50 melhores do mundo (Travel Mag.)  



Na estrada, a procura dos melhores e mais deslumbrantes hotéis 
 

Nossa abordagem cria uma relação particular com os hotéis 
 
Identificamos nossos hotéis um por um 
Conversamos com o (a) dono(a) 
Visitamos todas as instalações (testamos os colchões, abrimos o frio-bar, etc.)  
Fazemos questão de provar algumas produções caseiras (cafés, doces, queijos, etc.)  
 
Exemplos de dicas dos correspondentes Zarpo:  
 
Se pedir gentilmente, o hoteleiro prepara seu quarto para um ambiente romântico com flores, chocolate, 
morango e uma garrafa de vinho da adega do hotel... 
 
Notou as flores frescas nos bolsos de seu roupão? 
  
Ideal para quem realmente quer relaxar e descansar, o café da manhã é servido até as 16h! 
 
Seu suco de boas-vindas foi preparado com frutas cultivadas biologicamente na horta privada do hotel 
 
No bar do hotel, todos as capas de discos tem as assinaturas originais dos artistas (pode se aproximar), 
entre os quais Franck Sinatra, Brigitte Bardot e Dean Martin 
 
O edifício principal foi um posto jesuítico avançado datado de 1700. Você encontrará outras ruínas a 
passear nas mais de 300ha de mata preservada da Fazenda  
 

 
 

Muitas vezes, chego num hotel para uma curta reunião e acabo passando a tarde.  
A simpática proprietária da Casa do Lago insistiu que provasse seu queijo, frios, 

 e biscoitos caseiros. Passamos três horas conversando de política na beira do 
 lago frente à lareira. Como ser produtivo nesse contexto? 

 

Numa Sales de Paiva, Sócio-Fundador do Zarpo 
 
 

O que nossos parceiros hoteleiros dizem de nós 
 

“ 

“Gostamos muito da parceria. Vamos renovar com certeza!” 
Sócio da Pousada Solar d’Araucária (MG)   

“Foi ótimo e em breve vamos colaborar de novo.” 
Dono da Fazenda Catuçaba (São Luiz do Paraitinga) 

“Processo operacional excelente. Pessoal muito comprometido e atencioso.” 
Gerente Geral do Mansión Vitraux (Buenos Aires)  

“Zarpo nos permite estar visíveis no mercado brasileiro. O time Zarpo é muito eficiente e 
criterioso em propor hotéis excelentes e únicos no mundo inteiro” 

Gerente Marketing do Riad Fés Relais & Château (Marrocos) 


