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APRESENTAÇÃO

O estudo “Recuperação da hotelaria urbana no Brasil” é uma iniciativa da HotelInvest, em

parceria com a Omnibees, a STR e o FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), para

sinalizar ao mercado o potencial de ocupação e de diária média no setor ao longo dos

próximos anos. Objetiva-se com a publicação fornecer às empresas hoteleiras informações

que auxiliem as suas tomadas de decisões estratégicas.

Em um ambiente sem precedentes na histórica recente do mundo, acreditamos que o

estudo seja uma das iniciativas que nos ajudem a enxergar com um pouco menos de

incerteza o potencial de recuperação dos hotéis urbanos no Brasil, que é um dos pilares da

atividade turística e um grande gerador de empregos e riqueza no país.

Além de dados sólidos das quatro organizações envolvidas diretamente na presente

iniciativa, também foram consultados inúmeros estudos nacionais e internacionais para

trazer o máximo de parâmetros disponíveis ao mercado. As análises abordam elementos

estratégicos relacionados aos desdobramentos da Covid-19 no ambiente econômico e

turístico, no Brasil e no exterior. Para entendermos os impactos na hotelaria, também foram

analisados os dados disponíveis sobre os setores aéreo e de eventos.

Desejamos a todos uma boa leitura, saúde e muita resiliência em seus negócios. Contem

conosco.
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Por ser um documento extenso, indicamos abaixo um guia de onde encontrar algumas

informações de importância estratégica para o setor hoteleiro no Brasil:

Projeções de desempenho em São Paulo no segmentos econômicos/midscale e upscale/luxo

de 2020 a 2023 (páginas 95 a 118);

Premissas balizadoras das projeções de recuperação dos hotéis no Brasil (páginas 91 a 94);

Metodologia de análise para possível adaptação a outros mercados (página 90);

Referências atuais de reservas e variação de diária dos hotéis no Brasil (páginas 81 a 87);

Referências internacionais recentes de recuperação de desempenho hoteleiro (páginas 44 a

51);

Principais conclusões e recomendações do estudo (páginas 122 a 124).

Na página a seguir, apresenta-se a estrutura completa do estudo e a ordem lógica de

análise de todos os conteúdos levantados.

Boa leitura e análises a todos.

Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.

PONTOS DE ATENÇÃO
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Casos Recuperados % letalidade

AVANÇO DIÁRIO ACUMULADO DA COVID-19 NO BRASIL

Fonte: OMS e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)

COVID-19

BRASIL

17/mar

1ª morte

no país

Crescimento

lento de casos

4 semanas

Crescimento

moderado

2,5 semanas

Crescimento

acelerado

6 semanas

26/fev

1º caso de 

Covid-19 24/mar

Início da 

quarentena nos 

estados de SP e RJ

05/mai

Adoção de lockdown
em São Luis e mais 3

cidades do Maranhão

12/abr

Taxa de crescimento 

começa a apresentar 

comportamento 

exponencial

Início de recuperação mais clara da economia e da hotelaria no

Brasil é esperado para agosto, após o pico de casos ativos no país
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Internacionalmente, a China está em fase mais avançada de 

recuperação. A ocupação dos hotéis econômicos já superou 50%
CHINA

OCUPAÇÃO

EVOLUÇÃO DE OCUPAÇÃO POR CATEGORIA

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

80%

60%

40%

20%

0%
1/jan 1/fev 1/mar 1/abr 1/mai

56%

36%

24%

7%

Luxury Upper-upscale Upscale Upper-midscale Midscale e econômico
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Ociosidade e perfil de demanda mais sensível a preço pressionam as 

tarifas na China. No Brasil, processo semelhante deve acontecer

CHINA

DIÁRIA

VARIAÇÃO DA DIÁRIA MÉDIA PARA OS DIFERENTES SEGMENTOS

(2020 VS. 2019)

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc. (dados de 1 de fevereiro a 1 de maio)

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

Luxury Upper-upscale Upscale Upper-midscale Midscale e econômico
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CRISE FINANCEIRA GLOBAL DE 2008

Crises globais mais simples levaram mais de 4 anos para a 

recuperação. Covid tende a ter período ainda mais longo no mundo

RECUPERAÇÃO

OUTRAS CRISES

Europa

1,5 ano

RevPAR em queda

(média móvel 12 meses)

Recuperação de RevPAR 

(média móvel 12 meses)

Pico de queda de RevPAR 

(média móvel 12 meses)

Estados Unidos

1,5 ano

+ 4,5 anos

(depois do início

da recuperação)

+ 3 anos

(depois do início

da recuperação)

19,1%

18,9%

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.
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Retomada da demanda total por viagens aéreas aos

níveis de 2019 não deve ocorrer antes de 2023

MERCADO AÉREO

PERSPECTIVAS

*Passageiros-Quilômetros Pagos.

Fonte: IATA e Tourism Economics (13/05/2020)

DEMANDA GLOBAL POR VOOS – DOMÉSTICA E INTERNACIONAL

(EM RPK*, INDEXADO POR 2019)

40%

70%

100%

130%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nacional Internacional

Recuperação demanda nacional

Início no segundo semestre de 2021

Recuperação demanda internacional

Início no primeiro semestre de 2023
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EVENTOS SP 

ADIAMENTOS

Apesar do interesse inicial de reprogramar os eventos para o

2º sem, incerteza ainda é alta e pode adiar parte expressiva para 2021 

PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INICIALMENTE

PROGRAMADOS PARA 2020 (CIDADE DE SÃO PAULO)*
Nº DE EVENTOS POR MÊS NA CIDADE DE SÃO PAULO

(2º SEMESTRE)

Fonte: Visite São Paulo (abril/2020)

34

47

56

34

24

5

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
*Para fins de análise, na categoria “A realizar no 2º Semestre 2020” foram somados 

os eventos inicialmente previstos para o 2º semestre e os que estavam previstos para 

o 1º e foram adiados para o 2º.

Fonte: Visite São Paulo (maio/2020)

18%

23%

56%

3%

Realizados até março/2020

Adiados aguardando nova data

A realizar no 2º Semestre 2020

Transferidos 1º Semestre 2021
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HOTELARIA BRASIL

HOTÉIS FECHADOS

13

36%

Abertos

Fechados

Com as ocupações em 1 dígito no Brasil, 64% dos hotéis 

encontram-se fechados, segundo pesquisa do FOHB

Fonte: FOHB (25/05/2020)

PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

FECHADOS POR CATEGORIA

PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ABERTOS

(TOTAL OU PARCIALMENTE) E FECHADOS

64%

62%
58%

53%

93%

Econômico Midscale Upscale Resort
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HOTELARIA BRASIL

RESERVAS EMITIDAS

*Dados indicam a quantidade de reservas efetuadas semanalmente para cada uma das cidades comparada com o ano 

anterior. Os dados não se referem ao número de pernoites e nem aos dias de utilização das reservas efetuadas.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)

VARIAÇÃO DAS RESERVAS EMITIDAS POR SEMANA (2020 VS. 2019)*

Volume atual de reservas emitidas ainda é muito baixo, 

com discreto sinal de melhoria na última semana de maio

-100%

-70%

-40%

-10%

20%

50%

80%

01/jan 01/fev 01/mar 01/abr 01/mai

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo

Volume 

de reservas 

pré-crise
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VARIAÇÃO DOS PERNOITES VENDIDOS POR MÊS (2020 VS. 2019)

Apesar dos pernoites vendidos indicarem possível 

recuperação, a book window curta pode enviesar a análise

HOTELARIA BRASIL

PERNOITES VENDIDOS

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)

-100%

-70%

-40%

-10%

20%

50%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo
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HOTELARIA BRASIL

VARIAÇÃO DE ADR

VARIAÇÃO DA DIÁRIA MÉDIA POR MÊS (2020 VS. 2019) 

Desde março, a diária média tem apresentado alta 

volatilidade e viés negativo em todas as cidades

-30%

-15%

0%

15%

30%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo

*Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser interpretados com cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)



Cenários desenvolvidos consideram o avanço da Covid-19

e os seus desdobramentos na economia e em atividades turísticas

PREMISSAS

VARIÁVEIS

COVID-19 ECONOMIA MERCADO AÉREO EVENTOS HOTELARIA

Início da normalização do 

turismo e de todo o 

mundo depende do 

controle da disseminação 

da doença. A descoberta 

da vacina ou de um 

tratamento definitivo 

(estimados entre 12 e 18 

meses, segundo 

especialistas) é importante 

para a recuperação total 

da economia e do 

turismo. Novas ondas de 

contaminação 

representam um risco 

adicional para todo o 

mundo.

A atividade econômica é 

diretamente ligada à 

demanda por hospedagem. 

Para o ano de 2020, a queda 

do PIB de turismo estimada 

pela FGV é de 39%, no 

mínimo 4,5 vezes maior que 

a estimada para o PIB 

nacional. Volumes de 

produção próximos ao de 

2019 são esperados apenas 

a partir de 2022. Além da 

economia real, o 

desempenho hoteleiro 

depende também da 

retomada de confiança no 

país, tanto dos empresários 

como dos consumidores.

Apesar de não ser um típico 

indutor de demanda, é o 

modal de transporte 

predominante para as 

viagens no país. Em cidades 

como São Paulo, entre 80% 

e 95% dos hóspedes usam 

aviões para chegar ao 

destino. Estudos da IATA 

indicam uma queda mundial 

de 40% na demanda 

doméstica e de 60% na 

internacional em 2020. A 

recuperação total é 

esperada apenas em 2024, 

na somatória dos fluxos 

nacional e internacional.

Em destinos urbanos como a 

cidade de São Paulo, os 

eventos (tanto os realizados 

nos hotéis como na cidade) 

representam, de forma 

predominante, entre 10% e 

30% da demanda dos 

empreendimentos. A volta 

da atividade é fundamental 

para que a ocupação e a 

diária atinjam patamares 

mais altos novamente. A 

recuperação total da 

demanda do setor também 

deve ser mais longa, pois 

depende da economia, do 

setor aéreo e do retorno da 

confiança geral. 

Na crise financeira global, 

em 2008, a recuperação de 

RevPAR levou ao menos 3 

anos em mercados 

internacionais maduros, a 

partir do final da queda, 

segundo a STR. Quedas em 

tarifa chegaram a até 30% 

nos meses mais críticos e em 

média próximas a 10% 

durante 18 meses. No Brasil, 

é possível que a recuperação 

seja um pouco mais rápida 

em razão do momento pré-

crise refletir um período de 

modesto desempenho no 

país, e não o de pico, como 

em outros países.
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ECO E MID – SP

OCC, ADR, REVPAR 2020

Com quedas expressivas de receita, os hotéis 
carregarão prejuízo operacional para além de 2020

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest

VARIAÇÃO ANUAL DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E REVPAR
DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE (2020 VS. 2019)*

-49%

-9%

-54%-54%

-11%

-59%-61%

-13%

-66%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Ocupação Diária média RevPAR
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-75%

-60%

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Recuperação total de RevPAR a valores de 2019
é estimada entre 2,6 anos e mais de 4 anos

19

ECO E MID – SP

COMPARAÇÃO CENÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE REVPAR DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Set/2022

(2,6 anos)

Mai/2023

(3,3 anos)

Horizonte mais prolongado 

de recuperação em razão 

de desdobramentos 

econômicos mais severos
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ECO E MID - SP

RESUMO

RESUMO DAS PROJEÇÕES DE DESEMPENHO POR ANO*

* Destaca-se nas três tabelas inferiores os anos em que cada indicador de desempenho atinge ou supera os valores de 2019 em cada cenário analisado.

