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RESUMO 

 

O turismo de negócios é, atualmente, um dos mais importantes segmentos do 
turismo no Brasil e no mundo. Entendendo as viagens corporativas como parte do 
fenômeno turístico e considerando os aspectos positivos, pode se considerar que o 
turismo de negócios injeta um grande volume de capital nos pólos turísticos. A 
pesquisa demonstrou que o segmento turístico de negócios é de tamanha 
importância para Niterói, que os meios de hospedagem o têm como o único 
público-alvo. Este trabalho tem o objetivo geral de discutir o turismo de negócios e 
os impactos da atividade na sazonalidade turística para o setor hoteleiro de Niterói. 
Já os objetivos específicos são detectar os períodos de alta e baixa temporada em 
Niterói, caracterizar a demanda por hospedagem na cidade, identificar ações para 
equilibrar os possíveis efeitos negativos da sazonalidade turística e verificar 
possibilidades de trabalhar outros públicos como alternativa para as baixas 
sazonais através de pesquisa bibliográfica e aplicação de roteiro de entrevista aos 
responsáveis pelos meios de hospedagem de Niterói. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Meios de Hospedagem. Turismo de Negócios. 
Sazonalidade. Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Business tourism is nowadays one of the most important segments of tourism in 
Brazil and in the world. By understanding the corporate travel as part of the tourism 
phenomenom and considering the positive aspects, it’s possible to say that the 
business tourism injects a large amount of capital in the tourist hubs. The segment 
is so important for Niterói, that the hospitality sector have them as the only target. 
This work consists, in general manner, in discussing business tourism and its 
impacts in the touristic seasonality of the hospitality sector of Niterói. The specific 
purposes of this work are to distinguish the high and the low season in Niterói, 
distinguish the demand for hospitality in the city, identify actions to balance the 
possible negative effects of the touristic seasonality and verify the possibilities to 
work with other publics as an alternative for the low season thorough bibliographic 
research and application of interview script to the hotels of Niterói. 
 
KEYWORDS: Hospitality. Business Tourism. Seasonality. Niterói. 
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INTRODUÇÃO 

 

De 2006 a 2008, o autor deste trabalho foi estagiário na filial brasileira da 

maior agência especializada em viagens corporativas do mundo, a Carlson 

Wagonlit Travel, que possui escritórios em vários países, além da filial localizada no 

centro da cidade do Rio de Janeiro. Da vivência no mercado corporativo de 

viagens, surgiu a curiosidade de saber como seria o mercado de viagens 

corporativas na cidade de Niterói, localizada na região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro e que tem sido alvo de grandes investimentos das indústrias naval e 

petrolífera nos últimos anos. 

Para a elaboração deste trabalho, partiu-se da hipótese de que o setor 

hoteleiro de Niterói é dependente do turismo de negócios tamanha é a importância 

do setor de viagens corporativas para a economia da cidade. Fez-se necessário, 

então, entrevistar os mais diversos hoteleiros da cidade para verificar a hipótese e 

também procurar entender se há dentre seus hóspedes outros segmentos 

atendidos. 

Lê-se muito nos jornais e outras publicações locais sobre o crescimento 

do turismo de negócios em Niterói. Porém, não se encontrou estudos científicos 

sobre a real contribuição desta atividade para o setor hoteleiro e para a 

sazonalidade turística da cidade. Foi, necessário lançar luz sobre alguns conceitos 

do turismo e da hotelaria. Portanto, o primeiro capítulo apresenta esses conceitos e 

elucida o caminho da pesquisa. Esses conceitos perpassam a sazonalidade 

turística, a classificação e a tipologia dos meios de hospedagem e as políticas 

públicas voltadas para o turismo em Niterói. O capítulo foi elaborado por meio de 

pesquisa bibliográfica e, em relação às políticas públicas da cidade de Niterói, focou 

reportagens, com uma análise documental sobre as ações realizadas pelos 

diversos prefeitos que se alternaram no poder. 

Verificou-se, pois, que a Sazonalidade Turística é a instabilidade entre 

oferta e demanda em determinados períodos do ano e é uma das principais 

características do Turismo. Como a demanda por viagens de uma empresa 

acontece durante todo o tempo, independente da localidade de destino estar em 
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alta ou baixa temporada, o turismo de negócios é comumente apresentado como 

uma alternativa para o controle de seus efeitos. 

Este trabalho tem o objetivo geral de discutir o turismo de negócios e os 

impactos da atividade na sazonalidade turística para o setor hoteleiro de Niterói. Já 

os objetivos específicos são detectar os períodos de alta e baixa temporada em 

Niterói, caracterizar a demanda por hospedagem na cidade, identificar ações para 

equilibrar os possíveis efeitos negativos da sazonalidade turística e verificar 

possibilidades de trabalhar outros públicos como alternativa para as baixas 

sazonais através de pesquisa bibliográfica e aplicação de roteiro de entrevista aos 

responsáveis pelos meios de hospedagem de Niterói. 

No segundo capítulo, definiu-se o universo de hotéis com base na 

classificação comercial do Guia 4 Rodas, em detrimento a classificação oficial – 

pois essa não possuía hotéis classificados em Niterói. A pesquisa conduziu, então, 

para um universo de dez meios de hospedagens, dos quais seis responderam o 

roteiro de entrevista criado para obter os dados apresentados nessa pesquisa. 

Conseguiu-se, portanto, obter informações diretamente com os 

responsáveis por abrigar estes visitantes e realizar uma análise dos impactos do 

turismo de negócios na sazonalidade turística e nos meios de hospedagem da 

cidade. A hipótese foi confirmada. O terceiro capítulo, portanto, consistiu em discutir 

os resultados e elaborar sugestões de alternativas para o controle dos efeitos da 

sazonalidade objetivada pelo único público alvo identificado, na atividade turística 

de Niterói. 
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1. TURISMO DE NEGÓCIOS, SAZONALIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 Para começar a discussão sobre os efeitos da sazonalidade turística nos 

meios de hospedagem de Niterói, é necessário apresentar algumas definições 

sobre turismo, turismo de negócios, sazonalidade e meios de hospedagem. 

O Turismo é uma atividade do setor terciário que possui características 

próprias. Segundo Ruschmann (1999), suas singularidades o distinguem dos bens 

industrializados, do comércio e dos demais tipos de serviços. Uma de suas 

características mais marcantes é que se trata de um bem imaterial – intangível – 

cujo resíduo, após o uso, é uma experiência vivencial. Outra de suas características 

é a heterogeneidade da demanda, que faz com que as expectativas em relação aos 

serviços a prestar sejam altamente diversificadas, tornando a sua apreciação 

sujeita às mais diversas interpretações. 

A Organização Mundial do Turismo (2003) dá ao termo a seguinte definição: 

 

O turismo inclui tanto o deslocamento e as atividades realizadas pelas 
pessoas durante suas viagens e estadas bem como as relações que 
surgem entre eles, em lugares distintos de seu ambiente habitual, por um 
período de tempo consecutivo inferior a um ano e mínimo de 24 horas 
(pernoite no destino), principalmente com fins de lazer, negócios e outros. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO apud BALANZÁ, 2003, p. 5) 

 

Mário Carlos Beni (2000, p. 223) categoriza as viagens de acordo com o 

motivo ou motivação, dentre as quais 76,1% correspondem a viagens de “lazer” 

(visitar amigos / parentes, descanso / fuga da rotina, atrativos turísticos específicos, 

prática de esporte por lazer, etc.) e 23,9%, a viagens de “não-lazer” (negócios, 

tratamento de saúde, visita a parentes ou amigos por obrigação, congressos / feiras 

etc.). Entre as viagens de “não-lazer”, a principal motivação para se viajar é 

negócios, correspondendo a 45%. Em seguida, congressos / feiras são 

responsáveis por 7%. Tratamento de saúde, visita a parentes ou amigos por 

obrigação, motivos religiosos e outras motivações somam 48%. (BENI, 2000, p. 

223) 

Segundo os Indicadores Econômicos das Viagens Corporativas (IEVC), em 

2012, as receitas com viagens de negócios totalizaram R$32,31 bilhões. O volume 
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de negócios gerado por esse mercado chega a R$61,07 bilhões, levando em conta 

as receitas dos segmentos de transporte aéreo, hospedagem, locação de 

automóveis, alimentação, agenciamento e tecnologia. No ranking das receitas, o 

aéreo lidera com 45,59%, seguido por hospedagem, 34,98%. Locação de carros, 

alimentação, agenciamento e tecnologia somam 19,43%. O setor de viagens 

corporativas registrou 699.839 empregos em 2012, o que corresponde à abertura 

de 23.133 novos postos de trabalho em relação a 2011. Do total, foram 332.987 

empregos diretos e 366.852 indiretos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE EVENTOS, 2012). 

