VISÃO HOTELEIRA
Edição complementar junho/2010
Com os dados nacionais disponibilizados pelo FOHB, a Visão-Agência de
Desenvolvimento da Região das Hortênsias vem divulgar um informativo complementar/ junho
2010, agora comparando Gramado com as praças POA/RS/Brasil. Os resultados são do Banco
de Dados das Hortênsias, desenvolvido pela parceria GramadoSite/VISÃO/FOHB/Complexo
Educacional FMU-SP, através do seu Departamento de Hospitalidade.

Gráfico 01 - Comparativo da Taxa de Ocupação (TX OCC%)

Fonte: Gramado Site e FOBH

Os dados de 2009 para 2010 do gráfico 1 demonstram queda nas praças de Porto Alegre e RS
mas uma elevação nos hotéis Brasil. Já em Gramado, se analisarmos somente os anos de
2008 e 2010, verificamos crescimento sustentável. O que ocorreu no ano passado, na verdade,
foi um aumento atípico pela demanda reprimida de final da crise, registrando uma destacada TX
OCC%. Também, conforme depoimento do agente de viagens gramadense Fábio Bordin,
houve o estímulo das aéreas que inundaram o mercado com ofertas de viagens. Por isto a
distorção nestes 3 anos.
Em junho deste ano, todos os dados refletem a atividade econômica do país que parou para
assistir a Copa do Mundo, somente alguns setores específicos como de televisores e bebidas
que comercializaram 30% acima da média dos outros anos. Por outro lado, a atividade
hoteleira sentiu os reflexos, assim como os demais setores.
Em contra-partida, a diária média nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro tem se
recuperado em relação ao ano anterior. Em Gramado este dado ainda não é analisado.
O setor de eventos em diversas praças como Gramado , POA e São Paulo tem evoluído
fortemente se comparamos com os anos anteriores.
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Seguem abaixo alguns fatos de junho que fortalecem o bom momento pelo qual estamos
passando e que beneficia também a hotelaria:
o a taxa de desemprego neste mês foi de 7%, a mais baixa desde que começou a
medição em 2001, perdendo somente para 6,8% em dezembro passado, mês de forte
contratação temporária;
o o crédito que vem impulsionando o consumo, deverá bater a marca de 50% do PIB;
o o risco-país, medido pelos CDS, está em mínima histórica;
o o consumo de energia elétrica (um sinalizador do aquecimento da economia), bateu
diversos recordes no primeiro semestre;
o a bolsa deverá bater seu recorde de pontos principalmente de empresa brasileiras
negociadas;
o as empresas aéreas estão com média de ocupação dos assentos em 70% aos
principais centro industriais e turísticos.

Glossário: FOHB= Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil; UHs= Unidades Habitacionais Hoteleiras; TX OCC%=
Taxa de Ocupação Hoteleira; CDS= Credit Default Swaps;
Fontes: Gramadosite.com e FOHB (Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil)
Elaboração desta edição: FMU/SP: Carlos Sabato Dell'Aglio- Hoteleiro, Pós-Graduado em Gestão de Negócios,
pesquisa e coordenar; VISÃO AD-RH: Sandra Ferrapontoff Lemos- Mestre em Turismo e Hotelaria, revisa e editora.
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