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1

INTRODUÇÃO

É fato, que, durante considerável período, os investimentos em hotelaria no
Brasil, mais especificamente em São Paulo, atendiam, e em certos casos, superavam, as
expectativas e os anseios do investidor avesso a riscos. Devido a própria natureza de
empreendimentos dessa tipologia, base imobiliária, a alta estabilidade no nível de
geração de recursos, durante a operação, para remunerar os investimentos praticados,
proporcionava um nível de conforto bastante elevado para o investidor.

Entretanto, nos últimos anos, com o exacerbado incremento na oferta de flats,
principalmente após os empreendedores identificarem que seu público era de fato o
investidor, sem a preocupação, então, com a operação do produto lançado, extirpando
assim o risco da operação, se observa que o mercado de hotelaria em São Paulo sofre
impacto significativo, comprometendo a rentabilidade dos investimentos no setor.

Atualmente São Paulo enfrenta seu primeiro descolamento verdadeiramente
destrutivo entre a oferta e a demanda no setor, provavelmente o resultado deste quadro
será o desaparecimento de alguns empreendedores que, por falta de investimentos
adequados em gerenciamento, ou por conduzi-los de forma bastante arcaica, os inibe de
atributo fundamental para o sucesso, o da inovação, que lhes proporcionaria um
diferencial competitivo sobre os demais.
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Diante desse panorama, o presente estudo tem como objetivo final expor, e
quando pertinente discutir, a origem, evolução e as perspectivas de comportamento do
setor hoteleiro de São Paulo.

Para atender a esses objetivos, destacam-se neste trabalho 4 grandes blocos,
com diferentes funções.

O primeiro é composto pelo capítulo 2, onde se pretende expor a origem e a
evolução da hospedagem. O tema é abordado desde o Mundo Antigo, passando pelo
Império Romano chegando à época do descobrimento do Brasil. Procura, ainda, falar do
que é o mercado hoteleiro e suas características.

Um segundo bloco, capítulo 3, mostra a evolução da hotelaria em São Paulo
em três diferentes fases. Inicia com a evolução até o início do século XX, seguindo pela
história, cita os fatores que marcaram as décadas seguintes até o ano de 1980.
Finalizando o capítulo com a apresentação do panorama atual da oferta

Um terceiro grande bloco trata do mercado de hospedagem comercial
transeunte de São Paulo. Visa descrever a estrutura da oferta e da demanda, assim como
outros fatores específicos deste segmento, dentre os quais podemos destacar: [i] –
indicadores específicos do ramo; [ii] – composição da receita e os fatores que provocam
a sua quebra; e [iii] – o fenômeno flat e o descolamento do risco de empreender, este
fator importante na quebra de desempenho dos empreendimentos hoteleiros.
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No quarto bloco, capítulo 5, se pretende formular uma síntese do setor
hoteleiro em São Paulo. Essa revisão busca resumir o comportamento nos últimos anos,
assim como o comportamento atual, proporcionando assim um arcabouço quanto à
estrutura do setor, permitindo então, expor as perspectivas de comportamento para o
segmento de hotelaria.

O último bloco, o quinto, trata das considerações finais, sendo a síntese da
importância deste estudo.

Vale ressaltar, que para manter-se fiel aos significados de diversos termos de
língua estrangeira, foram usados em sua língua de origem, já que algumas palavras
quando traduzidas para o português perdem sua essência fundamental.
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2

ORIGEM E EXPANSÃO DA HOTELARIA

Neste capítulo, o objetivo é apresentar a evolução da hotelaria desde o mundo
antigo, expor suas diferentes denominações ao longo do tempo e os fatos que marcaram
essa evolução, assim como fazer uma breve descrição do que é o negócio hoteleiro.

Primeiramente é abordado o tema da hospitalidade como origem da hotelaria
mundial expondo as diversas denominações para locais destinados ao acolhimento de
transeuntes e estrangeiros desde o Mundo Antigo, passando pelo Império Romano, e,
finalmente chegando à época do descobrimento do Brasil.

Descreve ainda sua evolução através dos tempos, mostrando as diferentes
formas de hospitalidade e as pessoas que se utilizavam dessas estalagens. Cita, também,
marcos históricos e decretos que influenciaram de maneira significativa no seu
desenvolvimento e nas suas transformações.

Fala de um tema relevante, característico de empreendimentos dessa natureza,
base imobiliária, que é a alta rigidez dos empreendimentos. Por fim, trata o tema do
negócio hoteleiro e suas peculiaridades tais como: [i] – contratos de gerenciamento; [ii]
– equação econômica; [iii] – atributos de localização; e [iv] – pericibilidade do produto.
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2.1

A hospitalidade como origem da hotelaria mundial

Se retrocedermos da Idade Contemporânea para a Idade Moderna, e pelo
Medieval chegarmos ao Mundo Antigo, no término da viagem, encontraremos a
hospitalidade entre as virtudes essenciais do Homem. Quem a possuía, pouco importava
a posição social, insistia em exerce-la com a liberalidade permitida pelos seus recursos.

BOUHDIB (1981) apud SENAC (1987) afirma que “segundo o conceito
tradicional das relações entre as pessoas, o código da hospitalidade é sagrado. Beber da
mesma água e comer do mesmo sal cria um vínculo místico e a hospitalidade é uma
comunhão que cria laços duradouros”.

A hospitalidade, onde quer que se enraizasse sob proteção e exigência divinas,
contribuiu de maneira decisiva para o aperfeiçoamento ético da humanidade, a ponto de
se considerar como início da civilização o impreciso momento em que, sobre a
desconfiança e o ódio ao estrangeiro, prevalecia o dever da hospitalidade.

O início da hospitalidade entre duas linhagens, da mesma forma que todos os
atos da vida romana, obedecia um ritual conduzido sob a invocação dos deuses
tutelares. No império romano, pontificava Hospitalis Júpiter, o Deus dos hóspedes e
viajantes.

5
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Na porta de uma das casas, um singelo aperto de mão selava a partilha da
tessera hospitalis, peça metálica dividida no ato, guardando cada família uma dessas
metades, transmitida de geração em geração, como penhor do pacto convencionado.
Quando necessário, usavam-na os amigos, merecedores de idêntico tratamento
dispensado ao dono da “senha”.

O acolhimento aos hóspedes não se limitava às usuais expansões de alegria.
Antes do banho, troca de roupa e banquete, habitualmente oferecidos ao recém chegado,
o hospedeiro lhe apresentava pão, vinho e sal. O mesmo sal considerado entre os povos
do Oriente Médio, desde tempos longínquos, símbolo de hospitalidade, merecedora da
mesma veneração tributada por gregos e romanos. “Devido às suas qualidades de
purificação, conservação e assepsia, o sal tornou-se emblema de fidelidade e amizade
entre nações do Oriente. Ter comido do seu sal e assim compartilhado da hospitalidade
era, e ainda é, considerado pelos árabes como sinal ou penhor de eterna amizade”.1

Em nenhuma outra região do mundo o culto à hospitalidade superou o do
Oriente Médio, pois, abria àqueles a quem a solicitavam, invejável oportunidade de
cumprir imposição moral prescrito nos livros sagrados. Apesar da vida nômade de
muitos povos, sempre havia uma tenda pronta a receber o estranho, sem que lhe
perguntassem sequer o nome.

1

HALL (1898) apud SENAC (1987).
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VITERBO (1965) apud SENAC (1987) assinala que na Europa, por volta do
século V, a hospitalidade, entendida como virtude exercida por particulares, já sentira os
efeitos dos tempos, e aos poucos perdera grande parte do respeito generalizado de
outrora. Mesmo as formas de hospedagem criadas para acolhimento pago dos que não
tinham amigos e parentes em lugares estranhos entraram em recesso, para só
renascerem quando novas necessidades sociais as exigiram.

A hospitalidade, então, revestiu-se de diferentes formas de hospedagem, em
resposta às mudanças ocorridas no seio da vida social. Através dos anos e dos séculos,
inúmeros fatores deram-lhe feições diversas, e entre eles salientam-se as alternativas da
expansão do trânsito de pessoas, ao se deslocarem movidas pelos mais diferentes
propósitos: [i] - o peregrino rumo aos lugares santos; [ii] - o mercador transportando
riquezas e idéias; [iii] - o senhor percorrendo seus domínios; [iv] - o viajante e o
explorador em busca de horizontes novos, terras perdidas ou costumes exóticos; cada
qual conduzia consigo necessidades inspiradoras de outras formas, além daquelas,
primitivas e patriarcais, em que a hospitalidade se exercitara.
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Neste sentido, registram-se várias linhas fundamentais de desenvolvimento,
caracterizadas pela natureza dos meios de hospedagem utilizados2. Por vezes, vale dizer,
pouco restava de virtude e muito revelava de interesse.

A hospitalidade se tornou comercial, na medida em que pressupunha
pagamento em retribuição aos serviços prestados. Posicionou-se, assim, como atividade
profissional, e quem a exercia se esforçava, com maior ou menor sucesso, em dispensar
acolhida semelhante àquela que o dever impunha. Por outro lado, havia o problema dos
transeuntes sem recursos. Afirma ainda VITERBO (1965), não ser fácil achar-se
mosteiro de um ou outro sexo que não tivesse junto a si uma casa destinada a acolher
pobres, doentes e peregrinos em suas viagens, a partir da época em que o sentimento de
hospitalidade esmoreceu, em razão de acontecimentos históricos. Tal forma religiosa se
expandiu a partir do fluxo de peregrinos para a Terra Santa e contou com o apoio de reis
e senhores de terra, em seus domínios, provendo recursos para a criação de
estabelecimentos com igual propósito.

A estratificação das relações senhoriais determinou o surgimento de outro
gênero de hospitalidade, a compulsória, exemplificada em Portugal, pelos direitos de
albergagem e de albergaria, germes da aposentadoria passiva, segundo
2

os quais o

A hospitalidade, sob qualquer de suas formas, compreende essencialmente a prestação, gratuita ou não,
de serviços obtidos normalmente por uma pessoa em seu próprio lar, mas que por não possuí-lo, ou por
estar dele ausente temporariamente, não os têm à disposição. Basicamente, abrange leito e/ou
alimentação. Quando a hospitalidade proporciona acomodação para repouso ou deleite, caracteriza-se a
hospedagem, acompanhada ou não de refeições. Se apenas estas são fornecidas, existirá hospitalidade,
porém não hospedagem.
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vassalo e o enfiteuta obrigavam-se a sustentar o senhor e a comitiva quando
atravessavam suas terras, e o pároco a acolher o padroeiro da Igreja. ADAM SMITH
(1982) apud SENAC (1987), destaca o tipo de hospitalidade que denomina rústica,
prevalecente em países que “não têm nem comércio externo, nem nenhuma das
manufaturas mais finas”, quando então um “grande proprietário, nada tendo pelo que
possa trocar a maior parte do produto de suas terras, que supere a manutenção de seus
lavradores, consome tudo na hospitalidade rústica, doméstica. Se o excesso da produção
é suficiente para manter cem ou mil homens, ele só poderá usá-la mantendo esses cem
ou mil homens”, assegurando, ainda: “antes da expansão do comércio e manufatura na
Europa, a hospitalidade dos grandes e dos ricos, do soberano ao menor dos barões,
exercia tudo o que na atualidade, 1767, podemos facilmente imaginar”.

Por fim, a hospitalidade familiar, sempre gratuita, sofre, mas resiste aos efeitos
de um longo e contínuo processo de massificação da sociedade e da agitação da vida
urbana, acelerado nos tempos modernos. Até mesmo na Roma da tessera hospitalis,
dizia-se, na sabedoria dos provérbios, que “hospes et piscis tertio quoque die odiosus
est”, provérbio recolhido depois, com pequenas variações à língua portuguesa: “hóspede
e peixe no terceiro dia cheiram mal”.
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2.1.1 A hospitalidade através dos tempos

No intuito de especificar os principais meios em que a hospitalidade nãofamiliar se desdobrou no passado, e dos quais descendem os atualmente conhecidos,
afigura-se adequado limitar o ponto de partida à civilização romana, nossa remota
origem. E por estes caminhos chegaram à península ibérica, de onde mais de perto
procedemos, para depois receber a contribuição dos povos ali radicados ao longo do
tempo. Apesar da ênfase dada a Roma, é lícito se afirmar que em todas as regiões
conquistadas, e não apenas na Hispânia e Lusitânia, ocorreu a incorporação de usos e de
costumes “bárbaros” de hospitalidade, como sugere, por exemplo, a etimologia de
albergue: segundo uns, do gótico haribergen (hospedar); de acordo com outros, do
árabe berge. Nota-se a semelhança entre os dois étimos, denotando provável origem
comum.

Segundo RICH (1883) apud SENAC (1987), usavam os romanos a palavra
hospitium para designar o local em que as pessoas, durante as viagens, poderiam
conseguir, em caráter temporário, instalações para se alimentar e repousar. O uso do
termo era genérico, aplicando-se tanto no caso da hospitalidade comercial, quanto ao da
familiar, respectivamente, paga e gratuita. Hospitale, hospitalicum, por sua vez,
designavam a hospedaria, a casa para hóspedes (hospes, hospitus). COULANGES3, em
1948, observa que já no século V d.C. a palavra hospitium ganhara outro sentido: o da
obrigação legal de habitantes das províncias acolherem, por uma noite, tanto o
3

Apud SENAC (1987).
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imperador e seu séqüito, como funcionários, governadores em viagem, e mesmo
soldados rumo às suas guarnições.

Hoje, ainda possuímos, em português, palavras diretamente derivadas daqueles
termos latinos: hospício e hospital. CUNHA (1983) apud SENAC (1987), anota a
presença do vocabulário “hospício”, no sentido de “hospedaria”, “albergue”, pela
primeira vez, no século XIV, enquanto que “hospital” remonta ao século anterior. Tais
palavras, como é notório, perderam o significado arcaico, prevalecendo o sentido de
instituições para tratamento de enfermos, restringindo-se “hospício”, ainda mais, para as
que se destinam a doentes mentais.

As casas de hospedagem dos romanos, em seus aspectos materiais e funcionais,
refletiam quer particularidades inerentes à hospitalidade tradicional, quer necessidades e
condições sociais dos que viajavam. O hábito de procurar pousada em casas amigas
restringia o desenvolvimento dos “hospícios” pagos. As autoridades públicas por seu
turno, ofereciam determinado tipo de hospitalidade. Os que, por manterem relações de
amizade com pessoas de outras cidades, e dispunham de hospitalidade familiar,
pertenciam a um estrato social superior. Por isso, apenas pessoas de menores recursos e
menos exigentes na qualidade dos serviços recebidos precisavam de hospedagem e/ou
refeições prestadas profissionalmente. Em conseqüência, nas cauponae, como então se
denominavam as primitivas hospedarias romanas, a clientela se apresentava bastante
heterogênea, de hábitos rudes, e de moral duvidosa. HAGEN (1973) apud SENAC
(1987) observa que uma caupona de Pompéia, obscenamente decorada, só deveria ser
11
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freqüentada por “condutores de gado, vaqueiros, prostitutas e bêbados”. Poderia,
entretanto, aquela caupona pompeiana tratar-se somente de alguma ganea, albergue da
mais baixa espécie, recipiente de todos os vícios. Além da caupona existia o
diversorium, hospitalidade de melhor apuro no tratamento, em geral afastada das
estradas.

Com o uso do cavalo, para transporte de pessoas, determinou-se o
aparecimento de um tipo de hospedagem que, nas vias romanas ou nas estradas de
cidades, oferecia, ao mesmo tempo, acomodações para o viajante e tratamento para a
montaria. Chamava-se stabulum, e decerto reunia melhores condições de conforto, visto
que era procurado por pessoas de recursos, ou, por qualquer motivo, sem hospedagem
em residências de amigos ou de parentes. Na verdade, o uso de tal meio de transporte,
não acessível à grande massa da população, selecionava o acesso ao stabulum.