Entende-se por turismo de negócios: 

 

O conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de 
lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos diversos setores 
da atividade comercial ou industrial ou para conhecer mercados, 
estabelecer contatos, firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender 
ou comprar bens ou serviços (ANDRADE, 1997, p. 73). 

 

Para os viajantes a negócios, o preço dos serviços não é um fator influente 

nas suas escolhas, pois eles estão mais preocupados com conforto, serviços e 

estrutura para cumprir o objetivo de sua viagem. Segundo Swarbrooke (2001), o 

turismo de negócios é composto de uma demanda menos sujeita à resistência com 

relação a alterações nas tarifas do que o de turistas a lazer. Este tipo de viajante 

normalmente não está onerado pelos custos da própria viagem, ou pelo menos da 

maior parte dos custos. O indivíduo que viaja a trabalho pode também alternar 

momentos de turista de negócios a turista de lazer, utilizando os mesmos produtos 

e serviços que os outros viajantes com outro tipo de motivação. (SWARBROOKE, 

2001) 

As viagens a negócios são realizadas independentemente da situação 

econômica do destino ou de sua localização, da quantidade de atrativos turísticos 

ou do clima, de estar em alta temporada ou em baixa temporada, por exemplo. Por 

esses motivos, nos destinos onde a sazonalidade turística sofre grandes variações 

durante o ano, o turismo de negócios é muito citado no sentido de controlar os seus 

efeitos negativos. 
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A sazonalidade é a instabilidade entre oferta e demanda em determinados 

períodos do ano. É um fator de desequilíbrio do mercado turístico. Assim, em 

alguns períodos do ano, a procura é consideravelmente menor que a oferta (baixa 

temporada), enquanto nos períodos de alta temporada a procura torna-se maior 

que a oferta. 

Mesquita & Martins (2011) apresentam sazonalidade como: 

 

Flutuações no montante de venda que acontecem ao longo do ano e que 
se repetem anualmente. Não influenciam o volume de vendas anual, mas 
sim o volume em períodos específicos, como meses ou semanas. Alguns 
autores citam ainda variações seculares, que medem o comportamento 
das vendas no longo prazo e variações cíclicas, que ocorrem na forma de 
ondas, ou seja, há momentos de altos e baixos, variando o período de 
ocorrência dos dois de acordo com fatores diversos, tais como: problemas 
climáticos, crises econômicas, instabilidade política, entre outros. 
(MESQUITA & MARTINS, 2011, p.69). 

 

A sazonalidade turística, segundo Cunha (1997), pode ser definida pela 

distribuição da procura por destinos turísticos, ao longo do ano, de forma desigual, 

provocando uma concentração em alguns meses mais do que outros, e deriva de 

fatores climáticos, geográficos, demográficos, econômicos e psicossociais. Para 

Mota (2001), o tempo é o principal fator da sazonalidade, ou seja, um espaço de 

tempo relacionado com outras variáveis determina a sazonalidade das regiões. 

Para se determinar o período de alta temporada e de baixa temporada em 

um destino turístico, é utilizado como termômetro a taxa de ocupação das 

empresas hoteleiras. O Ministério do Turismo (2002) define as empresas hoteleiras 

através da Deliberação Normativa nº 429, artigo 2º de 2002: 

 

Considera-se empresa hoteleira a pessoa jurídica, constituída na forma de 
sociedade anônima ou sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
que explore ou administre meio de hospedagem e que tenha em seus 
objetivos sociais o exercício da atividade hoteleira, observado o art. 4º do 
Decreto nº 84.910, de 15 de Julho de 1980. (BRASIL, 2013b) 

 

Essa Deliberação Normativa criou o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Meios de Hospedagem (SBClass) para classificação oficial das empresas hoteleiras 

no Brasil. Os 33 estabelecimentos cadastrados atualmente no sistema são 

categorizados da seguinte forma: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e Café, Hotel 
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Histórico, Pousada e Flat / Apart-Hotel. Cada categoria recebe classificação de uma 

a cinco estrelas conforme atendimento aos requisitos que cada classificação exige. 

Segundo o SBClass (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013), Hotel é um 

estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem 

alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo do hóspede, 

mediante cobrança de diária. Os Resorts são definidos como hotel com 

infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviços de estética, 

atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento. Já os hotéis localizados em ambiente rural, dotados de 

exploração agropecuária, que ofereçam entretenimento e vivência do campo 

recebem o nome de Hotel Fazenda. Sobre o Cama e Café, o SBClass se refere 

como hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais para 

uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do 

estabelecimento resida. 

O SBClass também classifica os Hotéis Históricos: aqueles instalados em 

edificação preservada em sua forma original ou restaurada ou, ainda, que tenha 

sido palco de fatos histórico-culturais relevantes pela memória popular, 

independentemente de quando ocorreram, podendo o reconhecimento ser formal 

(por parte do Estado brasileiro) ou informal (com base no conhecimento popular). 

Já as Pousadas são empreendimentos de característica horizontal, compostos de 

no máximo 30 unidades habitacionais (UH) e 90 leitos, com serviços de recepção, 

alimentação e alojamento temporário, podendo ser em prédio único com até três 

pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. 

Ainda de acordo com o sistema, Flat / Apart-Hotel é constituído por unidades 

habitacionais que disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em 

edifício com administração e comercialização integradas, que possua serviço de 

recepção, limpeza e arrumação. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem não 

classifica os albergues e, portanto, não possuem uma definição. Porém, conforme 

Hollanda (2003), albergues são alojamentos simples, com quartos individuais ou 

coletivos e também alimentação. 
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O produto turístico é constituído por três serviços: o transporte, a 

hospedagem e o atrativo, como lazer ou qualquer outra motivação para a viagem. A 

hotelaria é, então, um dos fatores basilares do turismo. (PETROCCHI, 2002). Beni 

vai além: considera a empresa hoteleira, um dos elementos essenciais da 

infraestrutura turística e afirma que constitui um dos suportes básicos para o 

desenvolvimento do Turismo num país (BENI, 2000, p. 198). 

 

1.1. NITERÓI E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO 

 

Niterói possui mais de 133 km² de área e um população de 487.562 

habitantes (IBGE, 2013) e ocupa a terceira posição no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano dos Municípios do Brasil de 2003, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2003). 

A cidade está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e é ligada à principal porta de entrada do país, a cidade do Rio de Janeiro. 

Possui atrativos como o Museu de Arte Contemporânea, símbolo da cidade, o 

Complexo dos Fortes, o Mercado São Pedro, as praias de Camboinhas e 

Itacoatiara, o Parque da Cidade entre outros. 

 

 
Figura 1: Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
Fonte: AGUILAR, 2013 
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Figura 2: Fortaleza de Santa Cruz                            Figura 3: Mercado São Pedro 

Fonte: JACARANDÁS, 2013                                      Fonte: CARIOCA, 2013 

 

 

      
Figura 4: Praia de Camboinhas                                       Figura 5: Praia de Itacoatiara 

Fonte: ONLINE, 2013                                                        Fonte: ONLINE, 2013 

 

 

 
Figura 6: vista do Parque da Cidade 

Fonte: NIKITI, 2013 
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Niterói se destaca nos índices de desenvolvimento municipal da Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) ocupando o 4º lugar no Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), acima da capital estadual e do 

município polo de exploração de petróleo, Macaé. No índice nacional, Niterói está 

na 94ª posição entre os mais de 5000 municípios do Brasil. (FIRJAN, 2013). 

A proximidade das Bacias de Campos e de Santos e do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), em Itaboraí, que tem suas operações 

previstas para serem iniciadas em agosto de 2016, tornou Niterói alvo de grandes 

investimentos de empresas multinacionais que oferecem serviços de apoio à 

indústria offshore1 de navegação e exploração de petróleo e gás natural. 

Desde a chegada da Família Real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, 

foram construídos diversos portos no Brasil, sendo o maior deles em Niterói, no ano 

de 1846 por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Logo se tornou um 

símbolo da indústria nacional no Império. (UFPE, 2013). 

O Governo Federal, através do Decreto n.º 16.962, de 24 de junho de 1925, 

concedeu autorização ao poder público estadual para a construção e exploração 

comercial do Porto de Niterói, com instalações iniciais de um cais de 100m e um 

armazém de carga geral. Em 30 de abril de 1976, nos termos do Decreto n.º 

77.534, o Porto de Niterói teve sua concessão extinta, sendo suas propriedades e 

atividades incorporadas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro. 

