VISÃO HOTELEIRA
Março de 2009

A Visão - Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias divulga as
análises de desempenho da ocupação hoteleira de Gramado no mês de março de
2009. Os resultados são do Banco de Dados das Hortênsias, desenvolvido pela
parceria GramadoSite/VISÃO/Centro Universitário FMU de São Paulo, através do seu
Departamento de Hospitalidade.
Base dos dados
As análises desta edição estão baseadas em informações disponibilizadas por
11 (onze) meios de hospedagem da categoria “hotéis/Gramado”, com um total de 662
UHs que representam 17% do total de UHs da cidade (de acordo com dados da SETUR
Gramado).
.
Comparativo da Taxa de Ocupação (TX OCC%)
Gráfico 01 - Comparativo TX OCC%
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Pela primeira vez desde que se iniciou o VISÃO HOTELEIRA, temos um mês
com crescimento negativo. O Gráfico 01, demonstra que em comparação ao ano de
2008, houve perda de 16,7% de TX OCC% em comparação ao ano anterior. Esse dado
é preocupante por dois aspectos: 1) foi o pior mês de março nos últimos 03 (três) anos
e; 2) dados recentemente divulgados por outras instituições do país demonstram ter
havido um forte recuo nas TX OCC% dos segmentos Econômico e Super E.
Entretanto, esse recuo não atingiu com força os hotéis padrão Mid Scale, Up Scale e
Upper Scale, o mais comum na hotelaria gramadense. Ou seja, não seria esperada
tamanha queda nos números de março em Gramado, muito embora a Páscoa tenha
sido em abril neste ano..
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As análises de março deixam claro que a hotelaria de Gramado deve acender o
“sinal amarelo”, pois parece que os turistas estão mais temerosos em gastar o seu
dinheiro com turismo e lazer. Nesses últimos dias, números muito ruins sobre o
aumento do desemprego (9% da População Economicamente Ativa – PEA / IBGE), foi
uma ”ducha de água fria” em quem apostava em um inicio de recuperação econômica
nacional ainda no primeiro semestre de 2009. Algo deve ser feito na captação e
promoção de eventos para Gramado ou os próximos números do VISÃO HOTELIEIRA
deverão ser ainda mais desanimadores.
Mesmo com os dados negativos de março, ainda não se pode afirmar que a
hotelaria gramadense começou a sentir os efeitos da “crise econômica”. A princípio,
confirma-se apenas a previsão realizada no número anterior desse informativo que o
ano de 2009 não será tão generoso em termos de crescimentos percentuais, como
foram os anos de 2007 e 2008, em termos comparativos.
Glossário: UHs= Unidades Habitacionais Hoteleiras; TX OCC%= Taxa de Ocupação Hoteleira
Fonte: Gramadosite.com Elaboração: Celso Ramos de Oliveira, Wilson Moisés Paim e Júlio César
Butuhy do Centro Universitário FMU/SP e Sandra Ferrapontoff Lemos da VISÃO AD-RH.
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