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RESUMO 

O Setor da Hotelaria é impulsionado por negócio e lazer. Há 

relevante necessidade em estudar aspectos do setor para 

conhecimento de sua situação socioeconômica em âmbito local 

e nacional. O presente artigo teve como objetivo apresentar um 

olhar sobre os aspectos socioeconômicos do setor da hotelaria 

no Brasil e Maranhão no contexto atual. O estudo teve como 

base a pesquisa realizada pelo IBGE, em parceria com o 

Ministério do Turismo em 2016; publicações do Fórum de 

Operadores Hoteleiros do Brasil e da Associação Brasileira das 

Operadoras de Turismo; estudos acadêmicos e publicações em 

jornais, revistas e livros. Foram identificados pontos como o 

desempenho socioeconômico do setor, projeção para 2018 e 

expectativas para 2019. Concluiu-se que, o setor da hotelaria 

sofre influência de fatores externos a ele, mas que também 

provoca impactos no seu entorno, impactando positivamente no 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do estado do 

Maranhão, pela sua capacidade exponencial de geração de 

emprego e renda e por contribuir com a formação de riqueza. 
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ABSTRACT 

The hotel sector is driven by business and leisure. There is a 

relevant need to study aspects of the sector to know its 

socioeconomic situation at the local and national levels. This 

article aimed to present a look at the socioeconomic aspects of 

the hospitality industry in Brazil and Maranhão in the current 

context. The study was based on research conducted by IBGE, 

in partnership with the Ministry of Tourism in 2016; 

publications of the Forum of Hotel Operators of Brazil and the 

Brazilian Association of Tour Operators; academic studies and 

publications in newspapers and magazines. Points were 

identified as the socioeconomic performance of the sector, 

projection for 2018 and expectations for 2019. It was concluded 

that the hotel sector is influenced by external factors, but also 

impacts on its surroundings, positively affecting the 

socioeconomic development of Brazil and the state of 

Maranhão, due to its exponential capacity to generate 

employment and income, and for contributing to the formation 

of wealth. 

Keywords: Hospitality. Socioeconomic Aspects. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, negócio e lazer impulsionam o ramo da hotelaria. Observa-se que negócio, 

turismo e hotelaria caminham juntos. O termo turismo “abrange tanto viagens realizadas à 

guisa de lazer, quanto à moderna atividade comercial que envolve milhões de dólares e que 

diz respeito às necessidades do turista tais como: transporte, alojamento, alimentação, 

entretenimento, recreação, saúde, aquisição de lembranças (souvenirs) e sociabilidade” 

(DAVIES, 2003:13). É nesse contexto que o setor da hotelaria será estudado, levando em 

consideração os fatores que estão em seu entorno e que por eles são também influenciados.   

Conforme pesquisa realizada pela associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 

que conta com 89 associadas e respondem por estimados 90% das viagens de lazer, 

comercializadas pela cadeia produtiva no país, os embarques domésticos geraram cerca de R$ 

10,6 bilhões de reais para a economia nacional, somando o valor dos pacotes comercializados 

pelas operadoras, com o valor dos extras (alimentação, transporte, passeios extras, visitas a 

parques, bares, presentes e artesanato, dentre outros, ajudando na geração de trabalho e renda 

nos destinos). O impacto na Região Nordeste foi de 67%, equivalente a 7,10 bilhões. 

(BRAZTOA, 2017). O que demonstra a contribuição do setor para a economia do País e 

Regiões. 

Dados e pesquisas divulgadas por instituições ligadas ao turismo e hotelaria revelam o 

potencial do setor de hotelaria no país e as projeções de crescimento para esse ramo de 

negócio. O estudo da WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo), em parceria com a 

Universidade de Oxford, revela que o setor representa 7,9% do PIB nacional e é responsável 

por 6,59 milhões de empregos. Em relação aos empregos, a expectativa é de que haverá um 

crescimento de 1,8% nesse indicador em 2018, quando o número de empregos chegará a 8 

milhões. O país aparece em 117ª posição quando avaliada a contribuição do setor para o PIB 

no último ano (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). 

Além da grande capacidade de absorção de mão de obra formal, o setor da hotelaria 

estimula a expansão e permanência de uma gama de serviços ligados à hotelaria e ao turismo, 

como por exemplo, o setor de alimentos e bebidas, de feiras artesanais, serviços de beleza, 

turismo local e estímulo à cultura. O que justifica o estudo sobre os aspectos socioeconômicos 

deste setor, visto que possui grande contribuição para o desenvolvimento de um país e região.  

Além disso, a realização desta pesquisa partiu-se do propósito de apresentar um 

trabalho para conclusão da disciplina Contabilidade de Hotelaria e Turismo, cursada pelos 

autores, em Ciências Contábeis – UFMA, em 2018. 



Este artigo tem como objetivo evidenciar os aspectos socioeconômicos do setor da 

Hotelaria no Brasil e Maranhão. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base 

em livros e publicações em revistas e sites especializados do setor, além de uma análise em 

Bancos de Dados Secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE e do 

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos/IMESC. 

Este artigo está dividido em 04 capítulos, o primeiro trata desta Introdução que contém 

uma breve apresentação do tema, justificativa, objetivo e metodologia; o segundo capítulo 

aborda sobre o surgimento do setor da Hotelaria no Brasil e Maranhão; o terceiro sobre os 

aspectos socioeconômicos do Setor da Hotelaria e o quarto capítulo a Conclusão com breves 

apontamentos sobre o que foi abordado no artigo. 