A principal operação do Porto de Niterói, até junho de 2004 consistia na 

importação de trigo para o abastecimento do Moinho Atlântico, localizado nas 

proximidades do complexo. Após a paralisação desta atividade, pela localização 

estratégica na Baía de Guanabara, o porto desenvolveu potencial no atendimento 

de demandas específicas gerada sobretudo no contexto das atividades de reparos 

navais e de apoio offshore. 

O Porto de Niterói é um dos principais portos brasileiros, onde estão boa 

parte dos estaleiros nacionais e ainda a sede da Armada Brasileira. Possui dois 

                                                             
1O dicionário Michaelis (2013) traduz o termo “offshore” como empresa com proteção de regulamentação fiscal, que 

não está sujeita a regulamentação do país em que opera (MICHAELIS, 2013). Essa é uma definição mais voltada para o 

comércio. Mas, nesta pesquisa, o termo será utilizado para definir empresas e suas atividades exercidas em alto mar e 
serviços de apoio à realização da atividade petroleira e de navegação: refino, instalação de plataformas, exploração de gás 
natural, pré-sal, logística, cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade, toda a indústria naval, etc. As atividades offshore 

incluem também a construção de plataformas, perfuração, fabricação de equipamentos para utilização em alto mar, 
lançamento de dutos submarinos, mergulho para manutenção de plataformas, entre outras. 
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terminais: o Terminal 1 (arrendado para Nitport Serviços Portuários S.A.), que 

possui 11.330 m² de área e é especializado na movimentação de granéis sólidos e 

carga geral; e o Terminal 2 (arrendado para Nitshore Engenharia e Serviços 

Portuários S.A.), com 15.730 m² de área e é especializado no apoio logístico às 

atividades offshore e reparos navais. (DOCAS DO RIO DE JANEIRO, 2013) 

A intensidade da exploração e produção de petróleo e gás natural em alto 

mar por volta dos anos 1970, tornou o segmento um importante mercado para a 

indústria naval na construção de navios-sonda, plataformas de produção e navios 

de apoio marítimo e engenharia submarina. De estaleiros a fornecedores da cadeia 

produtiva do setor, Niterói mantém o posto de maior pólo naval do país. Em todo o 

Brasil, segundo balanço publicado pelo Sindicato Nacional da Indústria da 

Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), estão empregados 

diretamente em estaleiros mais de 62.036 pessoas com carteira assinada. O Rio de 

Janeiro lidera o ranking dos estados que mais empregam pessoas nessa área com 

29.967 (48,30%). Deste montante, Niterói emprega a maioria. (JADJISKI, 2013). 

Nos últimos anos, Niterói despontou como ponto de apoio às cidades 

produtoras de petróleo do país, consequência da proximidade da cidade de pólos 

petrolíferos importantes nacionalmente como Macaé, Bacia de Campos e Bacia de 

Santos, onde é produzida a maioria do petróleo brasileiro. Niterói está entre as 100 

melhores cidades brasileiras para negócios (NELTUR, 2013b). Somente no setor 

de petróleo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a região 

responde por 70% do parque fluminense. 

Existe, em Niterói, a percepção de que o turismo pode proporcionar 

desenvolvimento em diferentes esferas. Isso fica claro, ao analisar o crescente 

interesse dos governantes. Em 08 de agosto de 2005, a Neltur (2005) e a Prefeitura 

de Niterói realizaram um evento no Museu de Arte Contemporânea de Niterói para 

o lançamento do “Plano Niterói Turismo 2005/2008”: 
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Para que todo esse planejamento se torne realidade, é necessária a 
parceria público-privado para as concretizações das ações que irão gerar o 
crescimento da demanda turística; o incentivo ao empreendimento 
comercial e de prestação de serviços; a criação de emprego e renda; a 
aquisição de divisas e a melhoria da infraestrutura urbana. O 
desenvolvimento integrado da Cidade, em termos sociais, econômicos, 
urbanos e naturais, é condição básica para um bom desenvolvimento 
turístico. Só pode haver desenvolvimento turístico sustentável em cidades 
que proporcionam qualidade de vida aos seus habitantes. Portanto, o 
Plano, ao desenvolver e implantar suas ações, tem como base a visão 
simultânea da Cidade como pólo turístico e como sede da vida cotidiana 
de seu cidadão (NELTUR apud CAMPOS, 2005). 

 

Comprovando a grande influência da indústria offshore na economia e na 

atividade turística de Niterói, o diretor de Turismo da Neltur, declarou ao jornal O 

Fluminense (2008), principal jornal impresso de Niterói: 

O panorama atual do turismo em Niterói é quase que exclusivamente de 
negócios. “Prova disto é que durante a semana os leitos da cidade ficam 
ocupados por executivos que vêm à cidade para realizar negócios ou 
utilizam-na como base para trabalhos em outros municípios. O turismo de 
negócios é um nicho muito importante e queremos fazê-lo crescer e torná-
lo referência no Estado. No entanto, pretendemos, além de ter uma 
infraestrutura eficiente para os negócios com um grande centro de 
convenções e mais hotéis, fazer com que esse turista consuma 
efetivamente as belezas e cultura da cidade ao voltar com a família e 
amigos para o lazer nos finais de semana.” (MOTA, 2008). 

 

Assim, fica clara a posição do governo municipal em relação ao turismo e 

seu público alvo. O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (2013) 

complementa: 

Desde o século XIX, Niterói é um município tradicionalmente ligado ao 
setor de construção e reparo naval.  Niterói está situada entre as duas 
maiores bacias de petróleo e gás natural do País: Bacia de Campos e de 
Santos, o que torna a região de Niterói e municípios vizinhos estratégica 
para o crescimento nacional do setor. A descoberta de grandes reservas 
de petróleo na década de 70 reposicionou as atividades de exploração e 
produção influenciando positivamente a indústria naval fluminense, 
especialmente em Niterói, que direcionou suas atividades para o segmento 
offshore. Grandes empresas e os principais estaleiros brasileiros estão em 
Niterói. (INSTITUTO, 2013). 

 

 Portanto, historicamente, pouco foi feito para atrair o turista de lazer. O 

público-alvo das políticas públicas para o turismo em Niterói sempre foi o turista de 

negócios. 

Mas, pode-se dizer que há um interesse do governo municipal em se 

preparar para receber outros nichos, além dos viajantes a negócios. Em 2011 foi 
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assinado um acordo entre a Prefeitura Municipal de Niterói e a Universidade 

Federal Fluminense para dar início à “Pesquisa de Demanda Turística do Município 

de Niterói (RJ) – Nacional e internacional ano de 2011”, uma pesquisa que 

objetivava identificar o perfil do visitante que escolhe Niterói como destino turístico. 

A primeira fase foi realizada no período de baixa temporada e foi verificado que 

90% das pessoas que visitam Niterói desejam retornar como turistas e também 

pernoitar no município. (CAVALCANTE, 2013). Apesar de a pesquisa ter sido 

realizada apenas na baixa temporada, esse dado já possibilita constatar o grande 

potencial da cidade em atrair visitantes sem que a motivação seja negócios. 

 

1.2. A INDÚSTRIA HOTELEIRA EM NITERÓI 

 

Promover, coordenar, executar e estimular o desenvolvimento do turismo na 

cidade é missão da Niterói Empresa de Lazer e Turismo S.A. (Neltur). A empresa 

recomenda em seu site oficial 26 meios de hospedagem categorizados em: Hotéis, 

Pousadas, Apart-hotéis e Albergues. Não é informada nenhuma metodologia para 

classificação dos meios de hospedagem na cidade. 