Nas estradas do Império, dois tipos de casa coexistiam. As mutationes,
erguidas nas grandes vias, mantidas pelo Estado e destinada, principalmente, à troca de
animais em caminho e repouso do viajante. As mansiones, que se destinavam, em sua
origem, a abrigar tropas militares em marcha, e depois, todos os viajantes, que nelas
encontravam acomodações e descanso para as montarias. Além destes estabelecimentos,
as estradas contavam com locais apropriados para fornecer alimentos e bebidas, eram as
tabernae, nas quais os donos de propriedades rurais vendiam produtos de suas terras.
Tinham também as popinae, que forneciam comidas e bebidas; as oenopoliai, que

12
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somente vendiam bebidas alcoólicas, e, nas thermopolia, as bebidas eram servidas
quentes.

Erguidas nas estradas, as mansiones e mutationes, e mesmo as tabernae, de
reputação desprezível, desempenharam papel significativo na expansão do Império,
facilitando contatos entre regiões distantes, através de paradas inóspitas; permitindo a
ocupação territorial; estimulando a vida econômica com o acesso mais seguro de
produtores e comerciantes aos mercados e feiras; abrindo caminho, enfim, ao gênio e à
consolidação do poder militar romano. Sem elas, as jornadas pelas estradas poderiam
ser consideradas como menos viáveis.

Verifica-se então, que a maioria das hospedagens, paga ou gratuita, foi sendo
erguida ao longo dos rios e margeando estradas, percebendo assim, a necessidade de se
erguer as diferentes formas de hospedagem em locais de intenso tráfego, facilitando a
tarefa dos viajantes em encontrar abrigo, ou, alimentação, nas longas e cansativas
viagens.

Deve-se frisar que, em torno destas primitivas hospedarias e tabernas
estabelecia-se, repetidas vezes, segundo HAGEN (1973) apud SENAC (1987), um
núcleo de edifícios que “se transformava, primeiro em casario, que mais tarde se
convertia em aldeia, e posteriormente, em cidade”. Só na Germânia, HAGEN apresenta
que Rottweil, Wurzburg, Heildelberg, Salzburg, Mannhein, Stuttgart, Rheinezaberg,
entre outras cidades, nasceram das mansiones e tabernae romanas.
13
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Todavia, esta rede de abrigos marginais às estradas sofreu, nos séculos
seguintes, lento mas acentuado processo de deterioração, que levou quase ao
desaparecimento. PIRENNE (1964) apud SENAC (1987) atribui as transformações
sociais predecessoras da Idade Média à paralisação do comércio por força das invasões
muçulmanas. A vida urbana perdeu, então, seu significado. A sociedade tornou-se
essencialmente rural, quando o “intercâmbio e a circulação dos países se restringiram ao
grau mais baixo que poderiam alcançar”. O trânsito nas estradas se reduziu ao comércio
de bens estritamente essenciais à vida, o que não seria suficiente para manter à margem
delas sucessivos estabelecimentos para acomodar transeuntes. Exatamente na época
considerada por PIRENNE como de acentuada regressão comercial, Carlos Magno, em
802, decretou que ninguém ousasse, rico ou pobre, negar hospitalidade aos estrangeiros.

Mas a eterna e polimorfa hospitalidade, sem eliminar as antigas, criou, com o
tempo, novas maneiras para ocupar os vazios deixados, e com isto atender às
necessidades impostas pelos caminhos da História. O vácuo acentuou-se quando o
renascimento do comércio, concomitantemente com as levas de cruzados e de
peregrinos rumo à Terra Santa, deu fisionomia a toda uma época da Humanidade. Então
se tornou crescente a participação de ordens religiosas na tarefa de proporcionar
hospitalidade àqueles peregrinos, aos pobres e aos enfermos.

A título de marco cronológico deste ressurgimento, deve guardar-se o ano de
1048, ano em que comerciantes de Amalfi (Itália) solicitaram a Romansor, Califa do
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Egito, permissão para fundar, em Jerusalém, um mosteiro católico. Concretizada a
iniciativa, sob invocação de Santa Maria Latina, o cenáculo foi entregue aos cuidados
dos monges beneditinos, que instalaram, em anexo, um “hospital”, destinado a abrigar
quem recorria aos Lugares Santos. Foi a origem da importante e histórica Ordem dos
Hospitaleiros de São João de Jerusalém, cujos membros alternavam funções de
cavaleiros militares, defensores da Cristandade contra os infiéis, com as de
hospitaleiros. Posteriormente, não só a expansão desta Ordem, como a criação de muitas
outras, com objetivos idênticos, disseminaram pela Europa estabelecimentos similares.

Em Portugal, os "hospitais" floresceram a partir do século XI. Suas atividades
gozaram da proteção de reis e senhores, generosos doadores de recursos para fundação e
manutenção de "albergarias", nome que também tiveram. Segundo VITERBO, "não só
nos mosteiros as albergarias se multiplicaram", mas ainda "por quaisquer outros lugares
e, principalmente, nas terras de algum nome e junto das estradas, ainda as mais ermas e
desabridas”.

Sintetizando a história destas instituições, em terras lusitanas, desde o
momento em que, no ano de 1097, D. Teresa e o Conde D. Henrique proveram recursos
para a fundação destas casas de hospitalidade, diz Mário Fiuza4: "As albergarias eram
destinadas a peregrinos, e, até fins do século XV, foram muito numerosas e
acumulavam, muitas vezes, as funções de estalagem e de hospital. A rainha D. Teresa
fundou as primeiras em Mesão Frio e Lamego. D. Mafalda e Santa Isabel teriam
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fundado ainda, em 1120, uma importantíssima albergaria num ponto por onde passavam
as estradas de Lisboa ao Porto e de Aveiro a Viseu e que, mais tarde, passou a chamarse Albergaria-a-Velha". E acrescenta mais que Paio Dalgado fundou uma casa para o
mesmo fim no Poço de Borratém, ao passo que peregrinos ingleses, de passagem pelo
Reino, instalaram albergarias em Lisboa e Cacilhas. Ordens Religiosas e Concelhos
Municipais, as mantinham nas cidades de Alcobaça, Lisboa, Santarém, entre muitas
outras.

RUSSELL-WOOD (1981) apud SENAC (1987), ao estudar os primórdios da
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, cujo estatuto de 1516 prescrevia a obrigação
corporal de "abrigar os viajantes e os pobres", assinala como fonte da filantropia
portuguesa as "albergarias ou hospedarias situadas na rota dos peregrinos já no século
XI", a maioria localizada à beira das antigas estradas romanas, "fundadas pela Coroa, ou
nos mosteiros, ou simplesmente por indivíduos em busca de ganhos comerciais". De
todos os tamanhos, ofereciam assistência variada, incluindo tratamento médico, origem
do nome hospital que se lhes dava. Algumas, grandes e famosas, como a Albergaria dos
Mirléus (Coimbra), e a de Roncamador (Porto), outras, pequenas e isoladas, na Beira
Alta e no Alto Douro guiando os peregrinos através de caminhos e montanhas ao som
dos sinos de seus campanários. Ao lado destas albergarias, comunidades religiosas
ofereciam acomodações para os membros da mesma ordem, quando em viagem. Neste
caso, ganhavam o nome de "hospício".

4

Apud VITERBO 1965.
16

O SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO: ORIGEM, PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS DE COMPORTAMENTO

Mais uma vez, pode-se notar o imprescindível desenvolvimento das
hospedarias em locais de intensas movimentações de transeuntes, ao longo de estradas,
embora inseguras, ou no alto das montanhas. Torna-se então relevante afirmar, que os
locais para acolher pessoas que necessitam deste tipo de serviço, devem ser planejados e
instalados em pontos estratégicos, proporcionando assim conforto e acessibilidade aos
que deste serviço necessitem.

O desenvolvimento da hospitalidade prestada por ordens religiosas em
albergarias destinadas, como se viu, a peregrinos, pobres e doentes, levantou duas sortes
de problemas. Primeiro, como hospedar pessoas de prol quando se deslocavam:
fidalgos, altos funcionários, até mesmo o soberano; segundo, tornou-se evidente a
inconveniência de reunir debaixo do mesmo teto pessoas sãs e doentes. No último caso,
ocorreu a separação inevitável entre os "hospitais", entendidos em seu aspecto
nosocomial,e as "albergarias", com funções de abrigos para pobres.

A hospitalidade compulsória, que o caráter de virtude não lhe engrandecia, pela
obrigatoriedade imposta, constituía reconhecido transtorno para os moradores dos locais
por onde passavam os titulares do direito de albergaria, pois, além de ceder suas casas
eram compelidos a fornecer alimentação, roupa de cama e mesa, enfim todos os
serviços domésticos. Mas não se limitava a tanto a opressão. BARROS (1885) apud
SENAC (1987) diz que "a aposentadoria passiva não só era em si mesma um encargo
pesado para as povoações, mas dava lugar a violências e roubos que as mais das vezes
havia de ficar sem punição, conforme a qualidade dos seus autores e a importância da
17
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terra". Regulamentações tentaram coibir os abusos, mas a forma de aliviar o povo do
ônus fixou-se na instituição de incentivos para a abertura de "estalagens" ou "estáus”.
BARROS, nota, com propriedade, que a existência de estalagens particulares ou
públicas representa prova de desenvolvimento das relações entre os homens e de
progresso da civilização, e cita várias medidas adotadas, a partir de 1269, pelos
soberanos para promover a difusão delas, atendendo a solicitações das Cortes Gerais e
requerimentos de Concelhos. Procurava-se disciplinar a qualidade dos serviços
prestados, taxar os preços e definir responsabilidades de hóspedes e hospedeiros, em
troca da outorga de regalias. Na verdade, "quer esses albergues fossem estabelecidos
por iniciativa particular, quer tivessem sido fundados pelo Concelho, os privilégios
especiais parece que continuaram a ser, por todo o século XV, a condição, senão
essencial, pelo menos uma das que se reputavam mais convenientes para que os
estabelecimentos pudessem prosperar", ainda que no século anterior já existissem com
certa abundância.

O período de cerca de dois séculos examinado por BARROS foi, sem dúvida,
decisivo para consolidar os futuros rumos da hospitalidade em Portugal, tanto assim que
no fim dos quatrocentos "não havia falta de estalagens mantidas por particulares".
Assim, no momento da arremetida de Portugal para a Era dos Descobrimentos, quando
o Brasil ingressaria no Mundo novamente conhecido, já estavam caracterizadas as
principais formas de hospitalidade que partiram dos romanos, difundiram-se pelo
Império através de suas estradas e sofreram vícios de seculares transformações sociais.
O futuro traria, sobretudo, diferenciações entre elas, em termos de natureza e qualidade
18
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dos serviços prestados, possibilitando o atendimento de clientela mais ampla, de
variáveis recursos, e que, por isso, exigia grau de refinamento e de custos também
díspares.

A hospitalidade portuguesa, como virtude, deixou no Brasil suas marcas desde
os tempos coloniais, manifestadas no acolhimento proporcionado pelos moradores aos
viajantes que porventura passassem pelas cidades ou suas residências. Todavia, as
formas comerciais em que ela se exprimiu, demoraram a consolidar-se. Para tanto foi
inegável a cópia de usos e costumes trazidos por imigrantes ingleses e franceses, depois
da Abertura dos Portos, e da expansão econômica que dela resultou. Inglaterra e França
possuíam significativa tradição na prestação da hospitalidade. FRANKLIN (1906)
APUD senac (1987) assinala que no primeiro destes países, os primeiros hotéis datam
do século XIV, fornecendo alojamento e alimentação. Antes, só existiam
estabelecimentos que vendiam bebidas. Por outro lado, na França, no século XIII, a
prestação de serviços de hospitalidade era atividade regulamentada pelas autoridades
públicas, ao menos na cidade de Paris, sendo, portanto, profissão devidamente
estruturada, consolidada e florescente. Em 1292, por exemplo, já se cobravam tributos
dos hospedeiros, registrados em número de 24, naquela cidade; em 1404, deviam
comunicar ao preboste o nome de seus hóspedes; em 1577, ninguém poderia abrir casa
de hospedagem, taverna ou cabaré, sem prévia autorização real. FRANKLIN esclarece
mais que os vendedores de bebidas ou alimentos poderiam manter hotéis (hostels) ou
quartos mobiliados. Contando com longa tradição no setor, Portugal, Inglaterra e
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França, foram, assim, as origens imediatas do desenvolvimento da hospitalidade
comercial no Brasil, em suas diversas formas.

2.2

O negócio hoteleiro

Até a primeira metade do século passado o negócio da hotelaria propriamente
dita5 – embora oferecendo instalações luxuosas e serviços de alta qualidade – ainda se
revestia, do ponto de vista do negócio, de um acentuado grau de diletantismo. Os hotéis
eram construídos com recursos próprios e operados pelos proprietários, como se fossem
grandes residências ou palácios – o que de fato eram. Gerentes, mordomos, governantas
e chefs de cuisine reportavam-se ao proprietário tal e qual o faziam nas grandes mansões
do velho mundo.

Os empreendimentos hoteleiros eram vistos por seus proprietários sob uma
perspectiva de rentabilidade meramente operacional. Não havia, em absoluto, uma visão
de retorno sobre um investimento. O empreendimento era simplesmente entendido
como um monumento perene cuja própria existência – seu valor como um bem de raiz
em permanente processo de valorização – era a justificativa e o retorno do investimento.
Era comum, por exemplo, um proprietário possuir dois hotéis: um localizado na Cotê
d’Azur e outro nos Alpes; ao término de cada temporada de verão o hotel de praia era
simplesmente fechado e toda a equipe se mudava – com seus equipamentos e materiais
5

Entenda-se hotéis de maior porte e que oferecessem serviços completos. Não incluímos estalagens e
Inns neste conceito de” negócio da hotelaria”, na medida em que estes eram operados na informalidade.
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operacionais6 – para o hotel das montanhas, onde então se preparavam para a temporada
de inverno. Convenientemente, a clientela era exatamente a mesma nos dois hotéis: uma
seleção da elite européia que ora passava a temporada de praia, ora a de esqui. De certa
forma, poderia se dizer que o proprietário meramente recebia seus amigos nos hotéis – o
pagamento que estes efetuavam pelos serviços podia ser visto como apenas incidental.

Duas circunstâncias conjunturais distintas e não relacionadas contribuíram de
forma determinante para mudar permanentemente este quadro: a Lei Seca nos EUA e a
Segunda Guerra Mundial. Até a decretação da Lei Seca, em janeiro de 1920, restaurante
de hotel era freqüentado quase que exclusivamente por hóspedes e a operação do setor
de alimentos e bebidas dos hotéis era considerada um mal necessário, um serviço que os
hóspedes exigiam mas que em nada contribuía para o resultado do negócio. Durante os
quase catorze anos de Lei Seca os hoteleiros tiveram uma surpresa muito desagradável:
descobriram que aquele setor podia absorver uma parte significativa da rentabilidade
gerada pelos apartamentos. Até a Lei Seca, a margem bruta auferida na venda de vinhos
e outras bebidas – que habitualmente era várias vezes o custo das bebidas – mascarava o
significativo prejuízo gerado pela parte de alimentos. Com a proibição do comércio de
bebidas, aquele prejuízo veio à tona. A conseqüente necessidade de entender, de fato, os
fundamentos do negócio de alimentos e bebidas, marcou o início da profissionalização
do setor. Data daquela época o advento dos sistemas de controle de alimentos e bebidas,
6

No início do século, lavadores de panelas – função vital na cozinha de então – transportavam consigo,
de um hotel para o outro, um grande recipiente com sua solução secreta para emulsão das panelas. Esta
solução – provavelmente uma mistura com alta concentração de bases e detergentes caseiros – era o trade
secret daquele profissional, que lhe permitia exceler na arte de lavagem das panelas de forma rápida e
eficiente.
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e também a fundação dos grandes escritórios7 de consultoria e auditoria especializados
em hotelaria. A partir desta introdução forçada aos princípios de controle e gerencia de
negócios, a hotelaria foi gradualmente adotando estes conceitos em toda sua estrutura
operacional.

