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• Apresentamos com Taynah Caram e a área de
estáticas FOHB as curvas de recuperação da taxa de
ocupação, diária média e revpar dos hotéis do
FOHB em relação aos mesmos meses do ano 2019
considerados como benchmark.

• As diárias médias e revpar estão corrigidos pela
mesma variação do IPCA que inflaciona a folha,
mercadoria consumida, utilidades, e outras
despesas.

• O consolidado Brasil em abril confirma a
recuperação de março. O RevPar corrigido do IPCA
chega a -6% do benchmark 2019, melhor resultado
desde o inicio da pandemia.

• Esta retomada é sustentada por mais um pequeno
crescimento da taxa de ocupação, agora 2% acima
de 2019, e uma recuperação da diária média de -
15% a - 8% do benchmark.

Curvas de 
recuperação 
da TO e da 
DM ambas 
melhoram em 
abril.



 Abril confirma a
recuperação da
atividade já registrada
em Março.

 A Taxa de ocupação
consolidada Brasil
chega em 59% no
mês. 2% acima de
abril 2019.

 Esta é a maior taxa de
ocupação registrada
desde o início da
pandemia

Brasil Consolidado - Abril  de 2022 
A taxa de ocupação se mantém acima de 2019 e registra seu maior desempenho desde o inicio da pandemia



 Com R$ 267 em
abril de 2022 , a
diária média reduz
sua defasagem a -
8% do benchmark
de 2019.

Brasil Consolidado - Abril 2022
A diária média recupera 8 ponto percentuais, e fica a -8% de 2019



 Com a recuperação
combinada da taxa de
ocupação e da diária
média, a defasagem do
RevPar chega em -6% em
relação a 2019, seu melhor
desempenho desde o início
da pandemia.

 A tendência esta
sustentada pelo bom
desempenho dos destinos
de lazer e agropecuário, os
destinos mais dependentes
do segmento negócios
continuando atrasados na
recuperação.

Brasil Consolidado - Abril 2022
A curva de recuperação do RevPar corrigido pelo IPCA atinge -6%, menor defasagem em relação a 2019



Curvas de 
recuperação

• Mostramos a seguir as diferenças entre seis destinos
em função do mix de clientes que compõem a
demanda. Estamos trazendo a partir deste mês a
análise das curvas para uma nova praça, Brasília.

• Com 6 praças sendo analisadas, dividimos as
análises em 3 grupos I,II e III, sempre comparando
também com a média Brasil.

• O Grupo I com São Paulo e Porto Alegre, tem mix de
demanda mais voltado ao mercado corporativo.

• O Grupo II com Brasília e Goiânia, tem mix
diferenciados, Goiânia sendo alavancado pela
demanda do setor agropecuário.

• O Grupo III com Rio de Janeiro e Recife beneficia-se
de um mix mais forte em lazer, o que tende a
reduzir o impacto da crise.
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O Grupo I com São Paulo e Porto
Alegre, tem mix de demanda mais
voltado ao mercado corporativo.

Curvas de 
recuperação



 A demanda corporativa,
mesmo aquecida amplia
sua defasagem em
relação a 2019.

 São Paulo por exemplo
atinge uma taxa de
ocupação de 60%,
melhor desempenho
desde o inicio da crise,
porém, defasagem de -
11% em relação aos 68%
de 2019.

 Mesmo fenômeno em
Porto Alegre que
consegue entretanto, se
manter acima de 2019.

Grupo I - Abril 2022 X Abril 2019 
Curvas de recuperação da taxa de ocupação em São Paulo e Porto Alegre voltam a perder em relação a 2019



 A consolidação do
movimento de recuperação
das diárias vem sendo
dificultado pela alta da
inflação.

 São Paulo e Porto Alegre
continuam sua recuperação
muito irregular.

 Observando períodos
maiores (6 meses),
podemos ver uma
tendência real de
recuperação da diária
média destas duas praças,
chegando até – 10% e -14%
em abril.

Grupo I - Abril 2022 X Abril 2019 
Diárias médias indexadas de São Paulo e Porto Alegre reduzem a defasagem mas continuam abaixo da média Brasil



 Em março, a
recuperação do
RevPar destas
praças foi
prejudicada pelas
diárias médias. Em
abril, as diárias
médias avançam,
mas o recuo da
taxa de ocupação
não consegue
reduzir a
defasagem.

Grupo I - Abril 2022 X Abril 2019 
São Paulo e Porto Alegre não conseguem manter a recuperação da taxa de ocupação e ampliam a defasagem do RevPar



O Grupo II com Brasília e Goiânia tem
perfis diferenciados. Goiânia consegue se
alavancar com a demanda do setor agro.
Já Brasília tem perfil de demanda ligada
ao setor público, razoavelmente aquecida,
mas o setor não consegue reajustar suas
diárias ainda muito defasadas em relação
a 2019.

Curvas de 
recuperação



 Alinhada até março
com a média nacional,
Brasília se afasta em
abril e a curva de
recuperação da taxa
de ocupação cai a -9%
de defasagem em
relação a 2019

 Mesmo com
sequência de altos e
baixos, Goiânia
continua sua
progressão com um
desempenho de +39%
em relação a 2019.

Grupo II - Abril 2022 X Abril 2019 
Goiânia se mantém bem acima de 2019 enquanto Brasília se afasta da média de recuperação nacional 



 A curva de
recuperação da
diária média em
Brasília acompanha
a média nacional,
ficando em abril a -
11% do
benchmark.

 A curva em
Goiânia seque
acima da média
nacional, atingindo
-1% em abril.

Grupo II - Abril 2022 X Abril 2019 
As diárias médias seguem sob pressão em Brasília, enquanto Goiânia se mantém acima da média nacional
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 Mesmo com
sequências de altos e
baixos, a curva de
recuperação do
RevPar de Goiânia se
mantém muito
acima da média
nacional.

 Brasília em abril se
afasta da média
nacional, por causa
de uma defasagem
da taxa de ocupação
no mês que aparece
por enquanto, com
uma exceção.

Grupo II - Abril 2022 X Abril 2019 
Desempenhos opostos pelo RevPar, Goiânia bem acima e Brasília bem abaixo da média nacional 
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O Grupo III com Rio de Janeiro e
Recife beneficiam-se de um mix
mais forte em lazer, o que tende a
reduzir o impacto da crise.

Curvas de 
recuperação



 As duas praças
continuam sua
progressão acima do
benchmark 2019.

 Rio de Janeiro sobe
7% acima do
benchmark, seu
melhor nível desde o
início da pandemia

 Recife atinge 13%
acima do benchmark,
novo recorde
também em relação a
2019.

Grupo III - Abril 2022 X Abril 2019 
Rio de Janeiro e Recife com atividade sustentada, superam a média consolidada Brasil



 As duas praças
Rio de Janeiro e
Recife
conseguem
uma
recuperação
das diárias
médias muito
acima da média
nacional.

Grupo III - Abril 2022 X Abril 2019 
As diárias médias no Rio de Janeiro e Recife acompanham a recuperação  da taxa de ocupação, ambas acima de 2019



 Mesmo com sequência
de altos e baixos, a curva
de recuperação do
RevPar do Rio de Janeiro
e Recife se mantém
muito acima da média
nacional.

 Rio de Janeiro atinge um
nível + 17%, progressão
recorde desde o início da
pandemia

 Recife chega em +16%,
quase igualando o
recorde de novembro
passado.

Grupo III - Abril 2022 X Abril 2019 
Forte progressão do RevPar no Rio de Janeiro e no  Recife
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