Como não há uma classificação oficial, os meios de hospedagem em Niterói 

foram separados por bairros, conforme Figura 7: 
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BAIRROS HOTÉIS POUSADAS APART-HOTÉIS ALBERGUES 

Icaraí 

 Petit Village 

 Village Icaraí 

 Icaraí Praia 

 Tower Icaraí I 

 Tower Icaraí II 

 
 Celebrity Icaraí 

 Flat Icaraí 
 

Camboinhas  Quality Niterói 
 Camboinhas 

Beach 
 Mediterrâneo Resort  

Itaipu  

 Itaipu Flats 

 Dunas de Itaipu 

 Pedras Brancas 

  

Ingá  Arriveé Icaraí    Praia das Flexas 

São Domingos  Cantareira    Lar Solar 

Charitas 

 Hotel de Trânsito 
do Clube Naval 

 Solar do 
Amanhecer 

   

Centro 
 Niterói Palace 

 Plaza 
   

Itacoatiara  
 Itacoatiara Inn 

 Praia de 
Itacoatiara 

  

Jurujuba 
 Hotel de Trânsito 

de Oficiais Forte 
do Imbuhy 

   

Gragoatá 
 Mercure 

Apartments 
Orizzonte 

   

Boa Viagem    Boa Viagem Flat  

Figura 7: Bairros que possuem meios de hospedagem recomendados pela Neltur. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Entendeu-se que é importante para a realização da pesquisa uma separação 

geográfica entre os hotéis, para compreender se todos eles se baseiam na 

demanda de turista de negócios, mesmo os que possuem como principal atrativo as 

praias limpas da região oceânica da cidade. 

Para ilustrar a distribuição geográfica dos meios de hospedagem de Niterói, 

foi utilizado o software Google Earth. Foram elaborados dois mapas que mostram 

as regiões Central e Zona Sul de Niterói (Figura 8) e os bairros de Charitas e São 

Francisco, além da Região Oceânica (Figura 9). Cada ponto amarelo nas figuras a 

seguir representa um meio de hospedagem: 
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Figura 8: Empresas hoteleiras na Região Central (Centro, São Domingos e Gragoatá) e Zona Sul (Boa Viagem, Ingá e 

Icaraí). 
Fonte: Google, 2013 

 

 
Figura 9: Hotéis em São Francisco, Charitas, Camboinhas, Itacoatiara e Itaipu. 

Fonte: Google, 2013. 

 

Como é possível visualizar nas Figuras 7, 8 e 9, Icaraí é o bairro que possui 

a maior concentração de meios de hospedagem em Niterói, com sete. Logo após, 

seguem Camboinhas e Itaipu, cada um com três meios de hospedagem. Ingá, São 

Domingos, Charitas, Centro e Itacoatiara possuem dois meios de hospedagem 

cada um. Já Jurujuba, Gragoatá e Boa Viagem são os bairros que possuem a 
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menor concentração de meios de hospedagem recomendados pela Neltur, com um 

em cada bairro. 

 

2. PESQUISA COM A REDE HOTELEIRA NITEROIENSE 

 

Para verificar qual o impacto do turismo de negócios diante da sazonalidade 

hoteleira da cidade de Niterói, fez-se necessário definir o universo de hotéis da 

pesquisa. Para isso, inicialmente, buscou-se o Sistema Brasileiro de Classificação 

Oficial (SBClass) aplicado pelo Ministério do Turismo, cuja última modificação foi 

feita em 2011. Embora classifique hotéis, resorts, hotéis fazenda, cama e café, 

hotéis históricos, pousadas e flats/aparts, há apenas 33 meios de hospedagens 

classificados por ele em todo o Brasil e nenhum deles está situado em Niterói. Tudo 

indica que as exigências são muitas e o investimento não vale a pena para um 

baixo retorno para meios de hospedagem. 

Recorreu-se, então, a outro tipo de classificação hoteleira para selecionar os 

hotéis que foram alvo dessa pesquisa. Para se ter um parâmetro da qualidade da 

prestação de serviços de hospedagens na cidade, escolheu-se como referência a 

classificação comercial de maior credibilidade e uso no Brasil: o Guia 4 Rodas. 

O Guia Quatro Rodas é editado pelo Grupo Abril e lista e classifica os 

principais hotéis, restaurantes, atrações turísticas e fornece informações sobre a 

maioria dos municípios brasileiros. Além disso, oferece mapas, informações sobre 

as condições das estradas, infraestrutura, comércio e serviços através do guia 

impresso, do site e dos aplicativos para smartphones e outros produtos como GPS 

e mapas-guia. Nele, os hotéis são avaliados de acordo com o preço, conforto, 

serviço, localização, vista panorâmica, entre outros quesitos, e recebem notas 

representadas por casinhas de acordo com o grau de conforto (Figura 10): 
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Figura 10: Graus de conforto 
Fonte: GUIA, 2013 

 

Essa classificação, apesar de utilizar um sistema semelhante ao de outros 

países, não é reconhecida pelo Ministério do Turismo, órgão brasileiro oficial para 

esse fim. Em Niterói, o Guia 4 Rodas destaca onze das 26 empresas hoteleiras 

listadas oficialmente no site da Neltur (Figura 11): 

 

EMPRESA HOTELEIRA LOCALIZAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO GUIA 4 

RODAS 

Mercure Orizzonte Gragoatá 
 

Quality Camboinhas 
 

Solar do Amanhecer Charitas 
 

Village Icaraí Icaraí 
 

Tower Icaraí I e II Icaraí 
 

Camboinhas Beach Pousada Camboinhas 
 

Cantareira São Domingos 
 

Itacoatiara Cama e Café Itacoatiara 
 

Icaraí Praia Icaraí 
 

Niterói Palace Centro 
 

Figura 11: Empresas hoteleiras classificadas pelo Guia 4 Rodas em Niterói. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A Figura 12, a seguir, ilustra como ficou o mapa após a definição do universo 

de empresas hoteleiras a serem pesquisadas. 

 



 

24 
 

 
Figura 12: Mapa de localização das empresas hoteleiras classificadas pelo Guia 4 Rodas 
Fonte: Google, 2013 

 

Das 11 empresas listadas para a pesquisa, oito ficam concentradas nas 

zonas Central e Sul da cidade, enquanto três estão na Região Oceânica. 

 

2. 1. ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE ENTREVISTAS    

 

A pesquisa teve como princípios norteadores detectar o período de baixa 

temporada e de alta temporada para os meios de hospedagem de Niterói e 

descobrir o público consumidor de seus serviços. Foi realizada uma pesquisa 

descritiva e através de entrevistas com gerentes ou funcionários da recepção ou 

setor de reservas dos 11 hotéis na cidade de Niterói que receberam avaliações do 

Guia 4 Rodas. 

No contato telefônico realizado em 15 de Junho de 2013 que antecedeu o 

envio do e-mail com o roteiro, foi acordado com cada respondente que o prazo final 

para retorno do e-mail com as questões respondidas seria 10 de Julho de 2013. 

O roteiro de entrevista (APÊNDICE A) continha cinco questões norteadoras a 

respeito da existência ou não da sazonalidade nesses empreendimentos e de sua 

percepção sobre sazonalidade turística. Foi elaborado com o objetivo geral de 

caracterizar a demanda por hospedagem na cidade de Niterói através da análise 
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dos níveis de ocupação e avaliação dos possíveis públicos-alvo, além de detectar 

as ações dos meios de hospedagem para trabalhar sua sazonalidade. 

 Dos 11 empreendimentos contatados, cinco retornaram o questionário 

preenchido (APÊNDICE B). Para complementar a amostra da pesquisa, a um dos 

meios de hospedagem, foi aplicado o roteiro de entrevista por telefone a um 

funcionário da recepção. Não foi obtido retorno dos outros quatro meios de 

hospedagem que compunham a amostra. Fora sugerido, então, que respondessem 

a pesquisa por telefone, porém os funcionários preferiam responder por e-mail por 

estarem ocupados durante os diversos contatos feitos. 

A fim de preservar o anonimato, os respondentes serão identificados, neste 

trabalho, por: Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3, Hotel 4, Hotel 5 e Hotel 6, ordem em que 

responderam à entrevista. Também para impossibilitar a identificação dos 

respondentes, a Figura 13, a seguir, não aplica essa numeração, pois tem o 

objetivo apenas de mostrar a distribuição geográfica dos meios de hospedagem 

que colaboraram com a pesquisa. 

 

 
Figura 13: Distribuição geográfica dos meios de hospedagem respondentes. 

Fonte: Google, 2013 
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2.2. SAZONALIDADE TURÍSTICA SEGUNDO OS HOTÉIS PESQUISADOS 

 

Os Hotéis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 concordam que não existe um período de baixa 

temporada durante o ano todo (Figura 14). Afirmam que, de janeiro a janeiro, os 

quartos ficam ocupados e apenas sábados e domingos são os dias de menor 

ocupação. 

 

HOTÉIS  FIM DE SEMANA DIAS DA SEMANA 

Hotel 1 X   

Hotel 2 X   

Hotel 3 X   

Hotel 4 X   

Hotel 5 X   

Hotel 6 X   
Figura 14: Período de maior disponibilidade de Unidade Habitacionais 
Fonte: elaboração própria. 