 

2 O SETOR DA HOTELARIA NO BRASIL E NO MARANHÃO 

 

2.1 Surgimento da Hotelaria no Brasil 

  

Hotelaria vem do termo francês Hotel, que denominava os palácios urbanos. No 

Brasil, a hotelaria, ainda não com esse nome, surgiu da necessidade que tinham os viajantes 

de alimentação e abrigo, no pós-descobrimento do Brasil. Os primórdios da história da 

hotelaria são marcados pela necessidade do homem em pernoitar em lugar seguro e com 

refeição, quando fazia viagens para lugares distantes.  

A origem da hotelaria no Brasil deu-se com a chegada da corte portuguesa ao Rio de 

Janeiro, no ano de 1.808, e também com a abertura dos portos, quando, então, os estrangeiros 

viajavam para o Brasil e necessitavam de locais para hospedagem com maior capacidade e 

melhor estrutura. Antes disso, havia as casas de pensão, hospedarias e os pequenos hotéis 

familiares. Observa-se que nessa época a hotelaria estava ligada a algum empreendimento 

familiar.  Na capital paulista, no final do século XIX, alguns hotéis se destacavam como o 

Hotel Paulistano, Hotel do Comércio, Quatro Estações, entre outros (BONFATO, 2006; 

CAON, 2008). 

Um ponto a destacar é que mesmo que o setor da hotelaria tenha surgido por uma 

necessidade dos viajantes em se alojar, eles já se comportavam como turistas, promovendo o 

desenvolvimento de outras atividades, como o entretenimento, restaurantes e bares, jogos, etc. 

Como afirma Davies (2003: 13), “desde o princípio da história registrada, os viajantes já se 

comportavam como turistas”. Além disso, “durante todo o século XVII, a atividade hoteleira 



era sempre exercida conjuntamente com outros ofícios, como barbeiros, sapateiros, alfaiates, 

que eram ao mesmo tempo artífices, vendeiros, e estalajadeiros” (DUARTE, 2003:18).     

 O desenvolvimento do Setor Hoteleiro no Brasil sempre sofreu influências dos 

aspectos sociais, econômicos e políticos da época. Por exemplo, no século XIX, as crescentes 

pressões em favor da abolição da escravatura e a transformação do governo em República; o 

desenvolvimento da linha ferroviária entre Santos e São Paulo, posteriormente estendida até 

Jundiaí, constituíram fatores preponderantes para o real início da atividade hoteleira em São 

Paulo (DUARTE, 2003:19). 

A hotelaria Carioca, além de ser impulsionada pelo fato do Rio de Janeiro ter sido a 

segunda Capital do País e “possuir grande notoriedade internacional pelas suas belezas 

naturais e a música popular brasileira de Ari Barroso e Carmem Miranda” (DUARTE, 2003), 

também sofreu influências com a edição do Decreto nº 1.160/1907, que isentava por sete anos 

do pagamento de impostos municipais os hotéis que se instalassem no Rio de Janeiro. Assim, 

surgiram os primeiros grandes hotéis na cidade do Rio de Janeiro, como o Copacabana 

Palace, Hotel Glória e o Hotel Avenida. 

Além disso, “outro fator causador do crescimento da hotelaria foi o surgimento dos 

cassinos que funcionavam junto aos hotéis, fortalecendo assim os hotéis de luxo” (SILVA, 

2017, p.38). Mas com a proibição dos jogos de azar (Decreto Federal nº 9.215/1946), houve o 

fechamento dos cassinos e vários hotéis fecharam ou tiveram que reestruturar suas atividades.  

 A mudança da capital federal para Brasília, o desenvolvimento do turismo no país, o 

crescimento da indústria automobilística, incentivos governamentais, investimentos da 

infraestrutura de estradas e aeroportos, incrementaram as viagens de negócios e lazer, 

facilitando o deslocamento de viajantes nacionais e estrangeiros, contribuindo para a variação 

e o crescimento dos serviços de hospedagem no país. Os principais hotéis que se 

concentravam em grande parte no Rio de Janeiro e São Paulo passaram se destacar também 

em outros centros como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Distrito Federal e na 

região Nordeste, onde foram construídos grandes empreendimentos hoteleiros.  

Conforme Braga (2017) pode-se perceber a evolução da hotelaria no Brasil e no 

mundo, o mercado hoteleiro vem ganhando destaque, pois, cada vez mais as pessoas 

procuram o lazer, através das viagens, passeios, serviços de alimentação, entre outros. E ainda 

mais: também se expandiu a infraestrutura dos meios de transportes, a indústria hoteleira, as 

agências de viagens, as companhias aéreas e as empresas de diversão e lazer. 

 A história da hotelaria no Brasil, inicialmente, concentrava-se na hotelaria 

independente, das pequenas hospedagens de administração familiar e dos grandes hotéis e 



hotéis de luxo, a partir da década de 70 começa a hotelaria de rede no país, que se dá com a 

união de hotéis em torno de um objetivo comum, somando esforços promocionais para 

conquistar clientela com maior abrangência na segmentação de negócio e lazer. 

