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O homem mais viajado do mundo

Diante do significativo número
de apartamentos disponíveis nas
categorias luxo e superior, a ten-
dência na hotelaria é renovar e de-
senvolver as categorias econômi-
ca e supereconômica. O Brasil
ainda carece de renovação do
grande filão que elas represen-
tam, sobretudo em cidades mé-
dias e pequenas, mas com fluxo
de hóspedes que justifique, por
exemplo, a instalação de hotéis
de 30 a 60 apartamentos.

O potencial do mercado hote-
leiro nessas categorias é imenso e
sua exploração se justifica pela
boa aceitação do público e desem-
penho em comparação aos hotéis
de categorias superiores. Para se
ter uma idéia, pesquisa da empre-
sa de consultoria hoteleira Hotel
Investment Advisors (HIA), pu-
blicada na segunda edição do in-
formativo Hotelaria em Núme-
ros, revela que a taxa de ocupa-
ção dos hotéis no Brasil com diá-
ria média abaixo de R$ 90 (econô-
mica e supereconômica) foi de
60%, contra 49% daqueles com
diária média entre R$ 90 e R$
190 (intermediária) e 46% dos es-
tabelecimentos cuja diária média
fica acima de R$ 190 (luxo).

Os dados refletem uma tendên-

cia que se tem consolidado ano a
ano, como mostram levantamen-
tos das principais administrado-
ras hoteleiras das categorias eco-
nômicas, entidades do setor, con-
gressos e mesmo as negociações
e conversas informais no setor.
Ou seja, os hotéis econômicos
têm a melhor taxa de ocupação
entre os três grupos/categorias.

Outro fato interessante vislum-
brado pelo estudo é que nos ho-
téis do primeiro grupo 83,6% dos
hóspedes são brasileiros, enquan-
to na categoria intermediária esse
índice cai para 79,6% e para ape-
nas 45,3% na luxo. Isso demons-
tra a identidade nacional traduzi-

da tanto no serviço quanto nas
instalações dos estabelecimentos
de preços mais acessíveis.

Em um mercado competitivo
como o da hotelaria – sobretudo
na categoria econômica, em que
os custos não podem ser muitos
altos –, a diferença é percebida es-
sencialmente no serviço. Portan-
to, a única maneira de se enfren-
tar a crise e driblar a concorrên-
cia, diante da mesmice e da padro-
nização reinantes, é oferecer um
serviço honesto e eficiente. A
aproximação entre hóspedes e
funcionários deve ocorrer de ma-
neira natural, de forma que todas
as necessidades daqueles sejam
logo atendidas – e entendidas –
por estes. Um tratamento cortês e
respeitoso continua a valer.

O hotel precisa apresentar aos
hóspedes algo de modo a tornar
sua estada agradável, prazerosa e
funcional. Importante sublinhar
que o hóspede deve ser encarado
como um convidado e recebido

da melhor forma possível por seu
anfitrião. Essa é uma condição
primária da atividade que muitas
vezes as escolas de hotelaria se es-
quecem. A globalização fez com
que interpretássemos a profissio-
nalização com frieza. Nos EUA,
os manuais de Recursos Huma-
nos (RH) pedem para o recepcio-
nista levantar a cabeça, olhar pa-
ra o cliente e dizer: “Bom dia! Se-
ja bem-vindo!”. Nós, brasileiros ,
já temos esse calor humano natu-
ralmente e devemos enfatizá-lo.
Não podemos esquecer que esta-
mos nessa atividade para receber
bem e cada vez mais com cari-
nho e jeito brasileiros.

A qualificação e o treinamento
constantes do pessoal não são
apenas tendências da hotelaria,
mas necessidades para quem de-
seja sobreviver e se sobressair no
mercado. Investir em RH signifi-
ca potencializar uma ferramenta
capaz de traduzir em satisfação
dos clientes os esforços envida-
dos. E sempre com o sotaque bra-
sileiro sendo entoado com orgu-
lho e profissionalismo.

Além do serviço, o outro com-
ponente do negócio hoteleiro é o
imobiliário, que compreende o
imóvel e seus acessórios (mó-
veis, itens de decoração e equipa-
mentos diversos). Aqui, cabe res-

saltar alguns aspectos que ten-
dem a se consolidar nos empreen-
dimentos sintonizados com os no-
vos conceitos da hotelaria.

A multiplicidade de serviços e
funções num só ambiente é um
deles. Por exemplo, a mesma sa-
la deve estar preparada para fun-
cionar com espaço de leitura, abri-
gar estações de vídeo – games e
computadores com internet –, me-
sas para jogos de cartas e bar.
Nesse mesmo local poderá, em
outro horário, ser oferecido um
coquetel com música ao vivo.

As construções devem ser sóli-
das e os projetos arquitetônicos,
bastante detalhados, especifican-
do cada item, como hidráulica,
elétrica, sensores de incêndio, de-
tectores de fumaça, autolimpeza
nos serviços de ar e higiene na fil-
tragem das águas em geral. En-
fim, tudo deve ser feito para que
hóspede se sinta seguro.