 

Apesar de todos concordarem que não há baixa temporada em Niterói, 

alguns períodos específicos de baixa ocupação foram citados. 

O Hotel 1 afirmou que feriados são um outro período de baixa ocupação, 

além dos fins de semana. Já o Hotel 2 constata que a ocorrência de baixa 

ocupação ocorre, também, de acordo com a agenda de atividades do setor de 

offshore, quando os funcionários das empresas não estão na cidade por diversas 

razões como docagens2 adiadas ou consertos de navios que foram migrados para 

outras cidades. 

Segundo o Hotel 3, é nos períodos de férias corporativas que os quartos 

ficam vazios, além dos fins de semana. Já para o Hotel 4, férias escolares são o 

período de menor ocupação, o que faz o respondente constatar que os funcionários 

do setor offshore tiram férias junto com os filhos. 

Já o Hotel 5 diz que os meses de janeiro, fevereiro e julho são os meses 

mais tranquilos (termo utilizado pelo entrevistado para deixar evidente que o hotel 

                                                             
2 Docagem: operação de assentamento do navio sobre picadeiros em doca seca. Referência: NAVAL, Centro 
de Engenharia e Tecnologia. Docagem. Disponível em: http://www.mar.ist.utl.pt/jgordo/tecest/Docagem.pdf. 
Acesso em 10 jul. 2013. 

http://www.mar.ist.utl.pt/jgordo/tecest/Docagem.pdf
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está mais vazio). O Hotel 6 apontou o mês de Julho como o período de menor 

ocupação. 

 

HOTÉIS OUTROS PERÍODOS DE BAIXA OCUPAÇÃO 

Hotel 1  Feriados. 

Hotel 2 
 Agenda de atividades do setor offshore como adiamento de 

docagens e consertos de navios que foram migrados para 
outras cidades. 

Hotel 3  Períodos de férias corporativas. 

Hotel 4  Férias escolares. 

Hotel 5  Meses de Janeiro, Fevereiro e Julho. 

Hotel 6  Mês de Julho. 
Figura 15: Outros períodos de baixa ocupação citados na pesquisa. 
Fonte: elaboração própria. 

 

2.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Os meios de hospedagem que responderam à pesquisa possuem como 

único público-alvo os funcionários de empresas offshore de navegação e 

exploração de petróleo e gás. Quando perguntados sobre a prevalência do público 

offshore ou de outros públicos, a resposta foi unânime, como pode ser observado 

na Figura 16: 

 

 HOTÉIS OFFSHORE OUTROS PÚBLICOS 

Hotel 1 X   

Hotel 2 X   

Hotel 3 X   

Hotel 4 X   

Hotel 5 X   

Hotel 6 X   
Figura 16: Público-alvo dos meios de hospedagem de Niterói 

Fonte: elaboração própria. 

 

O público eventual foi desconsiderado pelos respondentes, pois o impacto é 

baixo. Mesmo assim, alguns meios de hospedagem utilizam a criatividade 

executando ações específicas com o objetivo de equilibrar sua taxa de ocupação, 

atraindo outros públicos nos períodos de baixa temporada. 
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Segundo o Hotel 1, esse público é importante para manter a taxa de 

ocupação aos fins de semana “em um nível satisfatório”. Em dias de eventos ou 

congressos na Universidade Federal Fluminense, o hotel recebe professores e 

alunos que, comprovando vínculo com a instituição, ganham um desconto na tarifa 

para se hospedar. Também são recebidos alunos da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) dos cursos de mestrado e doutorado. O valor dessa tarifa é a 

mesma aplicada ao público corporativo. Grupos que estão viajando pelo estado do 

Rio de Janeiro e pessoas que estão na cidade para visitar familiares ou para o 

casamento de familiares também utilizam o meio de hospedagem para pernoitar. 

Raramente recebem hóspedes que vão a Niterói por outro motivo que não seja a 

trabalho, conclui o respondente. 

Um público bem específico é citado pelo Hotel 2: os noivos. Percebeu-se que 

muitos casais de Niterói e cidades vizinhas adquiriam diárias aos fins de semana 

para os momentos que antecedem a cerimônia de casamento e também para a 

noite de núpcias. Para eles, o hotel criou o “Pacote Núpcias”. Trata-se de um 

serviço diferenciado que inclui decoração especial e refeições elaboradas 

especificamente ao casal hospedado no hotel para comemorar a união. 

Já o Hotel 3 diz que o público eventual é relevante, pois preenche uma 

pequena lacuna vazia deixada pelos clientes corporativos. Este hotel considera 

como períodos especiais alguns eventos que acontecem no Rio de Janeiro, como 

Carnaval, Réveillon e Rock In Rio. O respondente também demonstra expectativas 

em relação à Copa do Mundo de Futebol de 2014 e outros grandes eventos. 

O respondente do Hotel 4 ressalta que o hotel é dirigido ao público 

corporativo. Mas, para atrair público durante as férias escolares de Julho, criou-se o 

“Clube de Férias”. Não se trata de nenhum serviço especial ou algo elaborado 

especificamente para o público de lazer, como dá a entender. É apenas um nome 

dado ao público familiar como estratégia para valorizar as diárias durante os 

períodos de férias escolares. 

O Hotel 5 não especificou outros públicos além daquele proveniente do setor 

offshore. No Hotel 6, uma pequena parte dos hóspedes tem o objetivo de visitar 

familiares moradores da região. Outra parte desse público de lazer é composta por 
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moradores de Niterói ou municípios vizinhos e a principal motivação é o ambiente 

amigável, caseiro e próximo às praias, segundo o funcionário da recepção. 

A Figura 17 lista outros públicos citados durante a realização da pesquisa: 

 

HOTÉIS OUTROS PÚBLICOS CITADOS 

Hotel 1 

 Professores, alunos e participantes de eventos da Universidade 
Federal Fluminense; 

 Viajantes pelo Estado do Rio de Janeiro; 

 Visitantes de familiares e convidados de casamentos de 
familiares. 

Hotel 2  Noivos. 

Hotel 3 
 Turistas cuja motivação seja participar de eventos no Rio de 

Janeiro como Carnaval, Réveillon, Rock In Rio. 

Hotel 4  Clube de Férias. 

Hotel 5 [Não citou outros públicos] 

Hotel 6 
 Visitantes de familiares; 

 Visitantes cuja motivação seja o ambiente amigável, caseiro e 
próximo às praias. 

Figura 17: Outros públicos citados na pesquisa. 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.4. POLÍTICA DE PREÇOS 

 

 Cada um dos meios de hospedagem pesquisados possui uma política de 

preços que sofrem uma variação de acordo com a demanda e o público-alvo. O 

Hotel 1 possui cinco tarifas: uma para hóspedes particulares, outra para agências 

de viagem com comissão, outra para agências de viagem sem comissão, a tarifa 

para empresas cadastradas e a tarifa UFF, cujo valor é o mesmo da tarifa para 

empresas cadastradas. 

 Já o Hotel 2, como se trata de um hotel de rede, possui um tarifário 

elaborado de acordo com as alterações do mercado e da concorrência. Eleva-se ou 

reduz-se os preços de acordo com os níveis de ocupação do próprio hotel ou de 

hotéis da rede localizados em cidades vizinhas, pois a tendência, de acordo com o 

respondente, é o hóspede ser encaminhado ao hotel da rede mais próximo, em 

caso de lotação. 

 O Hotel 3 preferiu não dar detalhes sobre regras tarifárias. 
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Já o Hotel 4 informa apenas que possui tarifas especiais para feriados e 

datas comemorativas, mas não detalhou que tipo de variação elas sofrem. 

 O Hotel 5 possui um tarifário com tarifas negociadas para operadoras, para 

empresas, para particulares e para final de semana. 

O Hotel 6 trabalha com a tarifa para particulares, para empresas cadastradas 

e pacotes para datas específicas como Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa, Corpus 

Christi e Jornada Mundial da Juventude. Os preços desses pacotes são elaborados 

para quartos duplos. 

 

HOTÉIS POLÍTICAS DE PREÇOS 

HOTEL 1 

 Hóspedes particulares; 

 Agência com comissão; 

 Agência sem comissão; 

 Empresas cadastradas; 

 Tarifa UFF. 

HOTEL 2 
 Tarifário elaborado de acordo com as alterações do mercado e da 

concorrência 

HOTEL 3 [Não forneceu detalhes] 

HOTEL 4 
 Feriados; 

 Datas comemorativas. 