Fonte: HotelInvest

Em 2019, período pré-pandemia, o desempenho anual foi
de 70% em ocupação, R$ 306 em diária e R$ 214 em RevPAR 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 35% 61% 71% 72% 32% 56% 66% 71% 27% 48% 59% 65%

Diária Média (R$) 278 293 324 348 273 279 301 332 268 261 278 307

RevPAR (R$) 98 180 232 252 87 155 199 235 72 126 164 199

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação -49% 74% 16% 1% -55% 75% 19% 7% -62% 80% 22% 10%

Diária Média -9% 5% 11% 7% -11% 2% 8% 10% -13% -2% 6% 10%

RevPAR -54% 84% 29% 9% -59% 79% 28% 18% -66% 76% 30% 21%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 51% 88% 103% 104% 45% 80% 95% 102% 38% 69% 85% 93%

Diária Média 91% 96% 106% 114% 89% 91% 98% 109% 87% 85% 91% 100%

RevPAR 46% 84% 108% 118% 41% 73% 93% 110% 34% 59% 77% 93%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Desempenho anual Desempenho anual Desempenho anual

Variação anual (YoY) Variação anual (YoY) Variação anual (YoY)

Comparação com 2019 Comparação com 2019 Comparação com 2019
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Desvalorização do dólar e nova oferta trarão um horizonte
de recuperação ainda mais longo aos hotéis sofisticados

21

UP E LUXO – SP

OCC, ADR, REVPAR

VARIAÇÃO ANUAL DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E REVPAR
DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO (2020 VS. 2019)*

-59%

-9%

-62%-62%

-10%

-66%-68%

-10%

-71%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

*Projeções a partir de junho

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)

Ocupação Diária média RevPAR
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-90%

-75%

-60%

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Cenários mais prováveis de recuperação de RevPAR 
entre 3 e 4 anos a partir do início da pandemia

22

UP E LUXO - SP

COMPARAÇÃO CENÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE REVPAR DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Mar/2023

(3,1 anos)

Nov/2023

(3,8 anos)

Horizonte mais prolongado 

de recuperação em razão 

de desdobramentos 

econômicos mais severos
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UP E LUXO - SP

RESUMO

RESUMO DAS PROJEÇÕES DE DESEMPENHO POR ANO*

Em 2019, período pré-pandemia, o desempenho anual foi de 
65% em ocupação, R$ 722 em diária e R$ 468 em RevPAR 

* Destaca-se nas três tabelas inferiores os anos em que cada indicador de desempenho atinge ou supera os valores de 2019 em cada cenário analisado.

Fonte: HotelInvest

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 27% 51% 62% 67% 25% 46% 57% 63% 21% 39% 49% 57%

Diária Média (R$) 656 689 750 788 722 648 653 694 645 613 651 690

RevPAR (R$) 175 354 462 530 468 160 300 393 133 241 316 394

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação -59% 92% 20% 9% -62% 86% 23% 12% -68% 90% 24% 17%

Diária Média -9% 5% 9% 5% -10% 1% 6% 9% -11% -5% 6% 6%

RevPAR -63% 102% 31% 15% -66% 88% 31% 22% -72% 80% 31% 25%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 41% 79% 95% 104% 38% 71% 87% 98% 32% 60% 75% 88%

Diária Média 91% 95% 104% 109% 90% 90% 96% 105% 89% 85% 90% 96%

RevPAR 37% 76% 99% 113% 34% 64% 84% 103% 28% 51% 68% 84%

Variação anual (YoY) Variação anual (YoY) Variação anual (YoY)

Comparação com 2019 Comparação com 2019 Comparação com 2019

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Desempenho anual Desempenho anual Desempenho anual
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Covid-19 e o 

impacto global
Covid-19  | Cenário econômico internacional  | Mercado aéreo internacional  | Impacto 

na hotelaria global  | Hotelaria chinesa  | Expectativas de recuperação
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Covid-19

Pandemia que se espalhou rapidamente por

todo o mundo, com mais de 5,4 milhões de

casos e 345 mil vítimas fatais. Países que

tardaram em tomar medidas de isolamento

social viram seus casos crescerem

exponencialmente. Evolução da doença no Brasil

precisa ser contida para a economia e o setor

hoteleiro começarem a reagir, movimento que

deve se intensificar apenas a partir de agosto.
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COVID-19

MUNDO

Fonte: Johns Hopkins University (dados até 24 de maio de 2020)

‘

O primeiro caso de Covid-19

foi detectado na China, em

dezembro de 2019. Desde

então, a doença se espalhou

por diversas partes do mundo

e recebeu a classificação de

pandemia pela Organização

Mundial da Saúde (OMS) em

11 de março de 2020.

Até agora, a Antártica é o

único território onde ainda

não foram detectados casos

da doença. Até 22 de maio, o

epicentro da doença eram os

Estados Unidos, país com 1,6

milhão de casos confirmados.

No entanto, neste mesmo dia

a OMS declarou que o novo

epicentro é a América do Sul,

com destaque ao Brasil.

+5,4 milhões de casos e +345 mil mortes no mundo.

Aceleração recente da doença na América do Sul

NÚMERO DE CASOS E DE ÓBITOS DA COVID-19 NO MUNDO

América do Norte

+1,7 milhão casos

+104,1 mil mortes

América Latina

+741,4 mil casos

+40,1 mil mortes

África

+96,7 mil casos

+2,6 mil mortes

Oceania

+8,7 mil casos

+0,1 mil mortes

Ásia

+454,3 mil casos

+14,2 mil mortes

Europa

+1,9 milhão casos

+174,4 mil mortes

Oriente Médio

+360,7 mil casos

+9,15 mil mortes
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‘

Enquanto o contágio tem sido contido internacionalmente, 

no Brasil a curva de transmissão ainda é ascendente

A China, primeiro país acometido pela

pandemia, viu a evolução do número de

casos apresentar os primeiros sinais de

controle após três meses do início do surto.

Na sequência, a pandemia expandiu pelo

mundo e pôde-se notar que a evolução do

número de casos em cada país é altamente

influenciada pela velocidade das ações

tomadas pelos governos para conter a

disseminação da doença.

Dentre os países mais afetados, estão

grandes destinos turísticos, como a Itália, a

Espanha e os Estados Unidos. Com o

achatamento da curva de contágio, tais

nações já planejam a reabertura de seus

mercados.

Já no Brasil, continuamos em ritmo

ascendente de contaminação. A curva

ainda exponencial de contágio deve

retardar a reabertura da economia por um

horizonte maior que a dos demais países

mencionados no gráfico.

AVANÇO DIÁRIO DO NÚMERO DE CASOS DA COVID-19

(EM ESCALA LOGARÍTMICA) A PARTIR DO 100º CASO

Fonte: OMS, Ministério da Saúde do Brasil e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)

COVID-19

MUNDO

82.965

363.618

1.686.346
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282.852 

100

1.000

10.000
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1.000.000

10.000.000

1 18 35 52 69 86 103 120

Nº de dias a partir do 100º caso

China Brasil EUA Itália Espanha
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‘

Os primeiros casos do novo

coronavírus datam de dezembro de

2019, na região de Wuhan, na

China. O desconhecimento sobre a

origem do surto motivou o país a

adotar o lockdown na região a

partir de 23 de janeiro.

Aproximadamente 3 meses e meio

depois dos primeiros casos e 11

semanas após o início do lockdown,

em 8 de abril, o isolamento

obrigatório foi encerrado e as

atividades foram gradualmente

retomadas. As escolas voltaram a

funcionar no dia 6 de maio, porém

apenas para os alunos que estão no

ano de formatura. Em 9 de maio,

um mês após o fim do lockdown, foi

aprovada a reabertura de

academias, bibliotecas, museus,

shopping centers e restaurantes. No

entanto, alguns locais, como

cinemas, ainda permanecem

fechados.

COVID-19

CHINA

AVANÇO DIÁRIO ACUMULADO DA COVID-19 NA CHINA*

*Os dados diários estão disponíveis a partir de 22 de janeiro. Para os dias sem informação, foi considerado o dado mais recente disponível.

Fonte: OMS e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)
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‘

Nos EUA, o primeiro caso foi

confirmado em 21 de janeiro, em

Washington. O país apresentou

resistência em adotar medidas severas

de combate ao avanço da doença. O

isolamento social só foi aplicado após

a declaração de pandemia pela OMS

e, inicialmente, em apenas 3 estados:

NY, California e Illnois. O lockdown de

todo o país foi adotado uma semana

depois.

Testes em massa e medidas mais

severas de isolamento social foram

fundamentais para a desaceleração no

contágio e o início de controle da

doença. Com exceção do estado de

Nova York, onde estão concentrados

25% do casos de Covid-19 no país e o

isolamento rígido foi estendido até 7

de junho, nos demais estados o

governo federal estimula uma

reabertura gradual do país desde o

início de maio.

AVANÇO DIÁRIO ACUMULADO DA COVID-19 NOS ESTADOS UNIDOS

Fonte: OMS e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)

COVID-19

EUA

+1,6 milhão de casos e +99 mil mortes. Pico de contágio foi atingido 
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‘

O primeiro registro da doença no Brasil

ocorreu no final de fevereiro, na cidade

de São Paulo, importado por uma

pessoa que havia viajado para a Itália.

Por conta do histórico dos outros países,

a partir de 24 de março os estados de

São Paulo e do Rio de Janeiro e,

posteriormente, diversos outros

governos estaduais, começaram a aplicar

medidas de isolamento social visando

achatar a curva de contágio.

Inicialmente esta medida funcionou,

principalmente no estado de São Paulo.

No entanto, com o passar dos dias o

índice de isolamento social foi

diminuindo e hoje está abaixo de 50%

em muitos locais, o que acelerou

novamente a curva de contágio.

Sem a disseminação controlada, o risco

de saturação do sistema público de

saúde aumenta e a reabertura da

economia é postergada.

AVANÇO DIÁRIO ACUMULADO DA COVID-19 NO BRASIL

Fonte: OMS e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)

COVID-19

BRASIL

+363 mil casos e +22,7 mil mortes. Sem adoção de lockdown rígido 

e com subnotificação de casos, a doença ainda não foi controlada
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‘

Número diário de mortes no Brasil ultrapassou países como a China,

a Itália e a Espanha, porém dados recentes indicam queda nos óbitos

Ao se comparar a

evolução do número de

mortes causadas pela

Covid-19 no Brasil com

outros países, nota-se

que, no estágio inicial da

doença, as ações de

contenção foram mais

eficazes do que na Itália,

na Espanha e nos Estados

Unidos, alguns dos países

mais afetados.

No entanto, próximo aos

dois meses do primeiro

registro de morte no

Brasil, o número diário de

óbitos cresceu, chegando

a picos de quase 1.200

casos. Apesar do

aumento histórico da

curva de mortalidade,

dados recentes apontam

para possível início de

queda do indicador no

país.

BRASIL X MUNDO: NÚMERO DIÁRIO DE ÓBITOS DE COVID-19 DESDE A 1ª MORTE*

*Em 17 de abril, a China informou mais 1.290 mortes que não haviam sido contabilizadas inicialmente. Como não se sabe a distr ibuição dessas mortes ao longo dos 

dias, elas não foram imputadas no gráfico pois gerariam distorções.

