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RESUMO 

 

O Brasil é um país em constante crescimento e se encontra em destaque em virtude 
dos grandes eventos que irão ocorrer nos próximos anos, que são a Copa do Mundo 
FIFA 2014 e as Olimpíadas de 2016. Essa última ocorrerá na cidade do Rio de 
Janeiro, o principal cartão postal do Brasil para o mundo afora, portanto há um 
trabalho conjunto de gestores que estão pensando em ideias e as aplicando para o 
desenvolvimento da cidade, para que ela esteja à altura de receber um evento de 
grande porte com eficiência, gerando um legado que possa trazer futuros turistas ao 
país, alavancando a economia e o mercado turístico. A hotelaria, como uma 
atividade eminentemente turística, vem aumentando a sua oferta, na expectativa do 
crescimento da demanda turística para a cidade do Rio receberá nos próximos anos. 
Os hotéis de luxo, especialmente, estão em destaque, pois representam uma parte 
expressiva da demanda gerada a partir dos grandes eventos. Assim, o presente 
trabalho discorre sobre os impactos da demanda crescente sobre os preços das 
diárias dos hotéis de luxo durante a realização dos grandes eventos. Para isso, foi 
realizado um levantamento de informações de preços praticados por dez hotéis de 
luxo em sete grandes eventos no Rio de Janeiro, visando entender o processo de 
ajustes das diárias durante esses eventos. 
 
Palavras-chaves: Turismo. Grandes Eventos. Hotelaria. Preços. Rio de Janeiro,RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazil is a country in constant growth and finds himself in the spotlight by virtue 

of the great events that will occur in the coming years, which are the 2014 FIFA 

World Cup and the 2016 Olympics. This last occurs in the city of Rio de Janeiro, the 

main postcard of Brazil to the world, so there is a joint work of managers who are 

considering ideas and those applying to the development of the city, in order to be 

able to receive a large event with efficiency, generating a legacy that might bring 

future tourists to the country by leveraging the economy and the tourist market. The 

hospitality industry, as an activity eminently tourist, is increasing its offer, on 

expectation of increased demand for the touristic city of Rio will receive in the coming 

years. The luxury hotels, especially, are highlighted because they represent a 

significant part of the demand generated from the major events. Thus, the present 

work discusses the impacts of increasing demand on daily prices of luxury hotels 

during big events. To do this, it was conducted a survey of pricing practiced by ten 

luxury hotels in seven major events in Rio de Janeiro, in order to understand the 

process of daily adjustments during these events. 

 

Key-words: Tourism. Big Events. Hospitality Industry. Prices. Rio de Janeiro,RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade que engloba diversas áreas que se comunicam 

entre si, tais como a hotelaria, os transportes, alimentos e bebidas, agenciamento 

entre outras. Essas áreas são influenciadas também pela demanda que a cidade 

possui, cabendo a elas criar estratégias que possam gerar lucro e satisfação dos 

clientes. 

O turismo é uma crescente no mundo todo. Além de o turismo ser a base da 

economia de muitas cidades, o ato de viajar vem se tornando cada vez mais comum 

em diversas classes sociais. Aqueles que antes não pensavam em viajar, agora 

veem o turismo como algo essencial em suas vidas. No Brasil, houve a ascensão da 

classe C, que agora com maior poder aquisitivo tem como opção, o turismo como 

forma de lazer. Essa ascensão deve-se ao aumento no salário nos últimos dez anos, 

além da formalização de empregos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), entre 2002 e 2012, o salário mínimo subiu 172,5%, superando a 

inflação no período, de 76,6%, resultando num ganho real de 54,3%, o que 

influenciou os acordos salariais, especialmente nas categorias de menor rendimento 

(IPEA, 2013).  

Quanto ao tráfego de passageiros nos aeroportos brasileiros, de acordo com 

a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em 2012, houve um 

aumentou de 6,5%. Com isto, vemos que os aeroportos precisam ser adequar à 

nova demanda. Enquanto, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens 

(ABAV), o número de pacotes cresceu em aproximadamente 8%, comprovando que 

muitas pessoas ainda utilizam as agências de viagens. Além disso, de acordo uma 

pesquisa da Data Popular mostra que, 27 milhões de brasileiros pretendem 

conhecer os atrativos turísticos do Brasil, e que 15 milhões são da classe C. Nas 

viagens internacionais, a classe média também é maioria (ABAV, 2012).  

Entretanto a maioria dos gastos nacionais e internacionais com o turismo 

ainda pertence logicamente às classes A e B, pois estes possuem um capital maior, 

logo gastam mais com serviços e produtos turísticos.  Por esses motivos, os hotéis 

devem estar mais do que preparados para a demanda crescente em nível mundial.  

Quando pensamos no serviço básico do hotel, pensamos apenas na 

acomodação de pessoas, oferecendo serviços básicos de conforto, higiene e 
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segurança. Mas o hotel vai além ao oferecer serviços extras como eventos 

corporativos, sociais, serviços de passeios, lazer dentro ou fora do hotel através não 

só da rede hoteleira em si, mas também com sociedades com empresas que 

oferecem serviços externos, como guias de turismo, tranfers, passeios de barco, 

entre outros. 

O hotel está direta e indiretamente ligado às outras áreas do turismo, como 

por exemplo, as agências e operadores de viagens e turismo. As agências e 

operadoras estão em contato constante com os hotéis, estabelecendo tarifas-

acordo, fechando grupos para grandes eventos. Por exemplo, em período de 

eventos de grande porte como foi o Rio +20, os hotéis foram obrigados a reservar a 

maioria de suas unidades habitacionais (UHs) para as instituições e comitivas que 

viriam para o evento, e só podiam negociar com a agência oficial do evento, com 

tarifas acordadas junto à prefeitura. 

Outro setor parceiro do hotel são as empresas de produtos alimentícios e de 

bebidas. Em muitos hotéis, por conta de vigilância sanitária, as empresas e pessoas 

que fazem eventos, não podem trazer alimentos e bebidas de fora, fazendo que tudo 

seja fornecido pelo hotel. Por isso o hotel faz parcerias para que certas marcas de 

bebidas sejam oferecidas nos eventos ou produtos sejam usados na confecção de 

alimentos.  

Uma questão fundamental é a sazonalidade, fator de grande importância não 

só para a determinação da quantidade de quartos ocupados durante um período, 

mas também para toda uma preparação do hotel, em questões de atendimento e 

infraestrutura. Durante períodos de alta temporada, por exemplo, a tarifa aumenta 

significantemente comparada a períodos mais fracos, como, por exemplo, no inverno 

no Rio de Janeiro. Uma alternativa para minimizar os efeitos da sazonalidade tem 

sido a captação e realização de eventos durante a baixa temporada.  

Assim, este trabalho tem como objetivo geral, estudar a formação de preços 

das diárias na hotelaria, visando entender o processo de ajuste dos preços nos 

hotéis de luxo, durante a realização de grandes eventos na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Os objetivos específicos são: analisar os preços das diárias em relação aos 

serviços que são oferecidos; estudar o aumento de preço de acordo com a variação 

da demanda e identificar possíveis alterações nos preços que possam afetar a 

demanda.  
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A realização do trabalho se baseou primeiramente na pesquisa bibliográfica, 

através de autores que pudessem contribuir com o embasamento do trabalho. Além 

disso, foram pesquisados informações e dados de instituições como: Associação 

Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH), Instituto Fecomércio, Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Brazil Travel Service (BSH) e o Ministério 

do Turismo (MTUR). 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro, a introdução 

e o último a conclusão. O segundo capítulo discorre sobre a história da hotelaria 

desde os tempos antigos até a hotelaria atual, com o foco no Rio de Janeiro. O 

terceiro capítulo trata de todos os componentes que podem influenciar a estrutura do 

mercado hoteleiro e a política de preços aplicada pelos hotéis. O quarto capítulo 

analisa a evolução das taxas de ocupação nos hotéis de luxo do Rio de Janeiro de 

2007 a 2012, bem como os preços das diárias. Além disso, foi feita uma entrevista 

com a Diretora de Vendas do hotel Sheraton Barra, Ana Cláudia Nery, para 

investigar as estratégias utilizadas pelos hotéis na definição do valor das diárias 

durante a realização de grandes eventos na cidade. Nas considerações finais, pode-

se afirmar que apesar dos serviços dos hotéis serem equivalentes, as tarifas 

possuem muitas diferenças por conta da marca, localização do hotel e outros 

componentes. 
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2  HOTELARIA E TURISMO DE EVENTOS NO RIO DE JANEIRO 

 

Neste presente capítulo é abordada a história da hotelaria no mundo e no 

Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, cidade que vem recebendo importantes 

eventos nacionais e internacionais, e a análise das condições atuais da rede 

hoteleira para receber esses eventos.  

 

2.1  HISTÓRIA DA HOTELARIA NO MUNDO 

 

O homem sempre esteve em busca do autoconhecimento, em algo que o 

fizesse evoluir como ser humano, através da busca de novas experiências, e a 

viagem é considerada uma dessas experiências.  

Desde os tempos antigos, vemos a viagem como algo significativo na vida 

das pessoas, desde as peregrinações até os tipos diversos de viagens que 

conhecemos nos dias de hoje. Os peregrinos percorriam longas distâncias, até as 

terras consideradas santas, em virtude a pecados cometidos ou promessas a serem 

pagas, ou simplesmente está em contato com essas terras sagradas. Mais tarde 

nasce o Grand Tour, viagens feitas por uma parcela da sociedade de alto poder 

aquisitivo, em sua maioria, jovens que concluíam a Universidade e viajavam e em 

busca de mais conhecimento, através da cultura e de lugares históricos. Segundo 

Barbosa (2002, p.32) “por volta da metade do século XVIII o Grand Tour tornou-se 

comum entre a elite britânica, [...] constituindo o primeiro exemplo significativo de 

viagem de lazer em larga escala.” Ainda assim, o número de viagens era limitado, 

principalmente por causa das condições das estradas que eram péssimas e 

perigosas.  

Com o domínio de terras pelo Império Romano e a sua expansão era 

necessário um deslocamento mais acessível entre os lugares, e por esse motivo, 

houve a melhoria nas estradas. Segundo Serafin (2005 s.p.):  

 
 
Os romanos, no início da expansão de seu Império, iniciaram a construção 
de estradas entre as cidades conquistadas. Essas eram basicamente 
utilizadas como meio de comunicação, onde um funcionário do correio 
romano sempre levava consigo correspondências de uma cidade a outra 
através destas vias. Essas não eram muito utilizadas para transporte de 
mercadorias por suas precárias construções, o que transformava os 
transportes fluviais e marítimos mais eficientes. Essas vias com o passar 
dos anos foram se expandindo, fazendo a ligação de cidades cada vez mais 
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distantes. Isso gerou a necessidade de hospedagem desses funcionários 

que levavam as correspondências.  
 
 

Ainda havia o hostellum, que segundo Duarte (2005, p.11), era uma “espécie 

de palacete em que os reis e nobres se hospedavam em suas viagens. A fama de 

hospedaria dependia do luxo e dos serviços cerimoniais oferecidos”. 

 De acordo com La Torre (1982 apud SERAFIN 2005, s.p.):  

 
 
As estradas romanas foram, sem dúvida, o princípio da hospedagem com 
fins lucrativos ou de benefícios. Diferentemente das hospedagens das 
Olimpíadas, as pousadas romanas faziam parte do sistema econômico das 
cidades, gerando um comércio entre os viajantes e os moradores e até 
mesmo a troca de mercadorias entre cidades. Essa transformação ocorreu, 
principalmente, após o grande "boom" de meios de hospedagem nessas 
estradas. As Olimpíadas foram o marco da hospedagem, pois como os 
jogos duravam dias, e os viajantes que vinham de longe para assistir 
precisavam de um local para ficar durante sua estada.  
 
 

O grande passo no que diz respeito à evolução na hotelaria dá-se no período 

da construção de ferrovias. De acordo com Withey (1997 apud BARBOSA, 2002, 

p.51), “com a rapidez e o conforto das ferrovias, muitas pessoas eram encorajadas a 

viajar.” Ou seja, com mais pessoas viajando, maior era a necessidade em construir 

meios de hospedagem. Segundo Duarte (2005, p.12): “À medida que foram sendo 

construídas estradas de rodagem e ferrovias que ligavam os grandes centros às 

cidades portuárias, houve um grande aumento na quantidade de hotéis.”  

Com a evolução dos barcos, começou a haver uma expansão no turismo não 

só na Europa, mas em nível mundial. Com as distâncias menores, os povos tinham 

a possibilidade de ir além, ultrapassar fronteiras e conhecer novos lugares ainda não 

explorados. 

Por outro lado, nos Estados Unidos Serafin (2005, s.p.) destaca que, “a 

grande diferença para o enorme desenvolvimento e crescimento da hotelaria nos 

Estados Unidos foi a consciência de igualdade que se desenvolveu no novo país.” 

Na Europa o privilégio da hotelaria era apenas à aqueles que eram da classe social 

mais elevada, que eram poucos, enquanto nos Estados Unidos, os hotéis estavam 

abertos a quem pudesse pagar pela estadia e os serviços. 

Duarte (2005, p.13) aponta que “a democracia americana fez com que as 

pessoas de classe média, viajantes habituais, passassem a consumir e viajar mais 

ainda, usufruindo o luxo e o conforto dos novos hotéis.” Isso abriu portas para a 
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construção de novos hotéis e contribuindo com a expansão da hotelaria no mercado 

mundial. 

Na Europa, a inovação da hotelaria veio com César Ritz, que tinha em seu 

hotel como diferencial o banheiro privativo e a utilização dos uniformes nos 

funcionários. Já nos Estados Unidos um hotel de grande importância foi o City Hotel, 

que influenciou mais tarde na abertura de mais hotéis. Mas foi o Tremont House, em 

Boston, que inovou através da criação de mensageiro, cortesia de sabonete a 

acomodação single e double. De acordo com Duarte, (2005, p.14): 

 
 
A privacidade foi a grande inovação do Tremont House, logo copiada em 
várias cidades norte-americanas. Seus novos concorrentes aceitaram o 
desafio e construíram hotéis mais finos e luxuosos. Cada cidade dos 
Estados Unidos queria ter o seu hotel, mesmo que não fosse 
economicamente viável, para impressionar os visitantes.  
 
 

Apesar disso, naquela época, ainda eram poucos os hotéis que priorizavam o 

serviço e o bem-estar do hóspede. A maioria carecia de bons serviços de limpeza, 

alimentação e conforto, enquanto nos hotéis de luxo, não eram todos que podiam 

arcar com os custos. Já entre 1890 a 1930, período de forte crescimento da 

economia dos Estados Unidos, houve um aumento no número de turistas, 

principalmente o turismo de negócios. Também com a melhoria dos transportes, a 

consequência foi o aumento daqueles turistas que buscavam o lazer. Logo, os hotéis 

precisavam se adaptar a essa nova demanda e assim mudar sua estratégia, 

analisando o que o hóspede priorizava naquele momento, na tentativa de se 

adequar ao cliente.  