Como afirma Bonfato (2006:17), a hotelaria no Brasil iniciou-se com um aspecto 

familiar, mas no passar doas anos, “o reconhecimento de sua importância como atividade 

econômica superavitária, geradora de riqueza e, portanto, capaz de suprir as necessidades de 

um investidor a médio e longo prazo atraiu novos personagens no desenvolvimento de 

hotéis”. Em 1971 inaugurou-se o primeiro hotel de rede internacional no Brasil, o Hilton 

Internacional Corporation, na capital paulista, voltado para o público de negócios. Ainda na 

década de 70 foram instalados hotéis de rede na Bahia (rede francesa), Rio de Janeiro. 

Também surgiram a redes hoteleiras nacionais, geralmente associadas a empreendimentos 

diversificados d e outros setores.  

BRAGA (2017, p. 28) cita as principais redes hoteleiras iniciadas na década de 70: 

Grupo Othon (1972 a 1978), Rede Eldorado (1973 a 1978), Rede Hotéis Reunidos S.A 

(1971), Rede Plaza (1958 e 1970), Rede Quatro Rodas propriedade do grupo Abril (1976 a 

1992). Enquanto que nas décadas de 1960 e 1970, representou para o Setor da Hotelaria, um 

período de expansão e crescimento, nos anos de 1980, com a economia instável, houve uma 

redução nos recursos destinados ao Fundo Geral Turismo (FUNGETUR) ou disponibilizados 

para outros setores do mercado de viagens, como as agências de viagens, desacelerando o 

crescimento do ramo hoteleiro. Com isso percebeu-se uma sensível queda de demanda e 

afastamentos dos investidores.  

Mas já década de 90, como afirma BONFATO (2006: 18), “forja-se uma economia 

menos instável e mais propícia a investimentos de médio e longo prazo” e novas redes 

hoteleiras internacionais entram no mercado brasileiro. Nesse período surgem os apart-hotéis, 

flats e condomínios hoteleiros. Esse novo surto de crescimento foi devido à “atuação do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que cria um alinha de 

crédito específica para a construção de hotéis a partir da qual muitas unidades hoteleiras 

surgiram por todo o território nacional” (CAON, 2008: 03). Mais uma vez o Setor da 

Hotelaria conseguiu alavancar seu desempenho com incentivos do poder público, que pode 

ser justificado também por ser um setor que exige vultosos investimentos de capital para seu 

desenvolvimento, e também pelo reconhecimento de sua importância como atividade 

econômica geradora de riqueza. 

Assim, a estabilidade econômica, evidenciada a partir da década de 1990, aumento da 

renda da população, investimento em políticas públicas por parte do Estado, financiamento de 



passagens aéreas e pacotes turísticos, são fatores que causaram aumento do número de 

viagens e aumento da demanda por hospedagem, resgatando o período de crescimento de 

novos investimentos.  

O Século XXI também se apresenta como um grande marco para o Setor da Hotelaria, 

o período de 2014 a 2016, em que o setor foi superaquecido vislumbrado pelos megaeventos 

que o Brasil iria sediar como a Copa do Mundo e Olímpiadas, em que todos os olhares do 

mundo estariam voltados para o Brasil. O desempenho do setor nesse período será mostrado 

no próximo capítulo. 

  

2.2 Surgimento da Hotelaria no Maranhão 

 

 No Maranhão, a hotelaria segue a mesma dinâmica do modelo de hospedagens que 

surgiram no Brasil no século XVIII: pensão e casas de hospedagem, que deram origem às 

pousadas e hotéis. As primeiras surgiram em São Luís e, só mais tarde, no início do século 

XIX, nas cidades do interior que possuíam ligação com a capital maranhense, a exemplo dos 

municípios de Codó e Caxias. 

 Os primeiros hotéis instalados em São Luís foram o Maranhão Hotel que se 

popularizou com o nome de Hotel do Porto, a Hospedaria Econômica e o Hotel Caxiense, 

todos localizados no centro da cidade, no séc. XIX. Nasceram da necessidade de hospedar 

pessoas vindas do interior do Maranhão e de outros estados próximos. A cidade se 

desenvolvia economicamente com a expansão da indústria têxtil, ficando os meios de 

hospedagens concentrados no Centro. 

 Mais tarde o Hotel do Porto foi substituído, por volta de 1910, pelo Hotel Central, 

considerado o marco para a hotelaria no Maranhão e que só foi desativado em 1994.  Com o 

falecimento do seu proprietário, o francês Alfredo Champoudry, a Associação Comercial 

(Avenida Pedro II) construiu um novo prédio para o luxuoso Hotel Central, em 1943, sendo 

incorporado ao Palácio do Comércio, construção financiada pelo Tesouro Estadual. O novo 

hotel possuía 145 acomodações, elevadores, salão de jogos, restaurante e salão nobre na 

cobertura, bar. Símbolo de luxo, glamour e retrato de uma sociedade Ludovicense, o hotel foi 

um marco para o setor hoteleiro do Maranhão (O IMPARCIAL, 2017). 

 Também no Centro Histórico de São Luís, por volta de 1960, o português Antônio de 

Oliveira Maia instalou no sobrado da Rua de Nazaré o Hotel Lord, em homenagem aos 350 

anos da cidade de São Luís, com arquitetura e características funcionais seguindo modelo dos 

hotéis da Europa. O hotel ainda está em funcionamento até hoje. 



 A partir de 1960, foram construídos fora da área central e econômica da cidade os 

Hotéis voltados para o turismo e lazer. O hoteleiro Moacir Neves construiu próximo à praia o 

“Olho d´Água Hotel”, o primeiro com piscina e boate.  Cinco anos depois, construiu o Grande 

Hotel São Francisco, no bairro de mesmo nome (BRAGA, 2017). 