A outra circunstância que fortemente influenciou a natureza do negócio hotel, a
Segunda Guerra Mundial, foi determinante por outro vetor: ao deslocar contingentes
massivos de militares e civis envolvidos com o esforço da guerra, abriu-lhes uma janela
para um novo mundo, o das viagens e do turismo. Após conhecerem o mundo, por conta
dos orçamentos militares, indivíduos que jamais haviam – e seguramente não haveriam
de, não fosse pela guerra – saído de suas cidades natais, o conflito mundial inoculou-os
com a febre das viagens a lazer. Evidentemente outros fatores também influíram, de
forma complementar, na massificação do turismo na segunda metade no século vinte: a
substituição do navio pelo avião no transporte de passageiros em longas distâncias, a
popularização do automóvel como meio de transporte individual, o aumento da renda
familiar nos EUA e na Europa, incremento da atividade econômica local e global e uma
forte expansão internacional de grandes empresas americanas e européias.

7

Escritórios como a PKF - Panell, Kerr & Foster, a LKH&H - Loventhal, Krekstein, Horwath & Horwath
e outros que, durante sete décadas foram o pilar de credibilidade da indústria hoteleira e sua referência
internacional para desenvolvimento de sistemas de controle e normatização administrativa do setor.
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2.2.1 Contratos de gerenciamento hoteleiro

Com esta alavancada do pós guerra, a hotelaria transformou-se definitivamente
em um negócio. Grandes empreendimentos hoteleiros surgiram em todas as grandes
cidades do mundo, implantados em sua maioria, por empreendedors que não eram do
ramo de hotelaria. Enquanto no início muitos destes empreendedors procuraram operar
por conta própria seus empreendimentos, a maioria logo se deu conta de que não era um
ramo fácil – que a operação de um grande hotel exigia conhecimento, sistemas, métodos
e, principalmente, uma marca e um canal de distribuição8 que lhe assegure a ocupação.
A partir de então surgiram os primeiros contratos de gerenciamento. O fato de, à época,
o número de empreendedors procurando quem gerenciasse seus hotéis excedia muitas
vezes o de operadores capazes e interessados no negócio – o primeiro foi a Hilton
International, em 1948 – explica a natureza leonina dos contratos de gerenciamento.
Estes contratos são conhecidos por sua intransigência e unilateralidade, favorecendo, às
vezes de forma literalmente constrangedora, o operador. Nos últimos anos este viés já
começa a reverter-se, com as negociações – agora com a pressão a favor dos
empreendedors, que estão em franca minoria em relação ao número de operadores
constantemente em busca de novas oportunidades de gerenciamento – resultando em
concessões cada vez mais importantes por parte dos operadores.

8

Por canal de distribuição entende-se o conjunto de: [i] processos e sistemas de reservas, [ii] assinatura e
link com um ou mais GDS (global distribution system) que dá acesso a agentes de viagem, linhas aéreas e
demais players do mercado de viagens e turismo, [iii] presença na Internet e [iv] promoção e publicidade.
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A remuneração paga ao operador pelo proprietário do hotel – exclusivamente
pelo serviço de operação do empreendimento – pode assumir diversas formas. A mais
usual é um conjunto de honorários (fees) assim composto:
♦ Uma porcentagem sobre a receita líquida9 do empreendimento, chamada
taxa básica (basic fee); entende-se que esta parte remunera os custos fixos
da estrutura central do operador; tipicamente esta taxa é ao redor de 5%; é
ainda comum que esta taxa seja subdividida em duas: uma royalty fee de
1,0 a 1,5% e uma taxa básica de 3,5 a 4,0% (motivado por considerações
fiscais e/ou jurídicas);
♦ Uma porcentagem sobre o chamado GOP10 (já deduzida a taxa básica
acima), conhecida como taxa de incentivo (incentive fee), no sentido de
que seja um incentivo para a operadora gerar um bom GOP; tipicamente
esta taxa é ao redor de 10% – quando a taxa básica é menor que os 5%,
esta taxa de incentivo tende a ser maior (entende-se este deslocamento da
taxa como sendo um movimento do operador para uma posição de maior
participação no risco do negócio e é sempre valorizado pelo proprietário);
♦ Uma porcentagem sobre a receita total líquida – ou apenas sobre a receita
líquida de hospedagem, conforme o caso – a título de taxa de marketing;
entende-se esta como sendo o reembolso de uma parte ideal (proporcional
ao número de apartamentos do hotel) da despesa incorrida pela cadeia com
marketing corporativo da marca (não inclui os custos de marketing, vendas
e promoção local de cada hotel); tipicamente esta taxa varia de 1,5 a 2,0%;
♦ Reembolso de despesas incorridas pelos escritórios central e regionais da
cadeia em atividades de interesse direto do hotel (inclusive, conforme seja
aplicável, remuneração dos executivos envolvidos).

9

Entende-se por receita total líquida o conjunto das receitas geradas no hotel (hospedagem, alimentos,
bebidas, telefone, lavanderia, aluguéis e outras) deduzidos os impostos diretos aplicáveis (ISS, ICMS,
Finsocial, PIS, Cofins etc.).
10
O GOP (Gross Operating Profit) é essencialmente o RODi acrescido do Fundo para Reposição de
Ativos e dos custos da propriedade (IPTU e seguros sobre a edificação e seu conteúdo). O termo não é
mais utilizado formalmente em Inglês – por não ser de fato nem Gross, nem Profit. Foi substituído, em
meados da década de 90, por IBFC (Income Before Fixed Charges) e – mais recentemente – por IBITIDA
(Income Before Income Tax, Interest, Depreciation and Amortization). No ramo hoteleiro, entretanto,
GOP continua sendo prevalentemente utilizado. Por outro lado, em Português, o termo “Resultado Bruto
Operacional” é a terminologia correta e aplicável.
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Outros modelos incluem o arrendamento do empreendimento pelo operador –
opção que, para o proprietário, traz a vantagem de transferir o risco da renda para o
operador, mas tem como contrapartida um aumento significativo da parte da renda que
fica com o operador (o aumento da participação na renda, é a remuneração que o
operador recebe para assumir o risco da renda). Este modelo geralmente é favorecido
para montagens de funding em que a renda fixa e garantida é importante – neste caso o
empreendedor compromete seu potencial de maximização da renda em troca da
segurança necessária à sustentação de seu funding. Existem ainda modelos híbridos,
como o arrendamento com aluguel variável, em que se caracteriza um contrato de
gerenciamento clássico, porém disfarçado de arrendamento – este modelo tem sido
favorecido pelos fundos de pensão por uma série de motivos relacionados à legislação
específica dos fundos e a conveniências administrativas, entre outros. Além da
remuneração acima descrita, que se verifica durante o ciclo operacional do
empreendimento, há uma série de custos iniciais para o proprietário, que incluem taxas
de adesão, taxas de franquia adicional, os chamados serviços técnicos (technical
services) que abrangem desde uma revisão inicial dos projetos, até o acompanhamento
das obras e instalações e especificação do conjunto denominado FF&E (furniture,
fixtures and equipment), OS&E (operating supplies and equipment) e OS (operating
systems) – o ‘enxoval’ e demais materiais, equipamentos e suprimentos necessários à
operação. Estes custos iniciais variam muito – podem ocorrer na faixa de R$ 500,00 por
apartamento até US$ 1.500,00 por apartamento – e são freqüentemente objeto de intensa
negociação. Quando um hotel é estrategicamente importante para o operador, é comum
as taxas iniciais serem reduzidas à metade ou até a menos. Também é freqüente o
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parcelamento destes custos, além de outras formas de facilitar o fluxo de caixa do
empreendedor.

O conceito central da relação proprietário-operador, entretanto, é aquele que os
americanos denominam “agent only mandate” (o operador tem mandato apenas como
agente do proprietário), o que essencialmente significa que o operador não assume
responsabilidade alguma em relação ao empreendimento. Tudo o que o operador faz na
operação do hotel, o faz em nome do proprietário. Assim, todos os funcionários são
registrados na empresa do proprietário; as contas bancárias do hotel são do proprietário
e o operador as movimenta por procuração; o operador compra em nome do proprietário
e o proprietário formalmente exime o operador de qualquer responsabilidade civil em
relação aos seus atos na condução dos negócios do hotel. No contexto maior dos hábitos
e costumes brasileiros, este modelo de relação é, no mínimo, inusitado e seguramente
foi um dos fatores que contribuíram para a dificuldade verificada na introdução dos
contratos de gerenciamento na hotelaria do Brasil.

2.2.2 A equação econômica do negócio hoteleiro

Se a forte expansão do setor hoteleiro na segunda metade do século vinte foi o
rito de passagem, a alavanca para a maioridade do ramo, a crescente competitividade
entre as cadeias, sempre mais globalizadas, é sua espada de Democles: as margens
operacionais outrora muito atraentes foram reduzidas a níveis que hoje não permitem
qualquer deslize, sob pena de comprometimento sério da qualidade do investimento. De
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um lado, o tamanho dos hotéis vem crescendo (maior imobilização) ao longo do tempo,
buscando sempre diluir os custos fixos e variáveis não proporcionais ao número de
apartamentos; de outro, o custo dos recursos (taxas de juros e prazos de amortização)
necessários à implantação dos empreendimentos consome uma fatia cada vez maior da
RODi - Renda Operacional Disponível nos primeiros anos de operação, submetendo a
equação econômica do negócio a uma forte tensão, que pode derivar para a ruptura com
razoável facilidade. Este cenário conduz a uma necessidade crescente de planejamento
estratégico competente e autoritativo.

2.2.3 Alta rigidez do investimento hoteleiro

A característica mais restritiva do investimento hoteleiro é, sem dúvida, sua
alta rigidez: na hipótese da não consecução dos objetivos de inserção de mercado,
remota – para não dizer categoricamente inexistente – é a possibilidade de conversão do
imóvel para outro uso qualquer. Característica comum aos empreendimentos de base
imobiliária, a rigidez do investimento hotel é, talvez, a mais intensa, na medida em que
a subdivisão de seus espaços internos em apartamentos – de tamanho pequeno demais
para ser utilizado para moradia – dificulta sobremaneira sua conversão para outro uso.
Certamente, qualquer conversão eventualmente possível será sempre a um alto custo,
provocando quebra na qualidade do investimento.
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2.2.4

Atributos da localização do produto hoteleiro

Segundo qualquer dos grandes líderes hoteleiros11 deste século “os três
principais fatores determinantes do êxito do negócio hoteleiro são: localização,
localização e localização, nesta ordem.” A localização de um hotel em relação aos seus
geradores de demanda e em relação às conveniências consideradas importantes por
seu(s) segmento(s) alvo é, de fato, fundamental para a consecução de sua inserção de
mercado. Por melhor que seja o produto em si – facilidades, serviços e o vivenciamento
– o hóspede não hesitará em migrar para outro hotel, com produto razoavelmente
semelhante, cuja localização lhe seja mais conveniente. Ironicamente, é exatamente este
seu mais determinante fator de êxito que – aliado à absoluta rigidez do investimento – é
também seu maior fator de risco mercadológico: a imobilização – intrinsecamente
irreversível – de grande volume de recursos em determinada localização demanda só
êxito. Não há hipótese alternativa.

2.2.5

Absoluta pericibilidade do produto hoteleiro

A característica mais determinante do negócio hoteleiro, entretanto, é a
absoluta pericibilidade do produto: tal qual ocorre com as linhas aéreas, onde o assento
que viaja vazio não pode ser vendido posteriormente, o produto básico da hotelaria – o
pernoite – é totalmente perecível. A vida útil de um pernoite é de menos de vinte e
quatro horas. Absolutamente não se estoca o produto hoteleiro: o pernoite não vendido
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até o fim da tarde ou início da noite, não poderá ser vendido no dia seguinte. O pernoite
naquele mesmo apartamento, no dia seguinte, é um pernoite totalmente distinto do
anterior. Na medida em que se intensifica a competitividade no setor, a resposta dos
operadores vem sendo – também emulando as linhas aéreas – um cada vez mais preciso
gerenciamento da receita de hospedagem (rooms revenue management). O preço de um
pernoite passa a ter, literalmente, dezenas de perfis, dependendo de sua desejabilidade
para o mercado: menor em data mais próxima, maior com mais antecedência; maior
para períodos de alta ocupação; menor ainda nos fins-de-semana e fora de temporada;
mínima para uma só noite, vendida no balcão, no próprio dia.

11

Nas biografias da maior parte destes líderes – E. M. Statler, B. Hilton, J. W. Marriott, entre outros –
esta frase é atribuída ao próprio. Como esta idéia é absolutamente óbvia no contexto da hotelaria, é muito
mais provável que a frase seja de autoria desconhecida e anterior a qualquer destes indivíduos.
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3

O SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO

Foi abordado no capítulo anterior como se deu a origem e a expansão da
hotelaria no mundo, com as suas transformações históricas e conceituais, desde o
Mundo Antigo, passando pelo Império Romano e, finalmente, à época do
descobrimento do Brasil., identificando as características do negócio hoteleiros e suas
peculiaridades.

Neste capítulo, o objetivo é evoluir na descrição da história da hotelaria, com
um estudo direcionado à cidade de São Paulo, iniciando no século XIX, marcado pelo
surgimento dos primeiros hotéis no Brasil, passando para o século XX até o início de
1980.

Como objetivo primário, será descrito o panorama atual da oferta, com a
evolução dos anos 80 até a atualidade, descrevendo o comportamento do mercado neste
período e os seus impactos nas principais regiões da cidade.

3.1

Evolução até o início do século 20

A palavra hotel, embora não fosse desconhecida no Rio de Janeiro na primeira
década do século XIX, talvez não passasse de um eufemismo para designar uma simples
estalagem. Luccock12, um dos primeiros viajantes do século XIX, não fala propriamente
12

Apud PIRES (1991).
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de hotéis; apenas uma breve menção nos seus relatos de que fora informado pelo
gerente e pelo copeiro do hotel, mas é bem possível que o termo tenha sido usado
indevidamente, pois tanto este viajante quanto outros do mesmo período, não
mencionaram nada neste sentido.

Nestes primeiros tempos em que o Rio de Janeiro se transformara em sede do
Reino-Unido, o mais provável é que realmente não houvesse nenhum hotel tal qual
seria, depois, concebido anos mais tarde. Compreende-se, assim, que a partir desta
deficiência, tenham os aluguéis das casas chegado a preços extravagantes, pois, a
quantidade de estrangeiros chegados deve ter provocado muitos transtornos numa
cidade que, em praticamente quase tudo, estava mal preparado para recebê-los.

A carência de hospedagem na Corte estendeu-se por décadas afora e a
instalação dos primeiros hotéis de fato parece não ter resolvido a questão, pois o pastor
americano Kidder13, já no adiantado ano de 1837, se surpreende com a escassez de
hospedarias e casas de pasto.

