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RESUMO IMPRENSA
A Visão-Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias divulga as análises de
desempenho da ocupação hoteleira de Gramado no mês de março de 2011. Os resultados
são
do
Banco
de
Dados
das
Hortênsias,
desenvolvido
pela
parceria
GramadoSite/VISÃO/Complexo Educacional FMU de São Paulo, através do seu
Departamento de Hospitalidade.
Base dos dados
A leitura desta edição baseia-se em informações disponibilizadas por 11 (onze) meios de
hospedagem da categoria “Hotéis/Gramado”, com um total de 699 UHs que representam
20,70% do total da cidade (de acordo com dados do Censo dos Meios de Hospedagem da
VISÃO).
Comparativo da Taxa de Ocupação (TX OCC%)
Em março verificamos uma excelente performance de 9% em relação ao ano anterior, índice
respeitável comparando os padrões nacionais. Crescimento linear desde 2006 de 3,3%
pouco superior à media brasileira dos hotéis da mesma categoria. O dado negativo foi em
2009 que ainda sentia o reflexo da crise econômica. O número de eventos na cidade de
Gramado foi superior ao mesmo período de 2010, este fator somado com o retorno do
turismo de negócios e lazer contribui para elevação da taxa de ocupação.
Evolução da TX OCC% Março – Gramado de 2006 a 2011
Observou-se crescimento sustentável da TX OCC ao longo dos anos (20 pp), exceto no final
da crise econômica de 2009. A evolução nos dois últimos anos nos hotéis de Gramado, que
também acontece nas demais praças do país, vem acompanhada da recuperação da diária
média. Segundo o FOBH, a construção de hotéis em diversas cidades tem sido inferior à
demanda e em algumas praças, como São Paulo, nada será construído até 2014. Um dado
que reforça a evolução das taxas de ocupação é que o ingresso de investimentos para o
desenvolvimento na atividade econômica nos três primeiros meses são superiores a todo o
ano de 2010. Este capital irá movimentar toda a cadeia produtiva e grande parte deste
recurso veio para alavancar os dois maiores eventos esportivos de 2014 e 2016.
TX OCC% Acumulada 2011
O mês de março teve uma elevação de 7%, um índice respeitável e que atesta a atividade
turística bem administrada que resulta em sucessivos crescimentos ao longo dos anos,
numa taxa linear de 3,6% , percentual respeitado para esta ramo e principalmente nos hotéis
de categoria quatro estrelas onde estão situados os principais hotéis de gramado.
A versão ilustrada e completa é dirigida com exclusividade aos hotéis participantes do Banco de Dados da
Hotelaria, projeto do Banco de Dados das Hortênsias da VISÃO-Agência de Desenvolvimento da Região
das Hortênsias.
Hoteleiro(a), deseja receber a versão completa e ilustrada do VISÃO HOTELEIRA para Gramado/Porto
Alegre, RS e Brasil ? Participe do Banco de Dados. Contato: agencia@visao.org.br
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