HOTEL 5 

 Operadoras; 

 Empresas; 

 Clientes particulares; 

 Final de semana. 

HOTEL 6 

 Clientes particulares; 

 Empresas cadastradas; 

 Pacotes para datas específicas como Natal, Réveillon e Carnaval. 
Figura 18: Políticas de preços adotadas pelos meios de hospedagem pesquisados. 
Fonte: elaboração própria. 
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E SUGESTÕES PARA TRABALHAR A 

SAZONALIDADE TURÍSTICA EM NITERÓI 

 

Uma taxa de ocupação hoteleira que cai todo fim de semana, como 

comprovado na pesquisa, demonstra uma dependência do turismo de negócios 

para a realização da atividade turística na cidade. A disponibilidade de quartos dos 

hotéis é diretamente afetada pela agenda das atividades offshore e os quartos que 

foram reservados para o público corporativo (que têm prioridade por serem clientes 

frequentes), ficam vazios, por exemplo, em casos de adiamento de docagens ou 

transferência de consertos de navios para outras cidades. Sendo assim, deixa-se 

de faturar o valor dessas diárias que jamais serão consumidas. 

O turismo de negócios é, atualmente, um dos mais importantes segmentos 

do turismo no Brasil e no mundo. Entendendo as viagens corporativas como parte 

do fenômeno turístico e considerando os aspectos positivos, pode-se dizer que o 

turismo de negócios injeta um grande volume de capital nos pólos turísticos. Mas o 

segmento é de tamanha importância para Niterói, que os meios de hospedagem o 

têm como o único público-alvo. Um mercado com tanta relevância e regularidade 

como o do turismo de negócios, merece grande atenção por parte dos planejadores 

envolvidos com o turismo. Porém, investir em apenas um nicho é um risco, pois 

caso haja uma saturação desse mercado ou este sofra sérias crises econômicas, a 

tendência é que os meios de hospedagem encerrem suas atividades devido à falta 

de outros públicos para consumir os seus serviços. 

Diante das informações coletadas, é possível inferir que existe uma 

linearidade nos altos níveis de ocupação dos meios de hospedagem quando esta é 

medida a longo prazo. No curto prazo, porém, essa linearidade permanece apenas 

de segunda-feira a sexta-feira, período que os turista de negócios estão na cidade. 

No fim de semana, acontece uma queda considerável nos níveis de ocupação. Mas 

isso não incomoda os empreendimentos hoteleiros entrevistados. 

Partindo do princípio de que as empresas são criadas para gerar o máximo 

de lucro, conclui-se que há um certo comodismo com a situação atual dos níveis de 

ocupação por parte das empresas hoteleiras. Normalmente, o que se vê como 

causadores de baixa demanda turística são eventos como problemas climáticos, 
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crises econômicas, instabilidade política, violência, entre outros. Em Niterói, o 

causador dessa queda na quantidade de visitantes é o comodismo. 

Foi possível perceber que todos os respondentes estão confortáveis com a 

situação atual da sazonalidade turística da cidade quando todos afirmaram, na 

entrevista, que não existe baixa temporada em Niterói e que durante todos os 

meses do ano a ocupação é “bastante boa”, como foi dito por um dos respondentes 

(APÊNDICE B). 

Esse comodismo também é perceptível ao se analisar o que está sendo feito 

para fomentar o turismo tanto por parte do governo, como por parte dos meios de 

hospedagem. 

O Plano Niterói Turismo 2005/2008, por exemplo, previa ações como 

iluminação da Praça da República, Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes São Luís 

e do Pico; revitalização da Praça Leoni Ramos, em São Domingos; revitalização do 

Parque da Cidade e a construção de um teleférico no local; sinalização turística em 

três idiomas nas regiões de relevância turística, entre outras. Dessas ações, 

apenas 12% foram efetivadas, 36% foram realizadas parcialmente e, mais da 

metade, 52%, não foram realizadas, segundo estudo realizado por Luiza Campos 

(2008): 

 

 
Figura 19: Ações realizadas no Plano Niterói Turismo 2005/2008 
Fonte: CAMPOS, 2008 
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Já os meios de hospedagem, também pouco fazem para aumentar suas 

taxas de ocupação. E esse pouco que é feito não tem grandes impactos. Tarifas e 

pacotes de serviço personalizados de acordo com a demanda são criadas, mas, 

mesmo assim, a taxa de ocupação permanece baixa durante os períodos de 

feriados, férias escolares e fins de semana, como informado pelos respondentes. 

Niterói é apenas um local de trabalho para os funcionários das empresas 

offshore. Nos períodos de férias escolares de Julho (um dos períodos mais citados 

pelos meios de hospedagem que responderam à pesquisa como um período de 

baixa ocupação), os quartos ficam vazios, pois esses trabalhadores saem de férias 

junto com seus filhos e não têm interesse em permanecer nem retornar à cidade 

para desfrutar dos seus atrativos como turistas. 

Outro aspecto que chama a atenção em relação à alta ocupação dos meios 

de hospedagem em Niterói é a prevalência da demanda advinda do turismo de 

negócios na Região Oceânica. Mesmo sendo uma região estritamente residencial, 

que não abriga nenhuma grande empresa e fica distante do Porto de Niterói 

(principal local de trabalho da maioria dos turistas de negócios da cidade), os hotéis 

dessa localidade possuem como hóspedes frequentes os funcionários das 

empresas de navegação e petróleo offshore. Isso indica que a oferta de leitos na 

cidade não comporta a demanda gerada pelo turismo de negócios. Para resolver 

esse problema, mais hotéis em locais mais próximos do Porto de Niterói poderiam 

ser construídos, já que a demanda do turismo de negócios é incompatível com a 

oferta de leitos e esse público seria atendido com melhor qualidade. 

Vale destacar, ainda, que a quantidade de leitos na cidade de Niterói terá um 

aumento nos próximos anos. Um hotel da rede Best Western está sendo construído 

no bairro de Icaraí, como pode ser visto no site de uma imobiliária3. No entanto, 

este é o único empreendimento hoteleiro em construção, no momento, e ainda não 

tem data para iniciar suas operações. 

Niterói poderia aproveitar a predominância dos viajantes a negócios 

explorando o poder de influência que a propaganda boca a boca possui sobre 

outras pessoas na escolha de um destino para visitar. A pesquisa de Ikeda (1997) 

                                                             
3 Fonte: BROKERS, Brasil. Best Western Plus. Disponível em: 
http://www.brasilbrokers.com.br/635398/imovel-novo/best-western-plus-.html>. Acesso em 14 jul. 2013. 
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sobre a comunicação boca a boca aponta que a recomendação de amigos e 

parentes exerce uma forte influência na compra de determinados produtos ou 

serviços, como: carros, médico cirurgião, clínico geral, restaurantes, agências e 

operadoras de viagens, e destinações turísticas. Os três últimos constituem um 

percentual de influência pelas indicações de amigos e parentes da ordem de 80% a 

90% (IKEDA, 1997). 

Já Rosen (2001), ao citar pesquisa da Travel Industry Association, afirma 

que amigos e parentes são a principal fonte de informações sobre lugares a serem 

visitados, hotéis e locadoras de veículos. Entre as pessoas pesquisadas, 43% 

citaram amigos e pessoas da família como fonte de informações. 

Acredita-se, portanto, que um turista de negócios, sendo bem recebido, que 

conhece os atrativos e que seja incentivado a conhecer a cidade de Niterói, tende a 

retornar por causa de sua experiência positiva e, muito provavelmente, faria uma 

propaganda de Niterói para outras pessoas e as influenciaria a fazer uma visita à 

cidade. Mesmo que o período de visita fosse curto, um ou dois pernoites no fim de 

semana, já causaria um menor desequilíbrio nas taxas de ocupação semanal dos 

meios de hospedagem. 

Apesar de Niterói depender dos turistas de negócios para manter a alta 

ocupação da indústria hoteleira, é impossível afirmar que a cidade não recebe 

turistas de lazer. A falta de demanda por meios de hospedagem por esse tipo de 

turista está relacionada com a preferência deste tipo de turista em ficar na casa de 

amigos e parentes, segundo o estudo “Caracterização e Dimensionamento do 

Turismo Doméstico no Brasil”, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE, 2012). O principal meio de hospedagem utilizado em viagens 

domésticas é casa de amigos / parentes, conforme Figura 20: 
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Figura 20: Meios de hospedagem utilizados nas viagens domésticas, por motivação. 
Fonte: FIPE, 2012 

 

Observando a Figura 20, percebe-se que, quando a motivação da viagem é 

Lazer ou Outros, o que prevalece é a hospedagem na casa de amigos e parentes. 