Tarefa difícil é saber, com precisão, o momento em que a estalagem e o hotel
começaram a se distanciar um do outro. O Rio de Janeiro, neste caso, teve a
precedência, pois se constata através do depoimento de Kidder a presença de "alguns
hotéis franceses e italianos" distintos, ao que parece, das hospedarias. Acredita-se,
portanto, que já na década de 1830 os hotéis da capital apresentassem um tipo de
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serviço diferenciado. Para o final da década seguinte, verifica-se com bastante clareza
esta constatação, uma vez que a Corte possuía onze hotéis, relacionados pelo
Almanaque de 1849 na mesma coluna das chamadas "casas de pasto".14

Em São Paulo, a quantidade de estabelecimentos que levava o nome de hotel
era bem inferior à da Corte, mesmo uma década mais tarde, pois o Almanaque de 1858
mostra a existência de seis deles. Nem todos, contudo, ofereciam hospedagem, apesar
do nome: alguns apenas designavam cafés e bilhares. O Hotel Recreio Paulistano tinha
bilhares, mas não consta que hospedasse viajantes, pelo menos nesta época. Os hotéis
Paulistano e Universal tinham bilhares e davam hospedagem, enquanto o Hotel des
Voyageurs apenas dava hospedagem. Além destes, havia o Café e Hotel do Commercio,
que nada informa, e o Geryn, oferecendo apenas bilhares.15

A presença de estrangeiros no ramo era significativa, porém não exclusiva,
tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Nesta cidade, dos cinco estabelecimentos
que efetivamente levavam o nome de hotel em 1858, dois pelo menos tinham como
proprietários nomes de brasileiros ou, talvez, portugueses. No Rio, a presença francesa é
bastante marcante nessa atividade, não só pelos nomes dos seus proprietários, como os
dos estabelecimentos. Para o ano de 1859 encontra-se no Almanaque do Rio de Janeiro
uma relação de quarenta e um hotéis e muitos sugerem a origem: Hotel des Frères
Provençaux, de Ferdinand Guigou; Hotel Ravot, de Emilio Ghangy ou Hotel Francez,
13

Ibid 12.
Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o Anno de
1849, apud PIRES (1991).

14
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de André Long. Mas havia também o Hotel Allemanha ou o Hotel União Ibérica, que
não informavam quem são eram proprietários, o Hotel Brasileiro, de Manuel Correa
Pinto, ou o Hotel dos Coelhos, de José Joaquim Coelho da Costa e Filhos.16

No que concerne ao aspecto quantitativo, São Paulo ainda estava atrás do Rio
de Janeiro em termos de número de estabelecimentos na década de 1870. Para o ano de
1875, possuía a Corte sessenta hotéis e vinte e duas hospedarias. Embora não obtendo
os dados da capital paulista nesse mesmo ano, sabe-se que em 1878, esta integrava o
total de vinte e um hotéis e treze hospedarias, arroladas pelo Indicador de São Paulo
juntamente com as "casas de pasto".17

Houve circunstâncias que influenciaram negativamente o surgimento de hotéis
na paulicéia. Por volta de meados do século passado, o desenvolvimento da província
ainda tinha sido insuficiente para modificar significativamente a capital, que se
mantinha arraigada a antigos costumes. FREITAS (1978) apud PIRES (1991) notou que
os paulistas de então não tinham ânimo de se hospedarem em hotéis e os que o fizessem
seriam irremediavelmente lançados no índex da suspeita por imoralidade e todas as
portas se lhes cerrariam, evitando-lhes o contato.

FREITAS diz ainda que a partir de 1862 é que começaram a aparecer em São
Paulo estabelecimentos verdadeiramente dignos daquela classificação, pois antes, ainda
15
16

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província de São Paulo 1858, apud PIRES (1991).
Almanak de Laemmert para 1859, apud PIRES (1991).
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que muitas casas se intitulassem hotéis, não passavam, todavia, de meras estalagens. Foi
nas proximidades desta data que se instalaram os hotéis da Itália, da Europa, do Globo,
entre outros.

É um engano, porém pensar que o surgimento dos hotéis em São Paulo deu-se
pela presença dos fazendeiros de café da cidade. Tanto em São Paulo como no Rio de
Janeiro, eram raros os proprietários rurais que se hospedavam em hotéis, pois, seguindo
a tradição, de modo geral brasileira, os fazendeiros possuíam várias casas. Além
daquela construída na cidade onde se encontravam suas fazendas, possuíam uma na
capital, usada em ocasiões especiais: festividades como Natal e outros dias santos, ou
mesmo na época do nascimento dos filhos; mais tarde, para militância política e para
acompanhar negócios urbanos.

Quem, então, utilizava os primeiros hotéis?

Uma propaganda publicada no Almanaque de 1858 mostra o estabelecimento
de um hotel preocupado em oferecer um bom serviço aos viajantes, tanto nacionais
como estrangeiros, através do seguinte texto:

17

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o Anno de
1875. Para São Paulo, os dados são de MARQUES, Abílio S.A., apud PIRES (1991).
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“HOTEL DES VOYAGEURS
CASA DE SOTÊA – PROXIMO Á ACADEMIA
Pedro Imbert, tem a honra de participar ao respeitável público, e em particular a seus
amigos, que estabeleceu em a cidade de S. Paulo, um hotel denominado - Hotel dês
Voyageurs - onde os srs. viajantes, tanto nacionais como estrangeiros, encontrarão
sempre todo o bom acolhimento, e a mais agradável hospedagem.
O local deste novo hotel, é sem dúvida, um dos mais agradáveis, não só pela excelente
vista que oferece a "sotéa”, mas ainda pela salubridade do lugar além de ficar no centro
da cidade.
Ninguém contestará que uma das primeiras necessidades em os estabelecimentos desta
ordem, é uma bem dirigida e aceada cozinha, e neste sentido, o proprietário se ufana de
haver feito a melhor aquisição a desejar, pois tem incumbido a direção da mesma a um
hábil e “provecto” chefe, que outr’ora já ocupou este lugar, em algumas das principais
casas de aristocracia européia. O proprietário, não tem poupado esforços e despesas a
fim de tomar o seu estabelecimento digno da concorrência dos srs. viajantes,
oferecendo-lhes a maior soma de comodidades, com o menor dispêndio possível.”.18

De fato, nos primeiros hotéis que se instalaram em São Paulo só se
hospedavam forasteiros-viajantes não suficientemente importantes a ponto de serem
recebidos nas residências da elite local. Por esta época (meados do século XIX), não se
tem registro de viagens de lazer à capital da província. Fréderic Houssay, utilizando-se
de um destes hotéis em 1862, diz que estavam povoados de negociantes estrangeiros,
que falavam todas as línguas.

Contando apenas com viajantes na condição de hóspedes, desenvolveram os
hotéis alguns tipos de serviço que contaram com amplo sucesso. No Rio de Janeiro os
banhos de mar e, ao que parece, em maior escala, os de água doce.

A ligação entre os banhos salgados ou minerais, com propriedades medicinais
e, por isso, indicados para a cura de diversos males era, a bem da verdade, um fenômeno
mundial. No entanto, no caso da Corte, os habitantes e mesmo a população flutuante
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tinham bons motivos para temer pela saúde, pois a febre amarela começou a ganhar
muita amplitude depois de 1850; a peste bubônica já havia chegado por meio dos ratos
que viajavam nos porões dos navios estrangeiros, enquanto a varíola também atingiu a
cidade em virtude das migrações internas.

Estas razões contribuíram, sem dúvida, para a popularidade dos banhos de mar
ou de cachoeiras de águas férreas, que também foram se tornando muito apreciados na
época. Ao que parece, ainda no final da década de 1850, o banho de mar já havia se
tornado um comércio bastante explorado.

Além dos "salutares banhos", os hotéis se encarregavam de prestar alguns
outros serviços. Encomendar um bom jantar num hotel já era possível na década de
1840. Os mais aquinhoados, residindo em boas casas na cidade, mandavam entregá-lo
nos seus próprios solares, recebendo os convivas no velho estilo e, desta forma,
preservando toda a privacidade.

A encomenda de um jantar muitas vezes implicava na utilização de outros
serviços do hotel, uma vez que este também alugava recintos para bailes, funções19 e
para os próprios banquetes encomendados. É o caso do Hotel de Itália que, segundo o
Almanaque de 1849 possuía "local próprio para bailes, jantares e funções".20

18

Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Província de São Paulo 1858, apud PIRES (1991).
O termo Funções, na época, era normalmente empregado para recitais e outras comemorações
familiares.

19
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Segundo o gosto e o dinheiro do freguês, as festas realizadas nos hotéis podiam
contar também com adornos alugados. Especialista neste serviço era o Hotel do Norte,
que se incumbia de qualquer função, tanto de iguarias como para bailes e alugava tudo o
que fosse necessário para o dito serviço.21

Além destes serviços, os hotéis de categoria comumente abriam seus
restaurantes a quantos quisessem saborear os requintes de suas cozinhas,
independentemente de estarem os "gourmets" neles hospedados. Os hoteleiros de então
queriam "pegar os hóspedes pelo estômago". A cozinha francesa, tão valorizada nesta
época, representava um ponto alto nos atrativos dos bons hotéis.

Aos que gozavam de melhores condições econômicas, foi se tornando um
hábito almoçar ou jantar nos hotéis. Estes, percebendo o filão econômico que
representava semelhante costume, faziam anunciar nos periódicos seus serviços de
comidas e bebidas. Muito comum nos anúncios publicados nestes almanaques era a
ênfase que se dava ao primor das comidas e bebidas oferecidas pelos hotéis.

Não apenas o Rio de Janeiro possuía bons hotéis. Neste quadro onde surgiram
os primeiros estabelecimentos de categoria, merece destaque a instalação, em São
Paulo, daquele que foi considerado o melhor hotel do Brasil: o Grande Hotel,
20

Almanak Laemmert para 1847, apud PIRES (1991).
Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o Anno de
1849, apud PIRES (1991).
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inaugurado em 1878. Koseritz, quando de sua estada em São Paulo, nele esteve
hospedado e não foi sem entusiasmo que o descreveu:
“Chamava-se Grande Hotel e ficava na Rua de São Bento, esquina com o beco do
Lapa (hoje Rua Miguel Couto), indo até à Rua de São José (Rua Libero Badaró): Este
hotel (a casa pertence ao sr. Glete do Rio de Janeiro e foi especialmente construído
para o fim a que se destina) é o melhor do Brasil. Nenhum hotel do Rio se lhe
compara. Pertence ao sr. Schorcht, o antigo gerente do 'Germânia’ do Rio, o qual
dirige magistralmente o seu estabelecimento. Nem o Rio nem todo o resto do Brasil
possue nada de parecido em matéria de luxo (no arranjo do casa e dos quartos), de
serviço excelente, de cozinha magnífica, de variada adega. Grandes candelabros a gás
iluminam o vestíbulo, e por uma larga escada de mármore branco se sobe ao primeiro
andar, onde um empregada de irrepreensível estilo e toilette, avisado pelo porteiro por
campainha elétrica, recebe o recém chegado. Belos quartos com mobiliário muito
elegante e excelentes camas, gás, banho, correios e telégrafos em casa, todas as
comodidades, que tão raramente se encontram juntas, existem aqui ao preço moderado
de 5$000 por pessoa, enquanto no Rio hotéis muito piores pedem 8 e 10$000”.22

A existência de alguns hotéis de categoria deve ter facilitado o
desenvolvimento de viagens de "recreio", mas sobre este assunto escassas são as
informações, mesmo porque ainda se tratava de uma minoria os que viajavam por lazer
e se utilizavam dos serviços hoteleiros.

Pelos motivos decorrentes do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro, a
partir do início do século XIX, esta cidade conheceu primeiro os hotéis de categoria. A
partir da década de 1870, entretanto, estava em franco crescimento a lavoura cafeeira no
Oeste paulista e o rápido crescimento da capital de São Paulo, devido às novas
condições econômicas, fez proliferar os empregos na cidade, tornando possível o
aumento de uma classe média, pragmática e interessada em novidade que, poderosa
economicamente, acabou se utilizando dos novos serviços oferecidos, dentre os quais os
hoteleiros. Ligados diretamente ao fenômeno do desenvolvimento urbano, os hotéis do
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Rio e de São Paulo já no seu nascedouro procuraram diversificar suas possibilidades
para atender às novas exigências, que não eram mais as do tropeiro, mas as de uma
clientela cujo grande esforço consistia em compensar o atraso dos tempos coloniais com
uma nova postura, moldada ao gosto europeu.

Conclui-se, assim, que o Rio de Janeiro apresentou realmente uma precedência
quanto à introdução de hotéis no sentido mais atualizado da palavra, mas esta dianteira
da Corte pouco durou, pois a partir da inauguração da estrada de ferro inglesa,
proliferaram estes estabelecimentos na capital paulista, tirando da mentalidade do povo,
em curto espaço de tempo, a visão pejorativa que levavam, pelo menos quanto à
prestação de alguns tipos de serviço bem específicos.

3.2

A oferta até 1980

Ao se falar da hotelaria no Brasil e mais especificamente em São Paulo,
identifica-se duas fases díspares quanto ao desenvolvimento e consolidação do produto
hoteleiro. A primeira fase trata da origem da hotelaria no Brasil, iniciada no Rio de
Janeiro e posteriormente em São Paulo, com o surgimento das estalagens e dos
primeiros hotéis, ainda com padrões de qualidade inferiores. Num segundo momento, na
segunda metade do século XIX, começam a surgir os primeiros hotéis de qualidade,
visando um público mais seletivo, e com maior poder de compra. Esta fase se estende
desde o início do século até o meio da década de 1940. A segunda fase é marcada pelo
22

KOSERITZ (1980) apud PIRES (1991).
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fim da segunda grande guerra, em 1945, dando início ao desenvolvimento e expansão
da oferta hoteleira no Brasil e em São Paulo.

Espera-se neste item descrever, de forma sucinta, o desenvolvimento da oferta
hoteleira do pós guerra até 1980, onde, com a estagnação da economia, o mercado
hoteleiro passa por uma nova transformação a qual iremos discorrer no próximo item.

Com o incremento da atividade econômica, a elevação da renda da população,
a massificação dos automóveis e a expansão internacional de grandes empresas norteamericanas e européias as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pelo
desenvolvimento e expansão da rede hoteleira de São Paulo que passou de 10 hotéis e
683 apartamentos, no início de 1950, para 48 hotéis e 3.837 apartamentos ao final de
1969.23

Já na década de 1970 houve a expansão do setor hoteleiro estimulada pelo
crescimento do número de viagens, tanto as de longa distância, decorrentes da
substituição do transporte marítimo pelo aéreo, intensificado no final da década de 60
com a introdução da propulsão à jato, como as interestaduais incentivadas investimento
em infra-estrutura dos transportes aéreo e rodoviário, além da instalação da indústria
automobilística.

23

FONTE: Asmussen & Associados.
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Também contribuíram para o desenvolvimento de novos empreendimentos o
elevado nível da atividade econômica no período e os incentivos para os investimentos
no setor de turismo oferecidos pela Embratur24, criada em 1966,

Outros fatores importantes foram a expansão das redes hoteleiras locais e a
entrada no País das grandes cadeias internacionais, motivadas pelo aumento da
concorrência e pela expectativa de crescimento do turismo e das viagens de negócio
internacionais com destino ao País.

Em São Paulo, o número de hotéis passou de 48 hotéis e 3.837 apartamentos no
início de 1970 para 95 hotéis e 8.204 apartamentos no início de 1980, um crescimento
de 97,92% no número de hotéis e de 113,81% no número de apartamentos.25

A década de 70 também foi marcada pela entrada das cadeias internacionais de
hotéis no Brasil, estimulada pelo acirramento da concorrência entre essas companhias
em nível internacional e pela transformação do País em um importante pólo de viagens
de negócio internacionais, com o crescimento da economia e a entrada das empresas
multinacionais.

