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 O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – FOHB – apresenta a 1ª edição do estudo 

Perspectivas de Desempenho da Hotelaria, que visa acompanhar as expectativas de seus 

associados em relação ao futuro do setor. O desempenho do setor nos últimos anos e a 

relação com o cenário macroeconômico brasileiro também são analisados, a fim de se 

contextualizar os resultados aqui apresentados. 

 

 1. Desempenho da Hotelaria Brasileira | 2002-2013 

O Brasil contabilizou ao final de 2012 um total de 9.681 hotéis e 462.477 unidades habitacionais (UHs), 

tendo as redes hoteleiras cerca de 28,3% das unidades habitacionais no Brasil, de acordo com informações da 

consultoria Jones Lang LaSalle (JLLS). Na última década é possível destacar alguns momentos de crise e de 

recuperação, conforme os gráficos abaixo. 

Desempenho da Hotelaria Brasileira - 2002 a 2012 

 
Fonte: FOHB e Hotel Invest, 2013 
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Evolução do PIB x Evolução da DM e do RevPAR - Brasil 

 
Fonte: FOHB e IBGE, 2013 

 
 
 
 

Evolução do PIB x Evolução da Taxa de Ocupação - Brasil 

 
Fonte: FOHB e IBGE, 2013 

Cenário Macroeconômico Brasileiro 

Em geral, a evolução dos indicadores de desempenho 

da hotelaria segue a evolução do PIB Nacional, como 

evidenciam os gráficos ao lado. A evolução da taxa de 

ocupação entre os anos de 2002 e 2012 segue 

tendência relativamente próxima ao PIB, com um 

maior distanciamento entre os dois indicadores a 

partir do ano de 2010. A diária média, por outro lado, 

que está estreitamente relacionada à disposição a 

pagar do público, extremamente influenciada pelo 

desempenho econômico nacional, já mostra uma 

maior relação com o crescimento do PIB no período 

analisado, em especial a partir do ano de 2006. 

O RevPAR também cresce em ritmo similar ao PIB. 

Nota-se que a partir de 2010 ele aumenta a um ritmo 

mais acelerado que o PIB, o que pode preceder uma 

queda, assim como aquela observada no início da 

década. 

  

 Desempenho da Hotelaria Brasileira | Janeiro a Setembro de 2013 

Desempenho da Hotelaria Brasileira de janeiro a setembro – 2011 a 
2013 

 
Fonte: FOHB, 2013 (Amostra: 352 hotéis e 56.296 UHs) 

Na análise dos resultados de hotéis associados ao 

FOHB no Brasil de janeiro a setembro de 2013, é 

possível verificar uma leve desaceleração do 

mercado. A taxa de ocupação em 2013 seguiu em 

queda, com valor 2,2% menor em relação a 2012, 

aliada a crescimentos de 7,9% da diária média e 

5,5% do RevPAR. 

Diária Média (R$) Taxa de Ocupação (%) RevPAR (R$)

Jan-Set 2011 197,96 69,7 137,90

Jan-Set 2012 229,54 67,6 155,10

Jan-Set 2013 247,68 66,1 163,68

0

50

100

150

200

250

↓ 3,0%

↓ 2,2%

↑ 16,0%

↑ 7,9%

↑ 12,5%

↑ 5,5%

RevPAR acima do 
PIB pode indicar 
posterior queda, 

como em 2003 

Sintonia entre 
crescimento do 
PIB e da taxa de 

ocupação 



 

 
FOHB - Perspectivas de Desempenho da Hotelaria 
Ed. 1 | out.2013  

3 

 2. Sondagem de Expectativas 

Metodologia e amostra 

Os resultados apresentados ao longo deste item provêm de pesquisa direta realizada junto às 26 

redes associadas ao FOHB. A amostra da pesquisa contempla 14 redes associadas, com uma 

oferta total de quase 61 mil UHs (73% do total de UHs associadas ao FOHB)*. 

Foram apuradas por meio da pesquisa as expectativas de variação de três indicadores – taxa de 

ocupação, diária média e RevPAR – nas cidades que concentram a maior parte da oferta hoteleira 

nacional. As análises de cada rede hoteleira consultada diziam respeito a períodos distintos: ano 

de 2013, em comparação com o ano de 2012; primeiro e segundo semestres de 2014, em 

comparação com os mesmos períodos de 2013; ano de 2014 em comparação com 2013 e, por 

fim, ano de 2015 em comparação com 2014. 

