
Com hotéis cheios, é hora de subir a diária  
Roger Blitz 
 
Otimismo do setor hoteleiro é temperado com cautela devido ao Japão e aos conflitos no 
Oriente Médio  
 
Os hotéis estão se enchendo, portanto agora é a hora de aumentar os preços. Esse foi o 
sentimento otimista manifestado pelos grandes grupos hoteleiros do setor, que se reuniram no 
início deste mês em Berlim. 
 
O clima de otimismo representa uma mudança acentuada em relação a dois anos atrás, 
quando as mesmas empresas compararam, de forma agourenta, o impacto da crise financeira 
mundial sobre as taxas de ocupação ao período que se seguiu aos atentados terroristas de 11 
de Setembro. 
 
Andrew Cosslett, que deixará em junho seu cargo de principal executivo do InterContinental 
Hotels Group, diz: "No ano passado houve uma notável recuperação, a mais forte já vivida 
pelo setor. Estávamos contando com os números de janeiro de 2010, que foram de queda de 
3% a 4% na receita por quarto disponível. Todo mundo subestimou a volta dos executivos em 
viagem de negócios." 
 
Mas, embora a recuperação da economia tenha permitido que os grupos hoteleiros se 
restabelecessem em relação ao pior momento da recessão, quando as diárias foram reduzidas, 
eles têm agora novos desafios pela frente para provar que o crescimento poderá se manter no 
longo prazo. 
 
Misturada ao clima de otimismo em Berlim havia a cautela com relação aos recentes choques, 
como o impacto da crise do Oriente Médio sobre os aumentos dos preços do petróleo. O 
terremoto e o tsunami no Japão deram aos grandes grupos hoteleiros mais um motivo para 
moderar suas projeções otimistas para 2011. 
 
Desde o final de janeiro e o início dos protestos no Egito, os preços das ações dos hotéis 
caíram mais que 4%, segundo o índice Baird/STR das empresas hoteleiras negociadas em 
bolsa nos EUA. Cinco dias depois da catástrofe natural no Japão, o índice registrava um recuo 
de 7,4%. 
 
Katie Taylor, principal executiva da marca de hotéis de luxo Four Seasons, diz: "É 
inquestionável [que os protestos políticos no Oriente Médio] tiveram um efeito baixista. A 
catástrofe no Japão produziu agora mais um, não apenas um choque para o sistema mundial 
e, naturalmente, a terrível situação que o povo japonês enfrenta, mas teve também um 
impacto sobre o impulso da recuperação."  
 
Há outros motivos para a cautela dos grupos hoteleiros. Embora os hotéis que operam nas 
grandes cidades estejam vivendo um momento de crescimento, as receitas das províncias da 
Europa ainda são precárias. 
 
Mas esses choques não são suficientes para diluir o otimismo de médio prazo que tomou conta 
de grupos como o Hilton, o IHG, o Starwood, o Marriott, o Accor e o Carlson. 
 
Mesmo a estagnação do crescimento da disponibilidade de quartos de hotel na Europa e nos 
EUA, devido à persistente relutância dos bancos em conceder crédito às construtoras, opera 
em seu favor, ao restringir a expansão de nova capacidade e alimentar a demanda. 
 
A melhoria do desempenho do setor hoteleiro deveria estimular as construtoras e os 
investidores a examinar novas oportunidades, diz Arthur de Haast, da J ones Lang LaSalle 
Hotels. 
 
"Mas isso é apenas metade da equação. Eles têm primeiro de se convencer de que a hotelaria 
está crescendo e de que eles têm motivos comerciais para desenvolver um novo hotel; depois, 



têm de encontrar o financiamento, principalmente o financiamento pela venda de valores 
mobiliários, que no momento está extremamente apertado", diz De Haast. 
 
Os potenciais novos ingressantes no setor terão de enfrentar também a escala das operadoras 
de hotéis, com a força de suas marcas, seus programas de fidelidade e seu poder de 
marketing. 
 
Não que uma obstrução dos canais de desenvolvimento seja de interesse, no longo prazo, dos 
grupos hoteleiros, que rapidamente deixaram a condição de proprietários de imóveis para se 
concentrar em administrar suas marcas e melhorar a qualidade da hospitalidade. O Marriott 
pretende aumentar sua rede com o acréscimo bruto de 35.000 quartos este ano, e a 
Starwood, de 20.000, enquanto a IHG disse que o crescimento líquido do seu número de 
quartos para este ano seria de 6.000, e a Carlson, de 7.314. 
 