A estratégia utilizada pela maior parte das redes internacionais para a entrada
no País nesse período foi a associação com grupos nacionais, que na minoria dos casos
24

A Embratur foi fundada, como um empresa pública, em 1966 através do Decreto - Lei 55 na cidade do
Rio de Janeiro, com a finalidade de formular, coordenar e fazer executar a política nacional do turismo.
Em 1991 foi transformada em autarquia pela Lei n.º 8181.
41

O SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO: ORIGEM, PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS DE COMPORTAMENTO

assumiam a responsabilidade pelos investimentos imobiliários dos projetos hoteleiros.
Destacou-se também a operação de empreendimentos através dos contratos de
gerenciamento e sistemas de franquias, tendo a sua lógica de funcionamento já descrita
no item 2.2.1.

A primeira cadeia internacional a operar no País foi a Hilton Internacional
Corporation, que passou a administrar, em 1971, um hotel com 400 apartamentos na
avenida Ipiranga (Hilton São Paulo), construído pelo consórcio Scuracchio.

A Holiday Inn assumiu a administração de dois hotéis Nivory, no interior de
São Paulo, no início da década de 1970. Em 1976, passou a operar, em regime de
franchise, hotéis em Santos , Campinas e São Bernardo do Campo. Em 1974, foi
inaugurado o Rio Sharaton e o International Rio, administrado pela Intercontinental
Hotel Corporation.

A Méridien iniciou suas atividades no País em 1975, através de uma associação
com o grupo Sisal; o Clube Méditerranée instalou-se em 1976, na Ilha de Itaparica, na
Bahia; e a cadeia Novotel iniciou suas operações em parceria com o grupo Moreira
Salles, em 1977. A rede Caesar Park inaugurou estabelecimentos em São Paulo e no Rio
de Janeiro em 1976 e 1979, respectivamente e rede Eldorado inaugura um hotel na
avenida São Luís, em 1973 e o Eldorado Higienópolis, em 1978.

25

FONTE: Asmussen & Associados.
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Os principais impactos da entrada das operadoras internacionais no País foram
a diversificação dos serviços de hospedagem oferecidos pelos empreendimentos que
atuavam no seguimento de luxo; e o aumento da profissionalização no setor, com o
emprego de mão-de-obra especializada e qualificada. As cadeias também contribuíram
com o incremento do turismo internacional com destino ao Brasil.

Ainda na década de 1970, outro fator importante é o crescimento das cadeias
nacionais e pelo desenvolvimento dos novos projetos independentes, estimulados pelo
aumento da procura por hospedagem e pelos incentivos para a construção de novos
empreendimentos, entre os quais destacaram-se os recursos do Fundo Geral do Turismo
(Fungetur) e do Fundo de Investimentos Setorial (Fiset).

O crescimento da rede hoteleira de São Paulo até o início de 1980 está ilustrado
nas figuras 1 à 5 onde é possível identificar a evolução do número de hotéis e de
apartamentos desde 1950.
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3.3

Panorama atual da oferta

Até o fim dos anos setenta, a região central concentrava toda a oferta
significativa. O Hilton, em 1971, foi a última inauguração de vulto naquela região.
Atualmente essa região concentra a maior parte da oferta das faixas economy e budget26
e apenas 2.400 novos apartamentos devem ser inaugurados ali no futuro próximo. É
provável que por volta de 600 apartamentos da faixa upscale sejam forçadas ao
reposicionamento para a faixa midmarket. Muitos dos hotéis mais antigos e
característicos da região, que já vem se reposicionando ao longo dos últimos trinta anos,
reduzirão ainda mais suas tarifas, deixando a faixa economy e passando a competir no
mercado budget. Quase uma dúzia desses hotéis encerraram suas atividades nos últimos
dois anos. A situação do Centro se agravará ainda mais em função da concorrência
direta dos novos empreendimentos da região de Santana, que deverão absorver a maior
parte da demanda gerada pelos centros de exposições, que hoje se hospeda no Centro.
No total, mais de 2.900 apartamentos devem ser forçados ao reposicionamento para
faixas inferiores até o final de 2003. Até 2005, à exceção de algumas propriedades mais
próximas à Avenida Paulista, a região do Centro terá uma oferta quase que
exclusivamente composta de hotéis nas faixas economy e budget.

26

No item 4.2, a matriz de classificação hoteleira adotada neste trabalho é abordada com mais
profundidade.

49

O SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO: ORIGEM, PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS DE COMPORTAMENTO

A partir do início dos anos oitenta, quando a Avenida Paulista se tornou o
coração da cidade, concentrando os principais bancos e escritórios de grandes

corporações, instalaram-se ali quase todos os hotéis da faixa top de São Paulo
atualmente em operação. Durante os anos oitenta e o começo dos anos noventa, foi a
vez da região dos Jardins, que passou a ser inundada com propriedades da faixa
midmarket e upscale, principalmente apart-hotéis. Não há dúvidas de que o maior
embate na faixa do midmarket ocorrerá na região dos Jardins. Até o fim de 2003, um
intenso reposicionamento de quase 2.300 apartamentos, para a faixa economy, será a
conseqüência inevitável do baixo nível de investimento em reformas e renovações
verificado ao longo destas duas últimas décadas, já que a titularidade excessivamente
pulverizada de grande parte daqueles empreendimentos dificulta muito a tomada de
decisão para a realização de investimentos vultuosos. Afora os 1.300 apartamentos top
dos cinco hotéis existentes e dois em construção, boa parte dos empreendimentos da
região dos Jardins estará competindo, a partir de 2003, com a oferta economy e budget
do Centro. Entre essas duas regiões, e a região de Santana, deve se desenvolver uma
inédita competição inter-regional que pode conferir maior mobilidade à demanda.

Em escala ainda maior, a mesma situação se repetirá na região de Moema,
onde a formidável entrada de 7.900 novos apartamentos, a maioria dos quais aparthotéis nas faixas upscale e midmarket, deverá forçar 2.300 apartamentos do midmarket
ao reposicionamento para a faixa economy. Nesta região, o fator agravante é a
inexistência de geradores de demanda locais significativos. Todos estes novos
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apartamentos serão, portanto, forçados à atrair sua demanda das regiões circunvizinhas,
também já superofertadas.

À exceção do Transamérica que já opera no extremo sul da cidade desde o
começo da década de 80, a região da Berrini só se tornou uma área de influência a partir
da metade dos anos 90. O Gran Meliá foi inaugurado ali em 1995 e, nas suas
proximidades, estão localizados a maior parte dos hotéis da faixa top em construção.
Assim, evidentemente, a concorrência nessa faixa ficará dividida em dois palcos
distintos: a região dos Jardins e a região da Berrini. Nessa última ocorrerá a batalha
mais acirrada, com 1.600 novos apartamentos competindo com os 300 existentes. A
pequena oferta atual na faixa top explica as altas tarifas praticadas na região pelas
propriedades da faixa upscale, provavelmente fadadas ao reposicionamento para o
midmarket tão logo toda a nova oferta top seja inaugurada. Como conseqüência,
aproximadamente 400 apartamentos poderão se reposicionar para a faixa economy. Já
que quase não existe oferta na faixa budget nessa região.

Nas outras regiões, Guarulhos e suas proximidades (incluindo o Aeroporto
Internacional), Santana (incluindo o Anhembi e o Expo Center Norte) e Alphaville,
pode ocorrer alguma demora na absorção da nova oferta, mas dificilmente haverá
grandes conflitos de concorrência, já que a demanda existe, porém, se hospeda em
outras regiões da cidade. Em Guarulhos, o midmarket receberá 1.200 novos
apartamentos. Em Santana serão inaugurados 2.700 apartamentos, na atualmente subofertada faixa midmarket, enquanto outros 1.100 apartamentos estão previstos para as
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faixas economy e budget. O pequeno mercado de Alphaville receberá 1.400 novos
apartamentos até o final de 2004, todos nas faixas upscale e midmarket.

As figuras 6 à 11 ilustram o crescimento da oferta desde 1985 até o ano de 2003
com as projeções dos empreendimentos em implantação, sendo possível verificar o
crescimento acentuado neste período, principalmente nos últimos 10 anos, assim como a
gradual migração da oferta para as novas regiões de influência.
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4

MERCADO DE HOSPEDAGEM COMERCIAL TRANSEUNTE

O mercado de hospedagem comercial transeunte caracteriza-se pela oferta de
acomodações individuais para aluguel – o conceito de ‘comercial’ – no varejo, para
estadas curtas – o conceito de ‘transeunte’ – procuradas por indivíduos ou grupos em
visita de negócios, lazer ou convenções à cidade. Este mercado se distingue das demais
alternativas de hospedagem na cidade, como casernas, internatos, mosteiros, conventos,
clubes e outros, por sua característica de ‘comercial’. Distingue-se também de outras
tantas alternativas de hospedagem como apartamentos, casas, ‘residence services’, long
stays, lofts e outros, por sua característica de ‘transeunte’. A cobrança de diárias – o
próprio termo ‘diária’ reforça a tese da natureza transeunte da transação – é, portanto,
um dos dois fatores de caracterização deste mercado. O outro é justamente a natureza
transeunte da transação de venda do pernoite – novamente aqui, o conceito de ‘pernoite’
reforça a caracterização de transeunte (não é ‘semanada’, ‘mesada’, ou ‘anualidade’).

4.1

Estrutura da oferta e demanda

A oferta na cidade de São Paulo está estruturada essencialmente em uma matriz
tridimensional de vetores geográficos, de price points e nichos (segmentos) de mercado.
A extensão geográfica da cidade e sua contínua expansão fez com que, a partir do início
dos anos oitenta, a oferta começasse a se afastar do núcleo urbano central, em direção
aos novos núcleos urbanos periféricos como Paulista, Jardins, Faria Lima, Berrini,
Marginal, Vila Olímpia e Moema entre outros. Ao mesmo tempo, à medida em que as
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preferências dos hóspedes foram se especializando a oferta também foi sintonizando-se
com estas preferências, buscando atender segmentos cada vez mais focados do mercado.
Finalmente, em função do orçamento e preferências de cada indivíduo, a oferta também
está estratificada em torno de price points (descritos a seguir, no capítulo 4.2). Apesar
desta estrutura matricial tridimensional, o mercado é, até um certo grau, caracterizado
por um determinado nível de permeabilidade. Isto é, em um sentido estritamente
sistêmico, todos os apartamentos da cidade competem uns com os outros pela mesma
demanda. É evidente, entretanto, que os vetores descritos acima – geográficos, de price
points e de nichos – impõe restrições e bloqueios mais ou menos intensos às ‘conexões’
entre todos estes vasos comunicantes. Assim é que, por exemplo, quando se inaugurou o
Ibis Casa Verde em fins de 2000, pesquisa local realizada pela Asmussen & Associados
detectou uma proporção significativa de hóspedes vinculados a atividades localizadas
nas regiões da Vila Olímpia e Berrini. Entrevistas com amostras deste grupo revelaram
que muitos vinham e iam em grupos de dois ou três, em táxis, dividindo entre eles o
valor da corrida – a diferença das diárias, em relação às cobradas naquelas regiões,
cobria folgadamente o preço das corridas de táxi e os hóspedes ainda usufruíam de
instalações novas e atraentes e companhia agradável. O caso ilustra a imagem de vasos
comunicantes neste mercado e também o conceito de restrições e bloqueios: caso a
diferença das diárias não fosse suficientemente grande, prevaleceriam um ou ambos dos
outros dois vetores e aqueles hóspedes abandonariam a empreitada de atravessar a
cidade para se hospedar. Em outro caso constatou-se que hóspedes que participavam de
uma feira no Expo Center Norte desprezavam a oportunidade de hospedar-se no
contíguo Novotel Center Norte – por uma atraente diária promocional, exclusiva para os
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participantes da feira, para se hospedarem em um empreendimento nos Jardins, por uma
diária significativamente mais alta. Este caso também ilustra os bloqueios e restrições,
mas principalmente ilustra o conceito dos vasos comunicantes.

4.1.1 Pirâmide e distorções

A exemplo do que ocorre em mercados hoteleiros mais maduros em outras
partes do mundo, o que está acontecendo em São Paulo, e aparentemente no país inteiro,
nada mais é do que uma saudável adaptação da oferta à configuração natural da
demanda. No lugar da clássica pirâmide27, a oferta da cidade tem hoje a forma de uma
cebola, ou seja, de longe a maior parcela dos hotéis de São Paulo concentra-se na faixa
midmarket. No futuro, a distribuição da oferta simplesmente estará melhor adaptada ao
seu principal motivo de existência: a demanda.

Top
e upscale
Midmarket
Economy
Budget
Formato da pirâmide de demanda

Formato atual da oferta

27

A clássica pirâmide de demanda, ilustrada acima, é observada em mercados consolidados e maduros no
exterior. Dados quantitativos de demanda – obtidos, por exemplo, da Smith Travel Research – quando
compilados geometricamente, resultam aproximadamente em tais pirâmides. Estas pirâmides podem
apresentar deformações em função do grau de desconsolidação do mercado em referência.
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O componente geográfico será, sem dúvida, outro fator fortemente
determinante no desempenho futuro do mercado de hospedagem em São Paulo. A
crescente polarização da oferta ao redor de áreas específicas, os chamados clusters
urbanos, derruba o conceito clássico de entender a cidade como um mercado único.
Claramente a competição mais acirrada, e conseqüentemente, a incidência mais radical
de reposicionamento, deve confinar-se justamente aos limites dessas diferentes áreas de
influência. A futura distribuição da oferta, por regiões e faixas de mercado, sinaliza
inequivocamente onde se desenrolarão os principais embates competitivos. O quadro
abaixo mostra a distribuição da oferta ao final de 2003, quando o principal da nova
oferta já estiver em operação, e onde se intensificará o processo de reposicionamento e
ajuste da oferta.
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Tabela 01
Hotelaria em São Paulo: Origem, Panorama Atual e Perspectivas de Comportamento
Distribuição da oferta em São Paulo ao final de 2003
apartamentos disponíveis

Região da cidade
Itaim

1

percentual da região

Moema
S
percentual da região
U
L Campo Belo

Top

Upscale

2

percentual da região

2.020
37%

600
11%

300
6%

5.380
10,00%

460
4%

930
9%

6.430
61%

2.060
19%

760
7%

10.640
20,00%

1.160
87%

160
12%

20
1%

1.340
3,00%

1.440
12%

6.250
54%

1.770
15%

920
8%

11.650
22,00%

930
12%

2.590
33%

2.650
33%

1.770
22%

7.940
15,00%

1.530
53%

480
16%

900
31%

2.910
5,00%

140
9%

1.340
81%

160
10%

1.270
11%

percentual da região

1.640
3,00%

percentual da região

180
7%

540
22%

1.200
51%

200
8%

300
12%

2.420
5,00%

percentual da região

730
8%

60
1%

6.640
70%

1.040
11%

950
10%

9.420
17,00%

Outros

Total São Paulo

4.560
9%

1

Total3

540
10%

Centro
Santana
N
percentual da região
O
R Alphaville
percentual da região
T
E Guarulhos

Budget

1.920
36%

percentual da região

Jardins

Faixas de preço
Midmarket Economy

4.580
9%

29.160
55%

9.120
17%

5.920
11%

53.340
100%

Inclui a área da Berrini

2

Inclui a área da Avenida Paulista

3

As porcentagens na coluna Total referem-se à oferta total da cidade

FONTE: Asmussen & Associados

4.1.2

Tendências

A Região Metropolitana de São Paulo vive hoje o maior “boom” de oferta
hoteleira de sua história. Após quase três décadas de muito pouca atividade – devido,
entre outros fatores, à escassez de capital para investimento – o mercado agora está em
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franca ebulição. E, como é característico no ramo hoteleiro, uma vez em expansão, a
tendência é ir excessivamente rápido e longe demais. Os cerca de 22.100 apartamentos
atualmente em construção, ou em fase avançada de planejamento, representam mais de
50% da oferta existente de 42.800 apartamentos. A maior parte desta nova oferta entrará
em operação até o fim de 2003. O gráfico abaixo ilustra o crescimento exacerbado da
oferta neste período: até o final de 2004 a oferta será duas vezes e meia a oferta de
apenas cincos atrás (1999).
Total São Paulo - oferta nova vs. existente
(porcentagem da oferta total ao final de 2004)

2000
14%

2001
9%

1999

2002
21%

FONTE
(existente)

40%
40%

2004
6%

2003
10%

FONTE: Asmussem & Associados

Entretanto, apesar do inevitável aperto por que já passa a maioria dos
estabelecimentos – com direito a agravamentos –, ao final do processo de ajuste a
cidade se beneficiará muito do conseqüente rejuvenescimento total da oferta. De uma
maneira geral, nos últimos vinte anos a constante pressão da demanda manteve as tarifas
excessivamente altas e permitiu um declínio na qualidade dos serviços e instalações.
Uma das conseqüências desse quadro foi o êxodo de convenções, conferências e
exposições para outras cidades do país. A maciça oferta atualmente em produção,
grande parte dela equipada com amplas e modernas áreas de eventos, seguramente
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deverá induzir uma respeitável nova demanda para São Paulo, que por si só já é um
atraente destino internacional, revertendo a tendência dos últimos anos.

