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Cidade melhora receita por quarto e já começa a registrar ganhos com o Pan 2007. A hotelaria 
brasileira mostra sinais de recuperação e algumas cidades avançam para se tornar pólos de 
turismo com desempenho semelhante a destinos internacionais como Veneza e Paris. Dados 
do Ranking Global de Indicador de Performance, da pesquisa HotelBenchmark da consultoria 
Deloitte, mostram que a América Latina é a região que apresentou o crescimento mais 
acentuado de RevPar (média entre a receita dos hotéis e o número de quartos disponíveis), 
com 28% de variação em relação ao ano anterior.  
 
A pesquisa identifica os mercados hoteleiros que mais se destacaram. Em 2005, o estudo 
envolveu 109 cidades de todo o mundo, sendo 6,5 mil hotéis, excetuando os Estados Unidos.  
 
O Rio de Janeiro é o destaque da América Latina: ficou na 74ª colocação no ranking mundial 
em índices de RevPar, com média de receita por quarto disponível de US$ 87,22, o que 
corresponde a 24,8% mais do que no ano anterior. Em 2004, a cidade estava em 96º lugar, 
com índice de RevPar de US$ 65,50.  
 
Apesar de ainda estar distante de destinos como Veneza, que pela quinta vez liderou o ranking 
com média de US$ 187 de receita diária por quarto de disponível, o Rio apresenta um grande 
potencial de ascensão nos próximos anos. A realização dos Jogos Pan-Americanos 2007 é um 
dos principais fatores que devem contribuir para que o Rio salte algumas posições no ranking 
da Deloitte nos próximos anos.  
 
Segundo John Auton, gerente sênior de auditoria da Deloitte, a realização de eventos olímpicos 
internacionais podem mudar o posicionamento de uma região em relação ao turismo. Sidney é 
um grande exemplo. "Com a realização das Olimpíadas em 2000 a cidade passou da posição 
34ª para a 17ª colocação."  
 
O mesmo aconteceu com Atenas - na realização das Olimpíadas de 2004 - que saiu da 50ª 
posição para 15ª. Ele ressalta, no entanto, que só o Pan não é suficiente para modificar por 
completo a realidade carioca. Mas é um começo. Além disso, ressalta, "o Brasil tem algumas 
ambições principalmente para sediar uma olimpíada ou mesmo a Copa do Mundo de 2014".  
 
Atualmente a cidade passa por um processo de transformação de sua infra-estrutura. O Rio 
está recebendo investimentos de R$ 6,6 milhões para ganhar qualificação profissional para 
receber os jogos. Deste total, o Governo Federal deve investir R$ 5,3 milhões e a Prefeitura do 
Rio fará um aporte de R$ 1,3 milhão.  
 
Recuperação  
 
A pesquisa mostra que 2005 marcou a recuperação de margem para a hotelaria nacional. O 
RevPar de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram incremento de 13,5% e 5,3%, 
respectivamente, em relação a 2004. As duas cidades também registaram melhor índice de 
ocupação dos quartos. Os hotéis paulistanos fecharam o ano com taxa de ocupação 15,4%, 
enquanto os cariocas obtiveram expansão de 10,4%.  
 
São Paulo teve recuperação parcial das margens hoteleiras comparadas às do período anterior 
a 2000. A cidade foi prejudicada, nos últimos cinco anos, com o excesso de oferta de leitos. O 
Rio de Janeiro, por outro lado, tem tarifa média bem superior à da capital paulista e, devido à 
falta de oferta de terrenos para ampliar o parque hoteleiro, é alvo de disputa de empresas 
interessadas em entrar em seu mercado.  
 
Auton afirma que o estudo deve ser realizado também em outras capitais brasileiras, como 
Salvador. "Há cerca de dois anos, o Rio de Janeiro recebia um de cada três turistas que 
entravam no Brasil, mas não sabemos até que ponto essa freqüência continua." A pesquisa de 
outras cidades deve trazer surpresas, já que o Nordeste é hoje um destino de fácil acesso aos 



turistas europeus, devido ao aumento de vôos charters para cidades como Fortaleza, Rio 
Grande do Norte e Salvador. Além disso, tem segurança melhor que as capitais do Sudeste.  
 
A tendência é que os bons resultados de 2005 se mantenham neste ano, mesmo com a 
valorização da moeda brasileira frente ao dólar, que acaba gerando um aumento também no 
número de viagens internacionais de brasileiros aos países vizinhos da América do Sul e aos 
EUA.  
 
Oriente Médio  
 
Mesmo com os bons resultados da América Latina é no Oriente Médio onde se concentra as 
melhores performances. A instabilidade política de alguns pontos do Oriente Médio não impede 
a consolidação da região como pólo turístico em ascensão. Auton cita a capital dos Emirados 
Árabes, Dubai. "O governo entendeu que a riqueza do petróleo é esgotável, já o turismo não."  
 

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


