Raio X da Hotelaria analisa desempenho de maio
A Visão-Agência de Desenvolvimento divulga análise de desempenho da ocupação
hoteleira de Gramado em maio. Os resultados são do Banco de Dados Hoteleiros ,
desenvolvido pela parceria GramadoSite/VISÃO.
Base dos dados
As informações para a análise estão baseadas em 869 unidades habitacionais na
categoria “hotéis” em 13 estabelecimentos de Gramado.
Para este relatório, foram excluídos os dados relativos à categoria “pousadas”, em
razão do número destes participantes ainda não ser representativo do segmento. De
qualquer forma, com uma amostra de aproximadamente 17% dos leitos da cidade, os
dados são representativos do desempenho hoteleiro no município.
Comparativo de ocupação do mês 2007/2008
2007
Maio (%) 35

2008
54

Variação
54

A tabela acima mostra a variação percentual de ocupação, com aumento de 54% sobre
maio do ano passado. A excepcional taxa de 2008 superou os 52% de ocupação de
janeiro, tipicamente alto em razão do Natal Luz.
Comparativo da evolução de ocupação acumulada no ano
Maio (%)

2007
36

2008
40

Variação
11,11

A tabela demonstra que o bom desempenho acumulado no ano até maio já garantiu ao
parque hoteleiro patamares de média/ano que em 2007 se apresentaria apenas em
julho. Muito embora os resultados de ocupação ainda sejam baixos para uma média
anual, maio deste ano garantiu acréscimo de 3 pontos percentuais ao acumulado,
enquanto no ano passado maio havia contribuído com apenas 1 ponto percentual.
Depoimento sobre o Banco de Dados
“ Fiquei surpreso quando soube dos resultados alcançados pelo Banco de Dados pois
os valores de um ano para o outro refletiram a mesma variação do movimento do meu
negócio que é agência de viagens. Por isso acredito que já podemos considerar que o
Banco de Dados reflete o desempenho turístico como um todo.“ Cláudio Souza,
Executivo da Terra Turismo e presidente da AAGETUR ( Associação das Agências de
Turismo de Canela e Gramado)
Fonte: GramadoSite.com e Visão-Agência de Desenvolvimento da Região das Hortênsias
www.visao.org.br
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