É na faixa do midmarket, tarifas entre R$ 90,0028 a R$ 130,00, que o grosso
deste crescimento de oferta está ocorrendo. Até o final de 2004, mais 13.700 novos
apartamentos virão se somar aos 26.300 atualmente em operação. A expansão de oferta
nessa faixa, iniciada em 1997, já vem abocanhando significativas parcelas da demanda
da faixa top, tarifas acima de R$ 300,00 (atualmente já operando com diárias a partir de
R$ 180,00). Com fracas taxas de ocupação, abaixo de 50% em 2001, e diárias médias
ainda altas, não é difícil prever o cenário do midmarket nos próximos anos.
Reposicionamento maciço para baixo é inevitável. Ao mesmo tempo, a busca de
avanços significativos em produtividade e a adoção de técnicas de marketing e vendas
inovadoras serão, por um bom tempo, itens prioritários na pauta dos operadores.

No entanto, ao final deste ciclo, a maioria dos agentes será beneficiada. A
demanda total da cidade passará dos atuais 17.390 pernoites diários para
impressionantes 43.260 em 2008, resultando em uma ocupação média de quase 65%
para os 66.370 apartamentos então em operação. Sem dúvida, o maior beneficiado será
o hóspede da base do mercado, as faixas chamadas economy e budget, com tarifas
abaixo de R$ 80,00. Até 2008 a base do mercado passará a contar com mais de 18.000
apartamentos, boa parte dos quais provenientes de hotéis reposicionados do midmarket
superofertado, aumentando em mais de quatro vezes a oferta atual de apenas 4.300
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apartamentos. Como se vê no quadro abaixo, será também a base do mercado a
principal responsável pelo crescimento da demanda total da cidade nos próximos oito
anos.

Tabela 02
Hotelaria em São Paulo: Origem, Panorama Atual e Perspectivas de Comportamento
Projeção da demanda hoteleira em São Paulo
em pernoites diários

1999

2000

2001

2002

anos
2003
2004

2005

2006

2007

2008

Oferta total

23.210 30.950 36.050 47.840 53.450 56.730 59.000 61.360 63.810 66.370

Demanda
Instalada
Induzida, top2
Induzida, outros3

12.300 15.480 17.170 17.390 18.430 19.540 20.710 21.950 23.270 24.670
500
600
720
860
1.040
1.240
2.060
3.590
4.520
6.320
8.850 12.390 17.350

Demanda total

12.300 15.480 17.170 19.450 22.520 24.660 27.750 31.660 36.700 43.260

Ocupação da Cidade
1

53%

50%

48%

41%

42%

43%

47%

52%

58%

65%

Estimado para 2002; posteriormente projetados com 6% anual.

2

Eventos adicionais e outras demandas induzidas, na faixa top ,projetado com 20% da nova capacidade anual.

3

Nova oferta de economy/budget está projetada para induzir demanda crescente, de 21% (2002) a 75% (2008) de sua capacidade.

FONTE: Asmussen & Associados

4.2

Evolução das diárias: estrutura dos price points

Ao discutirmos o negócio hoteleiro é importante ressaltarmos como estão
estruturadas as diárias dentro do setor. Esta estruturação é usualmente formada em torno
de ‘pontos de preço’ (price points), ao redor dos quais se aglutinam os preços praticados
no mercado nos diversos níveis: seja os oferecidos pelos hotéis, seja os buscados pelos
hóspedes. Na medida em que um determinado mercado de hospedagem comercial
transeunte amadurece e se consolida, a tendência é de se formar um certo consenso em
28

Todos os valores de moeda descritos ao longo deste trabalho são referenciados à base de maio/2002.
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relação ao valor de cada nível de hospedagem. Trata-se do conceito de valor (no sentido
de value) que os hóspedes atribuem a cada nível de produto oferecido, equilibrado com
o preço que os hotéis detectam poder cobrar pelo produto que oferecem.

Para exemplificarmos este comportamento, podemos traçar um comparativo
com o mercado de vendas de automóveis que também opera dentro de faixas de preços,
tendo os seus produtos, no caso automóveis, direcionados para uma determinada faixa
na qual irá competir no mercado com produtos em patamares equivalentes do binômio
preço x qualidade.

Ainda no mercado automobilístico, identificamos uma primeira faixa de
preços, aproximadamente R$ 15.000,00, onde são ofertados os chamados “carros
populares”, seguindo para uma segunda faixa, de aproximadamente R$ 22.000,00,
encontraremos um novo produto com motores de maior potência e, eventualmente,
padrões de acabamento melhores do que os ofertados na faixa inferior. Podemos
avançar para uma terceira faixa, de aproximadamente R$ 35.000,00, com produtos de
qualidade superior, tanto nos padrões de acabamento como na potência dos motores. Se
seguíssemos adiante, facilmente identificaríamos mais algumas faixas com produtos de
qualidade sucessivamente superior no binômio preço x qualidade.

Variações de preços dentro destas faixas ocorrem quando acrescentamos
diferenciais à estes produtos, buscando uma maior inserção, ou atender aos anseios do
comprador com os chamados acessórios.
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Esta mesma estruturação ocorre no mercado de hospedagem comercial
transeunte, onde os produtos ofertados se acomodam em torno de determinados preços,
estruturado segundo a matriz de classificação hoteleira.

Os principais price points identificados no mercado de hospedagem comercial
transeunte – ao contrário do que se poderia esperar – não se relacionam com uma
classificação formal29 dos produtos, ou mesmo com um patamar absoluto de qualidade.
Os price points se relacionam diretamente com a posição de cada produto hoteleiro na
estrutura competitiva de cada mercado (leia-se cidade ou região de influência). Assim,
os hotéis que disputam diretamente entre si a hegemonia de um determinado mercado
formam a ‘categoria’ top – assim, hotéis da categoria top de uma cidade obviamente não
são iguais em qualidade aos da mesma categoria em outra cidade. O significado destas
categorias – utilizadas há décadas pela Smith Travel Research dos EUA e adotadas com
ligeiras modificações pela Asmussen & Associados no Brasil – é simplesmente uma
indicação de qualidade relativa dos produtos naquele mercado, segundo o julgamento
implacável do próprio mercado, no consenso tácito entre os hóspedes (que percebem um
determinado valor) e os hotéis (que sabem – ou deveriam saber – por quanto podem
vender seu produto). As categorias preconizadas pela Asmussen & Associados são:
29

Historicamente todas as tentativas de classificação formal e oficial de hotéis caíram em descrédito. Seja
por motivos relacionados à corrupção (resultando em classificações escancaradamente inadequadas), seja
pela inadequacidade flagrante dos critérios de classificação – os quais forçosamente são mais focados nas
características físicas dos empreendimentos que nas de serviço (mais difíceis de ‘medir’) e muito menos
na intensidade e qualidade do vivenciamento (the experience) que, de fato, é o principal fator de
diferenciação do valor percebido do produto, e o único que explica e justifica as diferenças de preço nos
níveis superiores da oferta.
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ü Top

os 15%30 superiores do mercado;

ü Upscale

os próximos 15% que não conseguem competir
diretamente e em condições de igualdade com os top;

ü Midmarket

os 30% que disputam o meio do mercado;

ü Econômico

os próximos 20% que disputam a faixa anterior à base e

ü Budget

os últimos 20% que disputam a base do mercado.

A Smith Travel Research denomina a faixa top de “Luxury”, associando à
categoria a imagem equivocada de que esta é caracterizada por um certo nível de luxo
quando, de fato, trata-se de um ranking competitivo. Ainda, no Brasil, algumas
operadoras e, principalmente, as imobiliárias encarregadas de vender os produtos
hoteleiros, optaram por denominar a categoria budget (que é uma alusão ao conceito de
um ‘orçamento’ limitado ou restritivo) de ‘super econômico’ em seu esforço de
marketing do produto – entendemos que o apelido deva ser evitado, na medida em que o
ranking é dinâmico e outros produtos poderão surgir causando um conflito com estas
categorias.

Apresentamos na tabela 03 a estruturação do mercado de São Paulo, no que se
refere aos price points, sendo possível identificar as diferentes faixas de preço em dois
momentos significativos, sendo [i] - o panorama atual, com uma oferta exacerbada,
forçando uma aproximação entre as faixas e até a eliminação de algumas e [ii] - o
30

Em termos de total de apartamentos da categoria em relação ao total de apartamentos do mercado.
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reposicionamento dos price points, considerando a estabilização do mercado baseado
em parâmetros internacionais.
Tabela 03
Hotelaria em São Paulo: Origem, Panorama Atual e Perspectivas de Comportamento
Estrutura dos price points
valores em R$ referenciados à base de maio/2002

Categorias de Hotel

Expectativa de
Comportamento1

Panorama Atual

500

Top

180 - 250
Upscale

250 - 300

Alto Midmarket

180 - 220

Midmarket

130 - 150

Baixo Midmarket

110 - 120

90 - 130

Economy

70 - 80

70 - 80

Budget

40 - 50

40 - 50

1

Considerando a estabilização do mercado, baseado em parâmetros internacionais

FONTE: Asmussen & Associados

4.3

Índices específicos ao ramo

Dois indicadores constituíram, historicamente, a bússola do negócio hoteleiro:
[i] a taxa de ocupação e [ii] a diária média (ADR - average daily rate).O primeiro é
expresso em porcentos e reflete a razão entre o número de apartamentos ocupados31 e o
total de apartamentos disponíveis32 em determinado período. O segundo é expresso em
moeda corrente e representa o total de receita de hospedagem de determinado período,
31

Considera-se, para efeito de cálculo da taxa de ocupação, todos os apartmentos ocupados, inclusive os
cedidos como cortesia e os ocupados por pessoas da equipe do hotel ou de outra forma ligados a ele.
32
É correto considerar todos os apartamentos existentes como disponíveis. O conceito de disponível aqui
refere-se existir no estoque – não se trata de estar ou não o apartamento em condições de ser alugado (por
exemplo, um apartamento em manutenção é ‘disponível’). Apenas quando apartamentos são desativados
ou transformados em escritório ou depósito, por exemplo, deixam de ser disponível.
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dividido pelo número de apartamentos vendidos33 naquele período. O primeiro é uma
medida física do uso do estoque de apartamentos e se relaciona, entre outros, com os
custos e consumos de ocupar um apartamento por uma noite. O segundo é uma medida
da qualidade média da venda dos apartamentos e se relaciona, principalmente, com a
geração de receita. Estes dois indicadores datam da década de vinte, época em que se
começou a tratar a hotelaria como um negócio. Até o final dos anos sessenta – quando
hotéis tipicamente eram geridos por profissionais oriundos dos setores de hospedagem
(até a segunda guerra) e marketing e vendas (após aquele conflito) – a taxa de ocupação
foi o termômetro quase exclusivo para medida de desempenho na operação hoteleira. A
partir dos anos setenta – quando profissionais do setor financeiro passaram a assumir
comando dos hotéis – a diária média gradualmente tomou o lugar da taxa de ocupação
como o indicador preferido. De um ponto de vista crítico, entretanto, nenhum dos dois
indicadores é particularmente eficaz na medida de desempenho mercadológico. Ambos
medem apenas um dos vetores de desempenho que se referem à qualidade com que o
empreendimento é levado a mercado. Um hotel com excelente taxa de ocupação pode
apresentar uma renda medíocre se a ocupação foi alcançada a custo de diárias baixas.
Da mesma forma, um hotel com uma excelente diária média pode gerar uma receita
muito aquém do necessário se for baixa a taxa de ocupação que a originou.

O indicador que gradualmente vem substituindo aqueles dois para a medida de
desempenho mercadológico é conhecido por RevPAR (revenue per available room) e é
33

O conceito de ‘vendido’ aqui é fundamental, pois trata-se justamente de determinar o valor médio de
venda de um pernoite no período em questão. A exclusão, por exemplo, de pernoites vendidos a preços
fortemente descontados – sob a desculpa de terem sido uma venda fora da norma – invalida o indicador.
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simplesmente a combinação dos dois anteriores. É expresso em moeda corrente e reflete
a razão entre o total de receita de hospedagem em determinado período e o número de
apartamentos disponíveis naquele período. Sua eficácia está justamente em medir a
eficácia com a qual se traz receita de hospedagem para dentro do hotel. Considerando
que o investimento que se realiza é em apartamentos disponíveis e não em apartamentos
ocupados, a RevPAR decididamente é vastamente mais adequada como indicador. Não
significa, entretanto, aposentar os outros dois: sua utilização apenas será restrita às
análises de aspectos com os quais se relacionam. Por exemplo, a taxa de ocupação é o
indicador correto para se analisar consumo de água, amenities, energia elétrica ou custo
de lavar roupa de cama e banho dos apartamentos. Diária média, por sua vez, é indicado
para análise de tendência de price points do mercado, potencial de receita de diferentes
segmentos de negócio ou simplesmente a qualidade da venda de determinado período.

Outros indicadores mais específicos complementam os discutidos acima. Um
dos mais habitualmente utilizados para análise da qualidade e competência relativas do
esforço relacionado à disputa da fatia de mercado de um hotel, é o índice de penetração
de mercado. O índice de penetração de mercado é a razão entre a taxa de ocupação34 de
um hotel e a taxa de ocupação de seu conjunto competitivo35 no mercado – um índice
acima de 1,0 indica que o hotel está conseguindo penetrar o mercado melhor do que a
34

O índice também pode ser calculado dividindo o número de apartamentos ocupados do hotel no período
pelo número total de apartamentos ocupados em todo o conjunto competitivo (inclusive do próprio hotel)
no mesmo período.
35
Por conjunto competitivo entende-se o grupo de hotéis – todos em princípio localizados dentro de uma
mesma e restrita área de influência – que disputam entre si a mesma demanda (geralmente oriunda de um
mesmo conjunto de geradores de demanda localizados dentro daquela área de influência). Os hotéis de
um conjunto competitivo tipicamente oferecem facilidades, serviços e price point razoavelmente iguais.
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média dos demais hotéis de seu conjunto competitivo. Um outro indicador, mais recente
e de utilização menos freqüente, é o índice de desempenho mercadológico, que mede a
qualidade relativa do esforço mercadológico de um hotel em relação à de seu conjunto
competitivo. Este índice é a razão entre a RevPAR de um hotel em determinado período
e a RevPAR de seu conjunto competitivo (total da receita de hospedagem de todo o
conjunto competitivo no período dividido pelo número de apartamentos disponíveis do
conjunto competitivo todo, inclusive os do próprio hotel) no mesmo período.