A partir da década de 1930, houve um período de recessão da economia, 

fazendo com que muitos hotéis fechassem suas portas. Muitos diziam que a 

hotelaria não iria se recuperar após esse período, mas com a chegada da Segunda 

Guerra Mundial, isso veio a mudar. Com milhares de  pessoas se descolando de seu 

local habitual, a demanda por quartos nos hotéis foi imensa. Por conta disso, mais 

hotéis foram construídos, porém o serviço não era de qualidade, pois muitos dos 

funcionários qualificados foram chamados para servir na Guerra (DUARTE, 2005). 

Na década de 1950, a inovação veio com os motéis e motor-hotéis, hotéis 

geralmente localizados em rodovias e ideal para famílias que viajavam em seus 

próprios carros. Os hotéis de grande porte se sentiram ameaçados com a chegada 

dos motéis, pois eles não sabiam o quão grande seria essa concorrência e o quanto 
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poderiam lhes afetar. Duarte afirma que “Em 1963 já haviam sido construídos 36 mil 

motéis ao logo das rodovias [...] a variedade de serviços oferecidos levou a 

necessidades similares nas áreas de administração e operação hoteleiras” (2005, 

p.18). 

Entre as décadas de 1940 e 1970, começam a surgir as redes hoteleiras, 

originárias de famílias que queriam ampliar seus negócios através de novos hotéis 

em diferentes lugares com a mesma marca. Primeiramente começou nos Estados 

Unidos, hotéis que possuem sua marca forte até hoje como o Hilton, que já em 

1948, introduziu o sistema de reservas multi-hotel, onde o hóspede poderia fazer 

sua reserva para qualquer hotel independentemente de onde estivesse, o Sheraton, 

que obteve um crescimento exponencial, e em 1965 abre o seu centésimo hotel, o 

Sheraton Boston. Além do Best Western, que em 1969 totalizando todos os quartos 

oferecidos por os diversos hotéis de sua cadeia já somavam 35.201. Enquanto isso 

na Europa, as redes predominantes eram Novotel (que hoje faz parte da rede 

Accor),Sol Meliá, Hotasa e Mediterrané, e outras (PROSÉRPIO, 2005). Mais cadeias 

começam a surgir, e muitas delas começam a comprar redes menores aumentando 

seu capital e tendo mais força no mercado que a esta altura já estava acirrado.  

 

2.2  HISTÓRIA DA HOTELARIA NO BRASIL 

 

A hotelaria do Brasil demorou a evoluir devido à falta de demanda de 

viajantes. Durante o período colonial, os poucos viajantes se instalavam em 

casarões e pensões ou apenas casas comuns onde havia quartos extras para 

aqueles que precisavam. Depois surgiram as pousadas, que em sua maioria ficavam 

em beira de estradas e mais tarde, foram se instalando próximos a elas, comércios, 

moradias e que se tornaram pequenos povoados e posteriormente cidades. No 

mosteiro de São Bento foi criado um edifício exclusivo para hospedagem, onde lá 

eram hospedados pessoas ilustres e alguns outros hóspedes recebidos pelos 

Jesuítas. Também havia as casas de pasto, casas que inicialmente ofereciam 

comidas a um preço único e, mais tarde, começaram a oferecer também os quartos. 

(ANDRADE, 2000). 

Em 1808, com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, mais pessoas 

começaram a vir para a cidade, aumentando o demanda de locais onde elas 

pudessem se alojar. Mais tarde, com a abertura dos portos, o fluxo de estrangeiros 
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cresceu, pois muitos vieram ao Brasil para exercer funções diplomáticas, científicas 

e comerciais.  

A atividade hoteleira se concentrava no Rio de Janeiro e em São Paulo. No 

Rio de Janeiro, o hotel que ganhou importância foi o Pharoux, que era um dos 

estabelecimentos de maior prestígio, além de possuir sua localização estratégica, 

pois era próximo ao cais do porto. Mais tarde o Brasil passa por um problema de 

escassez, fazendo com que o Governo isentasse de impostos e outros encargos, os 

cinco primeiros hotéis que lá se instalassem. O primeiro foi o Hotel Avenida, com 

220 quartos (ANDRADE, 2000). Em São Paulo, os hotéis que tiveram destaque no 

século XIX foram: Hotel Paulistano, Hotel do comércio, Hotel Universal, Hotel 

Providência e o Hotel Quatro Estações (SERAFIN, 2005). 

Já no século XX, década de 20, a construção do hotel de luxo Terminus em 

São Paulo foi um grande marco para a hotelaria no Brasil. Enquanto no Rio de 

Janeiro, o Hotel Copacabana Palace, hotel de luxo conhecido no mundo todo até 

hoje, seria o responsável pelo chamariz de turistas estrangeiros, bem como o Hotel 

Glória, hotel de luxo e até hoje uns dos maiores do Rio de Janeiro. 

Entre as décadas 1930 e 1940, muitos hotéis possuíam cassinos em suas 

instalações, havendo grande movimentação nesses lugares, gerando bastante lucro. 

Porém em 1946, houve a proibição dos jogos de azar, e assim, muitos hotéis foram 

fechados, como por exemplo, o hotel Quitandinha, na cidade de Petrópolis, no Rio 

de Janeiro. 

Um maior desenvolvimento do setor hoteleiro ocorre em 1966, quando surge 

a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), que tinha como objetivo promover a 

imagem e os produtos turísticos brasileiros no exterior. A EMBRATUR cria então o 

Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR): 

 
 
Criado pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971, o FUNGETUR 
é um fundo especial, diretamente vinculado ao turismo, que objetiva a 
concessão de crédito para implantação, melhoria, conservação e 
manutenção de empreendimentos turísticos (MTUR 2013). 
 
 

Com isso, redes internacionais de hotéis começam a se instalar no Brasil, 

trazendo um padrão mais elevado à hotelaria. A concorrência começa a crescer e o 

cliente agora pode optar pela maior quantidade de serviços diferenciados, e por esse 

motivo começam a surgir os chamados hotéis de luxo, com infraestrutura maior e de 
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mais qualidade comparada aos outros hotéis. Porém como destaca Serafin (2005 

s.p.) “os hotéis construídos são, em sua maioria, de categoria cinco estrelas e em 

quantidade limitadas, assim não acessíveis a grande parte da população.” Na 

década de 90, com a estabilidade econômica e mudança da moeda, novas redes 

internacionais começam a abrir seus hotéis, não só os hotéis de luxo, mas agora 

também os hotéis econômicos, que se caracterizam por acomodações mais simples 

e abstenção de alguns serviços que são oferecidos nos hotéis tradicionais.  

 

2.2.1  Hotéis de Luxo no Rio de Janeiro 

 

A história da hotelaria de luxo no Rio de Janeiro começa com o  Copacabana 

Palace em 1923, mas foi somente na década de 70 que novos hotéis de luxo 

começaram a surgir. De acordo com BSH Travel Service (2009, p.22), foram 

inaugurados cinco hotéis de luxo no Rio de Janeiro que hoje em dia representam 

mais 67% da oferta de UH’s, os hotéis: 

 
 

 Sheraton Rio Hotel & Towers 

 InterContinental Rio de Janeiro Hotel (hoje Royal Tulip) 

 Le Meridien Copacabana (hoje Windsor Atlantica) 

 Caesar Park Rio de Janeiro Ipanema  

 Rio Palace (hoje Sofitel Rio Palace) 
 
 

O retorno de investimentos de hotéis de luxo ocorre somente em 2001, com a 

inauguração do JW Marriott. A princípio os hotéis eram construídos na zona sul, 

área que concentra um maior número de pessoas com mais poder aquisitivo e com 

belas praias. Porém, com constantes construções na área, não havia mais espaço 

para construir novos hotéis, fazendo as redes procurarem um novo lugar para 

estalarem novos hotéis. Foi então na Barra da Tijuca, bairro em constante ascensão 

e que conta com um poderoso investimento de empreiteiras de imóveis e 

estabelecimentos comerciais, que a solução foi encontrada. Em 2003 foi inaugurado 

o Sheraton Barra Hotel & Suítes e em 2005 o Windsor Barra. 

 

2.3  TURISMO DE EVENTOS  

 

Os eventos são de extrema importância para o turismo, pois eles possuem 

características naturais que geram atração de visitação para o local onde ocorrem. O 
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turismo de eventos tem todas as características básicas do turismo num contexto 

geral, porém é considerado turismo de eventos quando há um deslocamento de 

pessoas de seu entorno habitual para o local onde ocorrerá um evento específico, e 

que esse evento seja a principal motivação de sua viagem (conceito próprio). 

  

2.3.1  Conceituação 

 

 Segundo o Ministério de Turismo, turismo de eventos e negócios 

compreende no “conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de 

interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, 

técnico, científico e social”.(MTUR, 2003) 

 Apesar de ser conceituados como um, há uma pequena diferença entre o 

turismo de negócios e o turismo de eventos. No primeiro, os eventos corporativos 

são feitos em cidades que, possuem alguma ligação com as empresas 

organizadoras, seja economicamente, ou se possui polos técnico-científicos que 

estejam relacionados com o evento em si. Caso contrário, a cidade não é 

considerada um chamariz para o evento corporativo em questão. (MTUR, 2010) 

No caso de outros tipos de eventos, a cidade pode criar estratégias para que 

o evento possa ser atraído, desde que tenha equipamentos e infraestrutura 

necessários para dar suporte ao tamanho do evento. (MTUR, 2010).  

 

2.3.2  Caracterização 

 

De acordo com o Ministério do Turismo (MTUR 2010), o Turismo de Negócios 

e Eventos possui características específicas como: 

 
 

 Oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, 
proporcionando equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante o ano, 
pois independe de condições climáticas e períodos de férias escolares 

 Oportunidades de trabalhar em períodos de sazonalidade. 

 Alta rentabilidade, pois aqueles participam de eventos tendem a 
gastar mais que o turista de lazer, e ainda a possibilidade de retornar a 
cidade com o objetivo de lazer, permanecendo mais tempo do que quando 
participando do evento. 

 Possibilidade de crescimento das cidades menores, uma vez que elas 
apresentem estruturas necessárias, com a possibilidade de incluir novas as 
cidades a um roteiro turístico. 

 Aumento na arrecadação de impostos 
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 Realização do evento, independentemente de crise econômica ou 
dificuldades que a cidade possa estar passando. 

 Desenvolvimento tecnológico e científico com a participação de 
especialistas da área. 

 Reformas em áreas abandonadas, possibilitando o uso nos eventos e 
posteriormente para os cidadãos. 

 
 

2.3.3 Turismo de eventos no Rio de Janeiro 

 

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais visitadas e procuradas de todo o 

mundo. Possui belas paisagens e seu povo hospitaleiro e alegre. A maior parte dos 

turistas vem para o Rio em busca de lazer, através do turismo de sol e praia. Porém 

atualmente, vemos que o segmento de turismo que mais cresce é o turismo de 

negócios e eventos. Além de ser um grande chamariz para eventos, por possuir  

pelas belezas naturais presentes e pela hospitalidade, o Rio hoje também se 

destaca pelo desenvolvimento científico, pelas indústrias e economia. Empresas 

internacionais que possuem sede ou parcerias no Brasil creem que o Rio de Janeiro 

é um grande local potencial para eventos a serem realizados por essas empresas.  

Segundo a Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICAA, 

2011), o Rio de Janeiro liderou como a cidade brasileira que mais recebeu eventos 

internacionais, em 2011, além de segundo lugar nas Américas, e em 27º lugar em 

nível mundial, com 69 eventos internacionais no padrão ICCA.  

Esse crescimento é de extrema importância, pois segundo uma pesquisa feita 

pelo Instituto Alatur (ALATUR, 2013), os eventos em todo o Brasil, movimentaram 

R$ 69 bilhões em 2011, que equivale a 3% do Produto Interno Bruto Nacional – PIB. 
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Figura 1- Gráfico da Evolução dos eventos internacionais no Brasil – 2004-2012  
Fonte: Adaptado de ICCA 2013.  

O aumento na quantidade de eventos internacionais contribui para o aumento 

no fluxo de turistas internacionais para o país, além de suavizar os efeitos da 

sazonalidade da demanda turística sobre os negócios nas atividades características 

de turismo.  

Segundo dados do Ministério do Turismo, o fluxo de turistas internacionais 

para o Brasil cresceu 4,5% em 2012, totalizando aproximadamente 5,7 milhões, 

seguindo a tendência de crescimento verificada nos últimos três anos.  

 

Tabela 1 - Número de turistas internacionais no Brasil 2011-2012 

2011 2012

África 86.511 92349

América Central e Caribe 42.879 43154

América do Norte 729.756 716583

América do Sul 2.628.957 2822519

Ásia 279.161 297032

Europa 1.621.183 1652205

Oceania 44.657 52815

Países Não Especificados 250 186

Total 5.433.354 5.676.843

Continentes e países de 

residência permanente

Ano

 

Fonte: Adaptado de MTUR 2013 
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Tais levantamentos mostram que não só o Rio de Janeiro, mas como o Brasil 

está cada vez mais em destaque, e que a demanda tende a crescer nos próximos 

anos. Para que os próximos eventos sejam bem-sucedidos, devemos estar 

preparados, para que possamos consertar os pontos fracos, melhorar ainda mais os 

pontos fortes para que o Brasil seja um destino receptor cada vez mais forte. 

 

2.4  GRANDES EVENTOS 

 

 O Rio de Janeiro passa por um momento especial, pois receberá os dois 

eventos de maior importância e visibilidade para uma cidade, que são: a Copa do 

Mundo – FIFA 2014 e as Olimpíadas 2016. O primeiro também ocorrerá em outros 

estados, enquanto que segundo será exclusivamente no Rio.  

O Rio de Janeiro já foi palco de grandes eventos que mobilizaram um público 

significativo, tais como: 

 A Copa do Mundo de 1950: Nessa época poucas mudanças de 

infraestrutura foram feitas, visto que as passagens aéreas ainda eram pouco 

acessíveis e que havia poucos hotéis. 

 Eco 92: O evento foi um grande marco no que diz respeito à 

consciência da preservação do meio ambiente e discussão sobre as mudanças 

climáticas e o uso dos recursos naturais, salientando a importância da preservação, 

organizando planos e metas para a sustentabilidade do planeta. O evento contou 

com a presença de vários chefes de Estado e com a participação de diversas 

Organizações não governamentais (ONGs). A segurança foi feita pelas forças 

armadas e o presidente da época, Fernando Collor de Mello, passou a sede da 

capital federal temporariamente para o Rio de Janeiro. 