Fonte: OMS, Ministério da Saúde do Brasil e Worldometers (dados até 24 de maio de 2020)
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‘

O número médio de contágios por pessoa infectada no Brasil está 

próximo a 1,3. A disseminação é controlada com o índice abaixo de 1,0

O Rt, ou número de reprodução eficaz, é o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada em um determinado ponto no tempo,

levando em consideração mudanças no comportamento da população (quarentena, uso de máscaras, home office, etc). Um Rt entre 3 e 4, como

vimos até a segunda quinzena de março, significa que toda a população será infectada, enquanto um Rt de 1,5 significa contaminação de 60% da

população. Somente se o Rt for menor do que 1, a epidemia irá diminuir de tamanho até ser eliminada.

COVID-19

BRASIL

EVOLUÇÃO DIÁRIA DO NÚMERO MÉDIO DE CONTÁGIO

POR CADA PESSOA INFECTADA NO BRASIL (RT)

Fonte: Loft Science (dados até 25 de maio de 2020)
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Pico da doença no Brasil deve ser atingido no final de julho, quando 

a reabertura econômica será intensificada, se a doença for controlada

COVID-19

BRASIL

PROJEÇÕES DO AVANÇO DA COVID-19 NO BRASIL¹

‘

Segundo a UCLA (University of California), que está entre as melhores universidades públicas dos Estados Unidos, ainda veremos um número

crescente de doentes no Brasil até 28 de julho, data em que atingiremos, no cenário moderado, o pico de 1,4 milhão de casos ativos (do total de

2,6 milhões de casos confirmados até o momento). Com base no que foi visto em outros países que já estão mais à frente na evolução da doença,

as medidas de flexibilização do isolamento social começam a ser intensificadas algumas semanas após o início da queda de novos casos. Logo, se

as projeções se concretizarem, isso aconteceria em meados de agosto, quando a ocupação dos hotéis teria mais força para voltar a crescer.

Nº de casos confirmados (milhões) Nº de casos ativos (milhões)² Nº de óbitos (milhares)

2,7

0,6

1,4

0

1

2

3

25/mai 15/jun 06/jul 27/jul 17/ago

328 

105 

190 

 -

 100

 200

 300

 400

24/mai 23/jun 23/jul 22/ago

5,1

1,6

3,1

0

2

4

6

24/mai 10/jun 27/jun 14/jul 31/jul 17/ago

¹Projeções até 31 de agosto de 2020.

²Os casos ativos descartam pacientes curados e mortos.

Fonte: UCLA (25/05/2020)
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Cenário econômico 

internacional
Apesar dos estímulos fiscais e monetários ao redor do mundo já

somarem US$ 14 trilhões, projeções revisadas do PIB consideram

uma recessão global em 2020. Para 2021, apesar da retomada de

crescimento, a economia dos principais mercados internacionais

deve fechar o ano abaixo da referência de 2019, com exceção da

China. O período de recuperação tende a se estender por 2022, o

que por sua vez também prolongará a recuperação do setor

hoteleiro no exterior e no Brasil.
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‘

A evolução da Covid-19 e da economia

tem relações inversamente proporcionais.

Em curto prazo, sem o controle da

disseminação da doença, medidas de

isolamento social para conter os riscos a

saúde estrangulam a dinâmica econômica

natural.

Assim como na economia geral, no setor

hoteleiro não é diferente. Para que

vejamos um processo claro de

recuperação de desempenho no setor é

importante que o contágio ao vírus seja

bloqueado. E em médio prazo, o

descobrimento de uma vacina ou de

tratamentos eficazes são imprescindíveis

para o setor voltar a performar em

patamares próximos ao do período pré-

pandemia.

Nas páginas seguintes, será feito um

breve panorama dos desdobramentos

econômicos esperados em curto e médio

prazos em razão da crise mundial

sanitária.

A retomada de crescimento econômico global depende 

diretamente do controle da Covid-19 no mundo

CENÁRIO ECONÔMICO

RELAÇÃO PIB X COVID

Fonte: McKinsey & Company (abril/2020)

RELAÇÃO ENTRE O AVANÇO DA PANDEMIA E O IMPACTO ECONÔMICO
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CENÁRIO ECONÔMICO

PIB 2020 E 2021

‘

Para 2021, com exceção da China, demais regiões crescerão 

abaixo do necessário para recuperar a recessão em 2020

A pandemia está acarretando em

altos e crescentes custos humanos

em todo o mundo, e as medidas de

contenção necessárias estão

impactando severamente a atividade

econômica. Como resultado, a

economia global deverá contrair 3%

em 2020, queda muito mais

acentuada do que durante a crise

financeira de 2008-09 (em 2019, a

evolução do PIB mundial ficou em

-1,7%).

Em um cenário base, que pressupõe

que a pandemia seja controlada no

2º semestre de 2020 e as medidas de

contenção possam ser gradualmente

afrouxadas, a economia global

deverá crescer 5,8% em 2021, valor

puxado pela China. Nas demais

regiões do mundo, o crescimento

mais modesto estenderá o período

de recuperação econômica a

patamares pré-crise para um

horizonte além de 2021.Fonte: Fundo Monetário Internacional (janeiro e abril de 2020)

PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DO PIB PARA 2020

PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DO PIB PARA 2021
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‘

Os estímulos fiscais adotados mundialmente

para combater os impactos econômicos do

coronavírus já superam as medidas

implantadas após a crise financeira de 2008.

Do total de US$ 8 trilhões, as economias que

compõem o G-20 são responsáveis por 88%

do total (ou US$ 7 trilhões). Este socorro

emergencial inclui, principalmente, a elevação

de gastos e a renúncia de receitas (US$ 3,3

trilhões), garantias (US$ 2,7 trilhões) e injeções

de capital e empréstimos do setor público (US$

1,8 trilhão).

Além das medidas fiscais, medidas monetárias

na ordem de aproximadamente US$ 6 trilhões

também foram tomadas. Dentre as principais

estão o corte de juros, liquidez adicional ao

sistema financeiro, linhas de swap cambial e

compra de ativos mais arriscados, como títulos

corporativos.

As medidas tomadas são expressivas e

objetivam ajudar na solvência da atividade

econômica em curto prazo e na retomada de

crescimento nos próximos anos.

Até agora, os países tomaram medidas fiscais no montante

de US$ 8 tri para conter a pandemia e seus danos à economia
CENÁRIO ECONÔMICO

ESTÍMULOS FISCAIS

*Valores em dólar com base na cotação de 18/05/2020.

Fonte: Fundo Monetário Internacional (18/05/2020)

INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS EM MEDIDAS FISCAIS*

União Europeia Estados Unidos

China

4,3% do PIB
≅ € 577 bilhões (US$ 629 bilhões)

12% do PIB
≅ US$ 2,3 trilhões

2,5% do PIB
≅ RMB 2,6 trilhões (US$ 364 bilhões)

Brasil

8,0% do PIB
≅ R$ 584 bilhões (US$ 102 bilhões)
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‘

Nos últimos meses, as bolsas de valores ao

redor do mundo estão bastante voláteis,

principalmente por dois grandes fatores: a

Covid-19 e a guerra de preços do petróleo

entre Arábia Saudita e Rússia, que abalaram a

confiança dos investidores. A bolsa de Nova

York e a média das 50 maiores ações da

Europa, por exemplo, chegaram a atingir

valores inferiores aos registrados em 2016.

Apesar da guerra do preço do petróleo ter

sido amenizada e a disseminação do

coronavírus estar controlada em importantes

mercados mundiais, como China e diversos

países da Europa, ainda há muita incerteza.

A Covid-19 continua a avançar na América

Latina, e não se sabe quanto tempo levará

para a doença ser contida. À medida que as

incertezas diminuírem, é natural que a

confiança dos empresários e,

consequentemente, o volume de negócios

pelo mundo volte a crescer. Além da economia

real, confiança em alta também é um driver
importante de viagens e de demanda

hoteleira.

Volatilidade ainda é alta e uma retomada expressiva da 

confiança dos investidores depende do controle da pandemia
CENÁRIO ECONÔMICO

BOLSA DE VALORES

¹Para os dias em que o dado não estava disponível, considerou-se o mesmo valor do dia anterior.

²Valor dividido por 10 para facilitar visualização na escala.

³Entre 21 de fevereiro e pico inferior do ano.

Fonte: Investing.com (dados até 22 de maio de 2020)

EVOLUÇÃO DA BOLSA DE VALORES NO BRASIL, EUROPA, ESTADOS UNIDOS E CHINA¹

Queda de até 44% 

com o agravamento 

da Covid-19³



Mercado aéreo 
internacional

Em março, a demanda global por voos caiu 53%. Em

abril, a oferta foi inferior a 80% do planejado no início

do ano. A perda de receita estimada pelas companhias

aéreas em todo o mundo em 2020 deve ser de

US$ 314 bilhões (-55% em relação a 2019). A

recuperação esperada para os voos internacionais será

gradual e deve se estender para além de 2022-23,

assim como a recuperação de hotéis mais sofisticados,

com maior dependência do público internacional.
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‘

Em março, a oferta global de voos caiu 36% e, a demanda,

53%. Movimento global e intensificado nos meses seguintes

A queda na demanda e na oferta por voos em

âmbito global se iniciou em fevereiro, mês em que a

demanda caiu 14,1% e, a oferta, 8,7%, valores

impulsionados principalmente pela região Ásia-

Pacífico. Esse foi o declínio mais acentuado no

tráfego de passageiros desde o atentado de 11 de

setembro de 2001. Atualmente, essa tendência já se

expandiu para todo o mundo.

No acumulado do mês de março, a oferta global

caiu 36% e a demanda 53%. As regiões mais

impactadas até então foram Ásia-Pacífico e Europa.

A América Latina foi uma das que menos sofreu,

pois a doença demorou mais a atingir o território.

Se destrincharmos estes dados entre demanda

internacional e doméstica, a internacional caiu de

43% (África) a 66% (Ásia-Pacífico), dependendo da

região. Em relação à demanda doméstica, dentre os

países analisados o que menos sofreu foi a Índia

(-12%), e o que mais sofreu foi a China (-66%).

Para abril, apesar dos dados do mês fechado ainda

não estarem disponíveis, a oferta de assentos deve

ficar abaixo de 80% do planejado no início do ano

para o mês.

MERCADO AÉREO

OFERTA E DEMANDA

ÁfricaAmérica Latina Ásia - Pacifico

Oriente MédioEuropaAmérica do Norte

Demanda (RPK)

-34%

-45%

-44%

-60%

-40%

-52%

-27%

-39%

-34%

-46%

-23%

-50%

Oferta (ASK)

¹Passageiros-Quilômetros Pagos.

²Assentos-Quilômetros Oferecidos.

Fonte: IATA (29/04/2020)

VARIAÇÃO DE DEMANDA E OFERTA AÉREA

(EM BILHÕES DE RPK¹ E ASK²) – MARÇO 2020 VS. MARÇO 2019
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‘

De acordo com estimativas da IATA,

a queda de demanda e de receita

do setor de aviação global em 2020,

na comparação com 2019, deve ser

na ordem de 48% e 55%

(equivalente a US$ 314 bilhões),

respectivamente.

Essas estimativas têm como

premissa um 2º trimestre crítico,

com retomada da demanda

doméstica no 3º trimestre e

recuperação de 50% da demanda

internacional no último trimestre do

ano.

Com a malha aérea restrita, o

volume de viagens domésticas e

principalmente internacionais tende

a ser muito menor em 2020. As

restrições de voo também se

estenderão pelos anos seguintes, o

que limitará o potencial de

recuperação do setor hoteleiro

principalmente em curto prazo.