 No final da década de 1970 instalam-se em São Luís os primeiros hotéis de rede, um 

do grupo Vila Rica (no Centro Histórico) e outro do grupo Quatro Rodas (Praia do Calhau). 

Em 2007, o grupo português Pestana Hotels e Resorts comprou o Quatro Rodas; e o Grand 

São Luís Hotel sucedeu o antigo Hotel Vila Rica. 

No interior do Maranhão, o setor de hotelaria começou também com casas de 

hospedagem, evoluindo para pousadas e grandes hotéis. Na cidade de Imperatriz, onde o forte 

é o turismo de negócios, há pequenos hotéis e hoje também hotéis de rede a exemplo da 

marca Ibis Hotels, do grupo francês Accor, que mantém a marca Ibis em São Luís e Bacabal.  

Em cidades maranhenses de grandes atrativos turísticos, onde os meios de 

hospedagens começaram com pequenas pousadas, a exemplo das cidades de Carolina (Sul do 

Maranhão) e Barreirinhas (Lençóis Maranhenses), hoje dispõem de grande complexo 

hoteleiro. Em Barreirinhas, por exemplo, um grupo genuinamente maranhense, responsável 

por sete hotéis na capital, também operava o Gran Solare Lençóis Resort, que em 2012 foi 

vendido para a rede BHG (Brazil Hospitality Group), considerada a terceira maior rede 

brasileira (SILVA, 2017, p. 33). 

Já na cidade de Carolina, conhecida pelas suas diversas cachoeiras, e ponto de apoio 

para a visita ao Parque Nacional da Chapada das Mesas, além das pousadas, conta com resorts 

construído dentro do Complexo Turístico Pedra Caída que possui Centro de Convenções, 

restaurantes, chalés, apartamentos, pista para helicóptero, teleférico, opções de lazer como 

tirolesa, rapel, piscinas, passeios às 25 cachoeiras do complexo. 

O que também contribuiu para a expansão do setor foram os investimentos no ramo 

turístico advindos do tombamento do Centro Histórico de São Luís em 1974 e 

reconhecimento pela UNESCO em 1997 como Patrimônio Cultural Mundial. 

Desta forma, observa-se que o setor da Hotelaria no Brasil e Maranhão, está 

intimamente relacionado com o desenvolvimento da economia do país ou região, tanto pelo 

fato de ser impulsionado por essa economia, sendo marcante o seu estabelecimento em 

regiões de grande concentração econômica e política para o desenvolvimento de turismo de 

negócio, quanto pelo fato de servir como um estimulador econômico, uma vez que agrega 

junto a si diversos outros serviços, contribuindo para impulsionar a economia local. 

 



3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO SETOR DA HOTELARIA NO BRASIL E 

NO MARANHÃO 

3.1 O desempenho do setor da Hotelaria no Brasil no contexto atual 

Como pôde ser observado no capítulo anterior o setor da Hotelaria teve momentos de 

expansão e de estagnação no decorrer da história, relacionados não somente a fatores internos, 

mas também, principalmente, a fatores externos. Em 2016, o IBGE em convênio com o 

Ministério do Turismo realizou a Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH), para levantar 

os principais aspectos da rede hoteleira no Brasil. A pesquisa revelou que em 2016, havia 31,3 

mil estabelecimentos de hospedagem no país, com 1 milhão de unidades habitacionais (suítes, 

quartos, chalés) e 2,4 milhões de leitos. Entre esses estabelecimentos, 47,9% eram hotéis, 

31,9% eram pousadas e 14,2% eram motéis.  

Entre 2011 e 2016, Palmas (58,9%), Belém (58,8%) e Brasília (50,2%) foram as 

capitais com os maiores aumentos percentuais no número de unidades habitacionais 

oferecidas por suas redes hoteleiras. A maior cidade do Pará registrou um salto de 51% de 

2011 para 2016, período em que o número de estabelecimentos preparados para receber os 

visitantes aumentou de 93 para 141. 

A oferta de leitos para turistas nas capitais aumentou 71% no período entre 2011 e 

2016. De acordo com o levantamento, essas cidades tinham 373.673 quartos para atender os 

viajantes. Em 2016, o número chegou a 639.352. O estudo revelou também que o país, até 

2016, tinha capacidade para acomodar 2,4 milhões de pessoas, simultaneamente nos 31.299 

meios de hospedagem, como hotéis, resorts e hostels, espalhados pelos estados brasileiros. 

São Paulo é o estado que concentrava o maior número de meios de hospedagem, com 

507.412 leitos nos vários municípios, sendo responsável por 21% de toda a oferta nacional. 

Os quatro estados da região Sudeste respondiam por 43,1% do total de leitos do Brasil. 

A pesquisa também revela que há uma predominância de estabelecimentos de 

hospedagem independentes comparando com a formação de Hotéis em Rede, percebeu-se 

que, de mais de 17 mil estabelecimentos de hospedagem, com 05 ou mais pessoas ocupadas, 

92% não se integram a cadeias de hotéis, são independentes. Ou seja, menos de 2% fazem 

parte de cadeia internacional de hotéis (IBGE, 2016). 