 Jogos Pan-americanos de 2007: Os jogos Pan-americanos (jogos com 

diversas modalidades, como nas olimpíadas, mas com participantes apenas dos 

países da América) foram realizados com êxito, havendo algumas melhorias no 

sistema de transportes, novos estádios foram construídos, como o Engenhão e a 

Arena Multiuso (hoje HSBC Arena), foi construída uma Vila Olímpica (que agora são 

moradias), mas deixou também alguns pontos negativos como superfaturamento de 

construções. 
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 Rio +20: O Rio +20 foi mais uma conferência com o intuito de discutir 

sobre os caminhos levados para a preservação do Meio Ambiente. Mais uma vez, 

diversos Chefes de Estado e organizações participaram, porém desta vez houve o 

problema da cobrança de tarifas exorbitantes dos hotéis, além de muito trânsito 

durante o evento, colocando em cheque a capacidade de organização do Brasil para 

um evento de grande porte.  

 

2.4.1 Eventos do ano de 2013 

 

Em 2013, ocorreram e ocorrerão importantes eventos na cidade do Rio de 

Janeiro que podem mostrar se a cidade estará preparada para receber eventos 

maiores como a Copa do Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas 2016. São eles: 

 

 Copa das Confederações: O evento mais importante do ano de 2013 

começou na Arábia Saudita em 1992, e era chamada de Copa Rei Fahd. Apenas 

algumas seleções convidadas participavam, no entanto, a partir de 1997, a 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) incorporou para si, 

transformando-a em Copa das Confederações. Ela acontecia bianualmente, mas a 

partir de 2005 a FIFA resolveu a transformar em uma espécie de preparatório para 

Copa do Mundo, ocorrendo nos países que ano seguinte receberiam a mesma. A 

Copa das Confederações serve não só para preparar as seleções de futebol para a 

Copa do Mundo, mas também as cidades que irão sediar o evento. A demanda não 

será tão grande quanto no ano que vem, por ser uma Copa de menor importância, 

no entanto cabem às cidades estarem preparadas para questões como segurança, 

transportes, hospedagem e melhorias nos aeroporto e conclusão de obras nos 

estádios. Ainda há, segundo uma reportagem do IG (IG, 2013), das 109 obras 

previstas para a Copa do Mundo, apenas 14 foram entregues e 19 ainda não saíram 

do papel. Isso deixa os organizadores preocupados, se o Brasil conseguirá cumprir 

com o planejado de entregar tudo até 2014. 

 Jornada Mundial da Juventude: A jornada tem como objetivo passar a 

mensagem dos católicos através do encontro com de jovens de diversos lugares do 

mundo e com o Papa. Acontece desde 1984 e sua primeira edição foi em Roma. 

Esse ano o evento ocorrerá no Rio de Janeiro. No entanto, a principal preocupação 
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será quanto ao sistema de transportes, pois em relação aos hotéis, não haverá 

demanda, porque eles possuem um programa nos quais os católicos residentes da 

cidade-sede podem oferecer sua residência, hospedando essas pessoas durante o 

evento. 

 Conferência ICOM: A sigla significa Conselho Internacional de Museus 

é o objetivo da conferência é reunir os especialistas em museus e discutir um tema 

escolhidos por eles, para que possam resolver problemas relacionados aos museus, 

como conservação dos patrimônios, combate ao tráfico internacional, promoção da 

cultura e do conhecimento e proteção de heranças tangíveis e intangíveis.  

 XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia: O congresso tem a intenção de 

oferecer conferências, simpósios, cursos e workshops a respeito do tema, bem como 

apresentação de trabalhos científicos, exposições de produtos de empresas 

relacionadas à área e mesas redondas com diversas palestras com convidados 

nacionais e internacionais.  

 Rock in Rio: O Rock in Rio é um dos maiores festivais de música do 

mundo. Idealizado pelo empresário Roberto Medina, o evento teve quatro edições 

no Rio de janeiro. A primeira edição foi de grande importância, pois foi naquele ano 

o fim da ditadura militar, facilitando a vinda de bandas internacionais para a América 

do Sul. A chamada Cidade de Rock foi criada no bairro de Jacarepaguá para 250 mil 

pessoas. A segunda edição do festival ocorreu no Maracanã, com o público de 

quase 200 mil pessoas, trazendo mais bandas que nunca haviam tocado por aqui. 

Já a terceira edição foi realizada em 2001, foi feito também na Cidade do Rock como 

no primeiro, mas agora com o tema “Por um Mundo Melhor”, com discussões e 

socioambientais e movimentos pela paz. Em 2004, o festival foi internacionalizado e 

foi realizado em Lisboa e anos depois para Madri. Depois de dez anos sem uma 

edição no Brasil, e festival voltou ao seu local de origem, como uma nova Cidade do 

Rock, com capacidade para 100 mil pessoas. Segundo a Secretaria de Turismo do 

Rio de Janeiro (Riotur), o número de turistas foi de 350 mil pessoas, sendo 25% de 

turistas internacionais, atingindo 90% da capacidade dos hotéis no Rio de Janeiro. 

Em 2013, a quinta edição do Rio, movimentará mais uma vez todo o sistema 

turístico. Juntamente com a Copa das Conferações, o festival trará benefícios diretos 

e indiretos para a população da cidade. 
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 68º Congresso Brasileiro de Cardiologia: Assim como o Congresso 

Brasileiro de Cirurgia, esse congresso tem como objetivo reunir os especialistas da 

área com trabalhos acadêmicos, simpósios e discussões sobre a cardiologia. 

 Futurecom: O congresso tem como finalidade discutir e expor 

novidades da Indústria de Telecomunicações e da Tecnologia da Informação e 

debater temas como: Visões sobre Mercados, Negócios e Desenvolvimento; 

Transformando Criatividade em Inovação gerando Desenvolvimento e Progresso; 

Transformações no Mercado e nos Modelos de Negócios; Cenários e Desafios para 

as Operadoras da América Latina, entre outros. 

 Réveillon: O evento em comemoração ao ano novo no Rio de Janeiro, 

especificamente em Copacabana,  é um dos mais conhecidos do mundo, logo a 

cidade é bastante procurada no final do ano, pois muitos querem presenciar o 

Réveillon no Rio. Por isso todos os hotéis em Copacabana são procurados com 

meses de antecedência, fazendo com que a ocupação seja sempre 100% nessa 

data. A festa do Réveillon também ocorre em outros bairros do Rio de Janeiro, 

principalmente os que possuem praias, fazendo com que os hotéis de outras áreas 

(ex. Zonal Sul e Barra da Tijuca) sejam também bastante procurados. 

 

2.5  SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO HOTELEIRO DO RIO DE JANEIRO 

 

O mercado hoteleiro vem passando por uma fase de crescimento nesses 

últimos anos. Segundo o Ministério de turismo, entre 2003 e 2009, as atividades 

turísticas cresceram 32,4%, mais do que a economia em geral. Enquanto a receita 

mundial gerada pelo turismo em 2011, segundo a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), totalizou US$ 1,2 trilhão (MTUR, 2012). Além disso, o Ministério do Turismo 

(MTUR, 2013) afirmou que o Brasil teve o quinto maior crescimento de captação de 

eventos internacionais em 2012. Todos esses fatores afetam diretamente a 

hotelaria, que de acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), 

em 2011, a taxa de ocupação chegou a quase 70% no país. Ainda segundo a FOHB 

na Figura 2, vemos a evolução do número de apartamentos nos hotéis em todo o 

Brasil desde 2009:  
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* Previsão feita para o ano de 2012, porém novos dados da FOHB mostram que o número de 
apartamentos de hotéis foi de 116.726. 

Figura 2 - Gráfico da evolução da oferta em número de apartamentos no Brasil 
Fonte: FOHB 2012. 

  

Visto o iminente crescimento do Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, 

tendo em vista os megaeventos esportivos que serão realizados nos próximos anos, 

algumas redes hoteleiras internacionais já confirmaram novos investimentos na 

cidade, como a Accor, Eurostar, Ramada, Marriott, BHG, Windsor, Hyatt, Hilton e 

Emiliano. Até 2015, a perspectiva é que aumente em 47% a oferta das redes 

hoteleiras, quase 14.000 novas Unidades Habitacionais, com geração estimada de 

11.000 empregos diretos e 34.000 indiretos. (RIO NEGÓCIOS, 2013). 
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3 ESTRUTURA DO MERCADO HOTELEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 
DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DAS DIÁRIAS 

 

Neste capítulo serão discorridos: conceituação, classificação e tipologia de 

hotelaria, custos, preços assim como todos os componentes que direta ou 

indiretamente, tenham relação com a determinação da escolha dos preços cobrados 

pelas redes hoteleiras. 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TIPOLOGIA DA HOTELARIA 

 

A hotelaria é um dos setores fundamentais no processo de desenvolvimento 

do turismo, constituindo no suprimento de uma das necessidades que um turista 

possa ter. Para Castelli (2006, p.14) “uma empresa hoteleira pode ser entendida 

como uma organização que, mediante ao pagamento de diárias, oferece alojamento 

à clientela indiscriminada”.    

Já a definição de hotelaria para a Organização Mundial do Turismo (2001, 

p.653) é um “estabelecimento comercial de bens materiais e intangíveis dispostos 

para satisfazer às necessidades básicas de descanso e alimentação fora de seu 

domicílio”.  

Deste modo, o turista, que está fora de seu entorno habitual, necessita de um 

lugar para se instalar durante sua estada, sendo o hotel o estabelecimento que 

oferece os serviços necessários de como acomodação e repouso, podendo oferecer 

serviços extras como, por exemplo, locais para alimentação ou lazer. Aquele que é 

se utiliza dos bens oferecidos pelo hotel é chamado de hóspede, se instalando nas 

Unidades Habitacionais (UHs). Segundo o Regulamento Geral da Embratur, 

Unidade Habitacional é “o espaço, atingível a partir das áreas principais de 

circulação comum do estabelecimento, destinado à utilização, pelo hóspede, para 

seu bem estar, higiene e repouso”. 

Segundo este regulamento, há três tipos de Unidades Habitacionais 

(Embratur apud CASTELLI  2006):   

 
 
 I – quarto – UH constituída, no mínimo, quarto de dormir de uso exclusivo 
do hóspede, como local apropriado para guarda de roupas e objetos 
pessoais; 
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II – apartamento – UH constituída, no mínimo, quarto de dormir de uso 
exclusivo do hóspede, como local apropriado para guarda de roupas e 
objetos pessoais, servidas por banheiro privativo; 
III – suíte – UH especial constituída de apartamento, acrescido de sala de 
estar. 
 
 

Logo, o hóspede possui opções na hora de escolher onde irá alocar-se, de 

acordo com as necessidades que ele ache que são essenciais para sua vivência 

temporária em outro lugar que não sua residência. 

 
3.1.1 Classificação dos Meios de Hospedagem 

 

 A Classificação Oficial dos Meios de Hospedagem foi definida pela Embratur 

com objetivo de padronizar o sistema hoteleiro brasileiro, facilitando aos 

consumidores e aos empreendedores. Essa classificação levou em conta os 

serviços oferecidos, o espaço físico, segurança, a gestão do empreendimento, além 

de outros itens gerais e específicos que constam no regulamento oficial. Foi então 

gerado um sistema de categorias representadas por estrelas. Cada categoria 

representa um determinado número de estrelas sendo a mais simples com uma 

estrela e a de luxo com cinco estrelas, e mais tarde a categoria Super Luxo, como 

podemos ver na figura 2: 

 
 

 
Figura 3 – Matriz de classificação Hoteleira Embratur/ABIH   - 2002.  

Fonte: MTUR, 2013. 
 
 

Em 2012, o Ministério do Turismo criou um novo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem, com o objetivo de, além de facilitar os 

hóspedes, poder aumentar a competitividade no setor hoteleiro. A seguir as 

discriminações de cada tipo de hotel de acordo com o novo sistema (MTUR, 2012): 

 
 
Hotel: 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. 
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Resort: Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha 
de serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a 
natureza no próprio empreendimento. 
Hotel Fazenda: Localizado em ambiente rural, dotado de exploração 
agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo. 
Cama e Café: Hospedagem em residência com no máximo três unidades 
habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, 
no qual o possuidor do estabelecimento resida. 
Hotel Histórico: Instalado em edificação preservada em sua forma original 
ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de 
importância reconhecida. Entende-se como fatos histórico-culturais aqueles 
tidos como 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 ou 
estudos acadêmicos. 
Pousada: Empreendimento de característica horizontal, composto de no 
máximo 30 unidades habitacionais e de 90 leitos, com serviços de 
recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser um prédio 
único com até três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. 
Flat/Apart-hotel: 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.  
 
 

No entanto, segundo Beni (2000, p.326), há outros tipos de equipamento 

hoteleiros que devem ser levados em consideração. São eles (Figura 4): 

Hotel-clube (HC) 

Oferece equipamento de recreação e lazer, próprio ou 
credenciado por entidades associativas ou clubes de 
serviço, que atende a uma clientela dirigida, com grande 
redução no preço das diárias. 

Hotel de Saúde/Spa (HS) 

Combina as características do hotel-padrão, com 
instalações, serviços e equipamentos hospitalares, com 
atendimento médico e de enfermagem em período integral. 
Destina-se a pacientes em convalescença e recuperação, 
sob observação e/ou em intenso processo terapêutico, 
dispondo, também, equipamentos destinados a 
tratamentos específicos de obesidade e desintoxicação, 
entre outros. 

Hotel-fazenda (HF) 

Situado em propriedades rurais e antigas fazendas, com 
equipamentos novos ou adaptados de tradicionais 
edificações originais, voltando à prática de atividades 
recreacionais campestres e ao contato com a natureza. 

Eco-hotel (EH) 

Situado em florestas tropicais ou em áreas naturais 
protegidas, com arquitetura e estrutura construtivas, 
adaptadas às condições do meio ambiente no sentido de 
preservar a integridade da paisagem e integrar o hóspede 
ao primitivismo do entorno original. 

Hotel em terminal de transporte 
(HTT) 

Situado próximo a terminais de transporte, destinado a 
alojar passageiros em trânsito, aguardando conexões. 

Lodge (L) 

Alojamento individual isolado – equipamento comercial 
hoteleiro, sob a forma de chalés, cabanas e similares, 
destinado ao turismo termal, de caça, de pesca e de 
aventura. 
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Motel (M) 

Oferece apartamentos mobiliados, possuindo também 
serviços completos de alimentação, situado à margem de 
rodovias, fora das zonas urbanas e suburbanas [...], e que 
dispõe de vagas em estacionamento coletivo, coberto ou 
descoberto, em número igual de unidades habitacionais. 