Outra tendência é a necessida-

de de mobiliário adequado e de
fácil manutenção. Conforto é fun-
damental. Ambientes amplos e
claros, criativos e originais têm
prevalecido. Sem dúvida, a deco-
ração de interiores ganhou impor-
tância em projetos hoteleiros por
causa, em grande parte, do desen-
volvimento de padrões mais agra-
dáveis usados em shopping cen-
ters, fast-foods, cinemas e lojas.
O regionalismo também pode es-
tar presente. Nosso País é rico em
artesanato e podemos obter belos
ambientes com coisas simples,
mas de grande apelo decorativo.

Se pudéssemos resumir os ru-
mos da hotelaria, diríamos que
eles incluem hotéis mais enxutos,
com diárias reduzidas e serviços
eficazes, tendo como suporte im-
prescindível gerentes criativos e
sintonizados e equipes qualifica-
das.Tudo permeado por bomsen-
so e administração responsável. ●

Ronaldo Albertino é diretor-ge-
ral da Hotelaria Brasil

O leitor João Carlos Mezzutti, de
Ribeirão Preto (SP), assíduo leitor
da coluna de Mr. Miles, enviou
uma pergunta ao nosso colabora-
dor britânico que sintetiza, em
grandeparte, dúvidas jámenciona-
dasporoutros seguidoresdas peri-
pécias do homem mais viajado do
planeta.

Mr. Miles: observo que o senhor
viverelatandoexperiênciasdevia-
gem, mas, ultimamente, não tem
conhecido nenhum país novo. O
que aconteceu? O senhor perdeu
a atração por novas incursões?
“Well, my friend, sua questão é

muito pertinente. Tenho me per-
guntado se estou me tornando um
velhosaudosista, sempre retornan-
do aos mesmos lugares. A respos-
ta não é tão simples. Em primeiro
lugar, gostaria de lembrá-lo que
não sou um colecionador de esta-
tísticas. Se já visitei 130 países e 7
territórios ultramarinos (e, in fact,
faz tempo que não atualizo esta
contagem), essas viagens foram,
em sua maioria, casuais, motiva-
das por convites de amigos que
fui fazendo ao longo da vida.

Em segundo lugar, sim, you’re
right: estou me tornando um ve-
lho saudosista. Gosto de rever ve-

lhos companheiros, que agora já
têm filhos, netos e até bisnetos.
Muitos deles, unfortunately, já
nãoconseguem compartilhar lem-
branças porque estão – como di-
rei? – um pouco gagás.

Quanto ao apetite pelo novo,
creio que ele continua inalterado.
Todavia não se descobre o novo
apenas em lugares diferentes. Há
grandesabedoria emencontrar no-
vidades nas cidades e nos países
em que já se esteve. Você tam-
bém,meucaro John, deve ter ami-
gos que julgam conhecer uma ci-
dade apenas porque passaram por
ela.Tenhoumconhecido emGua-

dalajaraquepegouuma dessasex-
cursões de ônibus, visitou 16 paí-
ses em24dias e,believeme, consi-
dera-se saciado.Ele faladeFloren-
ça como se tivesse passado a vida
perambulando pelas margens do
RioArnoe, noentanto, esteveape-
nasumahora emeia na cidade, in-
cluindo30minutos de fila paraen-
trar noBatistério eoutros20 àpro-
cura de um mictório desocupado.
Ridiculous, isn’t it?

Meu sábio amigo Hong Pi
Chun, de Lanzhou, na China, tem
uma frase que sintetiza o que pen-
sosobreoassunto. “Nãosãoosho-
mem que passam pelas cidades;

são as cidades que passam pelos
homens”. Magnífico pensamento,
não? Confesso, my fellow, que há
muitos lugares pelos quais passei
e que não me deixaram lembran-
ças.Outros, porém, continuam ca-
minhando pela minha alma e fre-
qüentemente me convidam para
voltar. O curioso nessa história é
que Hong Pi Chun nunca viajou
para lugar nenhum – mas é bri-
lhante com frases de efeito.

Por fim, John, quero aproveitar
a sua deixa para anunciar que, as-
simqueaprimaveravoltar àEuro-
pa, eu pretendo visitar Ucrânia,
MoldáviaeArmêniapara reencon-

trar velhos amigos que viveram
aqui em Londres e voltaram para
seaposentar emseus países deori-
gem. Para fins estatísticos, serão
três países novos no meu currícu-
lo. Mas a verdade é que já estive
em todos eles quando eram parte
da União Soviética. O que posso
fazer se as fronteiras do mundo
mudam mais rápido do que minha
capacidade de conhecê-lo?” ●

Mr. Miles é o homem mais viaja-
do do mundo. Ele já esteve em

130 países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

ESTUDOS INDICAM
PREFERÊNCIA DOS
BRASILEIROS PELA
SUPERECONÔMICA

Um grande viajante desmotivado?
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