Conforme demonstrado na pesquisa realizada pelo IBGE (2016), a região Nordeste 

possui um impacto de 23,6% em relação ao número de estabelecimentos de hospedagens no 

país, sendo o Maranhão o 4º estado com maior número de estabelecimentos de hospedagem 

(1,7%) nessa região. No Maranhão, em 2016, foi identificado pouco mais de 500 



estabelecimentos de hospedagem, 1,7% do número de estabelecimentos no Brasil e não 

chegando a 10% da região Nordeste.  

Importante ressaltar o contexto socioeconômico que o país estava vivenciando em 

2016, com megaeventos, como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), além de 

festivais de música como o Rock in Rio e Lolla Palooza e eventos empresariais, que 

contribuíram fortemente para impulsionar o desenvolvimento do setor hoteleiro no país. Os 

grandes acontecimentos internacionais, realizados no Brasil nos últimos anos, exigiram 

expressivos investimentos em infraestrutura, como a construção de novos estádios e reforma 

dos existentes, além de ampliação e reaparelhamento de aeroportos e melhoramento da 

mobilidade urbana. Complementarmente, o setor hoteleiro também investiu em novas 

construções e ampliações de suas instalações, de acordo com o resumo técnico do IBGE. 

Assim, é um fluxo dialético, se por um lado observou-se o impacto da ocorrência de 

grandes eventos provocando aumento de demanda no setor hoteleiro, por outro lado, foi 

revelado o impulso da hotelaria para a economia brasileira, que seria dado pela movimentação 

da construção civil, gerando empregos e requalificando a oferta turística nacional.  

Porém, a não execução de alguns desses investimentos contribui negativamente como 

é o caso de obras inacabadas, problemas de infraestrutura ou transporte e até mesmo outros 

fatores como o aumento da violência em todas as regiões do Brasil. Situações como essas 

acabam interferindo na decisão dos destinos de milhares de turistas que, possivelmente, 

passam a escolher outros destinos de viagem, o que poderia explicar o aumento do setor 

hoteleiro na Região Norte, por exemplo, que passou a ser escolha de muitos turistas.  

O que pode ser demonstrado por meio dos indicadores de desempenho econômicos do 

setor, medidos por meio da Taxa de ocupação, Diária Média e Receita por Unidade 

Habitacional Disponível/RevPAR. Estes indicadores são calculados levando em consideração 

o número de clientes, a receita líquida com hospedagem, o número de unidades habitacionais 

vendidas e disponíveis em um determinado período, a sazonalidade do setor. 

 A Taxa de Ocupação em um estabelecimento hoteleiro pode ser analisada 

tecnicamente pela razão entre o número de unidades ocupadas e o número de unidades 

disponíveis em um determinado período.  Conforme Boeger (2006:166) “a taxa de ocupação 

permite estimar o volume de clientes por períodos e estabelecer a política de descontos que 

atenda às necessidades da operação (alta/baixa e média temporada) no período de 

sazonalidades”. 



Segundo a ABIH-SC (2018), a taxa de ocupação “é o resultado de todo um trabalho e 

planejamento. Uma vez trabalhada de acordo com o filtro que o administrador ou gestor 

desejar focar, ela munirá a empresa de informações a serem usadas de forma estratégicas para 

o seu desenvolvimento e crescimento no mercado”.  

Outro indicador é a diária média “obtida através do somatório das diárias líquidas 

vendidas e dividida pelo número de apartamentos (UH’s) vendidos. É um dado indicativo da 

produtividade do hotel” (BOEGER, 2006:173). Esse índice chega a variar bastante em um 

hotel, lembrando que, dependendo do tipo de hospedagem, existem épocas em que a Taxa de 

Ocupação é maior e, dessa forma, os estabelecimentos podem aumentar as suas receitas 

cobrando diárias maiores dos seus clientes, o que é normal, considerando que as Taxas de 

Ocupação oscilam naturalmente, mas, existem despesas que permanecem fixas, logo, 

oportunidades de aumentar receitas devem ser aproveitadas.  

Enquanto que o RevPAR(Revenue per Avaliable Room) em português Receita por 

Unidade Habitacional Disponível “é obtido dividindo a Receita Líquida de Hospedagem de 

unidade habitacional disponível” (BOEGER, 2006:174). O RevPar é uma ferramenta que 

serve como termômetro para analisar a capacidade de geração de receita do estabelecimento 

de hospedagem, em relação às unidades que possui. De forma prática, é o indicador mais 

utilizado pelos hoteleiros, acionistas e investidores. É um indicador de eficiência na ocupação, 

independente da sazonalidade do hotel, pois, leva em consideração em sua base de cálculo 

todas as unidades disponíveis no Hotel, independente de estarem ocupadas ou não, pois ainda 

assim estas geram custos fixos.          

O resultado consolidado no Brasil no ano de 2016 indica uma taxa de ocupação 

acumulada de 56,5%, uma diária média de R$ 252,00 e RevPAR de R$142,00. Os valores de 

ocupação e RevPAR são inferiores no acumulado de 2015. Em contrapartida, a diária média 

apresentou leve aumento de 0,6%, mas não acompanhou o aumento da inflação de 8,7% do 

período. Durante o ano de 2016, os meses com maior taxa de ocupação foram novembro 

(60,5%) e agosto (59,2%), sendo que neste último foi impulsionada pela realização dos Jogos 

Olímpicos do Rio-2016 (FOHB, 2017). 