Timeshare (T) 

Qualquer estabelecimento comercial hoteleiro, isolado ou 
integrante de rede hoteleira, que utiliza processo de tempo 
compartilhado, com venda de títulos de propriedade 
individuais. Garante ao sócio patrimonial ao uso de 
alojamento, segundo uma programação previamente 
estabelecida. 

Figura 4 –Meios de hospedagens hoteleiros 

Fonte: Adaptado de Beni (2000, p.326) 

 

Cada tipo de hotel, com suas próprias características e especificidades, atrai 

públicos específicos e que normalmente conhecem e esperam esses serviços 

oferecidos pelos hotéis. Logo o preço cobrado pelos hotéis é equivalente aos 

serviços que são disponibilizados ao cliente.  

São elaboradas estratégias de marketing e a elaboração de preços é feita de 

acordo com o padrão, bem como os gastos e levando em conta o lucro que o hotel 

obterá. São diversos os fatores que levam os hotéis a estabelecerem determinada 

tarifa em certa época do ano, nos quais serão explicitados a seguir.  

 

3.2 MARKETING 

 

Marketing, de acordo com Kotler (2000, p.200), é “um processo social por meio 

do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com os outros”, ou seja, está ligado simplesmente ao fato de do desejo de alguém 

de obter algo através de que e como lhe é oferecido.  

A questão desafiadora para os gestores de marketing está em identificar e 

entender o consumidor, o conhecendo a ponto de entender as expectativas e 

necessidades antes, durante e após a consumação/compra de determinado serviço 

ou produto, sempre se ajustando de acordo com o ambiente em que se encontra. 

(LAS CASAS, 2000). No entanto há variáveis que influenciam diretamente na 

relação da empresa com o consumidor, que são produto, preço, praça (distribuição) 

e promoção, conhecidos como Marketing Mix. Primeiramente desenvolver o produto 

em si, definir um preço, depois onde esse produto será disponibilizado e criar 

promoções com o objetivo de aproximar o produto do cliente, facilitando a compra e 
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gerando um maior lucro para a empresa, além de criar uma ligação entre cliente-

empresa para que no futuro ele venha a consumir novamente os mesmos ou novos 

produtos. 

 

3.2.1 Marketing de Serviços 

 

O conceito de marketing de serviços é diferenciado dos demais tipos de 

marketing, pois possui características únicas, dentre elas a intangibilidade, ou seja, o 

produto ou serviço não pode ser tocado nem visto, não podendo ser testado antes 

de sua compra, fazendo que os gestores de marketing criem uma marca forte que 

possa passar a confiança necessária ao consumidor para que ele compre o produto 

sem desconfiança. Outra característica do marketing de serviços é a perecibilidade, 

pois os produtos de não podem ser estocados, uma vez que eles são intangíveis, 

possuindo um prazo de validade, por exemplo, se um assento de um determinado 

voo não for comprado, logo aquele serviço não será realizado.  

Uma característica também importante é a inseparabilidade, onde o serviço ao 

mesmo tempo em que é oferecido ou produzido, ele é consumido. A percepção do 

cliente sobre o produto dá-se ao mesmo tempo em que ele consome, por isso é 

importante saber quais são as expectativas do consumidor antes do consumo do 

produto, para que o resultado seja o mais perto possível das expectativas. 

A hotelaria, assim como o turismo, é de natureza tangível, pois se trata de 

serviços geralmente oferecidos a alguém. A intangibilidade se dá porque os hotéis 

oferecem seus serviços, como acomodação de um quarto, serviços de alimentação 

lazer, entre outros, onde o cliente apenas conhece esses serviços por meio 

secundários como folders, vídeos, fotos ou opiniões de outras pessoas que já 

utilizaram os serviços. O turista se insere como consumidor que faz parte do 

processo simultâneo da prestação do serviço e a utilização do mesmo. Segundo 

Dias (2005) há três níveis de produto turístico para elaboração de estratégia de 

marketing: Produto Turístico Integral, que conta com desde a escolha do turista pelo 

destino até quando ele retorna para o seu local de destino; Produto Turístico Global: 

engloba o destino turístico e todos os subprodutos que o compõe para a geração de 

um benefício econômico e a satisfação do turista, para o seu possível retorno; e o 

Produto Turístico Específico, que são os subprodutos em si, como praias, parque 

temáticos, restaurantes, o patrimônio cultural etc. A opinião do turista é variável, pois 
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ela pode alternar sobre destino turístico de diversas maneiras. Se ele tiver 

problemas no aeroporto, porém ser bem atendido no hotel e nos atrativos turísticos 

que ele usufruir, sua opinião será positiva, pois ele obteve mais experiências 

positivas que negativas em sua permanência no destino turístico.  

Segundo Las Casas (2000), um dos problemas do consumidor é que muitas 

vezes ele desconhece o serviço que está lhe sendo oferecendo. Se um turista se 

hospeda pela primeira vez em um hotel de luxo, não sabe como será o tratamento, 

apesar de poder ter ouvido falar, a experiência percebida nem sempre é igual a 

expectativa, ou no caso de alguém que viaja para um destino que possui uma outra 

cultura, certamente sentirá a diferença no tratamento recebido e nos serviços 

oferecidos. Por isso, é importante saber qual foi a experiência vivenciada pelo cliente 

para fazer uma autoavaliação do serviço para buscas possíveis melhorias do serviço 

e soluções de problemas. De acordo com Young (1995 apud Las Casas 2000), os 

seguintes aspectos devem ser levados em consideração: 

 
 

1- Fazer o consumidor acreditar na mudança 
2- Entender os hábitos dos consumidores 
3- Realizar pré-testes dos equipamentos e dos procedimentos quando for 

o caso. 
4- Entender os determinantes do comportamento do consumidor 
5- Ensinar o consumidor a usar a inovação 
6- Promover os benefícios e estimular tentativas 
7- Monitorar e avaliar o desempenho 

 
 

Os aspectos citados sem podem encaixam no turismo e hotelaria, e que uma 

das melhoras formas de marketing é criar um tipo de vínculo com o turista para que 

ele futuramente possa retornar ao destino e/ou trazer possíveis consumidores 

potenciais. Além disso, a criação de uma marca é extremamente importante, 

principalmente quando falamos de empresas hoteleiras. A força de uma marca 

muitas vezes é até mais importante do que seu serviços oferecidos, uma vez que ela 

já está estabelecida no mercado e a escolha do consumidor é a influenciada apenas 

pela marca. Porém para fidelizar o consumidor, os serviços oferecidos devem estar à 

altura da marca da empresa.  

Nas empresas hoteleiras, os gestores devem estar preparados para a 

imprevisibilidade do hóspede e na resolução de dos mais diversos problemas que 

podem aparecer. Em adição, um hotel deve estar sempre atualizado e preparado 

para mudanças que ocasionalmente surgem ao longo de um ano ou determinado 
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período. De acordo com Lovelock (1984 apud LAS CASAS, 2000), “nenhuma firma 

de serviços deve ter a estrutura rígida. À medida que trocas ocorrem nos produtos, 

mercados e concorrência, a organização deve adaptar-se”. Dentre os fatores que 

devem ser levados em consideração, um deles são os custos gerados pela empresa 

hoteleira. 

 

3.3 CUSTOS 

 

Uma empresa, ao iniciar suas atividades, precisa de capital para investir na 

abertura, seja com instalações físicas, compras de maquinarias, contratação de 

pessoas, serviços, entre outros. Posteriormente, o capital é usado para gastos 

diários, mensais ou anuais que são necessários para a finalização do produto. Esses 

gastos somados ao lucro final de bens e serviços afetarão no preço final que será 

cobrado ao consumidor.  

Segundo Martins (1979 apud SCHROEDER, 2007): 

 
 
Custo é todo gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de 
outros bens e serviços. O custo também é um gasto, só que reconhecido 
como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de 
produção (bens e serviços), para a fabricação de um produto ou execução 
de um serviço.  
 
 

Em uma empresa, há diversos tipos de gastos que possuem finalidades 

diferentes, como por exemplo, gastos na gestão, produção ou comercialização de 

algum bem ou serviço. Bernardi (2007) diz que há uma utilização errônea em torno 

dos termos utilizados na contabilidade dos custos, o que pode prejudicar a tomada 

de decisões. Os termos são: 

 Gasto: O capital desembolsado para finalidades quaisquer da empresa, 

para obtenção de bens. 

 Custos: Gastos utilizados na produção de bens e serviços. 

 Despesas: Gastos relacionados a administração da empresa e atividades 

de vendas. 

 Investimento: Gastos ligados a qualquer atividade da empresa, 

geralmente de longo prazo ou permanentes, e que trazem futuros 

benefícios, seja através de lucro ou crescimento da empresa. 
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Como se pode perceber, há diversos gastos relacionados ao funcionamento 

da empresa, que vão desde o início da produção até o retorno financeiro. Em 

relação aos custos, há aqueles que são usados para a mão de obra, materiais, etc., 

que são chamados de custo direto, ou seja, gastos que vão para a produção. 

Também há o custo indireto, que são gastos relacionados a manutenção, impostos, 

salários de funcionários, publicidade etc. 

 

3.3.1 Custos Fixos e Variáveis 

 

Quanto ao nível de atividade da empresa, facilitando a tomada de decisões, 

evitando possíveis erros, classificam-se os custos como fixos e variáveis. 

 

 Custos Fixos: Os custos fixos são custos que não viriam, independentemente do 

volume de vendas ou da produção em si (ASSEF 2005). São também os custos 

indiretos, não tendo relação com a produção e, portanto não variando de acordo 

com a quantidade de produtos ou serviços feitos e/ou vendidos. No caso do 

hotel, os custos fixos não são dependentes da taxa de ocupação.  

 

 Custos Variáveis: Os custos variáveis são custos que variam de acordo com a 

produção da empresa em determinado período (CASTELLI 2006). Num hotel, se 

há mais hóspedes, há mais consumo de energia elétrica, sendo a energia 

elétrica um custo variável. Também influencia na taxa de ocupação. 

 

3.3.2 Métodos de Custeio 

 

Para a identificação de gastos, mensuração dos custos e uma gestão 

integrada, foi criado o sistema de custeio.  

Para Silva Júnior (2000 apud SCHROEDER 2007),  

 
 
Custeio é o processo pelo qual se efetua a apropriação dos custos, 
conceituando custeio baseado em valor (value based costing ou VBC) por 
uma metodologia baseada na classificação dos gastos de acordo com seu 
relacionamento com o volume de vendas (ou de produção). 
 
 

Há diferentes formas de chegar ao custo do produto. Os tipos de custeio são: 
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 Custeio por Absorção: esse método busca analisar os custos totais de 

uma empresa, os direcionando para os custos do produto. Pode ser utilizado para 

avaliação de estoque, demonstração de resultados ou mesmo como parâmetro de 

formação de preços. Um problema do custeio de absorção é a dificuldade de 

aplicação, visto que deve-se ter cuidado em ratear os custos fixos e indiretos para 

não disparidade nos custos unitários (BERNARDI 2007). 

 

 Custeio direto ou variável: os custos variáveis são analisados pela gerência 

para margem de contribuição da empresa e a geração dos resultados finais. A 

margem de contribuição é representada da seguinte forma: 

 

Margem de Contribuição = Preço da Venda – Custo Variável 

 

Além do resultado da margem de contribuição, pode-se retirar o percentual do 

produto. Além disso, o resultado é de curto prazo, visto que as decisões gerenciais 

de mão-de-obra e matéria-prima são analisadas em curto prazo (ASSEF 2005). 

 

 Custeio Padrão: O método do custeio padrão procura analisar os custos de 

produção, bem como qual o meta do produto, através da medição de eficiência do 

processo de produção e estabilidade do produto, fazendo os ajustes necessários 

(SCHROEDER 2007). 

 

 Custeio Baseado em Atividades (ABC): segundo Assef (2005 p.140), “o 

sistema de custeio ABC, diferentemente dos demais, busca diminuir a alocação 

aleatória de custos indiretos ou sua não-associação aos produtos finais elaborados.” 

Ainda de acordo com Assef(2005), esse método é mais utilizado quando há uma 

variação no volume de produção, produtos modificados de acordo com as 

especificações do cliente, além do custo indireto ser relevante para o total de custos. 

 

3.4 PREÇOS 

 

Segundo Schroeder (2007 p.42) “o preço corresponde à divulgação ou 

negociação de uma transação de troca entre o produtor e o consumidor, para 
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determinado produto, objetivando um volume de vendas e a geração de receitas”. As 

empresas visam a lucratividade em detrimento ao serviço ou produto que foi 

adquirido pelo consumidor. Os preços devem estar de acordo com o que é oferecido 

e com o que foi gasto pela empresa para chegar ao produto final, ou no caso de 

serviços, quais serão as despesas que a empresa terá até o cliente ter consumido o 

serviço, pensando-se na recuperação do que foi gasto mais o lucro a ser adquirido 

pela venda do produto ou serviço. 

 

3.4.1 Fatores que determinam os preços 

 

Para estabelecer o preço que gere o crescimento das vendas e a maximação 

dos lucros, Cressman Jr. (2002) indica alguns fatores que devem ser levados em 

consideração: as forças que influenciam o mercado, a sensibilidade do cliente para 

com o preço estabelecido, os fatores internos da empresa e a concorrência. Tais 

fatores se não analisados pelas empresas, pode gerar falência ou sérios prejuízos 

financeiros. Já Berardi coloca como três condicionantes do preço: demanda, custos 

e concorrência. 

 

 Demanda: o preço estipulado para o consumidor pode ser visto de 

diferentes formas, porque vai depender do valor que ele vai agregar o produto e o 

quanto realmente ele achar que valerá determinado produto, de forma que haja 

custo-benefício. Porém o consumidor é mais sensível à mudança do preço do que 

pela qualidade. Os produtos e serviços são elaborados de acordo com estudos 

sobre como os consumidores vão reagir ao preço estabelecido e como será o valor 

percebido por ele. Uma melhoria no produto sem o aumento do preço pode gerar um 

aumento do valor percebido, enquanto um aumento do preço sem alguma melhoria 

no serviço pode causar o efeito oposto. No caso dos hotéis, os clientes estão cientes 

de que os mais variados serviços que são oferecidos e que o valor a ser cobrado. 

