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São Paulo, 4 de Janeiro de 2006 - A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH) concluiu o primeiro Censo Qualitativo dos Pequenos, Médios e Grandes Hotéis 
da Hotelaria Nacional, projeto desenvolvido em parceria com o Sebrae e o Guia Quatro 
Rodas. A análise foi baseada em 7.003 hotéis e pousadas, somando mais de 343 mil 
unidades habitacionais, e detalha 188 itens que compõem um hotel, desde a oferta de 
piscina ao tipo de travesseiro utilizado.  
 
Conforme o levantamento, a metade dos estabelecimentos de hospedagem está 
concentrada na região Sudeste e 25% na região Nordeste. "Já tínhamos conhecimento 
da concentração de hotéis da região Sudeste, mas o Nordeste cresceu de forma 
acentuada, ultrapassando o Sul do País", aponta Eraldo Alves da Cruz, presidente da 
ABIH Nacional.  
 
A região Sul responde por somente 19% da oferta hoteleira. Os cinco estados com 
maior densidade de hotéis (São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina) representam 62% da oferta.  
 
Segundo o censo, São Paulo, Rio de Janeiro e Búzios são os municípios que 
apresentam maior disponibilidade de estabelecimentos hoteleiros. "O município de 
Búzios, como o terceiro em concentração de hotéis e pousadas, nos surpreendeu. São 
103 estabelecimentos", diz Cruz.  
 
A classificação utilizada é de acordo com o Guia Quatro Rodas, que divide os 
estabelecimentos em seis categorias: luxo (correspondente a 5 estrelas), 0,2%; muito 
confortável (4 estrelas), 1%; confortável (3 estrelas), 7%; médio conforto (2 estrelas), 
22%; simples (1 estrela), 51%; e VBB (Viaje Bem e Barato), 19%.  
 
Apesar de responder por apenas 0,2% dos hotéis, os estabelecimentos de categoria 
luxo oferecem 1% do total das unidades habitacionais disponíveis no Brasil. "São Paulo 
tem 11 hotéis de luxo e o Rio de Janeiro, apenas três. Por outro lado, temos 70% da 
oferta nacional de hotéis pequenos (simples e econômicos), o que nos mostra o perfil 
da hotelaria brasileira e a preferência dos hóspedes", comenta Cruz.  
 
A maior disponibilidade de pequenos estabelecimentos (até 50 apartamentos) 
concentra-se em cidades turísticas.  
 
Serviços  
 
A categoria serviços registra uma baixa presença nos itens oferecidos, sendo 
inexpressiva nos pequenos estabelecimentos. Já a presença de proprietários nos hotéis 
menores apresenta bom índice: 60,3%. "O número retrata a cara da pequena e média 
empresa brasileira, em que os donos e a família estão à frente dos negócios", 
considera o presidente da associação.  
 
Entre os estabelecimentos que oferecem, em todos os turnos, atendimento em outro 
idioma, é maior a proporção de funcionários fluentes em inglês (19%) do que em 
espanhol (12%). "Esta foi uma surpresa negativa, pois os números são baixos. É um 
aspecto que tem que ser trabalhado pelo setor hoteleiro", adverte.  



Ainda é baixa a proporção de estabelecimentos no País que dispõem de funcionários 
treinados (18%). Entretanto, em locais onde o turismo de negócio tem forte 
participação, esse perfil é bem diferente. Na capital paulista, por exemplo, mais de 
80% dos hotéis têm funcionários treinados.  
 
Na área de segurança, só os hotéis de 4 ou mais estrelas possuem circuito interno de 
TV ou outros equipamentos e meios de controle do uso de cofre. São estes 
estabelecimentos que também oferecem atendimento médico de urgência.  
 
Área de Lazer  
 
O censo apontou que o setor hoteleiro chega a oferecer até 38 itens de lazer. Os itens 
com maior presença são piscina (59,1%), sala de ginástica (17,6%), massagem 
(9,5%) e tênis (7,3%). Na área social, o destaque foi para churrasqueiras, presentes 
em um de cada cinco hotéis pesquisados. Esse índice cresce para 22,3% quando 
observados apenas os estabelecimentos menores.  
 
Para os responsáveis pelo estudo, a amplitude demonstra que o setor procura 
disponibilizar aspectos de lazer que atendam às mais diferentes expectativas e 
preferências.  
 
Também foi destacada a variedade de equipamentos presentes nos ambientes (outros 
38 itens), como televisão (88,3%), toalhas brancas (55,4%), colchão de espuma 
(50,7%) e travesseiros de espuma (48,8%). "Apesar de o número de estabelecimentos 
com televisão ser grande, surpreende o fato de não ser a totalidade", avalia Cruz.  
 
Quanto à estrutura, destaca-se antena parabólica, presente em 23,7% dos 
estabelecimentos visitados. O índice de aceitação de animais nos estabelecimentos é 
de 7,4%, em razão do forte crescimento do mercado pet. Nos hotéis pequenos, esse 
índice é ligeiramente maior (8,6%).  
 
Apesar das diferenças de estrutura, serviços e atendimento, todas as categorias se 
preocupam com a satisfação dos hóspedes, conforme o censo: é generalizado o 
monitoramento das expectativas e impressões dos clientes.  
 
Os estabelecimentos somam 178 mil funcionários. O executivo indica a principal 
vantagem de um estudo detalhado como este: ao construir um hotel, o investidor sabe 
o que o mercado já oferece e o que ele ainda demanda. "Há superoferta em São Paulo, 
mas os estabelecimentos de luxo ainda representam um nicho de mercado", 
exemplifica.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jan. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