Como tem sido demonstrado ao longo da história da Hotelaria no Brasil, o setor tem 

apresentado picos de superávit, a demanda hoteleira não é constante, pelo contrário, é 

oscilante, a partir de 2016, após jogos Olímpicos, a oferta do Setor Hoteleiro apresentou-se 

muito grande para pouca demanda, o que fez com os indicadores de desempenho se 

mostrassem insatisfatórios, mesmo mantendo o valor da diária média, apresentou quedas na 

Taxa de Ocupação e RevPAR.  



Em 2016 e 2017, o Setor passa por um período de Estagnação, que faz com que haja 

uma busca de opções pelo interior, motivada pela acentuada queda da ocupação dos hotéis nas 

capitais. Segundo a consultoria Hotel Invest, o equilíbrio financeiro de um hotel exige uma 

taxa média de ocupação de 70%. Em todas as principais capitais brasileiras, o nível está 

abaixo de 60% (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). 

Em 2018, o setor da hotelaria apresentou sinais de crescimento, no primeiro semestre 

de 2018, o desempenho das redes associadas ao FOHB evidenciou uma taxa de ocupação 

acumulada de +56,7%, uma diária média de R$229 e um RevPAR de R$128. Quando 

comparamos os dados com o mesmo período de 2017, podemos observar resultados positivos 

para os três indicadores: +5,9% na ocupação, +1% na diária média e +7% no RevPAR 

(FOHB, 2018: 03). 

Os sinais de retomada em 2018 também foram apontados no Relatório Anual da 

Braztoa (2019): ainda que o crescimento do PIB em 2018 não tenha sedio o esperado (2,7%), 

crescimento da economia brasileira em 2018 foi de 1,1%, mostrando recuperação bem mais 

lenta que a esperada. No entanto, o setor de turismo reagiu e mostrou resultados positivos, 

com aumento real de 2% no volume de atividades turísticas, conforme mostraram os dados do 

IBGE. Assim, nas atividades ligadas ao turismo, os dados de 2018 mostraram continuidade de 

melhoria. 

O Ministério do Turismo, em pesquisa realizada em 2018 com 682 empreendimentos 

localizados em todo o país, revelou expectativas otimistas para o primeiro semestre de 2019. 

Embora a atual conjuntura econômica ainda estime baixo crescimento do PIB, o segmento de 

hospedagem demonstrou expectativas crescentes até meados de 2019. Entre os pesquisados, 

67,6% objetivam investir em seus estabelecimentos até julho de 2019 e 47,8% aguardam 

aumento em seus faturamentos. 

Conforme Relatório anual da WTCC de 2019, apud Braztoa (2019: 15), “o PIB do 

turismo no Brasil cresceu 3,1% em 2018, atingindo cerca de US$ 153 bilhões ou o 

equivalente a R$ 592 bilhões, valores que mostram um dos maiores crescimentos mundiais”. 

Um reflexo desse crescimento foi o aumento “de 2.162 vagas formais no turismo nos últimos 

12 meses até outubro de 2018, valores que mostram a gradual recuperação do setor, dados a 

queda de 8.516 posições verificadas em 2017” (BRAZTOA, 2019: 17).  

Outros índices relevantes da pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (2018) e 

que merecem ser ressaltados são relativos à percepção dos empresários quanto ao aumento do 

número de turistas no destino, com 38,2%, e a expectativa de rentabilidade no setor de 

turismo como todo, com 36%. Este último dado merece atenção especial, se considerarmos 



que a pesquisa foi realizada em 2018 e ainda enfrentaremos cenários de incerteza no campo 

econômico do Brasil em 2019. 

Assim, o Setor da Hotelaria no Brasil, mesmo o pais apresentando um crescimento 

econômico lento, permanece crescendo, devido a tendências específicas do setor e apresenta 

perspectivas positivas tanto no curto como médio e longo prazo. 

 

3.2 Aspectos Socioeconômicos da Hotelaria no Maranhão  

 

O Estado do Maranhão possui características singulares que privilegiam o setor 

hoteleiro. A localização geográfica, ecossistema, cultura e belezas naturais que cercam esse 

estado são variáveis que tornam o Setor da Hotelaria atraente para diversos olhares, seja, 

governo, turistas ou até mesmo investidores. 

O Maranhão está localizado a oeste do Nordeste brasileiro, fazendo limite com o 

Oceano Atlântico e os estados do Piauí, Tocantins e Pará, sendo o único estado da região que 

apresenta parte de seu território coberto pela Floresta Amazônica. Além das características da 

Amazônia, o Maranhão possui extenso litoral, classificado como o segundo maior do país. 

São 640 km entre a foz dos rios Gurupi e Parnaíba. Essa unidade da federação possui uma 

combinação de vários ecossistemas, comparada, no Brasil, apenas a do Pantanal Mato-

Grossense. As belezas naturais do estado seguem essas variações. No litoral ocidental há a 

Floresta dos Guarás, localizada na parte amazônica do estado e banhada pelo Oceano 

Atlântico. Entre os atrativos está a Ilha dos Lençóis e o Parcel de Manuel Luís. (SETUR, 

2018).  

A cultura do Maranhão também é diversa e acompanha as variações das paisagens 

naturais, herança da mistura entre franceses, portugueses, holandeses, índios e africanos, 

durante sua colonização e outras influências no decorrer de sua história. Entre as 

manifestações culturais, citamos Bumba meu Boi, Tambor de Crioula (Patrimônio Cultural 

Imaterial Brasileiro), Cacuriá (dança típica que surgiu com a festa do Divino Espírito Santo, 

encontrada principalmente em São Luís e Alcântara). Há ainda o Reggae, que embora seja um 

ritmo jamaicano incorporado, ficou popularizado a partir da abertura do Porto do Itaqui em 

meados da década de 1970.  