No entanto os clientes se dividem em grupos que tem características similares, pois 

procuram serviços e produtos diferentes entre si. Cada grupo possui um limite de 

gastos e se, caso o preço seja acima do esperado, os potenciais hóspedes podem 

desistir de utilizarem os serviços. Outras variáveis também afetam o preço, como a 

localização do hotel e o ambiente que o hotel oferece para o hóspede, gerando 
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valorização do produto ou serviço oferecido, logo o preço será diferenciado 

(SCHROEDER 2007).  

Alguns serviços diferenciados agradam bastante o hóspede, como a 

personalização do atendimento ao cliente, fidelização, que pode gerar descontos e 

brindes ao hóspede entre outras estratégias que fazem com o hóspede esteja 

satisfeito e disposto a pagar o preço oferecido pelos meios de hospedagem.  

 Custos: a formulação de preço baseada nos custos leva em 

consideração que a empresa terá o retorno de tudo que foi gasto para a produção 

mais o retorno financeiro que irá gerar para ela. Porém quando se leva em 

consideração o custo como fator para estabelecimento do preço, não é levado em 

conta o consumidor, fazendo com que o produto ou serviço muitas vezes não atinja 

o seu objetivo, pois não há um questionamento prévio de quanto o consumidor 

estaria disposto a pagar. Para que isso não ocorra deve-se haver um equilíbrio no 

centro de gastos da empresa e no valor que o consumidor agrega ao produto ou 

serviço. De acordo com Castelli (2006 p.480), “se o hotel não for administrado por 

centro de custos, dificilmente se saberá se um produto está dando lucro ou prejuízo, 

e, assim sendo, determinadas ações de marketing poderão até ser prejudiciais para 

o hotel”. 

 Concorrência: deve-se tomar cuidado ao analisar o preço das 

empresas concorrentes e como elas estão se comportando no mercado, pois muitos 

fatores podem ser diferentes dos pela empresa que está analisando, como os 

custos, investimentos, a rentabilidade objetivada e o valor percebido pelo cliente em 

relação aos serviços ou produtos oferecidos. (ASSEF 2005).  

 

3.4.2 Modelos de Preço 

 

Com muitos fatores que exercem influência direta e indireta no preço, há 

modelos de preço que a empresa pode seguir para garantir um melhor rendimento e 

lucro. São eles: 

 

 Preço Mark-up: é um método que se baseia no lucro desejado, bem 

como as despesas que a empresa vai ter, de forma com que o preço ideal, cobrindo 

todos os gastos. O método também calcula a viabilidade do preço no mercado 

(BERNARDI, 2007). 
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 Preço de retorno alvo: no preço de retorno alvo, Bernardi (2007) diz 

que a empresa determina o preço de acordo com o investimento que ela fará. 

Segundo Schroeder “esse método de precificação objetiva um retorno sobre 

investimentos, e poderá ser favorecido com a redução de custos, sejam fixos ou 

variáveis”.  

 Preço do valor percebido: preço do valor percebido é baseado no valor 

que o cliente atribui a certo produto ou serviço. As empresas utilizam ferramentas 

que possam extrair informações e gerar um feedback, para então aplicar os valores 

aos preços que serão cobrados. 

 

3.4.3 Procedimentos para Formações do Preço 

 

São vários os procedimentos que podem ser utilizados na política dos preços. 

É importante lembrar que o preço é um dos componentes do marketing mix,sendo 

assim, as estratégias devem estar correlacionadas entre si. Assef (2005) aponta 

quatro características essenciais no posicionamento de preços. 

Posicionamento Características 
básicas 

Objetivo principal Vantagens Desvantagens 

Sobrevivência Preços baixos 
para manter a 
operação da 
empresa 

Fazer caixa Permitir a 
continuidade dos 
negócios, no 
curto prazo 

Criar preços de 
referência muito 
baixos  
Inviabilizar o 
negócio no médio 
prazo 
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Cont. 
Maximização 
dos Lucros 

Estratégia de 
curto prazo ou 
para produtos de 
curto ciclo de vida 

Oportunidade 
para altos lucros 

Elevadas 
margens 

Pode criar uma 
imagem de 
preços 
exorbitantes, em 
produtos de ciclo 
de vida mais 
duradouro 

Liderança de 
participação dos 
lucros 

Preços baixos 
para conquista de 
mercado no 
médio e longo 
prazos 

Ganhar mercado 
e lucros no longo 
prazo 

Boa estratégia em 
mercados 
suscetíveis a 
preços 

Não fideliza 
clientela e pode 
“sumir”, caso 
sofra 
concorrência de 
produtos mais 
baratos.  

Liderança de 
qualidade 

Preços mais altos 
para realçar a 
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Premium 

Margens 
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anteriores 

O risco de não ter 
o valor percebido 
na proporção do 
preço praticado 

Figura 5 – Característica de posicionamento de preços 
Fonte: Adaptado de Assef (2005 p.27) 

 

A sobrevivência torna-se objetivo das empresas por um período de curto 

prazo. Devido à presença de muita concorrência ou mudança de comportamento 

dos consumidores, a empresa diminui os preços no mercado, agregando valor aos 

produtos e serviços.  

Já a maximização dos lucros, visa justamente ao contrário do proposto pela 

sobrevivência, utilizando os recursos possíveis para crescer em um curto período. 

As empresas atentam-se às novas demandas, através da criação e promoção de 

novos serviços ou produtos, desconsiderando os preços anteriores por se tratar de 

algo novo. 

A liderança na participação dos lucros refere-se à definição de preços no 

intuito de ganhar uma maior parcela do mercado, havendo mudanças constantes no 

preço com o objetivo de conquistar o consumidor, que é suscetível à mudança de 

preços. 

A liderança de qualidade dá-se quando a empresa busca enfatizar na 

qualidade de serviços e produtos oferecidos a propriamente o preço, que geralmente 

é acrescido para “justificar” a qualidade, gerando então a fidelização de clientes mais 

exigentes. Porém essa qualidade deve ser percebida pelo cliente caso, senão não 

haveria o porquê da elevação dos preços. Esse posicionamento é o que mais se 

encaixa na hotelaria, principalmente a de luxo, que visa obter os clientes que 
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estejam dispostos a pagar preços elevados por serviços com um padrão maior de 

qualidade.  

Tuch (2003 apud SCHROEDER 2007) destaca a sensibilidade nas empresas 

hoteleiras e algumas constantes situações que ocorrem nos hotéis, cabendo aos 

gestores saberem se aproveitar dessas situações para gerar receita. São os 

chamados efeito valor único, efeito das alternativas, o efeito reembolso de despesas, 

efeito destino, o efeito gasto repartido, o efeito investimento sunk e o efeitos 

preço/qualidade. 

 

 Efeito Valor Único: a percepção do cliente sobre algum tipo de serviço 

que o hotel oferece que o diferencia dos demais. Ex: os hotéis da marca Sheraton, 

pertencente à rede hoteleira Starwood, possui camas diferenciadas chamadas 

Sheraton Sweet Sleeper, um diferencial para os clientes que prezam um maior 

conforto. 

 Efeito de Alternativas: a indução do hóspede a consumir os produtos 

oferecidos pelo hotel, como as refeições no restaurante do hotel, que costuma 

cobrar preços mais altos que os restaurantes comuns, city tours, lavanderia etc., por 

não conhecer a cidade não saber onde encontrar tais produtos ou simplesmente 

pelo fato não ter tempo para procurar. 

 Efeito Reembolso de Despesas: a não sensibilidade à mudança do 

preço quando terceiros pagam a conta, geralmente empresas que pagam as 

despesas dos seus funcionários que se hospedaram no hotel devido algum evento 

ou reunião. Esses hóspedes podem consumir dos serviços mais caros e não se 

importando com o preço, cabendo ao hotel fazer parcerias com as empresas 

buscando benefícios para ambos. 

 Efeito Destino: menor sensibilidade aos preços pelos consumidores, 

quando esses compram pacotes prontos, ou se hospedam em resorts e não querem 

ter nenhum transtorno durante a viagem. 

 Efeito Gasto Repartido: Quando os hóspedes costumam ficar em 

apartamentos duplos ou triplos, e repartem o custo da estadia e de alimentação, 

fazendo com que os consumidores tenham a percepção de que os preços oferecidos 

são menores. 
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 Efeito Investimento Sunk: empresas que possuem parcerias com os 

hotéis, sejam com eventos feitos nos espaços do hotel ou hóspedes dessas 

empresas, criam laços hotel-consumidor fazendo com que o preço fique em segundo 

plano. 

 Efeito Preço/Qualidade: A associação da qualidade ao preço, pois às 

vezes um preço elevado pode estar relacionado a uma boa qualidade dos serviços 

do hotel. Em um período de algum evento importante na cidade, no qual os hotéis 

aumentam seus preços, um hotel do mesma qualidade de outros com tarifas 

inferiores pode ser relacionados pelos clientes como inferior. 

Tuch (2003 apud SCHROEDER 2007) também discorre sobre as 

condicionantes do preço, também chamadas Teoria dos Três Cs (consumidor, 

concorrentes e custos), e as estratégias usadas pelas empresas hoteleiras na 

formação dos preços. 

Dentre as estratégias baseadas no consumidor, uma delas é a simples 

intuição. O hotel se baseia em quanto vale o serviço oferecido e estipula um valor 

específico que acredita que o hóspede em potencial irá pagar.  Outra estratégia que 

os hotéis costumam adotar é a psicológica. Devido à intangibilidade dos serviços, é 

difícil estabelecer um preço que defina a qualidade. Como no efeito 

Preço/Qualidade, o hóspede pode achar que um hotel com preços mais caros com 

uma qualidade melhor, o que é verdade, principalmente quando falamos de hotéis 

de luxo onde se cobram tarifas mais caras em detrimento a um melhor atendimento 

e conforto. A visibilidade também é um fator importante quando pensamos em 

hotelaria. Uma rede hoteleira internacional que possui diversos hotéis em todo o 

mundo estabelece sua marca no mercado e o cliente muitas vezes passa a consumir 

os produtos e serviços apenas pelo nome que o hotel possui. Uma estratégia ligada 

às redes hoteleiras para com o consumidor é de criar planos de fidelidade, na qual 

um hóspede que costuma se hospedar bastante no hotel ganha descontos nas 

próximas estadias e também em outros hotéis da mesma rede. 

Há também as estratégias vinculadas aos concorrentes, nas quais os hotéis 

elaboram seus preços baseados nos competidores, porém somente aqueles em 

que os serviços, produtos, localização forem semelhantes, pois tendo características 

similares aos hotéis com concorrência direta acabam cobrando preços com pouca 

diferenciação entre eles. O preço incrementado é outra estratégia, que se baseia 

em aumentar o preço na tentativa de posição de qualidade, focando-se no valor 
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percebido pelo cliente de que preço alto=qualidade. A terceira estratégia que Tuch 

(2003 apud SCHROEDER 2007) explicita é a de seguir o líder. Os hotéis 

acompanham o hotel dominante no mercado, e, assim que este hotel aumenta ou 

reduzem os preços, os outros também aumentam ou reduzem, na tentativa de 

mostrar ao cliente que eles possuem também padrões de qualidade  e visam 

também a maximização de lucros. O preço penetração é usado quando um novo 

hotel surge no mercado e adota preços abaixo da média para conquistar o público e 

construir uma base de clientes. Depois de estabelecido, que o hotel vai aumentando 

seus preços aos poucos. 

As estratégias vinculadas à demanda têm como objetivo a harmonia entre o 

volume da venda e do preço e a maximização das receitas. O método da tentativa e 

erro é usado para estudar a reação do cliente quanto ao preço estabelecido, 

fazendo com que os preços são aumentados ou diminuídos após cada resultado. 

Isso pode gerar confusão entre os clientes, por não haver um padrão nos preços 

oferecidos. Já o preço base se baseia no quanto o cliente está disposto a gastar no 

total com na receita total que o hotel terá cobrando esses preços.  

 

3.5 DIÁRIA 

 

Segundo a Embratur, através do Regulamento Geral dos Meios de 

Hospedagem, diária é “o preço de hospedagem correspondente à utilização de UH e 

dos serviços incluídos, observados os horários fixados para entrada (check-in) e 

saída (check-out). O hotel tem total controle quanto ao preço da diária, e que 

cobrará diferentes preços de acordo com a sua conveniência.  (CASTELLI 2006). 

Antigamente os hotéis usavam a taxa de ocupação como única variável de 

controle para análise de desempenho do hotel, nos quais muitos hotéis 

administrados por terceiros usavam a taxa de ocupação para pagamentos em geral. 

O cálculo da taxa de ocupação era feito com a seguinte fórmula: 
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A taxa de ocupação é a relação total entre o total de pernoites e o total de 

apartamento por um determinado período de tempo. No entanto, essa não é a 

melhor escolha como variável de controle, porque o cálculo é sobre o total de 

apartamento, porém quase sempre há quartos oferecidos como cortesia ou em 

manutenção, logo a taxa é contabilizada erroneamente. Além disso há diferentes 

categorias de apartamentos com preços variados e isso não taxa de ocupação não 

leva isso em conta. (CASTELLI, 2006). 

Foi criada então uma nova ferramenta de controle chama diária média. A 

diária média é calculada com o total de receitas dos pernoites pelo número de 

pernoites vendidos: 

 

 

 

A diária média, juntamente com a taxa de ocupação permite a obtenção de 

uma melhor análise do desempenho do hotel. 

 

Outra medida apontada por Castelli (2006) para análise do desempenho é a 

taxa-meta de faturamento: 

 

 

O faturamento-meta é feito baseado na taxa de ocupação mensal histórica do 

hotel para determinado período, avaliando também os fatores do mercado. Logo, 

com o volume de vendas maior e a diária média mais alta, melhor a taxa-meta, 

beneficiando a empresa hoteleira. 

O fator de apreçamento é uma questão complexa, pois envolve partes 

distintas. De acordo com Pellinen (2003 apud SCHROEDER, 2007, p.58): 

 
 
O apreçamento apresenta-se como um conjunto de princípios alternativos 
ou técnicas, que podem ser usados na formação de preços e pode estar 
baseado na competição, psicologia do consumidor, custo ou tempo. A 
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combinação entre competição e estratégia de baixo custo pode gerar preços 
baixos. 
 
 

Na hotelaria, os gestores devem ser capazes de analisar quanto o preço 

praticado afetará não só para a clientela, mas se haverá harmonia entre a satisfação 

do cliente e o lucro que o hotel obterá. 

 

3.6  SAZONALIDADE 

 

Nos meios de hospedagem, a sazonalidade é um dos fatores que mais 

afetam a diária, pois sabendo se determinada data é de baixa ou alta temporada, se 

estabelece estratégias necessárias para a maximização de receitas. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o turismo mais procurado é o de Sol e Praia. 

