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Pequenos meios de hospedagem já representam 60% da oferta hoteleira do País, ou cerca de 15 
mil estabelecimentos. Somente de luxo são cerca de 1,5 mil, que se destacam no serviço e 
conforto oferecido aos hóspedes de classe A e B. "É um nicho crescente, que tem personalidade 
própria e é especializado na arte de bem receber", diz Beno Holcberg, responsável pelo guia da 
Recantos & Requintes, publicação que mapeia mais de 300 pequenos meios de hospedagem de 
lazer de alto padrão.  
 
Pousadas investem em charme e luxo 
   
A hotelaria de charme, constituída por pequenos resorts, fazendas históricas, pousadas e spas, já 
representa 10% da oferta de pequenos meios de hospedagem no País. São cerca de 1,5 mil 
estabelecimentos, que se diferenciam no atendimento e conforto. Bem como no preço.  
 
"É um nicho crescente, que tem personalidade própria e é especializado na arte de bem receber", 
define Beno Holcberg, responsável pelo guia da Recantos & Requintes, publicação que mapeia 
mais de 300 pequenos meios de hospedagem de lazer de alto padrão. "Esses estabelecimentos se 
destacam por um serviço rico em detalhes: isso significa, por exemplo, um café da manhã com 
ingrediente locais, sem hora para terminar de servir."  
 
Com uma diária média de R$ 180 e focadas nas classe A e B, esses estabelecimentos têm, no 
máximo, 70 quartos ou chalés. Para fazer parte do guia, são avaliados em mais de 60 atributos 
em visitas técnicas anuais. "Nosso trabalho é capturar a essência e estilo de cada 
estabelecimento. Ele tem que estar inserido na dinâmica local, incluindo artesanato e culinária 
típica, além de estar próximo a atrativos naturais ou culturais", conta Holcberg.  
 
Um exemplo é a Estalagem Wiesbaden, em Monte Verde, na região Sul de Minas Gerais. O hotel 
fica no topo de uma serra, cercado por araucárias e pinheiros, a 400 metros do centro turístico de 
Monte Verde. São apenas nove chalés, que comportam um máximo de 20 pessoas, e os 
funcionários são bilíngues. O lazer inclui sala de massagem, ofurô, piscina aquecida e sauna a 
vapor com hidromassagem. A maior concentração de turistas na Serra da Mantiqueira acontece no 
período de inverno e a natureza são as principais atrações - além da culinária.  
 
"São hospedagens destinadas a um público exigente, uma classe que sabe consumir. Por isso 
esses estabelecimentos devem seguir um padrão de qualidade, mesmo que este conceito seja 
relativo", pondera o consultor. Um ponto observado é se o proprietário mora no local, por 
exemplo, considerado um fator positivo para o bom andamento do hotel - "mesmo que diversos 
meios de hospedagem tenham gestão especializada que funcionam muito bem".  
 
Outro diferencial é que, em geral, cada quarto da pousada tem uma decoração diferente, fugindo 
da padronização típica de grandes redes hoteleiras. É o caso do hotel Sambaqui, na cidade 
paulista São Sebastião, que tem decoração rústica em seus 16 apartamentos, todos diferenciados 
e com varanda com vista para o mar ou para a Mata Atlântica.  
 
Segundo Holcberg, a oferta desse tipo de hospedagem está concentrada nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. "Mas a região Nordeste e Santa Catarina se destacam 
em relação a oferta de pequenos resorts, enquanto Minas, Rio e São Paulo concentram fazendas 
históricas."  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-3 

 
 