O turismo no estado caracteriza-se como ecológico, cultural e religioso. São variáveis 

que vem contribuindo para o crescimento do Setor da Hotelaria no Maranhão a cada ano, 

conforme mostra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Turismo de São Luís 

(SETUR), que identificou que em 2010, havia 76 meios de hospedagem cadastrados no órgão, 



responsáveis por 4.376 Unidades Habitacionais (UH’s) e 8.788 leitos. Esses números 

representam um crescimento de 66% em relação ao ano de 2005. Dados da SETUR de 2017 

mostram que de 2000 a 2015 foram inaugurados 28 novos hotéis e pousadas (SILVA, 2017). 

Em 2016, conforme Pesquisa de Serviços de Hospedagem realizada pelo IBGE, no 

Maranhão possui 531 estabelecimentos de hospedagem, entre Hotéis, Apart-Hotéis/flats, 

Pousadas, Motéis, Pensões de hospedagem, Hostels/albergues turísticos e outros. Destes, 123 

estavam concentrados na capital. A maioria são estabelecimentos de médio porte, com 20 a 49 

unidades habitacionais. O setor hoteleiro no Maranhão possuía 16.109 unidades habitacionais 

(UH’s), destas 35,34 % estavam concentradas a capital, o representa uma descentralização do 

setor para o interior do Estado. Seguindo o mesmo perfil do Setor em abrangência nacional, a 

maioria dos estabelecimentos é independente (92,7%), apenas 6,1% integram rede de cadeia 

nacional e 1,2% de cadeia internacional. 

Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 

que conta com 89 associadas e respondem por estimados 90% das viagens de lazer, 

comercializadas pela cadeia produtiva no país, os embarques domésticos geraram cerca de R$ 

10,6 bilhões de reais para a economia nacional, somando o valor dos pacotes comercializados 

pelas operadoras, com o valor dos extras (alimentação, transporte, passeios extras, visitas a 

parques, bares, presentes e artesanato, dentre outros, ajudando na geração de trabalho e renda 

nos destinos) (BRAZTOA, 2017). O impacto na região Nordeste foi de 67%, equivalente a 

7,10 bilhões. Considerando a contribuição do Maranhão, como polo do turismo no Brasil, 

demonstra que esse estado tem contribuído para o desenvolvimento da economia local e 

regional. 

Segundo dados do IMESC (2019), o setor de Alojamento, alimentação, etc., no 

período de 2016 a 2018 (ajustado até novembro/2018), foi de (-2.089) em 2016, passando 

para 368 em 2017 e 3.570 em 2018 (IMESC, 2018). Demonstrando que em 2018 o setor volta 

a crescer e junto com ele o índice de contratação de mão de obra forma. 

Corroborando com a afirmação de Davies (2003: 18) de que “a empresa hoteleira está 

menos propensa à automatização, pois o tratamento pessoal é algo fundamental da prestação 

dos serviços hoteleiros. Ela contrata pessoas para cobrirem, praticamente, todas as atividades 

de todos os setores”.  

Isso porque a hotelaria faz parte da “trade turística”, assim a hotelaria é uma parte do 

sistema turismo e, como tal, interage com as demais partes. O hotel não é apenas um lugar 

para acomodar pessoas, ele interage com seu entorno, o hóspede não busca apenas uma boa 



cama, mas também a satisfação de outras necessidades, como alimentação, beleza, moda, 

transporte, satisfação pessoal, bons momentos, bons registros fotográficos. 

O setor da hotelaria possui influência do seu meio externo, como afirma Petrocchi 

(2007: 02):  

[...] são as chamadas externalidades, como a segurança pública do local, a 

situação das estradas, a limpeza urbana, a coleta de lixo e o saneamento 

básico da região, a situação dos ecossistemas, a qualidade dos serviços e dos 
guias de turismo, as atitudes dos hotéis concorrentes, fatos que repercutem 

na marca do destino, afetando consequentemente o desempenho do hotel. 

 

Em pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (MTur), Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

(2015), que mede o índice de competitividade do turismo nacional, em São Luís (MA), as 

dimensões que apresentaram “maiores índices foram Capacidade empresarial e Infraestrutura 

geral, resultados que atingiram o nível 5, o mais alto de competitividade na escala utilizada. 

Além destas, “cabe destacar o desempenho das dimensões aspectos culturais, economia local, 

aspectos ambientais, Marketing e promoção do destino, aspectos sociais, serviços e 

equipamentos turísticos e acesso, com índices correspondentes ao nível 4 – indicativo de que 

há espaço para melhorias e inovações”. 

Apesar de serem considerados satisfatórios, por corresponderem ao nível 3 de 

Competitividade, “as dimensões em que o destino registra os menores resultados são políticas 

públicas, atrativos turísticos, monitoramento e cooperação regional” (FGV/MTUR/SEBRAE, 

2015).  

A dimensão Políticas Públicas que avalia as seguintes variáveis, estrutura municipal 

para apoio ao turismo, grau de cooperação com o governo estadual, grau de cooperação com o 

governo federal, planejamento para a cidade e para a atividade turística e grau de cooperação 

público-privada, posicionou-se abaixo da média nacional e abaixo da média do grupo das 

capitais na dimensão (FGV/MTUR/SEBRAE, 2015). 