No ano, espera-se queda global de 48% de demanda e de

US$ 314 bi em receita. Setor foi um dos mais afetados pela crise

Fonte: IATA Economics (14/04/2020)

IMPACTO DA COVID-19 NA AVIAÇÃO GLOBAL

(2020 VS. 2019)
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-89

-24

-6
-18
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-50%

-36%

-55%

-51% -51%

-49%
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-60%

-55%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%
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-50

0

Ásia-Pacífico

América do

Norte Europa Oriente Médio África América Latina Total

Receita de passageiros (US$ bilhões) Tráfego de passageiros (%)

MERCADO AÉREO

RECEITA
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‘

Em pesquisa realizada pela IATA em abril, a

maioria (47%) dos respondentes pretende

voltar a viajar depois de até 2 meses do

fim das restrições. Se somarmos todos que

disseram que viajarão em um horizonte de

aproximadamente 6 meses, esse total é de

89%.

Em comparação com a mesma pesquisa

feita em fevereiro, as respostas pouco

oscilaram. No entanto, com o agravamento

da pandemia, é possível que dados mais

recentes indiquem uma maior propensão a

postergação de viagens, ao menos em

curto prazo.

Se a pandemia for contida nos próximos

meses, o resultado da pesquisa se alinha

com a visão da IATA de que a recuperação

do setor se iniciará de maneira mais

acentuada no 3º trimestre. No entanto,

vale ressaltar que além das preocupações

com a saúde, a velocidade com que os

consumidores voltarão a viajar dependerá

também do impacto financeiro da crise na

renda dos viajantes.

Com o agravamento da crise, o volume de viagens em curto 

prazo pós fim das restrições de viagens deve cair drasticamente

MERCADO AÉREO

PERSPECTIVAS

*Média do resultado de respondentes de 11 países: Austrália, Canadá, Chile, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, 

Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. 

Fonte: IATA (24/04/2020)

EM QUANTO TEMPO AS PESSOAS PRETENDEM VOLTAR

A VIAJAR DEPOIS DO FIM DAS RESTRIÇÕES DE VIAGEM*

22%

45%

23%

7%

3%

14%

47%

28%

8%

4%

Assim que for

liberado

Depois de um ou dois

meses

Depois de

aproximadamente 6

meses

Depois de

aproximadamente 1

ano

Não viajará em um

futuro próximo

Fevereiro Abril
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‘

Conforme as projeções da IATA em

parceria com a Tourism Economics,

a retomada da demanda por

viagens aéreas aos níveis de 2019

não deve ocorrer antes de 2023.

A confiança do consumidor nas

viagens aéreas ainda é essencial e

deve levar algum tempo para ser

restaurada, mesmo após os países

iniciarem o processo de reabertura

de fronteiras e relaxamento das

restrições de viagens.

Logo, prevê-se que a demanda

doméstica caia cerca de 40% este

ano, enquanto a internacional

provavelmente cairá cerca de 60%.

Outra consequência apontada pela

IATA é a queda da duração média

das viagens, que em 2020 deve ficar

8,5% abaixo do ano anterior.

Retomada da demanda total por viagens aéreas aos

níveis de 2019 não deve ocorrer antes de 2023

MERCADO AÉREO

PERSPECTIVAS

*Passageiros-Quilômetros Pagos.

Fonte: IATA e Tourism Economics (13/05/2020)

DEMANDA GLOBAL POR VOOS – DOMÉSTICA E INTERNACIONAL

(EM RPK*, INDEXADO POR 2019)

40%

70%

100%

130%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nacional Internacional

Recuperação demanda nacional

Início no segundo semestre de 2021

Recuperação demanda internacional

Início no primeiro semestre de 2023



Impacto
na hotelaria 

global

Em poucas semanas, mercados atingidos pela pandemia

viram sua ocupação cair aproximadamente 90%,

chegando a valores de um dígito. Milhares de hotéis

foram fechados temporariamente. Entre os mercados

internacionais, a China foi o primeiro a sofrer e também o

primeiro a iniciar o processo de recuperação.
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‘

O impacto da Covid-19 na hotelaria foi

imenso. A China, por ser o primeiro país

atingido pela pandemia, foi a primeira a

sofrer. Posteriormente, conforme a doença

foi se espalhando, a ocupação caiu

bruscamente em todo o mundo.

A Europa viu a sua ocupação cair a partir do

final de fevereiro, chegando próxima a 10%

aproximadamente 1 mês depois. Nos

Estados Unidos, a situação foi um pouco

diferente. Como o lockdown não foi

adotado em todo o país e o isolamento

social foi menos severo na maioria dos

estados, a ocupação também caiu, porém

não chegou a valores abaixo de 20% como

nos demais mercados analisados.

Mercados globais saíram de patamares de ocupação

pré-pandemia próximo a 65% para valores de até um dígito

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS NA CHINA, NOS EUA E NA EUROPA

HOTELARIA GLOBAL

OCUPAÇÃO

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

A Europa e a China foram mais impactadas
do que os Estados Unidos, onde a ocupação
não chegou a patamar inferior a 20%
(Patricia Boo, STR).
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Hotelaria 
chinesa

Em 15 dias, a ocupação média dos hotéis

chineses saiu de aproximadamente 70%

para valores de um dígito. Desde os

últimos dias de fevereiro sua ocupação

está em ascensão e atualmente está

próxima a 45%. Retomada mais acelerada

nos hotéis econômicos e midscale, que já

chegaram a 50% de ocupação. Analisar as

tendências de evolução no gigante

asiático ajuda os demais países que estão

em um estágio anterior da pandemia a

antever os possíveis ritmos de

recuperação.
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‘

A China viu sua

ocupação cair de forma

drástica na 2ª quinzena

de janeiro, para apenas

8% durante os primeiros

20 primeiros dias de

fevereiro. Nos últimos

dias do mês, com a

doença já controlada, foi

iniciada uma tímida

trajetória de recupera-

ção, que se intensificou

em abril e maio. Em 3

meses, a ocupação

passou de 8% para 45%.

A evolução da doença precisou se estabilizar para que a 

ocupação voltasse a crescer. Ocupação atual próxima a 45%

CHINA

OCUPAÇÃO

EVOLUÇÃO DE OCUPAÇÃO

+ 37 p.p. em ocupação em 3 meses

(aceleração de crescimento após o controle no número de casos da Covid-19)

23/jan

Lockdown

19/fev

Controle da 

disseminação

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc., OMS e Worldometers
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Reabertura gradual
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Picos de demanda
durante finais de semana
e feriado, claro reflexo da
demanda por viagens de
curta duração após meses
de confinamento (Patricia
Boo, STR).
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‘

Olhando para a evolução de ocupação

dos hotéis chineses por segmento, nota-

se que, apesar de todos estarem em

trajetória de recuperação, a curva é mais

acentuada para os hotéis midscale e

econômicos, que saíram de uma

ocupação de aproximadamente 24% no

início de março e chegaram a 56% dois

meses depois.

Os hotéis do segmento luxury são os que

mais sofrem para ganhar ocupação. Eles

saíram de uma ocupação próxima a 7%

e, dois meses depois, atingiram 36%, um

crescimento 3 p.p. abaixo dos hotéis

econômicos e midscale.

A ocupação dos hotéis econômicos e midscale
tem apresentado recuperação mais rápida

CHINA

OCUPAÇÃO POR SEGMENTO

EVOLUÇÃO DE OCUPAÇÃO POR CATEGORIA

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

Luxury Upper-upscale Upscale Upper-midscale Midscale e econômico

80%

60%

40%

20%

0%
1/jan 1/fev 1/mar 1/abr 1/maiA recuperação está sendo liderada pela

classe econômica e nos destinos de lazer
acessíveis de carro, próximos aos grandes
centros urbanos (Patricia Boo, STR).

56%

36%

24%

7%
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CRESCIMENTO MÉDIO DE OCUPAÇÃO (EM P.P.) POR SEMANA A PARTIR DO PICO DA CRISE

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

‘

No gráfico ao lado, fica claro o ritmo de

recuperação mais rápido dos hotéis

econômicos/midscale, ao menos nas

primeiras semanas que procederam o

pico da crise. O crescimento médio

semanal destes empreendimentos foi

de 4,3 p.p. até a sexta semana após o

vale de ocupação durante a pandemia,

enquanto hotéis sofisticados cresceram

apenas 0,7 p.p. por semana. A partir da

sétima até a décima segunda semana,

os ritmos de recuperação passaram a

ser mais similares. Importante ressaltar

que os hotéis mais sofisticados partiram

de uma base mais modesta, como

indicado na página anterior.

A China, por ser o país que está mais a
frente na cronologia da pandemia, acaba
sendo a principal referência quando se
fala em velocidade de recuperação da
hotelaria (Patricia Boo, STR).

PREMISSAS

CRESCIMENTO MÉDIO

4,3%

3,3%

0,7%

4,0%

Semana 1 a 6 Semana 7 a 12

Econômico e midscale Luxury

Crescimento mais forte da hotelaria econômica e midscale
é evidenciado principalmente em curto prazo
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‘

O gráfico ilustra o que já era

esperado: todos os segmentos

apresentaram queda de diária média

durante o período de crise, entre

20% e 30%, aproximadamente.

Em razão da ociosidade nos hotéis,

os “gatilhos de tarifa” para períodos

de maior ocupação deixaram de ser

aplicados. A retomada de diária a

valores pré-crise dependerá da

velocidade de recuperação integral

da taxa de ocupação.

Impacto na diária média foi entre 20% e 30%. Ociosidade e perfil 

de demanda mais sensível a preço pressionam as tarifas na China

CHINA

DIÁRIA

VARIAÇÃO DA DIÁRIA MÉDIA PARA OS DIFERENTES SEGMENTOS

(2020 VS. 2019)

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc. (dados de 1 de fevereiro a 1 de maio)
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As quedas tarifárias são um reflexo
da falta de demanda corporativa e
de eventos, da não realização do
Ano Novo Chinês e da prática de
tarifa fixa para pessoas em
quarentena e profissionais de saúde
(Patricia Boo, STR).
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‘

Para muitos hotéis, manter as

operações com a ocupação

abaixo de dois dígitos não faz

sentido. Por isso, em fevereiro,

mais de 50% das propriedades

hoteleiras chinesas fecharam

temporariamente.

Com a rápida ação do governo e

o controle da disseminação dos

casos, aproximadamente dois

meses depois, em abril, mais de

90% da oferta já estava em

operação novamente.

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc. (2020)

PERCENTUAL DE HOTÉIS ABERTOS

No pico da crise, mais de 50% dos hotéis fecharam

temporariamente. Reabertura quase total (90%) se deu em até 2 meses
CHINA

OFERTA

AbrilFevereiro

Por falta de demanda, a
alternativa para minimizar os
prejuízos operacionais dos
hotéis foi o fechamento
temporário das propriedades
por aproximadamente 2 meses
(Patricia Boo, STR).

50%50%

Abertos Fechados

90%

10%

Abertos Fechados



Expectativas
de recuperação

Consumo de hotéis deve levar anos para voltar ao

normal. E o ritmo de recuperação será distinto

conforme a origem do hóspede, a tipologia do

empreendimento e a motivação da viagem. Espera-

se uma recuperação mais rápida para a demanda

doméstica, de alojamentos econômicos e midscale.