Por este motivo, a época em que a cidade recebe mais turista é no verão, quando as 

temperaturas estão mais elevadas e fica propício para atividades como praias, 

trilhas, cachoeiras etc. No entanto, no inverno há menos procura e taxa de ocupação 

dos hotéis é baixa, causando impactos negativos na receita do hotel. Por isso, a 

estratégia econômica dos gestores da cidade é atrair e promover eventos nessas 

datas. Em Ilha Grande, na cidade de Angra, o turismo é base da economia, e, para 

combater a baixa ocupação nos meses de inverno, a prefeitura criou o Festival de 

Música no mês de julho, fazendo com aqueles turistas, que antes não pensariam em 

ir à chamada baixa temporada à Ilha Grande, agora tem mais motivos para viajar, 

além é claro das belas praias.  

Uma estratégia adotada pelos meios de hospedagem é diminuir o valor da 

diária, visto que com a demanda menor, a opção é diminuir a tarifa visando o 

aumento da demanda. Com isso, muitas empresas realizam seus eventos nessas 

datas, pois além de ter UH’s suficientes para os participantes, a tarifa é menor. Não 

só nos meios de hospedagem a tarifa é menor, mas em todo o sistema turístico, 

como passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias, alimentação e todos os 

componentes da cadeia turística.  
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3.7 DIFERENCIAÇÃO 

 

Além de todos os fatores externos que podem influenciar na diária, a tarifa 

pode variar também de acordo com benefícios estabelecidos pelo hotel de acordo 

com certas características dos clientes. 

A sazonalidade, como dita anteriormente, é uma que altera a diária 

constantemente. Os preços vão variar de acordo com alta e baixa temporada. 

Alguns hotéis também alteram suas tarifas nos fins de semana, tornado-a mais cara 

ou mais barata, dependendo se o hotel possui mais características para turistas de 

negócios ou lazer. 

Há também a diferenciação da tarifa de acordo com a idade, por exemplo, 

para as crianças em hotéis de lazer, onde costuma-se ir famílias inteiras, sendo um 

ótimo diferencial e satisfação de quem frequenta. Podem-se ter descontos para 

idosos, que possuem mais tempo livre, e com isso as tarifas se mostram como um 

ótimo chamariz para eles. 

A mudança dos preços também ocorre de acordo com a antecedência que o 

quarto é reservado. O hotel geralmente aplica tarifas menores se o cliente reserva 

com meses de antecedência. Quanto mais perto da data procurada, mais cara a 

tarifa fica, e se em determinada data houver uma grande demanda, os quartos que 

ainda restarem, terão a tarifa mais cara, o que é uma estratégia do hotel para se 

beneficiar com a grande procura. Há também a chamada tarifa-balcão, que a tarifa 

aplicada quando um cliente pretende reservar um quarto no mesmo dia. 

A tarifa para grupos é um grande diferencial nos hotéis. Um grupo de 

funcionários de empresas que irão à algum evento ou simplesmente grupos a partir 

de dez pessoas, recebem descontos especiais, o que facilita o estada deles no local. 

Para isso, nos hotéis existe o setor de grupos, que fica responsável pelo contato e 

aplicação de tarifas diferenciadas. 
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4 ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DAS DIÁRIAS DOS HOTÉIS 

DE LUXO NO RIO DE JANEIRO NO CONTEXTO DOS GRANDES EVENTOS   

 

Este capítulo contém as informações das diárias adquiridas através da 

pesquisa feita por e-mail, telefone com dez hotéis de luxo da cidade do Rio de 

Janeiro.  Além disso, análise de gráficos da evolução da taxa de ocupação ao longo 

dos anos e da diária média cobrada pelos hotéis. 

 

4.1 EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Ao contrário dos outros equipamentos turísticos, a hotelaria funciona 

exclusivamente para o turismo e a quantidade da demanda é que vai gerar lucro 

para as empresas hoteleiras ou não. No Rio de Janeiro, os períodos de verão são os 

que costumam ter mais demanda, visto que o turismo que mais chama atenção é o 

de Sol e Praia. 

 No Tabela 2, feito pela ABIH, pode-se analisar em quais meses a taxa de 

ocupação foi maior desde 2001 até 2012:  

 

Tabela 2: Taxa de Ocupação das UH’s do Rio de Janeiro 2001-2012 

 
Fonte: Adaptado de ABIH/ Fecomércio-RJ 2013.  

 

Os melhores índices da ocupação hoteleira se dão entre os meses de outubro 

e março, variando em torno 60% e 70%. Apesar das grandes festividades como o 

Réveillon no final de ano e o Carnaval em fevereiro/março que atraem muitos 

turistas ao Rio de Janeiro, o mês que possui as maiores taxas de ocupação é 

novembro, chegando em 2011 a 87,50% de ocupação das Unidades Hoteleiras.  
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Em contrapartida, a partir de abril ocorre uma ligeira queda comparada aos 

meses de maior ocupação, onde que maio é pior mês para as empresas hoteleiras, 

chegando a 53,40% é 2005. A partir do ano de 2010, a taxa de ocupação anual tem 

subindo consideravelmente. A taxa média sobe de 68,79% em 2009 para 73,75% 

em 2010. Há uma melhora inclusive nos meses de baixa temporada, com setembro 

chegando a 81,74% em 2011. Por isso, é visto a necessidade de aumentar a 

demanda nos meses de baixa temporada, que pode ser feita com a realização de 

eventos. 

 

4.2  MOTIVO DA ESTADA 

 

Como dito anteriormente, o Turismo de Negócios e Eventos vem crescendo 

bastante nos últimos anos, trazendo mais turistas à cidade do que o turismo de 

lazer, como mostrado na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Percentual médio de room nights segundo o motivo principal da viagem 

Motivo da Viagem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Negócios e 
Eventos 

54,31% 55,53% 48,54% 51,22% 51,35% 48,35% 

Negócios/Trabalho 38,34% 42,06% 36,48% 36,48% 39,67% 36,17% 
Convenções 

Congressos/Feiras 
15,97% 13,47% 12,06% 11,86% 11,68% 12,18% 

Lazer 31,30% 31,43% 33,35% 32,08% 30,87% 32,83% 
Integrante de 

Tripulação Área 
7,65% 7,09% 10,54% 9,55% 10,14% 7,03% 

Outros / não 
especificados 

6,74% 5,94% 7,57% 7,15% 7,64% 11,79% 

Fonte: Adaptado de ABIH/ Fecomércio - RJ 2013.  

 

É mostrado que em torno de 50% das pessoas que utilizam os serviços 

hoteleiros tem como motivo de sua vinda é o trabalho ou para algum evento em 

particular. Vemos que o lazer fica em torno de 32%, o que é pouco se 

considerarmos a quantidade de atrativos e festividades que a cidade oferece ao 

longo do ano. A maior porcentagem de room nights com o motivo de negócios e 

eventos foi de 54,31% em 2007, enquanto que a maior porcentagem de room nights 

de turistas com o objetivo de lazer foi de 33,35% em 2009. Outros motivos giram em 

torno de 13%. A tabela mostra que as parcerias com empresas internacionais, 
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levando o nome da cidade, e a realização de eventos são de extrema importância 

para o desenvolvimento do turismo e consequentemente da economia do país. 

 

4.3  VALOR DA DIÁRIA MÉDIA EM HOTÉIS DE LUXO NO RIO DE JANEIRO 

 

Visto que a taxa de ocupação é bastante variável ao longo dos meses, os 

hotéis aplicam diferentes preços de acordo com a demanda que está prevista, além 

dos custos e o lucro que o hotel terá. Na tabela 4, encontra-se o valor médio (em 

reais) da diária média nos hotéis de luxo de 2007 até 2012: 

 
Tabela 4: Diária Média Mensal (em reais) por Quarto Vendido 2007-2012 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Janeiro 399,41 390,18 488,47 519,25 435,55 456,52

Fevereiro 596,38 543,21 621,7 528,49 421,5 614,5

Março 329,75 382,7 485,75 377,15 624,66 584,38

Abril 377,9 325,64 442,44 374,28 466,82 545,6

Maio 360,6 390,02 389,78 418,21 426,02 512,92

Junho 302,72 398,87 402,21 461,97 460,36 630,14

Julho 414,2 397,35 356,03 409,14 434,22 685,24

Agosto 356,5 360,5 355,65 413,39 377,23 563,47

Setembro 345,39 386,5 357,81 454,28 513,85 735,16

Outubro 344,74 417,47 368,15 419,11 579,95 708,87

Novembro 355,45 426,26 362,83 443,22 510,88 546,27

Dezembro 522,16 548,42 456,05 542,82 502,78 788,63  
Fonte: Adaptado de ABIH/Fecomércio, 2013.  

 
Dada as informações sobre as diárias podemos analisar que, apesar de 

novembro possuir a taxa de ocupação mais alta, é dezembro que possui as tarifas 

mais elevadas, aumentando em 242,36 reais, de novembro para dezembro de 2012, 

e que também em dezembro de 2012 houve a tarifa mais cara de todas, chegando a 

788,63 reais.  

Em maio é quando as tarifas estão mais baixas, mesmo assim a taxa média 

de ocupação mostrada na Tabela 6 foi a menor em cada ano. Abril também não se 

mostra favorável às empresas hoteleiras, sendo 325,64 reais a tarifa mais baixa dos 

anos analisados.  Em fevereiro as tarifas mostram-se bem altas, devido ao semana 

do carnaval, que assim como no Réveillon, costumam mais altas que o resto do ano 

e os hotéis costumam fazer pacotes com mínimo de noites a serem reservadas.  

Com tarifas elevadas, os hotéis de luxo precisa “fazer valer” o dinheiro que é 

investido pelo turista e proporcionar os melhores e mais variados serviços, através 
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de um atendimento de qualidade e que possam trazer um possível retorno do 

hóspede e a vinda de mais pessoas. 

 

4.4  HOTÉIS DE LUXOS PESQUISADOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

Os hotéis de luxo possuem características que o distinguem dos demais 

hotéis, pois possuem oferecem mais serviços e sua infraestrutura têm características 

diferenciadas, o que fazem cobrar a mais pelos serviços diferenciados. Os hotéis de 

luxo da cidade do Rio de Janeiro analisados nas pesquisas foram: Caesar Park 

Ipanema; Copacabana Palace; Hotel Fasano; JW Marriott Hotel; Royal Tulip; 

Sheraton Barra Hotel & Suítes; Sheraton Rio Hotel & Resort; Sofitel; Windsor 

Atlântica e Windsor Barra. Na figura 6 estão os serviços que são oferecidos por 

esses hotéis. 

 

Caesar Park 

O hotel localiza-se na Avenida Vieira Souto 460, no bairro de Ipanema. 

Localizado em frente à Praia de Ipanema, o hotel também pertence à rede Sofitel, 

que possui o seu outro hotel em Copacabana, possui diversas unidades em todo um 

mundo como por exemplo, um em Buenos Aires, na Argentina e em Taipei, na 

China. 

 

Copacabana Palace 

O hotel localiza-se na Avenida Atlântica 1.702, em frente à Praia de 

Copacabana. O Copacabana Palace foi inaugurado em 1923, ajudando o bairro de 

Copacabana a se tornar um dos mais famosos da cidade. O estabelecimento 

hoteleiro já foi palco diversos acontecimentos culturais e já recebeu e recebe 

bastantes celebridades ao longo do ano. Foi tombado em 1989, como Patrimônio 

Histórico e em 1990 foi reformado. 

 

Fasano 

O Hotel Fasano localiza-se na Avenida Vieira Souto, 80, em frente à Praia de 

Ipanema e próximo a Praia do Arpoador e Praia do Leblon. Em um dos bairros mais 

caros da cidade, e entre diversos condomínios de luxo, o Hotel Fasano se destaca 
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pelo seu requinte e por ser um Hotel-Boutique, hotel com poucos apartamentos com 

estruturas nas quais apenas poucos podem utilizar.  

O grupo Fasano começou nos anos 30, com abertura de restaurantes em São 

Paulo e, ao longo dos anos, foram se ampliando e estabelecendo o seu nome na 

gastronomia. Em 2003, o primeiro hotel foi criado e hoje conta com quatro hotéis, 

sendo três no Brasil e um no Uruguai (FASANO 2007). 

 

JW Marriott 

O estabelecimento hoteleiro fica localizado na Avenida Atlântica 2.600, no 

bairro de Copacabana. Em frente à Praia de Copacabana, o hotel também é 

relativamente novo, inaugurado em 2001. É um dos mais novos hotéis de luxo na 

cidade.  A rede Marriott já existe há 80 anos e possui 3.700 hotéis, com 17 marcas 

diferentes e em 73 países, sendo que no Brasil, o JW Marriott está presente apenas 

no Rio de Janeiro (MARRIOTT).  

 

Royal Tulip 

O hotel fica localizado na Avenida Aquarela do Brasil 75, no bairro de São 

Conrado. Fica em frente à Praia de São Conrado e próximo ao shopping São 

Conrado Fashion Mall e ao Gávea Golf & Country Club, campo de golfe no bairro da 

Gávea, bairro vizinho a São Conrado. 

O hotel faz parte do Brazil Hospitality Group (BHG) e foi em inaugurado em 

2011, no lugar do antigo Intercontinental.  

 

Sheraton Barra 

 O hotel se localiza na Avenida Lúcio Costa 3150 no bairro da Barra da Tijuca, 

de frente à praia. Inaugurado em 2003, foi o primeiro hotel de luxo no bairro, e muito 

procurado por empresas por estar próximo ao Rio Centro, maior espaço para 

eventos do Rio de Janeiro. Também é bastante procurado por bandas 

internacionais, visto que há muitas casas de shows grandes na região.  

 

Sheraton Rio 

 Sheraton Rio fica localizado Avenida Niemeyer 121, no bairro do Leblon. O 

hotel é muito procurado por celebridades e pessoas que procuram privacidade, pois 

o hotel se localiza em uma área aonde não outros prédios. O hotel fica próximo a 
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Praia de Leblon, mas também próximo aos bairros de Ipanema e Copacabana e 

também da Barra da Tijuca, boa opção para quem gosta de praias. Além de hotel é 

um resort, perfeito para quem procura lazer e/ou descanso e único da cidade. 

A história do grupo Sheraton começa nos Estados Unidos em 1937 e em já 

em 1965 possuía 100 hotéis e apenas em 1998 que o grupo se une a rede 

Starwood, levando a marca Sheraton ainda mais em destaque. 

 

Sofitel 

O sofitel fica na Avenida Atlântica 4240, em frente à Praia de Copacabana. 

Ele é o último hotel da orla, possuindo uma bela vista de toda a orla, sendo isso um 

diferencial para o hotel.  

