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O fluxo nos aeroportos nos últimos anos tem estado em torno

dos 25 - 27 milhões de passageiros. Após o ano de Copa do

Mundo, observa-se uma queda – fato influenciado

especialmente pelo momento econômico que o país

atravessava. Mesmo no ano das Olimpíadas, observa-se uma

importante contração no fluxo de passageiros. Porém,

podemos observar que o ano de 2017 já apresenta uma

recuperação branda, o que condiz também com o início da

retomada da economia do país.

Embora os hotéis no Rio de Janeiro recebam um fluxo

internacional relativamente elevado quando comparado com

outras cidades do Brasil, a retração econômica nos últimos

anos diminuíram a proporção de hóspedes internacionais nos

hoteis.

As principais motivações dos hóspedes na cidade do RJ se

mantiveram estáveis nos últimos anos e distribuída com um

equilíbrio entre o segmento de Lazer e Corporativo.

Esta distribuição da demanda diminui o risco operacional por

via da diversificação de mercados, o que torna a cidade do Rio

de Janeiro um grande atrativo no setor de turismo, mesmo em

um período com maiores dificuldades de mercado.

Entre 2010 e 2016, o Rio de Janeiro presenciou a construção

de cerca de 60 novos hotéis, aumentando a sua oferta

hoteleira, para próximo dos 60 000 apartamentos. Este forte

crescimento representou um desafio acrescido num período

de dificuldades econômicas e sociais na cidade. Embora seja

inquestionável o impacto negativo sobre a performance do

mercado como um todo, também é verdade que esta nova

oferta e consequente pressão sobre os resultados motivam

este período de forte transformação da indústria que estamos

assistindo.

Essa transformação ocorre em dois planos. Em primeiro

lugar, a nova oferta hoteleira e os fortes investimentos na

revitalização de hotéis existentes, melhorou em muito a

qualidade dos produtos apresentados pelo Rio de Janeiro.

Além disso, os grandes investimentos recebidos pela cidade

em relação a infraestrutura e transporte, junto à eficiência

operacional proporcionada por esta nova oferta, vem reforçar

a solidez e competitividade do destino no medio e longo

prazo.

Em segundo lugar, temos também uma nova organização

geográfica da oferta, observando uma “especialização” de

cada área da cidade, além de um reforço do centro da

cidade e do Porto Maravilha, Botafogo e Barra. Embora estas

regiões tenham os seus desafios, vieram trazer novas

centralidades turísticas ao destino e oferecer alternativas a

oferta da zona sul onde sempre se concentrou a oferta

hoteleira do Rio.

Embora todas as regiões procurem atrair os diversos

segmentos, a Barra oferece um produto competitivo no

segmento de eventos e congressos; o Centro, Porto Maravilha

e Botafogo possuem uma posição privilegiada face aos

aeroportos e mercado corporativo. A Zona Sul permanece

como o core da oferta hoteleira na cidade do Rio.

MERCADO TURÍSTICO & HOTELEIRO
RIO DE JANEIRO – OVERVIEW – OFERTA / DEMANDA
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Numa perspectiva geral do mercado, as taxas de ocupação

aumentaram gradualmente desde 2007 até 2011 e a partir desse

momento, têm vindo a diminuir ano após ano. Porém, é

importante ressaltar que mesmo com uma queda sistemática

desde 2012, a taxa de ocupação média atingiu o seu mínimo em

torno dos 50% em 2017. Esta queda foi ainda acompanhada por

uma queda das tarifas médias, o que provocou um maior impacto

sobre a performance do setor hoteleiro.

Considerando que o ano de 2016 é um outlier dado às

Olimpiadas, observamos que o segmento de luxo foi o menos

impactado negativamente em relação à sua performance no ano

de 2017. Apesar de ter uma queda de ocupação, a tarifa média

de 2017 teve um crescimento positivo quando comparado com o

ano de 2015. A resiliência desse segmento da-se também tanto

pelo fato da cidade ter recebido uma menor quantidade de nova

oferta nesse segmento, quanto pela concentração dos hotéis de

luxo estarem na região da Zona Sul da cidade, área preferencial

de todos os segmentos turísticos.

Já nos segmentos de 4 e 3 estrelas, observamos um impacto mais

forte pós Olimpiadas. Em 2017, o mercado de 4 estrelas teve um

resultado negativo de quase 30% relativo à 2015, consequência

da queda tanto na média da ocupação quanto nos valores de

tarifa média.

O segmento dos hotéis de 3* foi o que demonstrou mais

dificuldade em manter desempenho no ano após a Olimpiadas

quando comparado com os outros segmentos. A grande

quantidade de nova oferta neste segmento foi um dos principais

motivos para uma queda na tarifa, e em especial na taxa de

ocupação do mercado econômico.

Apesar do cenário conturbado que a cidade do Rio de Janeiro vem

enfrentando, é importante notar que o período de crise dos últimos

tempos afetou de formas diferentes cada segmento hoteleiro e

cada região da cidade. As unidades hoteleiras de qualidade,

localizadas nas regiões tradicionais (especialmente a zona Sul do

Rio) e com nível de gestão sofisticado, vivem a crise com menor

intensidade e estão melhor preparadas para este período de uma

potencial recuperação. O mercado está em profunda

transformação e isso abre um conjunto de oportunidades para os

players que souberem tomar as melhores e mais informadas

decisões.

MERCADO TURÍSTICO & HOTELEIRO
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TCMA Tarifa = 2,4% 
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TCMA Tarifa = 3,3% 

TCMA: Taxa de Crescimento Médio Anual