Destinos de lazer próximos a grandes centros

urbanos também tendem a recuperar a ocupação

em velocidade superior àqueles que requeiram

acesso majoritário por via aérea.
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‘

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA A ANÁLISE DE EXPECTATIVAS DE RETOMADA

Além da China, algumas pesquisas de intenção de consumo turístico 

pós-pandemia sinalizam uma recuperação lenta e gradual dos hotéis

RECUPERAÇÃO

INTRODUÇÃO

O momento atual ainda é de muitas

incertezas. A maioria dos mercados

hoteleiros está apenas no início da

recuperação e o número de casos da

Covid-19 na América Latina continua a

crescer.

O que se tem de referências mais

concretas atualmente são, em primeiro

lugar, as pesquisas com consumidores

sobre a intenção de voltar a viajar, que

no entanto tem algum viés do

momento em que foram realizadas, já

que se a situação muda, as pessoas

tendem a mudar de opinião.

Tem-se também a referência da China,

por já estar em um estágio mais

avançado, com o país reabrindo e

inclusive escolas voltando a funcionar.

Por fim, crises anteriores, como a

financeira global, também servem, com

ressalvas, de balizadores sobre o

tempo de recuperação que teremos

pela frente.

Propensão a viajar 

internacionalmente
Tempo para retomada de 

gastos com viagens

“Lições” da 

China

Crises

anteriores
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‘

Segundo o estudo do BCG, que

apesar de focado no mercado

internacional também traz insights
sobre os principais destinos do

mundo, 2021 concentra o período

mais provável de início de

realização de viagens.

Apenas 8% dos respondentes

acredita voltar aos padrões normais

de consumo de hotel em poucas

semanas e 35% em alguns meses. O

restante (57%) diz que deverá voltar

a consumir em 1 ano ou mais.

A pesquisa indica que a intenção de

consumo turístico deve mudar

significativamente apenas com o

controle definitivo da doença e da

descoberta de uma vacina. Logo,

ainda que nos próximos meses o

cenário melhore um pouco, a

recuperação da demanda turística

se estenderá por 2021 em diante.

Segundo pesquisa do BCG, intenção de gastos com 

viagem e turismo deve voltar ao normal em mais de 1 ano

*Com base em respondentes do Reino Unido. No entanto, estudo destaca que tendência é consistente também entre Itália, Estados Unidos e 

França. Canadá e Alemanha, os outros dois países englobados no estudo, esperam uma retomada mais lenta na categoria “Voos”.

Fonte: Boston Consulting Group (22/04/2020)

TEMPO EM QUE CONSUMIDORES ACREDITAM QUE LEVARÁ PARA

RETORNAREM AO NÍVEL NORMAL DE GASTOS PARA CADA CATEGORIA*
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43%

45%

12%

55

RECUPERAÇÃO

VIAGENS INTERNACIONAIS

Tendência de diminuição das viagens internacionais 

em curto prazo por conta da Covid-19

PROPENSÃO A VIAJAR INTERNACIONALMENTE PARA

LAZER NOS PRÓXIMOS 12 MESES VS. 12 MESES ANTERIORES

Pré-pandemia

Pós-pandemia

Canadá

Pré-pandemia

Pós-pandemia

Estados Unidos

Pré-pandemia

Pós-pandemia

Reino Unido

Pré-pandemia

Pós-pandemia

Austrália

‘

Os respondentes da pesquisa

que disseram que sua propensão

a viajar internacionalmente pelos

próximos 12 meses é menor do

que era há 12 meses atrás

aumentou de maneira bastante

expressiva. Essa tendência deve

favorecer destinos turísticos

nacionais ao redor do mundo.

Apesar de o Brasil não ser

contemplado na pesquisa, suas

conclusões, em ordem de

grandeza, parecem comuns aos

principais países do mundo.

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc. (21/04/2020)

A principal conclusão da
pesquisa é a menor proporção a
viagens internacionais, ao menos
em curto prazo (Patricia Boo,
STR).
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‘

A China, por já estar mais à frente no

controle da doença, é hoje a principal

referência que se tem em termos de

velocidade de recuperação e

comportamento do mercado pós-

reabertura do país.

Do que já se viu até agora, pode-se

tirar algumas lições do mercado

chinês: a reabertura dos hotéis

ocorreu em 2 meses; após o fim do

lockdown, houve picos de ocupação

aos finais de semana em destinos de

lazer, como Sanya; a recuperação mais

acentuada de ocupação se deu

poucos dias após o controle da

disseminação da doença e

impulsionada principalmente pelas

viagens domésticas regionais; como

tipicamente a demanda doméstica é

mais sensível a preço do que a

internacional, os hotéis econômicos

foram os que viram sua curva de

ocupação crescer mais rapidamente; e

a queda de diária média foi inevitável.

Com base na China, o reaquecimento deve ocorrer

primeiro pela demanda doméstica e nos hotéis econômicos

LIÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA CHINA

Recuperação mais acentuada da 

ocupação aproximadamente 10 dias

após controle da disseminação 

Reabertura

dos hotéis

Velocidade de 

recuperação

Demanda doméstica e 

reuniões corporativas em 

áreas industriais

Impulsionadores

de demanda

Diária

média

Queda de 20% a 30%, 

aproximadamente,

dependendo do segmento

Maioria reabriu

em 2 meses

Destinos

de lazer

Pico de ocupação aos

finais de semana após

fim do lockdown

Hotéis

econômicos e midscale

Aumento de demanda ocorreu 

primeiro e de forma mais rápida 

nestes segmentos

RECUPERAÇÃO

O EXEMPLO DA CHINA
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CRISE FINANCEIRA GLOBAL DE 2008

Durante a crise financeira global de 2008, recuperação

total a períodos pré-crise levou no mínimo 4,5 anos

Ainda que a crise financeira global de

2008-09 não tenha tomado as mesmas

proporções que a atual, é importante ao

menos entender o que aconteceu com o

desempenho hoteleiro neste caso.

Tanto na Europa quanto nos Estados

Unidos, a ocupação, calculada pela média

móvel dos últimos 12 meses, caiu por

aproximadamente um ano e meio,

totalizando uma queda de 8,9% e 10,8%,

respectivamente. A diária média nos

Estados Unidos, calculada em relação ao

mesmo mês do ano anterior, também

apresentou queda por quase 1,5 ano. A

recuperação de RevPAR ainda levou de 6

a 12 meses a mais do que a ocupação

para atingir valores pré-crise.

RECUPERAÇÃO

OUTRAS CRISES

Europa

1,5 ano
RevPAR em queda

(média móvel 12 meses)

Recuperação de RevPAR 

(média móvel 12 meses)

Pico de queda de RevPAR 

(média móvel 12 meses)

Estados Unidos

1,5 ano

+ 4,5 anos

(depois do início

da recuperação)

+ 3 anos

(depois do início

da recuperação)

19,1% 18,9%

Fonte: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

Em crises anteriores, foram necessários
entre 15 e 18 meses para a demanda
voltar a crescer, e o dobro de tempo para
a diária média (Patricia Boo, STR).
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Cenário 
econômico 

nacional
Recessão prevista para 2020, com início de

recuperação econômica a partir de 2021, ainda não

suficiente para voltar ao patamar de 2019. Queda

forte atual do PIB e os consecutivos aumentos nas

taxas de desemprego e de endividamento da

população diminuirão sensivelmente a propensão de

consumo turístico em curto prazo.
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‘

As perspectivas do PIB

nacional para 2020 ainda

são incertas. Dentre os

principais analistas de

economia no mercado,

projeta-se uma retração

de 4,0% a 8,5% este ano.

A real magnitude da

queda dependerá da

contenção da Covid-19 e

do momento de

reabertura dos negócios.

Em comum, todos

analistas indicam que a

recuperação se dará já a

partir do início de 2021.

Porém, a volta a

patamares pré-pandemia

deve ser possível apenas

em 2022. Logo, no

melhor dos cenários, seria

esse o horizonte de

recuperação para a

demanda hoteleira.

CRESCIMENTO REAL DO PIB (POR TRIMESTRE)

CENÁRIO ECONÔMICO

PIB

Recessão em 2020 e retomada de crescimento em 2021, 

porém insuficiente para recuperar a economia pré-pandemia

Fonte: Itaú BBA (fevereiro e maio de 2020)
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‘

O fechamento do comércio, somado

à suspensão dos contratos de

trabalho e redução de jornada e de

salário proporcional, que já afetou

mais de 7,2 milhões de brasileiros,

implicam em uma desaceleração no

consumo. Por isso, espera-se menor

inflação para os próximos trimestres

quando comparado com as

projeções do início do ano.

A taxa de juros, por sua vez, foi

revista para patamares mais baixos,

em relação às projeções pré-crise,

até o último trimestre de 2021.

Em médio e longo prazos, a

manutenção da inflação e dos juros

em patamares baixos pode estimular

um novo ciclo de investimento no

país, em um ambiente de negócios

mais favorável.

CRESCIMENTO REAL DA INFLAÇÃO - IPCA (POR TRIMESTRE)

CENÁRIO ECONÔMICO

INFLAÇÃO E JUROS

Em médio e longo prazos, inflação controlada e juros mais 

baixos tornarão o ambiente de negócios mais atrativo no país

Fonte: Itaú BBA (fevereiro e maio de 2020)

CRESCIMENTO REAL DA TAXA DE JUROS – SELIC (POR TRIMESTRE)
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Novo recorde histórico de famílias endividadas no país em

abril, já como um reflexo do impacto da Covid-19 na economia

CENÁRIO ECONÔMICO

ENDIVIDAMENTO

PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BRASILEIRAS ENDIVIDADAS

‘

Os dados de endividamento

das famílias brasileiras já

começaram a refletir parte

do impacto da Covid-19 na

economia. O percentual de

famílias endividadas alcançou

novo recorde histórico em

abril de 2020, atingindo

66,6% do total de famílias,

maior percentual em 10 anos.

Esse valor é 6,2% mais alto

do que abril de 2019. Em

maio, o índice ficou 0,1 p.p.

abaixo de abril.

Entre as faixas de renda

pesquisadas, as famílias com

renda de até 10 salários

mínimos são as que

apresentam maior percentual

de endividamento, de 67,4%.

Para famílias com renda

acima de 10 salários mínimos,

o percentual é de 61,3%.

52%

56%

60%

64%

68%
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Maio/2020

66,5%
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‘

No início do ano, projetava-se que a taxa de

desemprego nacional, que estava em

trajetória de queda desde 2016, fecharia 2020

em 11,4%. Para 2023, a estimativa era de 9%.

No entanto, com os efeitos causados pela

pandemia, hoje projeta-se que, até o final de

2020, o percentual de desempregados no

Brasil suba para 14,3%. Apenas entre março e

abril, foram perdidos 1,1 milhão de postos de

trabalho com carteira assinada e houve alta

de 31% nos pedidos de seguro-desemprego.

Apesar da alta no desemprego, o cenário

poderia ser pior caso o Governo Federal não

tivesse aprovado a linha de crédito para

micro e pequenas empresas, que deve

garantir a manutenção de 20 milhões de

empregos, e a MP nº 936/2020, que prevê a

suspensão temporária de contratos de

trabalho com ajuda compensatória e a

redução de jornada e de salário, com

garantia de emprego, por período igual ao

tempo da redução, no retorno ao trabalho.