O hotel faz parte da rede Accor, uma das mais conhecidas no mercado, que 

se destacou com os hotéis econômicos com o Hotel Ibis e o Novotel e hoje conta 

com diversos tipos de hotéis para todos os públicos. 

 

Windsor Atlântica 

O hotel localiza-se na Av. Atlântica 1020, no bairro de Copacabana, em frente 

à praia e perto de dois shoppings, o Shopping Rio Sul e o Botafogo Praia Shopping .  

Lá funcionava o hotel Le Méridien Copacabana, mas foi comprado pelo grupo 

Windsor em 2009 e inaugurado em 2010. A rede Windsor possui 12 hotéis no Rio de 

Janeiro, sendo nove deles em Copacabana.  

 

Windsor Barra 

Fundado em 2005, o hotel Windsor Barra está localizado na Av. Lúcio Costa, 

2.630 no bairro da Barra da Tijuca, região nobre localizada na zona oeste da cidade, 

onde é cada vez maior crescimento, visto que a zona sul está estagnada por falta de 

espaços que estão preenchidos com outros hotéis, prédios comerciais e residenciais 

etc. O hotel ganhou o prêmio Guia Quatro Rodas como melhor hotel para realização 

de eventos, possuindo uma estrutura de Centro de Convenções, e já mantém 

parcerias com empresas que fazem seus eventos anuais lá (WINDSOR). 
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Serviços Oferecidos Caesar Park Copacabana Palace Fasano JW Marriott Royal Tulip

Assistência médica disponível X X X

Business Center X X X X X

Serviços de Babá ou Creche X X X

Espaço para exposições X X X X X

Engraxate X X X X

Equipe multilíngue X X X X

Salas de conferência X X X X X

Estacionamento com manobrista X X X X

Salas de reunião pequenas X X X

Mensageiro X X X X X

Sauna a vapor X X X

Serviço de quarto (24 horas) X X X X X

Sauna seca X X X X

Serviços de catering para eventos X X X X X

Segurança X X X X X

Serviços de casamento X X X

Banheira de hidromassagem 

Mordomo de andar X

Café da manhã gratuito X
Café da manhã disponível (sobretaxa) X X X X

Centro de bem-estar X X X

Academia X X

Check-in expresso X X X

Check-out expresso X X X X

Estacionamento (sobretaxa) X X

Concierge X X X X X

Estacionamento sem manobrista X X

Lavanderia X X X X X

Serviço de limousine/transfer executivo X

Porteiro X X X X X

Serviços de beleza X X X

Salão de beleza X X

Salas de massagem e de tratamento do spa X X X

Assistência turística X X X

Cofre na recepção X X X X

Estacionamento gratuito X X

Aluguel de telefone celular X X X
Jornais de cortesia no saguão X X X

Serviço de câmbio X X X X X

Traslado de/para o aeroporto (sobretaxa) X X

Uso do fitness center nas proximidades (desconto) X

Caixa eletrônico/banco X X

Serviços de negócios X X X X

Serviços de secretária X X X

Suporte tecnológico X X

Equipamento audiovisual X X X X X

Equipamento para serviços de banquete X X X X

Recepção 24 horas X X X X X

Locação de computadores X X X

Café/chá no saguão X

Serviços de tradução X

Clube para crianças 

Sala de jogos eletrônicos/de mesa 

Biblioteca  
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Cont. 

Serviços Oferecidos Sheraton Barra Sheraton Rio Sofitel Windsor Atlântica Windsor Barra

Assistência médica disponível X X X

Business Center X X X

Serviços de Babá ou Creche X X X X

Espaço para exposições X X X X X

Engraxate X

Equipe multilíngue X X X X X

Salas de conferência X X X

Estacionamento com manobrista X X X X

Salas de reunião pequenas X X X X

Mensageiro X X X X X

Sauna a vapor X X

Serviço de quarto (24 horas) X X X X X

Sauna seca X X X X X

Serviços de catering para eventos X X X X X

Segurança X X X X X

Serviços de casamento X

Banheira de hidromassagem X X

Mordomo de andar 

Café da manhã gratuito X X
Café da manhã disponível (sobretaxa) X X X

Centro de bem-estar X X X X X

Academia X X

Check-in expresso X

Check-out expresso

Estacionamento (sobretaxa) X X X

Concierge X X X X X

Estacionamento sem manobrista 

Lavanderia X X X X X

Mordomo de andar X

Serviço de limousine/transfer executivo X X

Porteiro X X X X X

Serviços de beleza X

Salão de beleza X

Salas de massagem e de tratamento do spa X X X X

Assistência turística X X

Cofre na recepção X X

Estacionamento gratuito X X

Aluguel de telefone celular

Jornais de cortesia no saguão X X X X
Serviço de câmbio X X X X X

Traslado de/para o aeroporto (sobretaxa) X X X X X

Uso do fitness center nas proximidades (desconto)

Caixa eletrônico/banco X X

Serviços de negócios X X X X

Serviços de secretária X X

Suporte tecnológico X X X X X

Equipamento audiovisual X X X X X

Equipamento para serviços de banquete X X X X X

Recepção 24 horas X X X X X

Locação de computadores X X X X

Café/chá no saguão X

Serviços de tradução 

Clube para crianças X

Sala de jogos eletrônicos/de mesa X

Biblioteca X  

Figura 6 – Serviços Oferecidos nos Hotéis de Luxo Pesquisados 

 

 



55 

 

Na figura 6, observa-se que a maioria dos serviços oferecidos pelos hotéis de 

luxo do Rio de Janeiro é igual, com exceção de alguns itens diferenciados, como por 

exemplo, a presença de um mordomo de andar no Hotel Fasano, serviço único 

oferecido pelo hotel. Além disso, o hóspede possui descontos de academias 

próximas à região. Além disso, juntamente com os hotéis Sheraton Rio e Windsor 

Barra, possui serviço de limusine como Transfer. O Sofitel possui uma biblioteca, 

sendo o único que oferece dentre os hotéis analisados. O único hotel que possui 

café da manhã gratuito, independentemente de tarifas especiais, é o Copacabana 

Palace, ou seja, em qualquer momento, a partir do momento que a reserva é feita no 

hotel, o hóspede já tem direito ao café da manhã. O hotel Sheraton Rio possui 

alguns serviços adicionais, por se tratar de um Resort, oferece mais opções de lazer 

aos hospedes, como por exemplo, um clube para crianças e um salão de jogos 

eletrônicos de mesa com o objetivo de atender um público específico, muitos que 

vem em famílias com crianças.  

 

4.5  QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS HOTEIS PESQUISADOS 

 

Com a média de 332 Unidades Habitacionais, os hotéis de luxo contam com 

uma estrutura grande e com diferentes tipos de quartos, que variam de preço e de 

serviços oferecidos, sendo o menor com 83 UH’s o Hotel Fasano (que visa a 

privacidade de seus hóspedes) e o maior com 545 UH’s o Windsor Atlântica (com 

maior quantidade de quartos padrão, perfeito para receber grandes eventos). 

 

Tabela 5: Quantidade de UHs dos Hotéis de Luxo 
Pesquisados 

Número de UHs 

Caesar Park 221 

Copacabana 

Palace 

241 

Fasano 89 

JW Marriott 245 

Royal Tulip 418 

Sheraton Barra 292 

Sheraton Rio 542 

Sofitel 388 

Windsor Atlântica 545 

Windsor Barra 338 
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4.6  VALOR DA DIÁRIA NOS EVENTOS EM 2013 

 

Nas tabelas abaixo, há o valor da menor diária de cada hotel pesquisado nos 

grandes eventos que ocorreram ou ocorrerão em no ano de 2013. 

 
Tabela 6 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado na Copa das Confederações 

Copa das Confederações (15 a 30 de junho) 

Hotéis Categoria mais simples 
Caesar Park R$ 750,00 
Copacabana Palace R$ 1.010,00 
Fasano R$ 1.560,00 
JW Marriott R$ 1.099,00 
Royal Tulip R$ 525,00 
Sheraton Barra R$ 899,00 
Sheraton Rio R$ 804,00 
Sofitel R$ 950,00 
Windsor Atlântica R$ 642,00 
Windsor Barra R$ 750,00 

 

Na Copa das Confederações já se era esperado um aumento na tarifa devido 

o aumento da demanda de pessoas em virtude do grande evento. Chegando à 

média de 899,00 reais, ultrapassa a tarifa média de 788,63 reais de dezembro de 

2012. Nenhum hotel cobrou menos que 500,00 reais, sendo o valor mínimo 525,00 

reais no hotel Royal Tulip e o valor máximo de 1560,00 no Hotel Fasano.  

 
Tabela 7 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado no ICOM 

ICOM  (10 a 18 de agosto) 

Hotéis Categoria mais simples 
Caesar Park R$ 729,00 
Copacabana Palace R$ 930,00 
Fasano R$ 1.560,00 
JW Marriott R$ 1.114,00 
Royal Tulip R$ 750,00 
Sheraton Barra R$ 699,00 
Sheraton Rio R$ 659,00 
Sofitel R$ 859,00 
Windsor Atlântica R$ 642,00 
Windsor Barra R$ 649,00 

 

No evento ICOM, em comparação com a Copa das Confederações, houve um 

decréscimo de 40 reais na tarifa média passando essa a ser 859,00 reais, e que 

60% dos hotéis diminuíram suas tarifas. Destaque para o hotel Royal Tulip, que 
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aumentou em 225,00 reais a diária, e para os hotéis Fasano e Windsor Atlântica que 

não alteraram suas tarifas.  

 
Tabela 8 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado no XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia 

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia (18 a 22 

de agosto) 

Hotéis Categoria mais simples 

Caesar Park R$ 859,00 
Copacabana Palace R$ 1010,00 

Fasano R$ 1560,00 
JW Marriott R$ 974,00 
Royal Tulip R$ 750,00 

Sheraton Barra R$ 769,00 
Sheraton Rio R$ 742,00 

Sofitel R$ 1042,00 
Windsor Atlântica R$ 706,00 

Windsor Barra R$ 699,00 
 

No Congresso Brasileiro de Cirurgia há algumas mudanças consideráveis em 

algumas diárias, como no caso do hotel Ceaser Park, que aumenta em quase 

120,00 reais se comparada a com a média dos dois eventos analisados 

anteriormente. O Copacabana Palace volta a cobrar a diária cobrada na Copa das 

Confederações. No Sofitel também há um aumento considerável de 137,50 reais na 

média dos outros eventos. No entanto há uma diminuição de 132,50 reais na tarifa 

do hotel JW Marriott comparado também à Copa das Confederações e ao ICOM.  
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Tabela 9 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado no Rock in Rio 

Rock in Rio (13, 14 e 15 e 20, 21 e 22 de 
setembro) 

Hotéis Categoria mais simples 
Caesar Park R$ 818,00 

Copacabana Palace R$ 1.010,00 
Fasano R$ 1.560,00 

JW Marriott R$ 1.041,00 
Royal Tulip R$ 950,00 

Sheraton Barra R$ 942,00 
Sheraton Rio R$ 976,00 

Sofitel R$ 1.042,00 
Windsor Atlântica R$ 706,00 

Windsor Barra R$ 813,00 
 

Era esperado que no Rock in Rio as tarifas aumentassem em todos os hotéis 

da cidade. No entanto algumas das diárias permanecem inalteradas, como no caso 

do Copacabana Palace, hotel Fasano, assim como o hotéis Sofitel e Windsor 

Atlantica (em relação ao evento anterior). Contudo ainda 50% dos hotéis analisados 

aumentaram suas diárias no período do Rock in Rio, sendo o maior aumento no 

Sheraton Rio, que foi de 200,00 reais. O único hotel que diminuiu sua diária foi o 

Ceaser Park, uma pequena redução de 41,00 reais. 

 

Tabela 10 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado no 68° Congresso Brasileiro de Cardiologia 

68° Congresso Brasileiro de Cardiologia  (29 de 

setembro a 02 de outubro) 

Hotéis Categoria mais simples 

Caesar Park R$ 694,00 
Copacabana Palace R$ 1.010,00 

Fasano R$ 1.560,00 
JW Marriott R$ 935,00 
Royal Tulip R$ 828,00 

Sheraton Barra R$ 942,00 
Sheraton Rio R$ 691,00 

Sofitel R$ 777,00 
Windsor Atlântica R$ 642,00 

Windsor Barra R$ 813,00 

 

No Congresso Brasileiro de Cardiologia, temos uma grande redução de tarifas 

se comparado ao Rock in Rio, onde 60% dos hotéis reduzem a diária e 40% não a 
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alteram. As maiores reduções ocorrem no Sheraton Rio, de 285,00 reais e no Sofitel, 

de 265,00 reais.  

 

Tabela 11 – Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado na Futurecom 

Futurecom  (21 a 24 de outubro) 

Hotéis Categoria mais simples 

Caesar Park R$ 717,00 
Copacabana Palace R$ 1.063,00 

Fasano R$ 1.560,00 
JW Marriott R$ 935,00 
Royal Tulip R$ 674,00 

Sheraton Barra R$ 942,00 
Sheraton Rio R$ 691,00 

Sofitel R$ 820,00 
Windsor Atlântica R$ 642,00 

Windsor Barra R$ 611,00 
 

Na Futurecom, 50% dos hotéis não alteram suas diárias comparadas ao 

último evento analisado. 30% tem suas diárias aumentadas enquanto 20% a 

diminuem. A diária do Copacabana Palace que era praticamente inalterada (exceto 

no ICOM) aumenta em 53,00 reais. A maior redução ocorre no Windsor Barra de 

202,00 reais. 

 

Tabela 12 Preço da menor diária dos hotéis pesquisados 
aplicado no Réveillon 

Réveillon 

Hotéis Categoria mais simples 

– Pacote de 05 noites 

Caesar Park R$ 9.703,00 
Copacabana Palace R$ 12.000,00 

Fasano R$ 16.000,00 
JW Marriott R$ 9.850,00 
Royal Tulip R$ 4.070,00 

Sheraton Barra R$ 6.850,00 
Sheraton Rio R$ 6.793,00 

Sofitel R$ 9.401,25 
Windsor Atlântica R$ 6.310,15 

Windsor Barra R$ 5.290,00 
 

No Réveillon, há algumas diferenças na tarifa em relação aos demais 

eventos. Os hotéis oferecem pacotes fechados na qual o cliente precisa adquirir 

esse pacote com um mínimo de noites, não podendo ficar menos do que o 

estabelecido pelo hotel. O pacote oferece café da manhã incluído e geralmente um 
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Brunch que é oferecido em um dos dias do pacote. Com relação à tarifa (pacote de 

05 noites), pode-se afirmar que a localização é o grande diferencial para uma tarifa 

mais elevada. Copacabana é conhecida mundialmente pela bela queima de fogos na 

noite de Réveillon e os hotéis da orla são os mais procurados, visto que se pode ter 

uma visão privilegiada e ainda usufruir dos serviços do hotel. O hotel Copacabana 

Palace, que é um dos mais famosos do Brasil, possui a segunda tarifa mais cara, 

que é de 12.000,00 reais, ficando atrás apenas do hotel Fasano, que para o Ano 

Novo está cobrando 16.000,00 reais, que é mais que o dobro de algumas tarifas 

cobradas por alguns dos hotéis analisados.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de eventos na cidade do Rio de Janeiro não é somente boa para 

os hotéis da região, mas para todo o entorno, como restaurantes, serviços de lazer, 

transportes além da criação serviços temporários. Isso fortalece a economia da 

cidade e os cidadãos usufruem das melhorias que podem ser feitas em detrimento à 

realização de determinado evento.  

