VISÃO HOTELEIRA
Setembro /2011 Resumo
A Visão-Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias divulga as análises de desempenho
da ocupação hoteleira de Gramado no mês de setembro 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 13 (treze) meios de
hospedagem da categoria “Hotéis/Gramado”, com um total de 818 UHs que representam 25,81% do
total de UHs da categoria na cidade (de acordo com dados do Censo dos Meios de Hospedagem 2011 da VISÃO).
.
Comparativo da Taxa de Ocupação (TX OCC%)
O indicador de 63% em setembro apresenta um recorde nas taxas de ocupação do grupo competitivo
de hotéis desde que iniciou a medição pela Visão da categoria Hotéis/Gramado (...)..
Evolução da TX OCC% acumulada janeiro a agosto (YTD) – Gramado de 2006 a 2011
O YTD de setembro está em 57% que reflete o crescimento do acumulado no ano dos hotéis
monitorados desde 2006, ano em que iniciou a mensuração. A evolução media sustentada é de 2,8%
ao longo do período analisado (...).
Comparativo da Taxa de Ocupação (TX OCC%) FOR/SSA/GRA
Os participantes do Banco de Dados Hoteleiros da VISÃO passarão a receber, a partir desta edição,
análises exclusivas entre praças nacionais com características semelhantes: atendem ao turismo de
negocio e lazer e sofrem com a sazonalidade. Iniciamos com Fortaleza, Salvador e Gramado (...)
Continuamos a registrar alguns indicadores preocupantes como:


Dólar oscila e fica no patamar de R$1,80 e, devido as alterações fortes (...)




Neste valor, o dólar valoriza a nossa moeda dificultando (...)
Inflação continua em trajetória de alta em setembro e não dá (...)

Glossário: YTD= „Year to Date‟ ou o acumulado do ano. UHs= Unidades Habitacionais Hoteleiras; TX OCC%=
Taxa de Ocupação Hoteleira; MINTUR= Ministério do Turismo; ANAC: Agência Nacional de Aviação Civil FGV=
Fundação Getúlio Vargas. 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, pesquisador e Claudia Butuhy analista e Coordenadora; VISÃO AD-RH: Sandra Ferrapontoff LemosMestre em Turismo e Hotelaria, revisão, editoração e distribuição.
Esta é uma edição resumida. A edição completa é exclusiva aos hotéis participantes do sistema. Mais
informações (54) 3286-5118.
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