CENÁRIO ECONÔMICO

DESEMPREGO

Além do endividamento alto, o aumento do

desemprego também diminuirá o consumo turístico brasileiro

TAXA DE DESEMPREGO NACIONAL

Fonte: Itaú BBA (fevereiro e maio de 2020)
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A recente e expressiva alta do

dólar em relação ao real (+35%

desde o início do ano) deve se

prolongar até 2021, diminuindo

o poder de compra dos

brasileiros no exterior.

Isso, somado ao fato de que

ao menos em curto prazo

haverá maior receio em relação

à realização de viagens

internacionais, deve intensificar

a procura por destinos de

férias nacionais.

Apesar do parcial redirecio-

namento das viagens de

brasileiros ao exterior por

destinos domésticos, a nova

demanda pode não ser

suficiente para compensar a

retração geral esperada para o

turismo no país, ao menos até

2021.

CENÁRIO ECONÔMICO

TAXA DE CÂMBIO

A alta do dólar e o receio de viagens internacionais devem 

induzir uma nova demanda por hotelaria de lazer no Brasil

Fonte: Itaú BBA (fevereiro e maio de 2020)
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TAXA DE CÂMBIO (POR TRIMESTRE)

‘



Mercado
aéreo

nacional

Assim como na hotelaria, a demanda por

viagens aéreas em diversos países caiu

aproximadamente 90% no pico da crise.

Analistas e executivos do setor esperam uma

recuperação gradual e possivelmente

completa apenas em 2024. Mercado aéreo

doméstico será o primeiro a se recuperar.



Recuperação da hotelaria urbana no Brasil 66

‘

A crise da Covid-19 começou a mostrar seus

impactos negativos na aviação brasileira a

partir de março e se intensificou em abril, mês

em que foram mantidos apenas 1.241 voos

domésticos semanais para 46 destinos

(capitais, Distrito Federal e outras 19 cidades).

No ano anterior, eram 14,8 mil frequência

semanais para 106 destinos.

Para maio, apesar de ainda não haver dados

oficiais, a oferta de voos divulgados pelas

companhias aéreas brasileiras indicam valores

no mínimo 90% abaixo do normal.

Em junho, a Latam passará de 5% para 9% da

sua capacidade pré-crise e em julho atingirá

18%. A Gol anunciou aumento de 47% em sua

malha aérea para junho quando comparado

com maio. E a Azul, que já retomou a

operação em 9 destinos em maio, voltará a

voar para 5 outros locais. No entanto, vale

ressaltar que estes calendários estão sujeitos à

alteração de acordo com a evolução da

pandemia no país e as medidas de restrições

de deslocamento adotadas pelos estados.
¹Medida em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos).

²Medida em RPK (Passageiros-Quilômetros Pagos).

Fonte: ANAC (maio/2020)

Demanda por voos no Brasil caiu 95% em abril, 

em comparação com o mesmo mês de 2019

MERCADO AÉREO

OFERTA E DEMANDA

OFERTA DE VOOS NO BRASIL¹ – 2020 VS. 2019

DEMANDA POR VOOS NO BRASIL² – 2020 VS. 2019

-24,6% -29,8% -27,7%

-91,4% -91,1% -91,2%

Março Abril

Doméstico Internacional Total

-32,8%
-42,2% -38,5%

-93,1% -96,2% -94,9%

Março Abril

Doméstico Internacional Total
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‘

A Medida Provisória (MP) nº 925/2020, de 18 de

março de 2020, foi desenvolvida

especificamente para a aviação civil brasileira.

As medidas de auxílio que constam na MP são

necessárias para garantir a continuidade das

operações das empresas do setor aéreo

brasileiro. A MP nº 936/2020, já citada

anteriormente (que prevê a suspensão

temporária de contratos de trabalho e a

redução de jornada e de salário), também tem

sido usada pelas companhias aéreas brasileiras

para contenção dos gastos.

As medidas tomadas pelo governo para auxílio

às companhias aéreas nacionais, somada à que

está atualmente em negociação (abertura de

uma linha de crédito no BNDES para que sejam

concedidos entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,5

bilhões para cada uma das três maiores

companhias aéreas do país – Gol, Latam e

Azul), visam permitir a recuperação do setor.

Grandes nomes da aviação civil brasileira não

acreditam em falência das três maiores

empresas do ramo no país.

Medidas governamentais de auxílio às companhias aéreas 

nacionais buscam permitir a recuperação do setor

Fonte: Congresso Nacional (2020)

MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 925, 2020)

Extensão do prazo

para pagamento

de reembolso

de passagem

para 12 meses

Ampliação do prazo 

para até 18 de 

dezembro para que

as concessionárias

dos aeroportos 

paguem as 

contribuições

devidas ao governo

Isenção de multas 

contratuais para 

consumidores que 

solicitarem alteração

de voos e aceitarem 

crédito na companhia

a serem utilizados

em até 12 meses

12 meses

para

reembolso

Pagamento das contribuições 

devidas estendido até 

dezembro

Isenção

de multas para 

alteração de voo

MERCADO AÉREO

MEDIDA PROVISÓRIA
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‘

Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em estudo divulgado em abril, a entidade acredita que o mercado aéreo iniciará sua

retomada de maneira mais intensa a partir do 2º semestre, encerrando o ano com um volume médio de negócios 14% abaixo do normal. A

estimativa de total recuperação divulgada era para o 2º semestre de 2021. No entanto, informações mais recentes indicam que o prazo de

recuperação pode ser mais longo que o inicialmente projetado.

De acordo com entrevistas recentes realizadas pela HotelInvest com especialistas do setor aéreo, a tônica observada reforça a crença de uma

retomada gradual a partir do 2º semestre, porém em uma intensidade mais lenta e impulsionada principalmente pelos voos domésticos. O período

de recuperação da demanda por voos nacionais deve se estender por 2022 ou 2023. E a expectativa de normalização da procura por viagens

internacionais pode chegar a 2024. Vale destacar que o momento atual ainda é de alta incerteza e depende dos desdobramentos da pandemia.

Curva de recuperação do setor aéreo tende a ser mais longa que 

o inicialmente previsto e deve se estender por 2023 e 2024

MERCADO AÉREO

PERSPECTIVAS

Fonte: FGV (abril/2020)

VOLUME MÉDIO DE PRODUÇÃO MENSAL DO TRANSPORTE AÉREO DAS CIAS BRASILEIRAS
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‘

Até a data de divulgação desta publicação, a

maioria das empresas aéreas internacionais

já atuantes no país sinalizava retomada de

suas operações em território brasileiro até

agosto. O intuito é de retomar as operações

de forma gradual, inicialmente abaixo do

volume de voos efetuados no período pré-

crise.

Apesar do intuito de reabertura, os prazos

estimados estão em contínua revisão. A

retomada dos voos internacionais depende

principalmente de decisões do governo

sobre a reabertura das fronteiras e de

permissões para viagens internacionais, além

de uma sinalização mais clara de

recuperação do país.

Atualmente, diversos países restringiram o

acesso de brasileiros aos seus territórios,

alguns por período indeterminado, até que

se controle a disseminação da Covid-19. É o

caso da Argentina e dos Estados Unidos,

importantes emissores de demanda hoteleira

a parte dos hotéis no Brasil.

A retomada dos voos depende principalmente do controle 

da doença e da reativação econômica e da demanda

MERCADO AÉREO

PERSPECTIVAS

RETOMADA DAS OPERAÇÕES DAS CIAS AÉREAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

Até junho de 2020

Julho e agosto de 2020

Cias que não pararam operação Sem previsão

Apenas em 2021

Fonte: Melhoresdestinos.com.br (25/05/2020)
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Turismo

Demanda de turistas internacionais, já pouco

expressiva, deve cair ao menos em curto e médio

prazos e parte das viagens de brasileiros ao exterior

será redirecionada para o país. A recuperação das

perdas econômicas causadas pela Covid-19 no

turismo do Brasil deve se estender até 2023.
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TURISMO

BALANÇA DE PAGAMENTOS

‘

Parte da queda no consumo turístico de brasileiros no 

exterior deve ser redirecionada a viagens domésticas

Em março de 2020, o montante gasto por

brasileiros no exterior foi 54% menor que o

mesmo mês de 2019, já como um reflexo do

início da crise e restrições de deslocamento. Em

abril, a queda foi de 86% no montante gasto por

brasileiros no exterior e de 76% nos valores

gastos por estrangeiros no Brasil.

As despesas tendem a continuar caindo, ao

menos em curto e médio prazo, em um cenário

de alta valorização do dólar e de perdas

econômicas, assim como aconteceu durante o

período de crise econômica no país (entre 2014

e 2016 o gasto de brasileiros no exterior caiu

43%). Como consequência, é natural que ao

menos parte deste consumo seja redirecionada

a viagens domésticas, o que deve beneficiar

principalmente resorts e hotéis em destinos de

lazer ao redor do país e compensar, ao menos

parcialmente, a queda de demanda turística em

razão da recessão econômica, aumento de

desemprego e endividamento da população.

Por fim, as receitas também devem sofrer

quedas em um primeiro momento, por conta

das restrições de viagens internacionais.

BALANÇA DE PAGAMENTOS – CONTA TURISMO (US$ MILHÕES)

Fonte: Ministério do Turismo (abril/2020)

R$ 17,5 bilhões de consumo de 

brasileiros no exterior em 2019. 

Parte deverá ser redirecionada 

ao mercado doméstico

Queda de 86% (ou

R$ 1,3 bilhão) no 

gasto de brasileiros 

no exterior em abril
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TURISMO

FLUXO DE TURISTAS

‘

Mais de 10 milhões de brasileiros viajam ao exterior e 

redirecionarão, ao menos parcialmente, suas viagens ao país

O turismo emissivo, que entre

2014 e 2016 teve um valor

médio de 9,3 milhões de

pessoas, subiu para mais de 10

milhões nos últimos 2 anos,

com o fim da crise econômica e

aumento do poder de compra

dos brasileiros. No entanto,

com a pandemia da Covid-19

estes números devem ser

substancialmente menores ao

menos em 2020 e 2021.

Apesar da queda também

certeira da demanda

internacional ao Brasil, as

perdas potenciais devem ser

inferiores ao volume de

demanda redirecionada por

brasileiros que deixarão de

viajar ao exterior e priorizarão

viagens domésticas.
Fonte: OMT (abril/2020)

FLUXO DE TURISTAS INTERNACIONAIS DO BRASIL (EM MILHÕES)

6,4 6,3 6,5 6,6 6,6 

9,6 9,5 
8,9 

10,6 10,6 

3,2 3,2 

2,3 

4,0 4,0 

2014 2015 2016 2017 2018

Receptivo Emissivo Saldo
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‘

Segundo estudo da FGV, a recuperação

do turismo no Brasil deve se estender

até 2023. No estudo, estima-se uma

queda de 38,9% do PIB turístico apenas

em 2020, montante no mínimo 4,5 vezes

superior à queda projetada para o PIB

nacional.

Entende-se recuperação como o período

necessário para o país compensar as

perdas acumuladas duração a recessão.

Apesar da produção voltar a patamares

acima de 2019 em 2022, estima-se mais

dois anos para a produção econômica

do turismo ser totalmente reintegrada ao

setor produtivo.

O estudo considera 3 meses de

paralisação do setor turístico e

reequilíbrio dos negócios em um

horizonte de 12 meses para o turismo

doméstico e de 18 meses para o

internacional. Com a extensão do prazo

de contágio da Covid-19 no Brasil, os

prazos inicialmente previstos de

recuperação devem ser mais longos.

