
Turismo de luxo
bate recordes
Isoladamente ou em grupos, brasileiros
procuram mais os endereços nobres de
hotelaria no território nacional e no exterior



O
turismo de luxo
está em busca de
mais um recor-
de. Nos últimos

anos, o número de turistas
brasileiros que se hospeda-
ram em hotéis cinco estrelas e
resorts espalhados pelo mundo
tem crescido numa velocida-
de que entusiasma os agen-
tes do setor. Além de passa-
geiros individuais ou casais e
famílias, grupos maiores tam-
bém têm optado por ganhar
em qualidade de hospedagem

nos destinos a que se dirigem.
Um levantamento da associa-
ção The Leading Hotels of
the World apurou a entrada
de parcelas cada vez maiores
da sociedade brasileira no cir-
cuito dos grandes hotéis. "Em
2004, vendemos 26 mil diárias.
Dois anos depois passamos
para 38 mil e, ano passado,
foram mais de 49 mil", con-
tabiliza João Annibale, CEO
da LHW. "Vamos fechar 2009
com um discreto crescimento,
suficiente, porém, para bater



nosso recorde pela sétima vez
consecutiva."
Em 2008, 46% dos viajantes
de luxo brasileiros foram para
a Europa, 33% foram para a
América do Norte e outros
15% buscaram destinos na
América do Sul e Central.
Apenas 3% rumaram para a
Ásia ou o Pacífico. As cidades
mais procuradas pelos brasi-
leiros são: Nova York, Buenos
Aires, Paris, Madri e Londres.
A busca por hotéis de luxo,
em grande maioria, é feita
pelos casais. Em seguida vem
as famílias e, por último, os
CEOs e executivos em viagens
a trabalho. "Existe uma mescla
entre as viagens corporativas e
os passeios, pois somos inca-
pazes de simplesmente pas-

sear ou só trabalhar", lembra
Annibale. "Muitas vezes, o
líder de uma companhia rea-
liza sua missão e, em seguida,
recebe a companhia da família
para alguns dias de descanso
ou até mesmo para emendar
a viagem com as férias."
A crise financeira global, com
início em outubro do ano pas-
sado, motivou, no primeiro
momento, a redução dos pedi-
dos de grandes corporações
para viagens de alto padrão.
Mas, agora, a situação já é

Em 2008, 46% das viagens
de luxo dos brasileiros
foram para a Europa



Nova York, Buenos Aires,
Paris, Madri e Londres são

as cidades mais procuradas
outra e Annibale está otimista
com os atuais resultados. "Se
pegarmos apenas um mês iso-
lado, conseguimos avaliar que
há um crescimento nas ven-
das em 2009", calcula ele. "Em
agosto do ano passado, ainda

não tínhamos crise e vende-
mos 3 mil diárias. Em agos-
to deste ano, foram vendidas
4 mil diárias.".
Segundo dados divulgados
pela The Leading Hotels of
the World, o Brasil represen-
ta 5% do mercado mundial
de turismo de luxo, mas, se
comparado com a América
Latina, o número sobe para
50%. Quando o assunto é
o custo das diárias, a tarifa
brasileira dos hotéis brasilei-
ros de luxo associados à rede
está quase 17% mais cara que
a média mundial. A média
da diária, no Brasil, é de 540
dólares, enquanto lá fora é de
462 dólares.
Em todo o mundo, o LHW
tem aproximadamente 450
associados, entre hotéis, spas
e resorts. A Itália é o país que
mais tem hotéis de luxo, segui-
da pelos Estados Unidos. No
Brasil, oito hotéis fazem parte
da associação: Copacabana
Palace Hotel e Hotel Fasano,
no Rio de Janeiro; Hotel
Emiliano, L'Hotel, Hotel
Fasano e Tivoli Mofarrej, em
São Paulo; Casa Grande Hotel
Resort & Spa, no Guarujá; e
Convento do Carmo Hotel,
em Salvador.



"Todos têm em comum o pri-
mor com a qualidade dos ser-
viços e com as instalações. Não
importa o estilo da decora-
ção, priorizamos o resultado
coletivo", assinala Annibale.
Os critérios para ingressar no
Leading Hotels são bastante
rigorosos. Os estabelecimen-
tos pré-selecionados recebem
a visita de inspetores secre-
tos, que analisam a qualida-
de dos serviços prestados. A
inspeção anônima avalia 1.500
itens, entre check-in, refei-
ções, atendimento adequa-
do e instalações. A nota de
avaliação não pode ser menor
que 75 pontos. No ano pas-
sado, no mundo todo, l .064

Em 2008, os hotéis de luxo
receberam 25 milhões de
dólares a mais em diárias
hotéis fizeram solicitação para
ingressar na associação. Desses,
60 foram pré-selecionados
para inspeção, mas somente
40 foram aceitos como novos
membros. Uma vez associa-
do, o hotel é reinspecionado a
cada 18 meses para averiguar
se permanece com o padrão
de qualidade aceito pela orga-
nização. "Por isso, afirmamos
que o associado não é Leading,
e sim que ele está Leading",
declara Annibale.
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