Alguns outros indicadores, menos expressivos, são utilizados como uma forma
de classificar e/ou comparar hotéis a partir de seu desempenho. As principais medidas
empregadas referem-se aos valores totais anuais por apartamento disponível: [i] receita
de hospedagem, [ii] receita total, [iii] GOP e [iv] RODi. Estes indicadores tipicamente
aparecem em descrições técnicas de hotéis e raramente são calculadas regularmente.

Finalmente, o mais controverso de todos os indicadores específicos ao ramo
hoteleiro é o GOP (gross operating profit) – sua tradução literal seria lucro operacional
bruto. Este item de linha da demonstração formal de lucros e perdas constava do plano
de contas oficial do Uniform System of Accounts for Hotels, publicado pela American
Hotel & Motel Association, até sua sexta edição revisada (última impressão em 1976).
A partir da sétima edição o termo foi substituído por Income Before Fixed Charges,
uma vez que o item a que se refere não é nem “gross” nem “profit”. Atualmente vigora
uma nona edição revisada (última impressão em 1996) onde o termo foi substituído pelo
mais universal IBITIDA (income before income taxes, interest, depreciation and
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amortization). Como conceito o GOP é o resultado final da operação – este conceito é
importante, pois reflete o limite da possibilidade de atuação determinante (e a
conseqüente fronteira de responsabilidade) do operador. As deduções que são feitas do
GOP para atingir o RODi são, em princípio, imunes à atuação do operador: [i] a reserva
para reposição de ativos é uma decisão do proprietário, [ii] o IPTU é função do imóvel –
leia-se proprietário – e da política tributária do município, e [iii] os seguros da
edificação são igualmente função da qualidade construtiva e de segurança do imóvel –
leia-se também proprietário – e do mercado de resseguros. Assim, o termo GOP
continua em pleno uso em todo o ramo hoteleiro36, e é o parâmetro mais importante da
remuneração do operador, na medida em que é a base para o cálculo da taxa de
incentivo – o que é ou não uma dedução válida para efeito do cálculo do GOP é
freqüentemente objeto de disputas acirradas entre proprietário e operador.

4.4

A composição da receita e os fatores que provocam a sua quebra

Provavelmente o conceito mais importante relacionado ao tema das receitas de
um empreendimento hoteleiro é a centralidade da receita de hospedagem. “O negócio da
hotelaria é o negócio das cabeças em travesseiros” diz um velho axioma do ramo. A não
compreensão desta realidade elementar tem sido, com excessiva freqüência, a causa de
estrondosos insucessos de empreendimentos hoteleiros. O corolário desta realidade é a
afirmação: “a quantidade e dimensionamento de restaurantes, bares e outras facilidades
36

Alguns operadores adotaram, em seus contratos de gerenciamento, o termo “House Profit” em lugar do
velho “GOP”
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complementares em um hotel devem ser limitados ao mínimo necessário para assegurar
a captura e retenção do público alvo pretendido.” Qualquer facilidade implantada em
um hotel, além desta necessidade mínima, é um desperdício e um potencial fator de
desvio do foco da operação do empreendimento. Por trás deste conceito está o fato de
que, enquanto o setor de hospedagem de um hotel tipicamente opera com uma margem
de contribuição bruta acima de 80%, o setor de alimentos & bebidas mal consegue
atingir uma margem de contribuição de 20%. Ao mesmo tempo, o setor de alimentos &
bebidas seguramente é a fonte da maioria dos problemas operacionais e ainda consome
um esforço gerencial duas vezes maior que o de hospedagem.

4.4.1 A composição da receita

Assim, algo entre 50 e 75% da receita total de um hotel provém do setor de
hospedagem – quanto mais focada é a inserção de mercado do empreendimento, maior
será a participação da receita de hospedagem na composição da receita total, e maior
será a rentabilidade do negócio. O Le Parker Meridien em Manhattan, por exemplo, tem
apenas um coffee shop (a Brasserie) e um pequeno bistrô para seus 731 apartamentos.
Sua receita de apartamentos representa quase 70% da receita total e seu GOP é acima de
50% da receita total. A receita de hospedagem é função direta da taxa de ocupação
alcançada e da diária média atingida. Um hotel completo de categoria top, como o
Maksoud Plaza ou o Renaissance, usualmente tem uma receita de hospedagem muito
próxima de 50% da receita total, receita de alimentos entre 20 e 25%, de bebidas entre
10 e 15% e outras receitas entre 8 e 15%. A receita de alimentos & bebidas é, na
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maioria dos hotéis, uma função da taxa de ocupação – isto é, os restaurantes e bares dos
hotéis são essencialmente movidos a hóspedes. Em alguns casos de empreendimentos
muito bem inseridos, os restaurantes são dirigidos ao público passante da cidade e
contribuem significativamente para a imagem do hotel – nestes casos, o volume de suas
receitas é menos dependente da taxa de ocupação. Receitas de alimentos & bebidas
resultam de um número de couverts servidos em determinado período e de um couvert
médio (consumo médio de cada cliente). Outras receitas quase sempre são estritamente
resultante da taxa de ocupação.

4.4.1.1 Os geradores de demanda em grandes cidades

Em princípio, as grandes cidades como São Paulo, movidas essencialmente a
turismo de negócios, feiras e convenções, não apresentam dificuldades na identificação
de seus geradores de demanda por hospedagem comercial transeunte. Em primeiro
lugar, grandes empresas multinacionais geram demanda através de constantes visitas de
executivos e colaboradores de suas matrizes. Em seguida, empresas grandes e médias,
de atuação nacional e regional, também geram uma demanda semelhante à das empresas
internacionais. Grandes bancos e empresas de prestação de serviços geram demanda
através da movimentação de seus quadros de auditores, técnicos, instaladores, etc. Em
outro segmento, as feiras e exposições geram demanda na forma de visitantes de outros
estados e do exterior. Da mesma forma, congressos e convenções geram o mesmo tipo
de demanda. Ainda neste segmento, as grandes empresas promovem lançamentos de
produtos, treinamento de seus quadros, convenções e confraternizações, todos
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envolvendo movimentação de executivos e colaboradores de outros estados, gerando
demanda. Em ainda outro segmento, a imensa oferta de comércio especializado das
grandes cidades, atrai contingentes significativos de compradores, sejam profissionais
ou particulares, que também geram demanda. Viagens pessoais e de família – visitas a
familiares, casamentos e outras solenidades, internações hospitalares, ou simplesmente
passeios – vem gerando volume um crescente de demanda por hospedagem. Finalmente,
os clubes de serviço – Rotary, Lions, etc. – e os chamados affinity groups – pessoas com
interesses comuns, como o grupo de fãs de Elvis Presley que reúne ao redor de seis mil
pessoas anualmente em Las Vegas, por três ou quatro dias – vêm gerando volumes cada
vez maiores de demanda.

4.4.1.2 As taxas de ocupação: sazonalidade e perfil

Um conceito importante a ser compreendido no contexto das taxas de ocupação
é o da sazonalidade. No caso da hotelaria, dois tipos de sazonalidade são determinantes
da taxa média anual de ocupação: a semanal e a anual. A sazonalidade semanal reflete o
perfil típico da ocupação durante uma semana ótima. Mesmo na melhor das hipóteses, a
ocupação na cidade de São Paulo sofre uma queda significativa no fim-de-semana.
Embora os hotéis possam parecer sempre lotados, de fato estão nesta condição apenas
nos quatro dias de semana – o resultado é que, mesmo cheios, mal atingem uma
ocupação média semanal de 70% (veja quadro abaixo).
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SAZONALIDADE SEMANAL
Composição da taxa de ocupação em hotel de cidade, em semana ótima
segunda
terça
quarta
quinta
sexta
sábado domingo média
85%

95%

SAZONALIDADE
ANUAL EM SP
(relativa)
janeiro
0,65
fevereiro
0,70
março
1,00
abril
1,00
maio
1,00
junho
0,90
julho
0,80
agosto
1,00
setembro
1,00
outubro

1,00

novembro

1,00

dezembro

0,65
0,892

média

95%

95%

70%

60-%

50%

70%

Ao mesmo tempo, a ocupação média anual é também
determinada pela sazonalidade anual: características de ocupação
de cada um dos meses do ano. Assim, dezembro, janeiro e
fevereiro apresentam – intensamente – queda na ocupação em
função das festas de fim de ano e férias; junho e julho também
apresentam, em menor grau, queda de ocupação (veja quadro ao
lado). O resultado líquido destas duas
sazonalidades – a ocupação máxima
semanal de 70% e a ocupação relativa

POTENCIAL DE
OCUPAÇÃO
ANUAL
máxima

62,5%

máxima anual de 0,892 – é o potencial máximo de ocupação média anual de 62,5%.
Isto explica por que os hotéis em São Paulo – antes da atual crise de excesso de oferta –
apesar de estarem ‘sempre cheios’ raramente conseguiam ultrapassar significativamente
uma taxa de ocupação média anual de 60%. A partir deste nível de ocupação, qualquer
ganho adicional de ocupação será obtido apenas a custo de muito esforço de promoção e
vendas criativos, visando estimular a ocupação nos fins-de-semana.
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4.4.2 Fatores que provocam a quebra da receita

Essencialmente há apenas duas categorias de fatores que provocam a quebra da
receita de um empreendimento hoteleiro: [i] os que tem origem na inserção de mercado
e [ii] os que são causados por alterações no cenário referencial. A categoria com maior
potencial destrutivo é aquela que tem suas causas na inserção de mercado equivocada
ou superestimada, porque é fundamentalmente irreversível no curto e médio prazo.
Quando um empreendimento hoteleiro é implantado com base em uma hipótese de
inserção de mercado inexistente – em um price point para o qual não há demanda na
região de influência ou em uma região na qual não existem geradores de demanda37, por
exemplo – não há possibilidade de correção de curso que não resulte em uma muito
significativa quebra de receita com a conseqüente queda da qualidade do investimento.
O equívoco na hipótese de inserção do empreendimento hoteleiro é – via de regra – fatal
e irreversível. Quando, por exemplo, o price point real da demanda existente na região
de influência é abaixo da pretendida na hipótese de inserção de mercado, o investimento
adicional – para posicionar o empreendimento naquele outro price point – já está feito,
não pode ser ‘desinvestido’ e a qualidade do investimento está irreversivelmente
comprometida. A segunda categoria é menos destrutiva e tende a se corrigir por si só em
um prazo relativamente curto. Isto não significa dizer que não ocorra a quebra da receita
ou a queda da qualidade do investimento – apenas que uma recuperação é possível e
geralmente provável e o dano permanente tem uma dimensão real menor. Mesmo no
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caso específico atual de São Paulo, onde o desvio da relação oferta-procura está muito
além de qualquer previsibilidade – até para um cenário de stress extremo –, um hotel
implantado há alguns anos (antes da tendência atual ser detectável) poderá se recuperar
com danos permanentes apenas mínimos e suportáveis (como veremos adiante, com
uma queda na TIR de 14 para 10%).

4.4.2.1 O fenômeno flat e o descolamento do risco de empreender

“Flats”, apart-hotéis, hotéis-residência, “suítes-flats, “suítes-services” são as
mais freqüentes denominações desta mesma espécie de condomínio, pois todos são
condomínios. As diferenças são sutis. Conceitualmente, entende-se que o “flat” e o
“residence-service” têm todas as suas unidades voltadas para a hospedagem, sem
proprietários moradores. Outra diferenciação está nos serviços oferecidos e no nível do
pessoal operacional, que nos “flats” e “residence” estão menos distantes da hotelaria
convencional.

Basicamente, são apartamentos de um a três dormitórios, com quarto, sala,
banheiro, copa-bar ou cozinha americana, com os serviços básicos de um hotel e, por
vezes outros, só encontrados em estabelecimentos de grande porte: recepção, telefonia,
mensageiro, manobrista, garagem, arrumadeira, lavanderia, “coffee-shop”, bar e
restaurante; este último, em “flats” de alto padrão, normalmente de porte médio e de
37

O caso atual da região de Moema – o buraco negro da hotelaria de São Paulo – é um exemplo clássico
deste tipo de hipótese de inserção de mercado totalmente equivocada: simplesmente não há geradores de
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bom conceito entre “gourmets”. E, cada vez mais os “flats” apresentam-se com outros
itens de serviços como telex, fax, piscina, sala de ginástica, antena parabólica, central de
vídeo, cofres nos apartamentos, etc. Assim sendo, para o leigo sob o aspecto estrutural
torna-se difícil diferenciar um “flat” com sofisticada gama de serviços de um hotel.

O primeiro projeto de “flat” em São Paulo, cidade pioneira no país, foi
incorporado em 1978. Denominado “São Paulo Flat Service” foi incorporado por um
grupo de investidores liderados por João da Rocha Lima Jr., através da associação entre
as empresas UNITAS e NOVOTEL (esta aportava ao produto os serviços hoteleiros e o
gerenciamento do empreendimento). Esta associação, em seguida, firmou acordo de
exclusividade com a incorporadora Gomes de Almeida Fernandes (atual GAFISA), para
um programa de cinco empreendimentos por ano. Nos anos posteriores o mercado
adotou amplamente o modelo.

A idéia, que teve origem em Nova York, visava dois públicos bem
diferenciados, ambos pertencentes às classes mais abastadas:38

[i] – o proprietário morador que conjugava a um apartamento com dimensões, estrutura
e acabamentos superiores a um imóvel convencional diziam na época as incorporadoras
dos empreendimentos, a “mordomia” de um hotel cinco estrelas, quando a expressão
significava bom gosto no estilo de vida, sem o tom pejorativo dos dias de hoje;
demanda naquela região e, não obstante, foram implantados ali cerca de dez mil apartamentos (incluindo
os da região do aeroporto). Não existe qualquer hipótese de correção desta circunstância no médio prazo.
38
Segundo LIMA (1991).
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[ii] – O investidor, que ao adquirir um bem de raiz, em constante valorização,
aparentemente protegido das alterações da nossa economia, tinha a perspectiva de um
rendimento acima da média na sua locação; isto porque, esta não é regida pela Lei do
Inquilinato, que sempre deixou os proprietários reticentes quanto aos resultados da
locação convencional, além de ser palco de rotineiras disputas extraforum e judiciais
com os seus inquilinos.

No decorrer da década de 80, as construtoras identificaram três principais
perfis de consumidores de “flats” na condição de proprietário-morador ou proprietáriocondômino:

[i] – Os “yuppies”, florescente geração de jovens executivos, especialmente da área
financeira e de serviços, que com invejáveis salários faziam reluzir ainda mais o seu
“status” mornado em “flats”;

[ii] – Os casais classificados como “terceira idade” que, após verem seus filhos
constituírem suas próprias famílias, sentiam que não fazia mais sentido continuar
morando em imóveis com várias dependências que lhes ocasionavam problemas com
empregados, segurança e sensação de solidão. Para este segmento, o “flat”seria a
solução: funcional, com “mordomias”, a presença de vizinhos mais jovens e a
possibilidade de desfrutar de áreas sociais e de lazer não encontrados em suas casas;
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[iii] – os “descasados”, principalmente homens, que viam no “flat” uma substituição de
sua antiga casa, no que diz respeito aos serviços domésticos, uma conveniência que o
imóvel convencional não tem e sem a formalidade e o alto custo de um hotel
razoavelmente estrelado.

Assim, qualquer pesquisa imobiliária concluiria que apenas atingindo o público
dos três perfis acima e o investidor em imóveis, o filão seria praticamente inesgotável.
Os incorporadores, porém, não contavam com dois acontecimentos: [i] – a recessão do
início da década que teve seu apogeu em 1983 e a saturação do mercado de “flats”,
iniciada em 1987, logo após o plano cruzado, que vem se agravando ano após anos.