 

Perspectivas para 2013 

Na maior parte das praças analisadas prevê-se 

uma queda na taxa de ocupação no acumulado 

do ano de 2013. As exceções a este cenário são 

Belém (+7,3%), Goiânia (+1,8%), Belo Horizonte 

(+1,6%) e Brasília (+1,6%). Destacam-se ainda 

as perspectivas pessimistas de desempenho 

deste indicador em Salvador (-6,4%) e Manaus 

(-6%). 

As perspectivas também são de crescimento 

quando analisado o RevPAR, impulsionado 

pelas otimistas expectativas em relação ao 

aumento da diária média. Brasília é a cidade que 

mais se destaca, com uma expectativa de 10,1% 

de crescimento do RevPAR. Por sua vez, 

Manaus, Salvador e Porto Alegre têm 

expectativas negativas, com decréscimos de 

5,8%, 2% e 1,4%, respectivamente, o que pode 

ser explicado pela baixa ocupação esperada 

para estas praças. 

 

 

* Respostas à sondagem por cidade: Belém (BEL)=3; Belo Horizonte (BHZ)=7; Brasília (BSB)=4; Campinas (CPQ)=4; Curitiba (CWB)=5; Fortaleza (FOR)=6; Grande São Paulo (GDE 

SAO)=5; Goiânia (GYN)=3; Manaus (MAO)=3; Porto Alegre (POA)=6; Rio de Janeiro (RIO)=4; São Paulo (SÃO) =11; Salvador (SSA)=5 

Destaques para a alta 
taxa de crescimento em 

BEL e as quedas 
acentuadas em SSA e 

MAO 

Cenário de aumentos, 
com destaque para 

BSB. Quedas em 
MAO, SSA e POA 
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Perspectivas para o 1º. semestre de 2014 

As expectativas de desempenho da taxa de 

ocupação ao longo do primeiro semestre de 

2014, em comparação com o primeiro de 2013, 

são otimistas, embora prevendo aumentos 

moderados. Destaca-se neste cenário a cidade 

de Salvador, para a qual se prevê um aumento 

de 8,1% na ocupação. Com ocupação 

decrescente em comparação com o mesmo 

período de 2013 têm-se as cidades de 

Campinas (-1,1%), Curitiba (-0,4%) e a Grande 

São Paulo (-0,2%). 

 

Espera-se neste mesmo período um 

incremento na diária média em todas as praças 

analisadas. Os aumentos mais significativos são 

observados nas cidades do Rio de Janeiro 

(+12,9%), São Paulo (+8,4%) e Fortaleza 

(+8,3%), três das mais importantes cidades-

sede dos jogos da Copa do Mundo da FIFA
TM

 

2014.  

 

É esperado ainda um crescimento positivo no 

RevPAR em todas as praças analisadas. Rio de 

Janeiro e Salvador são as cidades em que se 

nota uma maior expectativa de crescimento: 

13,4% e 12,4%, respectivamente. Fortaleza 

(+9,6%) e São Paulo (+8,3%) também têm 

expectativas de crescimento destacadas, 

novamente um possível reflexo do impacto dos 

jogos da Copa do Mundo na hotelaria ao longo 

do primeiro semestre de 2014. 

 

  
Cenário positivo, 

com destaque para 
SSA e RIO 
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Perspectivas para o 2º. semestre de 2014 

A expectativa de comportamento da ocupação 

ao longo do segundo semestre de 2014, em 

comparação com o mesmo período em 2013, em 

geral segue o padrão delineado para o primeiro 

semestre do ano. As cidades de Campinas e 

Goiânia, contudo, têm comportamentos 

notadamente distintos nos dois períodos. Em 

Campinas se observa uma expectativa de 

aumento de 2,7% na ocupação no segundo 

semestre, enquanto o cenário no primeiro era 

de queda. Em Goiânia, projeta-se um aumento 

de 12,5%, quando no primeiro semestre este 

aumento é de apenas 1,7%.  

 

As diárias médias devem seguir um movimento 

de aumento em relação ao segundo semestre de 

2013, sendo este mais acentuado nas cidades do 

Rio de Janeiro (+12,1%), São Paulo (+8,3%), 

Fortaleza (+7,9%), Brasília (+6,6%) e Grande São 

Paulo (+6,5%). Os crescimentos esperados para 

a segunda metade do ano, em geral, seguem 

aqueles projetados para a primeira. Exceções 

são as cidades de Campinas e Porto Alegre, nas 

quais nota-se um decréscimo do aumento 

esperado entre os dois semestres, relacionado 

possivelmente às novas aberturas previstas 

para os dois destinos ao longo de 2014. 