TURISMO

PERDAS ECONÔMICAS

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

ja
n

/2
0

m
a
r/

2
0

m
a
i/

2
0

ju
l/

2
0

se
t/

2
0

n
o

v/
2
0

ja
n

/2
1

m
a
r/

2
1

m
a
i/

2
1

ju
l/

2
1

se
t/

2
1

n
o

v/
2
1

ja
n

/2
2

m
a
r/

2
2

m
a
i/

2
2

ju
l/

2
2

se
t/

2
2

n
o

v/
2
2

ja
n

/2
3

m
a
r/

2
3

m
a
i/

2
3

ju
l/

2
3

se
t/

2
3

n
o

v/
2
3

N
ív

e
l 
d

e
 p

ro
d

u
çã

o

Perda econômica

-R$ 116,7 bilhões

Recuperação econômica

+ R$ 116,7 bilhões

Crescimento necessário para 

recuperar perdas (16,95% a.a. 

em 2022 e 2023)

Nível normal de produção

IMPACTO ECONÔMICO DA COVID-19 NAS ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO –

VOLUMES DE PERDA ECONÔMICA E RECUPERAÇÃO DO SETOR

Fonte: FGV (abril/2020)

Estimativas iniciais de recuperação do turismo pela FGV 

podem ser mais longas com o agravamento da Covid no Brasil
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‘

O gráfico ao lado mostra as buscas

relacionadas a viagem realizadas por

brasileiros no Google, semana a semana,

desde abril de 2019.

Como pode ser observado, houve um

pico na procura por viagem no final de

2019 e início de 2020 devido à alta

temporada de lazer no país e posterior

retorno aos patamares normais em

fevereiro. No entanto, a partir de março,

com o início do isolamento social, a

procura por viagens caiu

aproximadamente 80 p.p..

Devido às incertezas em relação ao que

ocorrerá nos próximos meses, as

pessoas deixaram de planejar suas férias.

A intensificação da busca por esse

segmento deve voltar a acontecer

depois que a disseminação da doença

no país for controlada e as pessoas

voltarem a se sentir seguras para viajar.

BUSCA POR VIAGENS NO GOOGLE

Queda brusca na pesquisa por viagens. Procura deve se 

intensificar depois que a doença for controlada no país

TURISMO

BUSCA POR VIAGENS

*Porcentagem de quantidade de buscas do tópico na plataforma do Google em relação ao máximo do período (100%).

Fonte: Google Trends (27/05/2020)
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Eventos em
São Paulo

Após a declaração da pandemia, a maioria dos

eventos foi remarcada e apenas poucos cancelados

pelos seus promotores. Inicialmente, a

reprogramação das atividades se concentrou no

segundo semestre de 2020, porém novas

remarcações estão ocorrendo e é provável que um

número significativo dos eventos seja realizado

apenas em 2021. Espera-se uma retomada gradual,

inicialmente pelas atividades regionais, seguidas

pelo mercado nacional e, por fim, internacional.

Assim como no setor aéreo, recuperação completa

do setor deve ser mais longa.
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EVENTOS

ADIAMENTOS

‘

Apesar do interesse inicial de reprogramar os eventos para o 2º sem, 

incerteza ainda é alta e pode adiar parte expressiva para 2021 

Do total de eventos programados para 2020, 18% foram realizados até março e 56% estão programados para o segundo semestre deste ano. Por

enquanto, apenas 3% foi adiado para 2021. Os números indicam intenção em realizar os eventos ainda esse ano, porém sua real concretização

depende de uma resposta definitiva sobre o controle da Covid-19. Com o prolongamento da curva de novos contágios, é provável que parte

expressiva dos eventos seja reprogramada apenas para 2021.

PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INICIALMENTE

PROGRAMADOS PARA 2020 (CIDADE DE SÃO PAULO)*
Nº DE EVENTOS POR MÊS NA CIDADE DE SÃO PAULO

(2º SEMESTRE)

Fonte: Visite São Paulo (abril/2020)

34

47

56

34

24

5

Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro *Para fins de análise, na categoria “A realizar no 2º Semestre 2020” foram somados os eventos 

inicialmente previstos para o 2º semestre e os que estavam previstos para o 1º e foram adiados 

para o 2º.

Fonte: Visite São Paulo (maio/2020)

18%

23%

56%

3%

Realizados até março/2020

Adiados aguardando nova data

A realizar no 2º Semestre 2020

Transferidos 1º Semestre 2021
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‘

77

EVENTOS

PRINCIPAIS EVENTOS

Maioria dos eventos grandes está prevista para o final de 2020. 

Confirmação definitiva dependerá dos avanços da Covid-19

Fonte: Visite São Paulo (15/04/2020)

Evento
Público

estimado

Data

programada

Estágio

atual

Data 

Prevista

Parada LGBT 3.000.000 14/06/2020 Adiado 22/11/2020

Salão do Automóvel 470.000 13/11/2020 Cancelado -

Comic Con 280.000 03/12/2020 Mantido -

Lollapalooza 250.000 03/04/2020 Adiado 03/12/2020

Beauty Fair 200.000 05/09/2020 Adiado -

Fórmula 1 160.000 13/11/2020 Mantido -

SPFW 120.000 24/04/2020 Adiado 16/10/2020

Expo Hospitalar 90.000 19/05/2020 Adiado -

FEICON/ AUTOCOM 85.000 31/03/2020 Adiado 15/09/2020

Show Backstreet Boys 60.000 15/03/2020 Adiado -

Show Metallica 60.000 25/04/2020 Adiado 18/12/2020

Show Kiss 60.000 15/05/2020 Adiado 14/11/2020

Show Billie Eilish 60.000 30/05/2020 Adiado 27/09/2020

Show Taylor Swift 60.000 18/07/2020 Adiado -

Show Harry Styles 60.000 07/10/2020 Adiado -

Show Michael Buble 60.000 25/10/2020 Mantido -

FISPAL FOOD 60.000 10/10/2020 Mantido -

FISPAL TEC 40.000 07/10/2020 Mantido -

Intermodal 35.000 17/03/2020 Adiado 19/08/2020

CONARH 30.000 11/08/2020 Mantido -

ABIMAD 20.000 21/07/2020 Mantido -

Maratona sp 15.000 25/07/2020 Adiado 02/11/2020

Vtex Day 15.000 02/09/2020 Mantido -

Francal 15.000 24/08/2020 Adiado 04/09/2020

WTM 12.000 19/10/2020 Mantido -

ERP Summit 10.000 14/04/2020 Adiado 29/07/2020

Os eventos que geram maior fluxo de visitantes para a

cidade são as feiras, convenções e shows. Sua duração

pode superar 3 dias e todos trazem muito público de

fora da cidade (aumentando a procura por hotéis).

Até abril, data de divulgação dos dados da tabela ao

lado, notava-se que a maioria dos eventos de grande

porte foi apenas transferida para o segundo semestre,

como a Parada LGBT, o Lollapalooza e a SP Fashion
Week. Até agora, o único grande evento programado

para o segundo semestre que foi cancelado é o Salão

do Automóvel.

No entanto, como uma solução definitiva para a

contenção e o tratamento do vírus deve se prolongar,

é provável que novos adiamentos para o ano de 2021

se intensifiquem nos próximos dois meses, ao menos

para os maiores eventos.

O setor de eventos tem uma participação média

próxima a 15% da demanda por hospedagem em

empreendimentos econômicos e midscale, e de 25%

em produtos mais sofisticados. A recuperação integral

da ocupação dos hotéis dependerá também dessa

atividade.
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Hotelaria
no Brasil

Com as medidas de isolamento social ainda restritas

no país e as incertezas sobre o controle de novos

casos da doença, a maioria dos hotéis encontra-se

fechada. A intenção de reabertura é pelos próximos

dois meses, mas dependerá dos desdobramentos da

Covid-19. Reservas futuras pela Omnibees já

sinalizam início de recuperação, porém ainda estão

90% abaixo do período pré-crise.
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‘

Nesta seção, serão utilizados

quatro indicadores que ajudam a

entender as tendências de

recuperação do mercado hoteleiro

no Brasil. Um deles é a previsão de

reabertura dos hotéis,

disponibilizado pelo FOHB. Os

outros três são informações da

Omnibees: volume de reservas de

2019 comparado ao de 2020,

pernoites previstos para os

próximos meses e variação da

diária prevista nos próximos meses.

Dentro de cada indicador da

Omnibees, foram estabelecidos

filtros de análise, conforme a tabela

ao lado.

Nas próximas páginas serão

apresentadas as principais

conclusões destes dados, visando

informar o mercado e ajudar a

calibrar as projeções de

recuperação estimadas adiante.

HOTELARIA

INDICADORES

INDICADORES HOTELEIROS DISPONIBILIZADOS PELO FOHB E PELA OMNIBEES

▪ Volume de reservas (2019 vs. 2020)

▪ Pernoites previstos nos próximos meses (2019 vs. 2020)

▪ Variação de diária prevista nos próximos meses (2019 vs. 2020)

▪ Previsão de reabertura dos hotéis

FILTROS DE ANÁLISE PARA OS DADOS DA OMNIBEES

+2 mil empreendimentos hoteleiros analisados pela 

Omnibees para entender os sinais de recuperação em curto prazo

▪ Sul

▪ Sudeste

▪ Centro-Oeste

▪ Nordeste

▪ Norte

▪ Capitais

▪ Regiões 

metropolitanas

▪ Interior

▪ Até R$ 200

▪ De R$ 201 a

R$ 400

▪ De R$ 401 a

R$ 600

▪ Acima de R$ 600

▪ Hotéis 

independentes

▪ Hotéis de marca

▪ São Paulo

▪ Rio de Janeiro

▪ Belo Horizonte

▪ Salvador

▪ Porto Alegre

▪ Curitiba

Afiliação

(consolidado Brasil)

Diária média 

(consolidado Brasil)
Capitais Perfil de cidade Região
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36%

Abertos

Fechados

HOTELARIA

HOTÉIS FECHADOS

‘

Hoje, a maioria dos hotéis de rede no Brasil está

fechada, com previsão de reabertura a partir de junho

Dos 884 empreendimentos hoteleiros participantes da pesquisa

“Oferta de Disponibilidade Hoteleira”, realizada pelo FOHB, a

maioria (64% do total) encontra-se fechada. Dentre eles, os resorts

foram os mais afetados, com 93% da oferta fechada.

PREVISÃO DE ABERTURA DOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS FECHADOS

Fonte: FOHB (25/05/2020)

PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

FECHADOS POR CATEGORIA

PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ABERTOS

(TOTAL OU PARCIALMENTE) E FECHADOS

64%

80

15%

35%
32%

7%
3% 5% 4%

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Sem

previsão

62% 58% 53%

93%

Econômico Midscale Upscale Resort

Reabertura real dos hotéis dependerá dos sinais de recuperação da
economia e do controle da pandemia no Brasil (Orlando de Souza,
FOHB).
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‘

Na terceira semana de março, o

percentual de emissão de

reservas caiu bruscamente com

a evolução da Covid-19 no país

e atualmente permanece de

75% a 95% inferior ao ano

anterior. A única exceção à

curva é Curitiba, devido a um

volume expressivo de reservas

que foram emitidas para um

concurso público que será

realizado na cidade no final de

semana do dia 25 de julho.