A “febre flatiana” foi tão alta que, de 1981 a 1990, houve, em média, o
lançamento de um “flat” por mês. Para efeitos estatísticos, São Paulo é atualmente a
cidade com mais “flats” no mundo, superando inclusive Nova York, o berço da idéia.
Concluindo, que não havia mercado (comprador, proprietário, investidor ou inquilino),
nem tão pouco renda que possa absorver tamanha oferta, os “flats” partiram, então, para
um outro público, o específico da hotelaria: o hóspede convencional.

No seu início, os “flats” alugavam suas unidades por períodos somente
superiores a 7 dias, “a semanda”, que era o grande diferencial em relação à hotelaria
tradicional, a qual opera à base de diárias. O seu público era bem distinto dos usuários
de hotéis: pessoas realizando cursos de média e longa duração, pacientes em tratamento
e seus acompanhantes, famílias em mudanças para a cidade, ou que estavam realizando
83
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obras em suas residências e tinham o “flat” como seu endereço provisório. Hoje, a
situação é diferente. Além de atender aos grupos citados, os “flats” vendem diárias e
estão se estruturando como hotéis, pois alguns já são projetados com áreas para reuniões
e convenções, segmento de mercado até pouco tempo específico da hotelaria.

Relevante ressaltar que empreendimentos caracterizados como de base
imobiliária, característica dos hotéis e “flats”, necessitam de exaustivas análises de
inserção de mercado para o produto, pois, o patamar de auferição de renda, será fator
fundamental para a formação do retorno, e qualquer erro de avaliação, poderá implicar
em rendimentos abaixo do nível esperado pelo investidor, diminuindo, assim, a
qualidade da operação, e a alta rigidez desse tipo de empreendimento, dificulta, e muito,
a possibilidade de reciclagem do produto.

Sendo assim, quando um empreendedor decide construir um hotel cerca-se de
todos os cuidados possíveis para conhecer e mitigar o risco envolvido. O aparente
excesso de cautela é justificável, pois, com investimentos de dezenas de milhões de
dólares, um erro na avaliação da qualidade do empreendimento pode ser fatal. Assim,
um novo empreendimento hoteleiro leva à contratação de, pelo menos, uma completa
pesquisa de mercado, da análise para inserção de mercado e de estudo de qualidade do
investimento. A pesquisa fornece o conhecimento básico do mercado competitivo de
hospedagem comercial transeunte da cidade. A análise para inserção de mercado
identifica onde e que tipo de hotel poderá ser inserido com sucesso naquele mercado. O
estudo de qualidade do investimento estima, avalia e calibra a equação econômico84
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financeira do negócio, que abrange basicamente os custos de implantação do
empreendimento e a capacidade de geração de retorno durante a sua operação.

Mesmo cercado de todos estes cuidados, a implantação de um empreendimento
hoteleiro é um negócio de risco e não é incomum que um hotel demore mais de cinco
anos para atingir o retorno sobre o investimento inicial, em patamares considerados
atrativos do ponto de vista do investidor, e alguns nunca o alcançam. Este risco de
mercado é justamente o principal perigo do negócio hoteleiro. Via de regra, não é
possível implantar um hotel aos poucos, à medida que o mercado responda. É um jogo,
onde é necessário apostar todas as fichas de uma só vez, daí a extrema cautela.

A medida em que o tempo foi passando os incorporadores se deram conta de
que seu público de fato era o investidor, abandonando assim, toda e qualquer
preocupação com o negócio hoteleiro posterior à venda do imóvel. Começa então a
ocorrer uma verdadeira cisão do negócio na incorporação de um flat: o risco negocial
principal é literalmente extirpado do ato de empreender. De um lado, ficam o
incorporador e seus financiadores correndo apenas os riscos imediatos e menores de
vender as unidades e realizar o empreendimento por um custo adequadamente menor do
que o valor de venda, possibilitando-lhes auferir sua remuneração. Do outro lado, fica,
sozinho, o pequeno investidor individual que adquiriu a unidade, com todo o risco
futuro de mercado.
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No atual modelo de incorporação de flats, o milenar ramo de hospedagem, que
sempre foi um negócio intrinsecamente voltado para o futuro, grande parte dos bons
hotéis transcende gerações, é assim irresponsavelmente transmudado em verdadeiro
mercado persa imobiliário, exclusivamente focado na transação.

O investidor que adquire uma unidade de flat geralmente não conhece o ramo
de hospedagem e, normalmente, não lhe são apresentados os estudos, pesquisas e
análises acima mencionados, tão necessários à avaliação segura e competente do risco
negocial. Sua avaliação do negócio e a decisão de comprar uma unidade são, portanto,
baseadas em intuição pessoal e em dois fatores externos: o endosso tácito do
incorporador e do futuro operador, cuja marca é acintosamente estampada em todo o
material de venda, e os questionáveis endossos evasivos e raramente pertinentes, de
fontes cuja autoridade no assunto ele desconhece por absoluto e não pode avaliar,
apresentados fartamente no material de venda, sob a forma de gráficos, tabelas e
citações. A decisão de comprar é, assim, fortemente induzida seja pelo prestígio do
incorporador, seja pela reputação do futuro operador, seja ainda pelos endossos
explícitos de tais especialistas.

Nos últimos anos foram furiosamente lançadas e vendidas na cidade de São
Paulo quase 12.000 unidades de flats em mais de 50 empreendimentos, todos destinados
praticamente à mesma faixa de mercado (a chamada ‘midmarket’, correspondente hoje à
faixa de diárias entre 100 e 150 reais) e ao mesmo segmento (o de pessoas de negócios).
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Todas essas unidades estão atualmente em produção e devem se incorporar à
oferta da cidade nos próximos trinta meses. Com oferta atual de cerca de 15.000
unidades em pouco mais de 120 propriedades, o mercado paulistano de hospedagem
comercial transeunte (hotéis e flats com diárias acima de R$60,00) receberá, portanto,
acréscimo efetivo de quase 80% em pouco mais de dois anos.

Sob o enfoque exclusivamente de flats, a visão é muito pior: a oferta atual é de
pouco mais de 15.000 unidades em cerca de 120 propriedades, resultando um brutal
crescimento da oferta de mais de uma vez e meia, em torno de 180%.

Evidente não ser necessária longa experiência hoteleira ou perícia comercial
para perceber que ocorrerá grave condição de excesso de oferta no mercado de
hospedagem da cidade. É fato que muitos dos hotéis e flats existentes estão em
condições sofríveis e carecem de reforma ou substituição no mercado competitivo. É
relevante frisar, também, que um expressivo acréscimo de oferta desta ordem acarretará
no completo reordenamento do mercado, resultando no rebaixamento geral das tarifas e
na captação adicional de hóspedes na extremidade inferior da faixa de tarifas,
aumentando por conseqüência a demanda total. Importante lembrar, também, que o
intenso acirramento da competição comercial entre os meios de hospedagem provocará
uma inusitada queda no nível geral das tarifas, resultando em significativa perda de
lucratividade para a maioria dos empreendimentos. Não pode haver dúvidas, portanto,
de que muitos dos empreendimentos lançados não alcançarão sequer equilíbrio
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operacional, muito menos os prometidos R$1.000,00 a R$1.500,00 mensais de renda
líquida por unidade.

4.4.2.1.1 Implicações litigiosas e tendências

Cabe ponderar, então, se a inevitável frustração das expectativas negociais
daqueles investidores individuais será um mero acidente fortuito, típico do jogo de
mercado, ou se existe efetivamente um vínculo de responsabilidade por parte de quem
lhes induziu a correr o risco. Não se pretende questionar a natureza intrínseca do ato de
investir. Trata-se, sim, de prospectar a responsabilidade inerente ao processo de indução
do investidor. Quando o investimento é fortemente alicerçado em endossos, implícitos
ou não, de quem teve (ou deveria ter tido) acesso às informações reais do mercado, o
indutor tem a ”capacidade de entendimento ético-jurídico e determinação volitiva,
adequada, que constitui pressuposto penal necessário da punibilidade” (conforme define
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira)? Em outras palavras, os indutores (incorporador,
operador e cia.) sabem, ou deveriam razoavelmente saber, que os empreendimentos têm
pouca chance de prosperar no mercado, no futuro próximo previsível? E, se sabem, são
ética, moral ou juridicamente responsáveis pelos prejuízos que causarão aos
investidores?
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Vale lembrar que, não obstante o quadro desanimador esboçado acima, sempre
haverá mercado para empreendimentos certeiramente posicionados no mercado:
agressivamente dirigidos a um segmento específico e dotados de uma gama adequada de
fatores de diferenciação que lhes assegurem a margem de competitividade e possibilite
praticar uma política comercial calcada mais naqueles fatores do que em preços.
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5

SÍNTESE DO SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO

O mercado de hospedagem comercial transeunte em São Paulo efetivamente já
vive hoje seu inferno astral. Os próximos anos serão de provações e representarão, de
certa forma, o rito de passagem do mercado. Não pode haver dúvida de que o mercado
sairá desta crise mais forte, mais resiliente e mais competitivo, beneficiando – a médio e
longo prazos – tanto proprietários, como operadores e hóspedes. Seguramente a
próxima deflexão da curva de oferta – que provavelmente ocorrerá em 2015 – será de
uma intensidade imensamente menor e será detectada e prevista com mais precisão e
maior antecipação. O custo deste amadurecimento e consolidação, entretanto, poderá ser
grande. Entre outros custos, poderá ocorrer uma significativa desestruturação do setor.

5.1

O comportamento nos últimos anos

Como vimos no capítulo 3.3, nos últimos dez anos se produziu na cidade de
São Paulo quase três vezes mais apartamentos do que nos vinte anos imediatamente
anteriores, levando a oferta total prevista para 2008 ao nível de 66.000 apartamentos
(quase três vezes a oferta existente em 1999). É sabido que os ciclos de oferta são a
característica intrínseca do negócio de real estate, e que o ramo da hotelaria – com o
mais longo fator de inércia e o menos ágil sistema de informações – lidera o ranking da
intensidade de deflexão da curva de oferta. Mesmo em cidades com mercados de
hospedagem maduros e bem consolidados, o ciclo da oferta é nitidamente visível (veja
os gráficos das curvas de New York e Miami, a seguir). Em mercados menos maduros,
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que possivelmente vivem sua primeira fase de excesso de oferta, a deflexão da curva de
oferta ainda é significativamente mais intensa (veja os gráficos das curvas de Atlanta,
Los Angeles, Nashville e Boston, a seguir). Embora os dados disponíveis não sejam
conclusivos, em todos estes mercados, transparece uma duração de aproximadamente
doze anos entre um pico da curva e o próximo. Entretanto, em São Paulo, devido ao
fenômeno dos flats – que descontroladamente exacerbou a deflexão da curva da oferta
de hospedagem da cidade – o pico do ciclo de oferta (previsto para 2003) tem potencial
para ser particularmente destrutivo.
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Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em New York: Ciclo da Oferta
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Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em Miami: Ciclo da Oferta
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Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em Atlanta: Ciclo da Oferta
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Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em Los Angeles: Ciclo da Oferta

Milhares de apartamentos por mês

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1987 1988 1989 1990 1991 1992
Oferta de apartamentos
Demanda por apartamentos
Linear (Demanda por apartamentos)

1993

FONTE: Asmussem & Associados

93

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

O SETOR HOTELEIRO EM SÃO PAULO: ORIGEM, PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS DE COMPORTAMENTO

Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em Nashville: Ciclo da Oferta
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Mercado de Hospedagem Comercial Transeunte em Boston: Ciclo da Oferta
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5.2

O panorama atual

O panorama do mercado hoteleiro no momento é de total consternação: como
se apenas agora, a um só tempo, todos os stake holders repentinamente se apercebessem
das reais circunstâncias de excesso de oferta. Neste momento reações as mais diversas
começam a se esboçar ante a constatação do inevitável. Alguns condomínios39 de flats
ainda por inaugurar decidiram substituir o operador, em uma tentativa de assegurar
resultados menos desastrosos em sua operação. Outros condomínios estudam mover
uma ação de classe contra o incorporador, o operador e a imobiliária que comercializou
o empreendimento. Uma operadora, que tem contratos de arrendamento de hotéis na
cidade, está denunciando um dos contratos na justiça, buscando reduzir o valor de
aluguel a ser pago ao proprietário. Aos poucos – embora muitos ainda acreditem que a
situação se reverterá nos próximos meses – torna-se evidente que a maioria dos
empreendimentos de hospedagem não conseguirão realizar qualquer distribuição nos
próximos muitos meses. E, que muitos outros ainda sequer conseguirão pagar suas taxas
de condomínio.

Alguns operadores já se reestruturam e preparam-se para mudar radicalmente
suas formas de atuação no mercado, visando incrementar de forma contundente sua
capacidade de geração de diárias, de um lado, e sua capacidade de racionalização de
custos, de outro. Cientes ainda da inevitável crescente pressão por parte de condôminos
39

É o caso do Transamérica Faria Lima (R. Amauri), que passou a ser um Radisson, e do Transamérica
Ibirapuera (International Flat) que deve ser inaugurado proximamente como um Sonesta.
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e proprietários, alguns operadores se antecipam preparando pacotes de redução de taxas
de gerenciamento e outras concessões, no sentido de apaziguar os ânimos dos parceiros.

5.3

Perspectivas de comportamento

Por melhor que seja o crescimento econômico nos próximos anos, ainda que
aliado às mais auspiciosas perspectivas de exploração e indução de novas fontes de
demanda, não sobrevive qualquer hipótese de se imaginar que a demanda alcance a
oferta, ainda que apenas modestamente, antes de 2008. O que é fato, entretanto, é que a
inserção de mercado responsável – planejada antes da detecção desta tendência atual e
conduzida a termo criteriosamente – embora não escape ilesa do cenário, sustentando
quebras de receita significativa, sobreviverá com danos permanentes suportáveis. Assim
é que o Hotel Grand Mercure – cuja análise para inserção de mercado foi realizada pela
Asmussen & Associados em março de 1996 – foi inaugurado em outubro de 1999 e já
logrou auferir um volume de renda que lhe assegurará um piso para a quebra da renda,
resultando em uma queda na TIR dos 14,02% projetados na análise para inserção de
mercado original para prováveis 10,04%, mesmo considerando uma quebra muito
significativa de receita nos próximos anos. O mesmo empreendimento, se inaugurado
hoje – como tantos outros o foram, sem atentar para a tendência do cenário – sofreria
provavelmente uma quebra de receita que resultaria em uma queda da TIR para 7,22%
(veja gráfico com as três sequências de RODi a seguir).
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Hotel Grand Mercure
perfis do fluxo de caixa para três cenários
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No encerramento deste estudo cabe enfatizar alguns aspectos importantes
encontrados ao longo do texto.

A relevância do tema é um deles.

Esta constatação pode ser verificada ao longo do capítulo 5, que demonstra o
cenário atual do mercado de hospedagem comercial transeunte em São Paulo,
confirmando a necessidade de se enxergar o problema de forma sistêmica durante a fase
de planejamento estratégico, buscando exatamente, antever problemas dessa ordem.

Se for observada a evolução do mercado de hotelaria em São Paulo, exposta
nesse trabalho no capítulo 3, percebe-se um aumento significativo no número de ofertas
durante as últimas décadas, indicando assim que a atividade era tida como uma boa
oportunidade de investimento.

Entretanto, sabe-se que a economia não é formada por paradoxos, e migrações
acentuadas como essa, não poderiam ter resultado outro, que não fosse a completa
desestruturação do mercado, afetando o desempenho dos empreendimentos, provocando
quebra na qualidade da operação.
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Porém, não resta dúvida que o preço a ser pago pelo mercado para se alcançar
um grau de maturidade satisfatório é bastante alto, e como resultado, o mercado sairá
desta crise mais forte, mais resiliente e mais competitivo, beneficiando – a médio e
longo prazos – tanto proprietários, como operadores e hóspedes
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