 

Espera-se um aumento no RevPAR em todas as 

praças analisadas, sendo os mais altos 

crescimentos observados no Rio de Janeiro 

(+13,8%) e em Goiânia (+10,9%). Cabe notar o 

comportamento bastante distinto deste 

indicador entre o primeiro e o segundo semestre 

nas cidades de Fortaleza, Manaus e Porto 

Alegre, em que as expectativas relacionadas ao 

primeiro semestre são mais positivas. 

  

Padrão similar ao 1º. 
semestre, porém com 

aumentos menos 
acentuados 
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Perspectivas para 2014 

Analisando-se o ano de 2014 por completo, em 

comparação com o ano anterior, esperam-se 

aumentos na taxa de ocupação abaixo de 4% na 

maior parte das localidades. Goiânia foge a este 

cenário, com um aumento de 7,3%. Não se 

preveem quedas na taxa de ocupação para o 

período analisado. 

 

Em todas as localidades analisadas as 

expectativas com relação à diária média em 2014 

são de aumento, em sua maioria concentrados 

entre 3% e 6%. As cidades de Rio de Janeiro 

(+9,9%), São Paulo (+9,3%), Fortaleza (+7,9%) e a 

Grande São Paulo (+7,6%), são aquelas em que se 

observam os maiores incrementos da diária 

média. 

 

As expectativas de crescimento do RevPAR 

também são positivas, situadas em geral entre 3% 

e 8% para a maior parte das cidades analisadas. 

Crescimentos mais acentuados são esperados 

para as cidades de Rio de Janeiro (+11,7%) e São 

Paulo (+10,3%). 

 

 
 
 
 

 
  

Aumentos no RevPAR 
situados entre 3% e 8% 

na maior parte das 
localidades 
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Perspectivas para 2015 

A maior parcela dos entrevistados acredita que a taxa de ocupação no 

Brasil apresentará uma queda em 2015, quando comparada ao ano de 

2014. A diária média, por sua vez, deve aumentar segundo a metade destes 

entrevistados. Há de se levar em conta, porém, que 5 deles acreditam que 

haverá uma queda neste indicador. Assim como a diária média, o RevPAR 

também deve aumentar segundo a maior parte dos consultados, sendo 

também significativos aqueles que acreditam em uma diminuição. 

 

 

 

 

Perspectivas para o Brasil 

Os indicadores explicitados ao lado foram elaborados a 

partir da extrapolação dos dados coletados para cada 

uma das cidades analisadas anteriormente, 

considerando-se o peso de cada uma delas na oferta de 

UHs incluída no FOHB. 

Nota-se um crescimento no RevPAR entre os anos de 

2013 e 2014, porém uma manutenção de quase a mesma 

taxa de crescimento da diária média entre os dois anos. A 

taxa de ocupação, por sua vez, sai de um cenário de queda 

em 2013 para um aumento de 2,0% em 2014. 

 
Fonte: FOHB, 2013 

Evolução da oferta 

O crescimento da oferta de UHs entre 2013 e 2015 afeta 

o desempenho esperado para alguns dos mercados 

analisados ao longo deste estudo. O gráfico ao lado 

evidencia um aumento considerável da oferta entre 2013 

e 2015 nas cidades de Belo Horizonte (+95,7%), Rio de 

Janeiro (+54,4%), Porto Alegre (+49,5%), Goiânia 

(+44,9%) e Manaus (+43,0%). 
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FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil 

Criado em 2002, o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil é uma entidade 

que atua em prol do setor seguindo três eixos principais: Representação, 

Desenvolvimento e Informação. 

Suas ações contemplam parcerias com o setor público, iniciativa privada e 

demais entidades em projetos de capacitação e qualificação, reivindicações e 

importantes pesquisas e estudos para o setor.  

Atualmente, o FOHB representa 26 redes hoteleiras nacionais e 

internacionais, totalizando 600 hotéis e 97 mil UHs, presentes em 110 

cidades, em 23 estados e no Distrito Federal. 

Para mais informações, acesse: www.fohb.com.br. 

 