Em relação à dimensão economia local, que avalia as seguintes variáveis, aspectos da 

economia local, infraestrutura de comunicação, infraestrutura e facilidades para negócios, 

empreendimentos ou eventos alavancadores, “o resultado conquistado no período de 2013 a 

2015 permaneceu estável, mantendo-se no nível 4. Este índice posicionou-se acima da média 

nacional e foi similar à média do grupo das capitais na dimensão” (FGV/MTUR/SEBRAE, 

2015).  

Esses dados vão ao encontro dos resultados apresentados na pesquisa realizada pelo 

Observatório do Turismo do Maranhão em 2017, no que tangue o nível de satisfação dos 



turistas, 33,75% dos turistas afirmaram que a experiência em São Luís foi boa, seguida de 

muito boa (31,90%) e excelente (21,25%); apenas 6,25% dos entrevistados declararam ter 

uma experiência ruim. Ainda segundo a pesquisa, 37% dos turistas que visitaram São Luís em 

2017 gastaram até R$ 100,00 por dia, seguido dos que gastaram acima de R$ 201,00 (36%) e 

27% gastaram entre R$: 101,00 e R$: 200,00, o que reflete no aumento de consumo de bens e 

serviços contribuindo para o aquecimento da economia local.  

Os desafios apostados pela pesquisa para o Setor Hoteleiro em São Luís são os 

seguintes:  

Necessidade de atuação direta na conservação urbana das áreas de circulação 

turística, em especial no centro histórico da cidade, principal atrativo cultural 

do destino, o que já está ocorrendo nos últimos meses; Carência de aumento 
da segurança nas áreas de circulação turística do destino; Ocupação hoteleira 

em baixa durante todo ano, mesmo durante o período anteriormente 

considerado alta temporada. Segundo relatado em campo, esta diferenciação 

entre alta e baixa temporada não é mais evidente (FGV/MTUR/SEBRAE, 
2015). 

 

São estes fatores socioeconômicos que buscamos ressaltar neste artigo, uma vez que 

para a Hotelaria cumprir com sua função social, enquanto empresa de satisfazer as 

necessidades dos clientes, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, 

dependem também de variáveis externas, de investimento de políticas públicas de saúde, 

educação, trabalho e cultura.    

 

4 CONCLUSÃO  

 

O setor da hotelaria, no contexto socioeconômico atual, após os altos investimentos 

realizados no período de 2014 a 2016 pela classe empresarial e pelo governo, influenciados 

pela realização de grandes eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas, vive hoje uma 

estagnação nas grandes capitais. 

As reduzidas taxas de ocupação e custos fixos elevados constituem um problema a ser 

enfrentado pelo mercado hoteleiro, tendo como consequência um impacto negativo no 

desempenho econômico das empresas. A realização de fusões tem sido uma opção para os 

pequenos hotéis que veem essa união como possibilidade de se manterem competitivos no 

mercado, já que os grandes hotéis têm se unido a grandes redes para ganharem em escala 

junto aos fornecedores e na comercialização de seus serviços. 

A incorporação e maior uso de novas tecnologias também se mostram um desafio para 

o curto prazo das empresas hoteleiras no Brasil, assim, como a busca por mão de obra mais 



qualificada e talentosa para atender clientes de forma mais personalizada levando em 

consideração que estes se tornam cada vez mais exigentes. Há o combate à migração da mão 

de obra para outros setores por dificuldade de adaptação ou busca por melhores salários e 

turnos de trabalho mais estáveis. Logo, será desafiador para o setor hoteleiro investir na 

qualificação da sua mão de obra e mantê-la atraída pelo setor. 

Os hóspedes comentam de forma cada vez mais rápida sobre o atendimento dos hotéis, 

forçando os estabelecimentos a estarem mais atentos e antecipando possíveis necessidades 

desses clientes, assim como, oferecendo aos seus hóspedes uma ótima experiência. 

O maior desafio para o setor hoteleiro brasileiro talvez não seja se adequar aos novos 

tipos de hóspedes e ter que responder às expectativas dos mesmos e oferecer-lhes 

“verdadeiras experiências”, mas se adaptarem ao surgimento de novas modalidades de 

empresas prestadoras de serviços as chamadas startups como a Airbnb que surgiu na 

Califórnia (EUA) para vender comodidades e praticidades e que já tomou grande 

expressividade no Brasil.  

Na nova ordem mundial, o Setor da Hotelaria, é transformado e transforma o seu 

entorno. Seu sucesso é influenciado pelas boas práticas da Gestão Estratégica Empresarial, 

mas também pelas medidas tomadas pelo poder públicos em relação aos investimentos em 

saúde pública de saneamento básico, educação e formação continuada, investimentos em 

cultura e turismo, investimentos na segurança pública, com medidas de redução dos índices 

de violência, além de medidas tributárias, de incentivos fiscais. Pois, a imagem do país e 

região determina a escolha do destino a ser tomada pelo turista. 

Assim, a sociedade civil no geral e o governo devem assumir um compromisso de 

tornar a cidade mais atrativa para o turista. Pois, como já foi visto durante este artigo, o setor 

da Hotelaria possui impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do 

estado do Maranhão, pela sua capacidade exponencial de geração de emprego e renda e por 

contribuir com a formação de riqueza. 
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