Mas também é considerável a porcentagem da demanda por esse meio de 

hospedagem entre os turistas de negócios. Supõe-se que, tanto o turista de Lazer 

como o turista de Negócios, são suscetíveis a insegurança de estar em um lugar 

distinto do seu local habitual. O acolhimento por amigos e parentes na cidade de 

destino acaba influenciando na escolha de um local para se hospedar. Atrair esse 

público é um desafio para a indústria hoteleira. 

Ações no âmbito municipal como o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

que visem conhecer o perfil do turista deveriam ser feitas com o objetivo de 

descobrir seus hábitos, quanto gastam, que meios de hospedagem utilizam ou 

quanto tempo ficam na cidade, de maneira a contribuir com a elaboração de 

políticas públicas voltadas para o turismo de uma maneira geral (não apenas para o 

público corporativo), trazendo mais visitantes para Niterói que pernoitem e 

usufruam dos atrativos da cidade. A pesquisa de demanda turística realizada pela 

Universidade Federal Fluminense de 2011 na baixa temporada foi o primeiro passo. 

A execução dessa pesquisa anualmente seria de extrema importância para a 

atividade turística de Niterói e sua aplicação deveria preceder qualquer elaboração 

de planos estratégicos de turismo da cidade. 



 

36 
 

Destaca-se, ainda, que um dos hotéis pesquisados demonstrou expectativas 

com os grandes eventos que serão realizados no Rio de Janeiro como a Copa de 

2014. Acredita-se que, na falta de disponibilidade de hotéis ou por conta da 

elevação dos valores da hospedagem nos períodos de realização desses eventos 

na cidade do Rio de Janeiro, os visitantes tendem a se hospedar em cidades 

vizinhas. Por estar localizado próximo à principal porta de entrada do Brasil, Niterói 

poderia explorar mais esse privilégio. 

Inclusive, a cidade é até listada no Guia do Rio – Rio Guide, elaborado pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro e pela RioTur, mas como um bairro da capital carioca 

(Figura 21). No site oficial do guia, ao clicar a lista de bairros, Vê-se a seguinte 

imagem: 

 
 

 
 

 

 
 

             
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 21: Guia do Rio – Rio Guide. Niterói como bairro do Rio de Janeiro 

Fonte: Rio de Janeiro, 2013 
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Na seção “O que fazer” do guia, ao selecionar o “bairro Niterói”, o único 

resultado que aparece na tela do computador é o Museu de Arte Contemporânea, 

localizado no bairro do Gragoatá, como pode ser visto na Figura 22: 

 

 
Figura 22: Guia do Rio – Rio Guide. Niterói como bairro do Rio de Janeiro 

Fonte: Rio de Janeiro, 2013 

 

 Essa falha demonstra descaso dos governos municipais das duas cidades, 

mas também demonstra uma potencialidade de Niterói ser incluído em um roteiro 

de passeio que envolva as duas cidades e traga o visitante do Rio de Janeiro para 

conhecer Niterói. 

Em tempos de globalização onde o mundo todo está conectado e onde a 

principal fonte de informações sobre uma cidade de destino é a internet, um site 

mais amigável, com informações relevantes ao turista, fotos dos atrativos e com 
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serviços que facilitem e motivem uma visita poderia ser criado pela prefeitura de 

Niterói. 

O site de turismo de Niterói contém pouca informação, as fotos são de baixa 

qualidade, a lista de hotéis e atrativos contém informações de contato 

desatualizadas e contém muita informação irrelevante para um turista, como a lista 

de imobiliárias, serviços de motoboy, clínicas de estética, cartórios e cemitérios. 

Esse descuido a que o site é submetido causa uma impressão ruim para os 

viajantes que se interessaram em se informar sobre a cidade antes de fazer uma 

visita. 

 

 
Figura 23: Site da Neltur 

Fonte: NELTUR, 2013c 

 

Já no portal Turismo Brasil4, elaborado pelo Ministério do Turismo, ao digitar 

na caixa de busca o termo “Niterói”, nenhum resultado é retornado. O site 

categoriza destinos turísticos do Brasil utilizando os seguintes temas: Acessível, 

Aventura, Cultura, Ecoturismo, Estudos e Intercâmbio, Idosos, LGBT, Náutico, 

Negócios e Eventos, Pesca, Rural, Saúde e Sol e Praia. Niterói não é citada em 

nenhum desses temas. Nem mesmo atrelada ao Rio de Janeiro. 

                                                             
4 TURISMO, Ministério do. Turismo Brasil. Disponível em: < http://www.turismobrasil.gov.br >. Acesso em 14 
jul. 2013. 
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O fato reforça que Niterói não é considerado pelos próprios governantes um 

potencial destino turístico. Portanto, os possíveis visitantes que tiverem interesse 

em adicionar Niterói no seu roteiro de passeio, encontrarão poucas informações se 

utilizarem a internet como fonte de informação sobre a cidade. 

Como ficou comprovado que o turista de lazer utiliza pouco os hotéis, 

pousadas, albergues ou outros meios de hospedagem regulares, o Turismo de 

Eventos se torna uma opção para Niterói atrair visitantes de maior qualidade, que 

consumam os bens turísticos do município e têm o objetivo de aprimorar seus 

conhecimentos. Niterói não possui um calendário de eventos consistente. No 

calendário oficial da Neltur do ano de 2013, por exemplo, apenas 18 eventos são 

divulgados. A maioria são eventos religiosos e esportivos, que estão concentrados 

em sua maioria no mês de Setembro. Isso se deve à falta de estrutura para abrigar 

eventos de grande porte de interesse nacional e internacional.  

Os centros de convenções existentes estão localizados em hotéis e são 

relativamente pequenos. A realização de eventos vem ao encontro da necessidade 

de se aumentar a taxa ocupacional dos hotéis. Durante o período de realização dos 

eventos, não só a rede hoteleira se beneficia, mas todo o comércio local. 

A cidade pode, portanto, encontrar na promoção de eventos uma grande 

oportunidade de aquecer sua economia e se desenvolver. Para tanto, o 

envolvimento dos empresários, da população e do poder público se faz necessário, 

e um planejamento baseado em levantamentos e diagnósticos realizados 

periodicamente deve ser feito para aproveitar ao máximo os benefícios gerados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar a pesquisa sobre a sazonalidade turística e seus efeitos nos meios 

de hospedagem de Niterói, partiu-se da hipótese de que o turismo de negócios era 

um filão rentável em qualquer época do ano, como afirmam muitos autores de 

diversos estudos da área do Turismo. No entanto, foi comprovado nesse estudo 

que, apesar de ser possível aplicar essa afirmativa, ao medir os benefícios do 

turismo de negócios a longo prazo, pode-se afirmar também que, em pequenos 

períodos do ano como feriados, fins de semana e períodos de férias escolares, a 

demanda desse público sofre uma grande queda. 

Foi comprovado também que essa queda tem poucos efeitos negativos na 

rentabilidade dos empreendimentos hoteleiros, pois são poucas as ações tomadas 

para atrair outros tipos de turista, tanto pelo governo, como pelos próprios 

empresários do setor. O pouco que é feito, tem baixo impacto na taxa de ocupação 

dos meios de hospedagem de Niterói. 

Os altos índices anuais de ocupação dos meios de hospedagem de Niterói 

causam um comodismo tanto do próprio setor hoteleiro como dos governos 

municipal, estadual e federal e, portanto, motivam os baixos investimentos no setor 

turístico de Niterói. Assim, a situação atual da atividade na cidade está confortável 

e nada é feito para divulgar Niterói como um destino turístico, pois, baseando-se 

nos índices de ocupação do setor hoteleiro, pode-se afirmar que o turismo em 

Niterói é bem sucedido. 

Foram sugeridas alternativas para se trabalhar a sazonalidade da atividade 

turística em Niterói como: trabalhar para atingir outros públicos-alvo como o turista 

de eventos, devido ao risco de se investir em um único nicho de mercado; criação 

de um site realmente útil para o turista; aumentar a qualidade no atendimento aos 

turistas de negócios construindo novos hotéis em locais estratégicos para a 

atividade turística ou mais próximos ao Porto de Niterói (local de trabalho da 

maioria dos turistas de negócios) para que se atenda os visitantes com maior 

qualidade gerando uma experiência positiva do público e, consequentemente, uma 

propaganda positiva da cidade através do boca a boca. 
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Revelou-se a importância da propaganda boca-a-boca devido à escassez de 

informações sobre a cidade ou à má qualidade dos portais oficiais dos órgãos de 

turismo dos governos municipal e federal, que excluem a cidade de Niterói de suas 

recomendações de destinos turísticos. 