Diferente dos outros setores turísticos, a hotelaria depende exclusivamente do 

turismo para sobreviver e acaba sofrendo com a sazonalidade, pois a demanda está 

em constante mudança, e, quando o período é de baixa temporada, o lucro dos 

hotéis torna-se menor, fazendo com que possa ocorrer diminuição no número de 

funcionários e prejuízos devido aos custos fixos. Com a estratégia de diminuição da 

diária para aumentar a demanda e visar uma receita maior, o hotel também cria 

promoções e estratégias nessas épocas que de alguma forma podem gerar uma 

demanda maior e logo um lucro melhor.  

No entanto quando se trata de alta temporada, a estratégia é inversa. Os 

hotéis aumentam consideravelmente as diárias, pois sabem que a demanda será 

alta, independentemente do valor que eles cobrarem, desde que esteja no preço que 

o mercado estabelece. Porém toda a hotelaria no Rio de Janeiro tem aumentado as 

tarifas mais do que deveria e mesmo com a demanda alta, isso pode se tornar um 

problema a longo prazo, como por exemplo, a não realização de futuros eventos na 

cidade.  

Pode-se analisar que um hotel, para estabelecer as tarifas desejadas, precisa 

considerar uma série de processos e estratégias para que possam alcançar seu 

objetivo maior. No segundo capítulo, foram descritos, através da pesquisa 

bibliográfica, os fatores que podem influenciar o preço (demanda, custos e 

concorrência), bem como os custos fixos e variáveis que uma empresa possui, além 

do Marketing, em especial o Marketing de serviços, que é usada para empresas 

onde o foco é o serviço, no caso dos hotéis, serviço intangível. Ou seja, além da 

variação da demanda, para um valor ideal da diária, o hotel precisa considerar os 

fatores que possam trazer o melhor benefício e, se possível, otimizando os custos e 

criando uma marca forte no mercado para manter um padrão que um hotel de luxo 

precisa ter para estar entre os maiores e poder competir com os mesmos. 
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No terceiro capítulo, pode-se concluir que o turismo de eventos e negócios é 

o que mais cresce na cidade, segundo a tabela do percentual de room-nights pela 

motivação da viagem. O percentual da taxa de ocupação chegado entre 60% e 70% 

entre outubro e março, porém com ações de incentivo à realização de eventos nos 

outros meses, as menores taxas de ocupação podem vir a crescer.  

Quanto aos hotéis de luxo pesquisados, pode-se concluir que alguns deles 

são extremamente sensíveis às datas, enquanto outros não fazem alteração ou são 

pouco sensíveis aos eventos que foram analisados. O hotel Caesar Park é bastante 

sensível aos eventos, visto que nenhuma das diárias foi a mesma. O hotel faz parte 

dos quatro hotéis analisados cuja diária total média ficou entre R$ 4.026,23 e R$ 

4.757,09. O hotel Copacabana Palace não é muito pouco sensível aos eventos, visto 

que houve apenas três alterações de tarifas, sendo o Réveillon a mais considerável, 

pois o hotel possui o nome, ou seja, uma marca forte onde atrai uma demanda 

grande e que cobra uma alta tarifa por esse grande evento.  Apesar de ser o hotel 

de luxo mais conhecido da cidade do Rio de Janeiro, a diária total média ainda é 

mais barata que a do Hotel Fasano e do hotel JW Marriott. As diárias do hotel 

Fasano, que é um hotel boutique, não são sensíveis aos eventos, pois não alteraram 

quase nenhum dos eventos, exceto no Réveillon, mas que as tarifas por si só já são 

mais altas que as outras datas do ano. No JW Marriott, que é sensível às datas, 

porém a maior alteração de preço (sem contar o Réveillon) foi uma diminuição de 

preço de R$ 179,00 entre a maior e a menor tarifa. O hotel Royal Tulip é bastante 

sensível às datas, pois as diárias são bastante variáveis, tendo a menor tarifa 

cobrada de todos os eventos na Copa das Confederações e menor tarifa no 

Réveillon. O hotel Sheraton Barra é pouco sensível às datas, visto que três das 

diárias foram a mesma, enquanto o Sheraton Rio, apesar da mesma marca, tem 

suas diárias mais sensíveis e sua diária média total é de R$ 631,63 a menos que a 

do Sheraton Barra.O hotel Sofitel é bastante sensível, tendo quase todas suas 

diárias alteradas em detrimento aos eventos, já o Windsor Atlântica é pouco sensível 

às datas, e sua diária média total é a menor, no valor de R$ 3.518,29.  O Windsor 

Barra, no entanto, possui tarifas mais elevadas, pois se pode concluir que o 

segundo, por estar mais perto do Rio Centro, eleva suas tarifas quando ocorre 

algum evento bem como os próprios eventos que ocorrem no hotel, visto que ele é o 

que possui mais salas para eventos. 
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Os principais serviços oferecidos pelos hotéis ficam entre 27 e 31. Muitos 

serviços que em alguns hotéis são gratuitos, nos outros hotéis são cobrados ou 

inexistentes e isso influencia na diária. Por exemplo, o hotel Royal Tulip possui a 

opção de estacionamento sem manobrista e sobretaxa para o estacionamento, 

assim sua tarifa é mais barata se comparada a os outros hotéis. Outro exemplo é o  

Copacabana Palace, que possui em geral sua tarifa mais alta que a maioria, no 

entanto oferece café da manhã gratuito, é que é incluído automaticamente na tarifa. 

Além disso, os serviços extras, como serviços de secretária, banquetes, salas para 

reuniões, entre outros, apesar de serem pagos separadamente, agregam valor ao 

hotel apenas porque os hotéis podem oferecer essa opção, e quanto mais opções e 

conforto é dado ao hóspede, isso reflete na tarifa, pois também nos custos 

operacionais do hotel. 

Na entrevista realizada com a diretora de vendas do hotel Sheraton Barra, 

pode-se concluir que os fundamentos teóricos são utilizados no mercado, com a 

adição da experiência que os gestores possuem. Para determinar uma diária, há a 

análise do histórico do evento, caso ele tenha sido feito anos anteriores, seja na 

cidade do Rio ou em outra cidade, qual o segmento do público que pretende vir à 

cidade, qual o número da demanda e quanto os concorrentes estão aplicando para 

esse evento. Com relação ao custo, foi dito que se deve fazer um mix dos custos 

utilizados com o que o mercado está praticando, o valor do preço pago e o 

comportamento do cliente. E é justamente nesse comportamento que os hotéis 

devem estar preparados nos próximos eventos, pois muitas vezes os hotéis acabam 

cobrando tarifas que estão acima do mercado, se comparadas com tarifas de outros 

países, inclusive para o mesmo evento, o que pode afetar na demanda, na qual ela 

será menor que esperada. Deve-se haver um conjunto de estratégias que ao mesmo 

tempo consigam agradar aos clientes, trazendo a demanda necessária para 

alcançar o lucro desejado, porém mantendo as diárias em um preço aceitável.  
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APÊNDICE  

ENTREVISTA COM DIRETORA DE VENDAS DO HOTEL SHERATON BARRA 

 

Entrevista realizada em 15 de fevereiro de 2013 

 

Como é o determinado o preço da tarifa para um determinado evento? 

A gente tem uma ferramenta desenvolvida exclusivamente pela Starwood na 

nossa sede nos EUA. Ela pega o histórico de como foi realizado, a demanda  antiga 

e atual, qual foi a tarifa praticada na época e qual foi o histórico dos concorrentes, 

porque essa ferramenta faz uma varredura também nas tarifas publicadas dos 

concorrentes. E aí pega o número atual, como tem vindo a entrada de reservas para 

um determinado período, qual é a tarifa que os concorrentes estão praticando e em 

função disso, essa ferramenta sugere um range de tarifas. “Olha, o ideal seria você 

vender nesta tarifa ou abrir estas tarifas” e mostra para gente também se a demanda 

está vindo na quantidade necessária para que a gente tenha a ocupação que a 

gente projetou. Então é basicamente isso. Aí evidente que a gente não segue 

somente uma ferramenta eletrônica porque o computador às vezes não lê certas 

distorções que só a pessoa que tá no mercado é que sabe. Vou dar um exemplo, 

Carnaval é uma data móvel, então no ano passado o Carnaval caiu do dia 18 a 22 

de fevereiro. Então essa ferramenta não sabe que o Carnaval esse ano caiu do dia 

08 a 12 de fevereiro. O que ela faz? Ela diz que para18 a 22 de fevereiro a minha 

demanda vai ser alta e que a minha tarifa seria alta só que o Carnaval não cai nessa 

data, então a gente tem que manualmente acertar essas informações. Se a gente 

não disser para a ferramenta que há essas distorções, ela não tem como identificar 

e aí se gente seguir 100% o que a ferramenta diz, a gente pode estar aplicando uma 

estratégia equivocada. Além de acertar esses detalhes, tem também o nosso 

conhecimento do mercado porque a gente tem uma estratégia por segmento. 

Segmento de negócios que são: Business Meeting, Association, Leasure, 

Incentive...cada segmento tem um bending tarifário específico, porque eu não posso 

praticar o mesmo preço que eu pratico para uma empresa para uma pessoa que 

vem a lazer,  por exemplo. A gente tem que levar em consideração as diferenças de 

cada comportamento, de cada comprador, para cada segmento desses. Então a 
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gente ajusta também, essa é a principal função da área comercial. Além 

evidentemente do relacionamento com o cliente.  

Além disso, a gente leva em consideração o histórico do evento, quantos 

participantes, se o público é um público direcionado para um hotel de categoria 

como a nossa, 5 estrelas. Porque não interessa um evento de 20.000 pessoas se o 

público não se hospeda em 5 estrelas, vou te dar um exemplo a Jornada Mundial da 

Juventude. A JMJ é um evento enorme, existem especulações que pode ultrapassar 

2 milhões de pessoas. Porém eu fui a uma reunião dos representantes da Igreja 

Católica que estão liderando esse evento, e a informação que eles trouxeram do 

último evento em Madrid é que esse público se hospeda em casa de fiéis, Igrejas e 

que gastam no máximo 50 dólares por dia. Então apesar de ser um número grande, 

não é um público que a gente está buscando para o nosso negócio, então a gente 

tem que avaliar isso: o número de pessoas, se essas pessoas estão procurando um 

produto como o nosso, qual a dimensão desse volume para um 5 estrelas, se vai 

gerar demanda para o nosso hotel e para outro concorrentes também, o que é 

importante, pois se lota nos concorrentes, quer dizer que a gente pode montar um 

preço mais variável também. Então é isso, o histórico do evento e o potencial do 

cliente para um produto como o nosso. E a gente determina qual preço em função 

desse histórico. 

 

Qual são os custos utilizados como referência para calcular a tarifa? 

Então, a gente tem o preço de custo dos apartamentos, porém o nosso preço, na 

montagem de preços, a gente não usa o custo como única referência. A gente usa 

realmente a prática do mercado e o valor pelo preço pago. Porque se a gente utilizar 

exclusivamente o custo como preço, eu posso ou praticar um preço muito abaixo do 

mercado ou muito acima. O que é importante é a gente fazer esse Mix, entre custo, 

o que o mercado ta praticando, como é o comportamento dos clientes e o valor pelo 

preço pago em relação ao meu produto. Se eu quero praticar um preço mais alto, 

nós temos que analisar que valores agregados a gente estará oferecendo ao 

hóspede para que meu nós consigamos o preço que estamos buscando. É um 

composto, não é só custo. 
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Como a concorrência influencia nos preços no mercado hoteleiro no Rio de 

Janeiro? 

A concorrência influencia bastante. A gente não pode se distanciar da concorrência. 

O Sheraton Barra é líder de mercado e ser líder não é uma função muito simples, 

porque os outros sempre seguem você. Você não tem muito a quem seguir, porque 

quando você é o segundo, você vai atrás do líder, o que o líder faz você faz. A gente 

como é o líder, a gente tem que sempre estar liderando as iniciativas, mas sem 

dúvida nenhuma tem que ter um olho nos concorrentes é fundamental, porque a 

gente não quer se distanciar da prática do mercado, sob o risco do cliente se 

distanciar da gente, de praticarmos preços que não são compatíveis, impactando no 

volume de vendas. O comportamento do concorrente também influencia na nossa 

demanda. A gente tem um concorrente direto aqui no segmento Business 

Meeting,que é o Windsor Barra. Quando ele enche, a gente sabe que a gente vai 

encher também. Quando ele está com uma ocupação mais baixa, a gente sabe que 

se não tem um grande evento, eu vou precisar talvez flexibilizar um pouco mais a 

tarifa para conseguir vender mais do que ele. Então sem dúvida nenhuma que o 

desempenho deles influencia o nosso. A gente tem que “estar com o um olho no 

Padre outra na missa”. 

 

Como o aumento da oferta de hoteis no Rio de Janeiro vai afetar o preço das 

diárias nos próximos anos? 

Até 2016, a gente tem um cenário otimista, porque todos esses eventos que já 

aconteceram em outras cidades em anos anteriores provaram que trazem uma 

demanda extra por causa dessa visibilidade dessas cidades no contexto global. 

Mesmo que depois de 2016 quando os holofotes estiverem nas outras cidades que 

serão as sedes, na Copa de 2018 e Olimpíadas de 2020, o histórico mostra, é que 

elas continuam obtendo uma demanda boa por causa da infraestrutura, que se 

adéqua para atender esses clientes. Então a gente ainda está um pouco na 

expectativa. Sem dúvida que o número de hoteis vai dobrar na cidade e existe certo 

receio que a ocupação realmente caia. Porém acredita-se que com o investimento 

em infraestrutura, ações dos organismos de turismo, divulgação no exterior, 
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Ministério do Turismo, EMBRATUR, a gente consiga manter o Rio de janeiro como 

um dos principais destinos turísticos no mundo. 

 

 