Os grupos hoteleiros têm de crescer depressa para gerar alta de seus lucros, diz Nick van 
Maarken, da Deloitte. "Nos últimos 10 anos, observou-se uma mudança inquestionável em 
direção ao foco no desenvolvimento", diz ele. "Agora, tudo o que se ouve é 'em quantos 
quartos podemos crescer, quantas marcas temos, será que nossas marcas atendem a todos os 
segmentos de produto, todas as localizações?'." 
 
Os planos de expansão dos grandes grupos hoteleiros se fundamentam em empreendimentos 
no Brics (Brasil, Rússia, Índia e China) e em mercados secundários como os da Turquia e da 
Indonésia. Essas são perspectivas mais fáceis do que lidar com construtoras em mercados 
maduros, que estão começando a querer compartilhar os riscos dos investimentos em imóveis 
hoteleiros com as operadores. Houve algumas evidências em Berlim de que esse 
relacionamento está começando a sofrer pressões. 
 
A pergunta que vem à mente de alguns especialistas do setor é se um grupo hoteleiro tentará 
um crescimento instantâneo por meio da consolidação. As demonstrações financeiras de 
alguns grandes grupos devem fazê-los ansiar por abocanhar pequenos participantes 
domésticos desse mercado, dizem algumas pessoas do setor, embora Van Maarken não 
descarte a consolidação entre os grandes grupos hoteleiros. 
 
"Será que estamos chegando a um ponto em que cresce a confiança na possível ocorrência de 
um meganegócio? É possível. Vemos as empresas de participações começando a voltar, vemos 
o Blackstone falar muito convictamente sobre o Hilton. O Marriott está falando em recompra 
de ações. 
 
Embora o contingente de turistas no Reino Unido tenha caído em 2010, maior número de 
quartos foi ocupado nos hotéis do país, com o crescimento mais sólido sendo registrado em 
Londres, escreve Rose Jacobs. 
 
A pesquisa Hotel Britain 2011, que reúne dados de 549 hotéis em funcionamento há pelo 
menos cinco anos, detectou que a taxa de ocupação subiu 2,6% em todo o Reino Unido no ano 
passado, num momento em que a economia mundial se recuperava da crise e da recessão que 
se seguiu. 
 
Os executivos do ramo hoteleiro da capital conseguiram elevar o valor das diárias, ajudando a 
aumentar a receita nacional por quarto disponível - um indicador fundamental do setor - em 
7,6%. Mas isso ocorreu após a queda abrupta registrada em 2009, o que significa que o 
expansão anual média desde 2006 foi de apenas 1,1%. 
 
O Reino Unido recebeu 0,9% menos turistas em 2010, em continuidade à tendência do país. 
Mas as maiores quedas se deram no grupo de pessoas que viajam para visitar amigos e 
familiares, portanto o impacto sobre os hotéis foi restrito. 
 
As instalações de Londres prosperaram. Com um sólido afluxo de turistas de negócios e de 
lazer, os hotéis ficaram próximos da lotação total por várias noites e ostentaram uma taxa 
média de ocupação de 82,6%. 



 
"Essa é, muito claramente, uma experiência de Londres", disse Robert Barnard, um dos sócios 
da consultoria empresarial PKF, realizadora da pesquisa. A taxa de ocupação na região foi de 
70,5% e a receita por quarto disponível cresceu 2,2%. 
 
Barnard disse prever que Londres viva a mesma situação nos próximos dois anos, graças ao 
casamento na família real, aos Jogos Olímpicos e às comemorações dos 60 anos do reinado de 
Elizabeth II, em 2012. 
 
Barnard disse também que a turbulência política no Oriente Médio atrairá turistas para 
Londres, em sua tentativa de evitar regiões mais problemáticas. "Acho que os acontecimentos 
do cenário mundial terão um efeito positivo sobre a capital." 
 
As fusões e aquisições no setor se intensificaram no ano passado, tanto em termos de volume 
quanto no valor das transações, apesar dos níveis reduzidos de financiamento disponíveis. Em 
termos de desenvolvimento, os hotéis econômicos de marca foram os que cresceram de forma 
mais acelerada, com o acréscimo de 25.774 quartos em 2010. Mas hotéis independentes, 
B&Bs (Bed & Breakfasts) e pousadas ainda representam quase 60% dos quartos do país. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar. 2011, Empresas, p. B6. 