O levantamento para a construção bibliográfica do trabalho teve como 

empecilho a escassez de títulos que contextualizassem especificamente o turismo 

de negócios em Niterói, fato que já era esperado uma vez que o nicho ainda é 

tratado como novo ou até mesmo como uma tendência, quando na verdade ele 

sempre foi predominante na atividade turística da cidade. As fontes utilizadas que 

continham mais informações sobre a cidade, boa parte, foram os sites do jornal O 

Fluminense e da Neltur. 

Na aplicação dos roteiros de pesquisa, apenas seis entre os dez meios de 

hospedagem contatados aceitaram contribuir para o estudo. Mesmo depois de 

muita insistência, os demais alvos da pesquisa não retornaram até o prazo final que 

lhes foi informado e ficaram de fora da amostra. 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevista aplicado aos hotéis de Niterói avaliados pelo 

Guia 4 Rodas. 

 

1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 

semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 

2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 

temporada? Por qual motivo? 

3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 

ou de outros setores? Quais? 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 

negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 

demanda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B: Roteiros de entrevista respondidos pelos meios de hospedagem 

pesquisados. 

 

Hotel 1: roteiro aplicado à gerência de recepção e reservas. 
 

1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 
semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: Temos maior disponibilidade nos fins de semana e feriados. Não há um 
mês ou período de baixa ocupação, a ocupação é alta durante a semana em 
todos os meses do ano. 
 

2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 
temporada? Por qual motivo? 
R: Para o hotel não há essa sazonalidade em Niterói. Trabalhamos com 
empresas que necessitam de hospedagem para seus colaboradores durante 
todo o ano. 
 

3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 
ou de outros setores? Quais? 
R: Sim, a maioria de nossos hóspedes são funcionários de empresas de 
navegação e petróleo. Também recebemos muitos professores que vêm a 
Niterói para participar de congressos/eventos na UFF e alunos de mestrado 
e doutorado da UFF. 
 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 
negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: Raramente recebemos hóspedes que vêm a Niterói por outro motivo que 
não seja a trabalho. Nos feriados e fins de semana aparecem hóspedes que 
vieram visitar a família ou para casamentos de familiares e de vez em 
quando há grupos de pessoas que estão viajando pelo estado do Rio e 
pernoitam em Niterói. Estes turistas são relevantes para mantermos a taxa 
de ocupação dos fins de semana em um nível satisfatório, já que nossos 
hóspedes habituais voltam para suas cidades de residência nos fins de 
semana. 
 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 
demanda? 
R: Possuímos 5 tarifários: a tarifa balcão (para hóspedes particulares), a 
tarifa agência (para agências de viagem, comissionada em 10%), a tarifa net 
(para agências de viagem, não comissionada), a tarifa empresa (a mais 
barata, oferecida para empresas cadastradas) e a tarifa UFF (mesmo valor 
da empresa, oferecida para todos os hóspedes que comprovem vínculo ou 
participação em algum evento da UFF). As tarifas são alteradas anualmente. 

 
 
 
 



 

 

Hotel 2: roteiro aplicado à gerência de recepção. 

 
1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 

semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: Fins de Semana. Normalmente temos pouca sazonalidade durante os 
meses do ano. Costumamos ter uma homogeneidade de ocupação em todos 
os meses do ano. 

 
2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 

temporada? Por qual motivo? 
R: De acordo com a demanda de Niterói e o público que atendemos 
(offshore / óleo e gás) a baixa temporada ocorre quando não temos esse 
público na cidade por algum motivo (docagens adiadas / consertos de navios 
migrados para outros locais). 

 
3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 

ou de outros setores? Quais? 
R: Sim, empresas Petróleo / óleo e gás / Offshore 

 
4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 

negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: Nos finais de semana temos um público especifico de lazer, 
principalmente as noivas pois vendemos o “pacote núpcias”. Esse público 
ajuda a equilibrar nossa ocupação no final de semana. 

 
5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 

demanda? 
R: Temos um tarifário realizado pela Accor com base na demanda e 
concorrência. Através das mudanças do mercado e alterações nos preços da 
concorrência elevamos / reduzimos nossas tarifas, ou então de acordo com 
nossa própria ocupação, quando sentimos que está aquecida elevamos os 
valores. 

 
 
Hotel 3: roteiro aplicado à gerência de recepção. 

 
1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 

semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: 2a a 6a de Janeiro a Janeiro, salvo período de férias corporativas. 
 

2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 
temporada? Por qual motivo? 
R: Niterói não tem baixa temporada, porém existem períodos especiais como 
Carnaval, Réveillon e outros grandes eventos como Copa, Rock In Rio e etc. 

3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 
ou de outros setores? Quais? 
R: A maioria dos hóspedes é de empresa da Indústria Naval, ou prestador de 
serviços pra mesma. 
 



 

 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 
negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: São relevantes pois preenchem uma pequena lacuna vazia deixada pelos 
clientes corporativos. 
 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 
demanda? 
R: [NÃO RESPONDEU] 

 
 
Hotel 4: roteiro aplicado à gerência de recepção. 

 
1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 

semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: Nosso hotel geralmente fica cheio mas nos finais de semana a ocupação 
cai um pouco, nosso hotel é para o público corporativo. 
 

2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 
temporada? Por qual motivo? 
R: Para nós a baixa temporada acontece geralmente junto as férias 
escolares, achamos que o corporativo tira férias junto com os filhos. E alta 
temporada o restante do ano pois nossa ocupação e bastante boa. 

 
3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 

ou de outros setores? Quais? 
R: Navegação, Petróleo e Clube de férias. 
 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 
negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: Recebemos muitos estrangeiros que trabalham em estaleiros, e eles são 
extremamente importante para nós, como todos os outros hóspedes. 
 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 
demanda? 
R: Depende da ocupação, que é o caso dos feriados e datas comemorativas. 

 
 
Hotel 5: aplicado a funcionário da recepção. 
 

1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 
semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: Período de maior disponibilidade é aos finais de semana. Janeiro, 
Fevereiro, Julho são mais tranquilos. 

 
2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 

temporada? Por qual motivo? 
R: No nosso caso a baixa e durante as férias. Acredito que para outros 
hotéis também, pois hoje temos uma demanda alta no que se refere a 
turismo de negócios. 

 



 

 

3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 
ou de outros setores? Quais? 
R: Temos de todos os segmentos, mas os mais fortes são Navegação e 
Petróleo. 
 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 
negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: Recebemos, mas o impacto é baixo. 
 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 
demanda? 
R: Sim, existe um tarifário com tarifas negociadas para operadoras, tarifas 
para empresas, tarifas para particulares e para final de semana. 

 
 
Hotel 6: aplicado a funcionário da recepção. 
 
 Essa entrevista foi aplicada por telefone. As respostas a seguir são uma 
transcrição. 
 

1. Para qual período seu hotel tem maior disponibilidade de UHs? Fins de 
semana, durante a semana? Há algum mês ou período de baixa ocupação? 
R: Aqui fica mais vazio aos fins de semana. Durante a semana a gente tem 
uns hóspedes habituais funcionários de empresas de petróleo. 

 
2. Quando o hotel entende que a baixa temporada ocorre na cidade? E a alta 

temporada? Por qual motivo? 
R: A baixa temporada aqui é em Julho. No final e no início do ano o 
movimento cai também, mas no verão alguns hóspedes vem pra cá pra 
descansar, ficar perto da praia porque gostam do tratamento amigável daqui. 
A gente os faz se sentirem em casa. 

 
3. A maioria dos clientes de seu hotel é de empresas de navegação e petróleo 

ou de outros setores? Quais? 
R: Com certeza navegação e petróleo é a maioria. 
 

4. Seu hotel costuma receber turistas cuja motivação da viagem não seja 
negócios? Esses turistas são relevantes para sua ocupação? 
R: Sim, de vez em quando vêm algumas pessoas pra visitar a família que 
mora por aqui, principalmente em datas comemorativas, Natal, Ano Novo. É 
pouco, mas dá um movimento que compensa a falta dos marítimos. 
 

5. A precificação do hotel segue algum padrão de alteração de acordo com a 
demanda? 
R: No Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa, Corpus Christi e Jornada Mundial 
da Juventude a gente faz um pacote com preços diferenciados pra cada 
feriadão. 