*Dados indicam a quantidade de reservas efetuadas semanalmente para cada uma das cidades comparada com o ano anterior. Os dados não 

se referem ao número de pernoites e nem aos dias de utilização das reservas efetuadas.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)

VARIAÇÃO DAS RESERVAS EMITIDAS POR SEMANA (2020 VS. 2019)*

Volume atual de reservas emitidas ainda é muito baixo, com 

discreto sinal de melhoria na última semana de maio

HOTELARIA

RESERVAS EMITIDAS

O percentual de reservas emitidas
para Belo Horizonte, Curitiba e
Porto Alegre, quando comparado
com o início da pandemia,
começa a mostrar sinais de
retomada, porém ainda tímidos
(Luis Ferrinho, Omnibees).

-100,0%

-70,0%

-40,0%

-10,0%

20,0%

50,0%

80,0%

01/jan 01/fev 01/mar 01/abr 01/mai

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo
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VARIAÇÃO DOS PERNOITES VENDIDOS POR MÊS (2020 VS. 2019)

Apesar dos pernoites vendidos indicarem possível 

recuperação, a book window curta pode enviesar a análise

HOTELARIA

PERNOITES VENDIDOS

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)

Pico de pernoites em Curitiba no
final de semana do dia 25 de julho
devido a um concurso público que
será realizado na cidade (Emanoel
Lima, Omnibees).

‘

Apesar do número de pernoites

vendidos indicar início de retomada

em julho e, principalmente, agosto,

essa análise precisa ser feita com

ressalvas devido à influência da

book window (antecedência com

que é feita a reserva). Em um

cenário pré-crise, a book window
girava em torno de 15 a 30 dias de

antecedência das viagens. Logo, o

volume de pernoites já reservados

para agosto de 2019, no final de

maio do mesmo ano, era baixo. Isso

faz com que, ao analisar a variação

de 2020 em relação a 2019, o

gráfico indique um crescimento.

-100%

-70%

-40%

-10%

20%

50%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo
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VARIAÇÃO DA DIÁRIA MÉDIA POR MÊS (2020 VS. 2019)* 

Desde março, a diária média tem apresentado alta 

volatilidade e viés negativo nos principais mercados

HOTELARIA

VARIAÇÃO DE ADR

A volatilidade deverá diminuir quando o
horizonte de duração da Covid-19 e das
restrições de isolamento social estiverem
mais claros (Emanoel Lima, Omnibees).

‘

A variação de diária é calculada com

base na diária média das reservas

efetuadas até a data de extração dos

dados em comparação com o mesmo

período de 2019.

No geral, a diária média apresentou

crescimento nos dois primeiros meses do

ano, sendo impulsionada pelo carnaval

em alguns destinos como Rio de Janeiro

e Salvador no mês de fevereiro.

A partir de março, com o agravamento

da Covid-19 no Brasil, nota-se alta

volatilidade e viés negativo nas capitais

analisadas. À medida em que o volume

de demanda aumente, quedas ainda são

esperadas, porém em menor

intensidade. -30%

-15%

0%

15%

30%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Rio de Janeiro Salvador São Paulo

*Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser 

interpretados com cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 493 hotéis)
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INDICADORES OMNIBEES POR AFILIAÇÃO*

Apesar da crise, os hotéis de rede ainda estão conseguindo 

manter a evolução tarifária positiva entre junho e agosto

HOTELARIA

AFILIAÇÃO

Volume de reservas

entre abril e maio

(2020 vs. 2019)

Volume de pernoites

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

Variação de tarifa

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

-83,9%

-82,7%

Hotéis de rede Hotéis independentes

-64,5%
-63,3%

3,0%

-1,5%

Hotéis com estruturas de gestão
de receita mais profissionais
conseguirão atenuar as possíveis
perdas em tarifa nos próximos
meses (Luis Ferrinho, Omnibees).

‘

Na média para todo o país, tanto

os hotéis de rede quanto os

independentes sofreram fortes

quedas no volume de reservas e

de pernoites futuros. No entanto,

enquanto os hotéis de rede

conseguiram manter a evolução

tarifária positiva, os

independentes estão praticando

tarifas 1,5% inferiores às de 2019.

*Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser interpretados com cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 2.234 hotéis)
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INDICADORES OMNIBEES POR FAIXA DE DIÁRIA MÉDIA*

Hotéis de lazer estão impulsionando o crescimento

tarifário das propriedades com diária acima de R$ 600

HOTELARIA

FAIXA DE ADR

Volume de reservas

entre abril e maio

(2020 vs. 2019)

Volume de pernoites

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

Variação de tarifa

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

-79,7%

-87,0%
-87,7%

-82,8%

-60,7%

-66,7%

-68,6%

-62,0%

-2,5%

1,0% 0,9%

4,3%

De R$ 401 e R$ 600Até R$ 200 De R$ 201 a R$ 400 Acima de R$ 600

Há um maior volume de busca
por destinos de lazer próximos
aos centros urbanos, porém
ainda em volume aproximada-
mente 90% inferior ao do
mesmo período do ano anterior
(Luis Ferrinho, Omnibees).

‘

A queda no volume de reservas

até maio está entre 80% e 88%

e, no volume de pernoites

futuros, entre 61% e 69%. A

maior diferença entre as

categorias é, mais uma vez, na

diária média. A variação positiva

dos hotéis acima de

R$ 600 justifica-se pela maior

procura por hotéis e destinos

de lazer próximos aos grandes

centros urbanos nos finais de

semana, como, por exemplo,

Campos do Jordão (SP),

Petrópolis (RJ) e Gramado (RS).

* Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser interpretados com 

cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 2.234 hotéis)
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INDICADORES OMNIBEES POR PERFIL DE CIDADE*

Devido ao maior número de casos de Covid-19 nas capitais, 

elas apresentam as maiores quedas de reservas e pernoites

HOTELARIA

PERFIL DE CIDADE

Volume de reservas

entre abril e maio

(2020 vs. 2019)

Volume de pernoites

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

Variação de tarifa

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

Capital Região metropolitana Interior

-86,1%

-75,3%

-81,3%

-67,2%

-61,6%
-60,6%

-0,1%

3,5%

-3,5%

Processo de interiorização da
Covid-19 pode vir a impactar
negativamente o interior nas
próximas semanas (Emanoel
Lima, Omnibees).

‘

As capitais, por serem os locais

que apresentaram a maior parte

dos casos de coronavírus até

então, foram também as que

mais perderam volume de

receitas e de pernoites.

A queda na tarifa dos hotéis do

interior é parcialmente explica-

da pela maior representativida-

de dos hotéis independentes,

que acabam pressionando a

diária média destes mercados

para baixo.

* Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser interpretados com cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 2.234 hotéis)
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INDICADORES OMNIBEES POR REGIÃO*

Maior representatividade dos hotéis de lazer nas reservas

do Centro-Oeste impulsionam a tarifa da região para cima

HOTELARIA

REGIÃO

Volume de reservas

entre abril e maio

(2020 vs. 2019)

Volume de pernoites

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

Variação de tarifa

entre junho e agosto

(2020 vs. 2019)

SudesteCentro-Oeste Nordeste SulNorte

-83,3% -83,2%

-84,2%

-85,2%

-80,9%

-70,8%

-58,5%

-70,2%

-74,2%

-59,0%

16,4%

0,6%

2,9%

-0,7%

-3,7%

Crescimento de mais de 16% na
tarifa do Centro-Oeste é
justificado pela menor demanda
em mercados urbanos que
puxavam a tarifa para baixo e
pela consequente maior
representatividade de destinos
de lazer, como a Chapada dos
Guimarães, no número total de
reservas emitidas (Luis Ferrinho,
Omnibees).

‘

Todas as regiões sofreram

quedas acima de 80% no

volume de reservas até maio. Já

o volume de pernoites futuros

varia entre 58,5%, no Nordeste,

e 74%, no Sudeste, onde a

Covid-19 está mais disseminada.

* Como a amostra de hotéis reservados ano a ano varia, é possível que haja alguma distorção nas análises. Logo, esses dados devem ser interpretados com cautela.

Fonte: Omnibees (dados até 25 de maio de 2020 referentes a 2.234 hotéis)
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Premissas

Dado o momento de incertezas que estamos vivendo,

projetar o desempenho da hotelaria é um desafio. Para

tentar captar os efeitos da alta volatilidade, a HotelInvest

desenhou três cenários (conservador, moderado e otimista)

com base em diversas premissas relacionadas à evolução

da Covid-19 e seu impacto na economia, nas atividades de

turismo e, consequentemente, na hotelaria.
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‘

2. Estimativa do 

potencial de 

demanda atual e 

futura uma vez 

terminadas as 

restrições de 

locomoção e de 

ordem econômica e 

sanitária

1. Seleção dos hotéis 

e análise do histórico 

de desempenho 

diário de 1 de janeiro 

de 2019 até o 

momento atual

Metodologia de análise seguiu 6 passos principais, 
conforme o esquema apresentado abaixo

PREMISSAS

PASSO A PASSO

ETAPAS PRÉVIAS PARA ADAPTAR AS PROJEÇÕES DE RECUPERAÇÃO (OCC, ADR E REVPAR) A CADA DESTINO DESEJADO

90

Apesar das projeções

apresentadas focarem

na cidade de São

Paulo, entende-se

que a metodologia de

análise também é

válida para outros

destinos, sejam gran-

des centros econômi-

cos ou municípios

pequenos.

Para uma adaptação

das projeções a cada

região requerida, ou

até a um hotel espe-

cífico, a HotelInvest

sugere os seguintes

passos indicados ao

lado.

3. Segmentação da 

demanda, 

adaptando-se as 

premissas indicadas 

no estudo à 

realidade local

4. Análise do 

período de 

controle da 

disseminação da 

Covid-19 no 

município e nos 

principais destinos 

de origem dos 

hóspedes

5. Estimativas de 

normalização 

econômica e das 

atividades turísticas 

na micro e 

macrorregião

6. Estimativas de 

aumento e/ou 

redução de 

oferta nos 

próximos anos

Fonte: HotelInvest
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‘

Desenhar possíveis cenários para o

desempenho hoteleiro ao longo dos

próximos anos é um desafio. Hoje, as

principais referências são países que já

estão mais à frente no combate à

pandemia, porém têm realidades muito

diferentes da brasileira, o que gera

diversas limitações em relação ao que se

pode ou não comparar ao Brasil.

Nas próximas páginas são apresentadas

as projeções desenhadas pela HotelInvest

com foco na cidade de São Paulo, mas

que serve como referência a outros

mercados semelhantes do país.

Com base em todas as informações

mostradas anteriormente e em entrevistas

com diversos gestores de empresas e

entidades de turismo e hotelaria, foram

desenhados três cenários: conservador,

moderado e otimista. Apesar dos nossos

melhores esforços, sugere-se cautela nas

análises, pois o momento atual ainda é de

alta volatilidade.

Projetar o desempenho da hotelaria é um desafio.

Foram analisados três cenários: conservador, moderado e otimista

PREMISSAS

VARIÁVEIS

PREMISSAS PARA OS CENÁRIOS DAS PROJEÇÕES

¹Fontes: Ourinvest, FMI, Bradesco, Itaú BBA, Boletim Focus, UBS e Capital Economics.

²Normalização do volume de demanda hoteleira a patamares pré-crise, ajustado ao panorama econômico de cada ano projetado e às

curvas de recuperação dos setores aéreo e de eventos (quando aplicável).

3Ausência de qualquer restrição para viagens, seja governamental, por confiança do consumidor, por menor volume de oferta e demanda

aérea e/ou de eventos, nos mercados nacional e internacional.

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Controle da 

disseminação

da Covid-19

Final de 

junho

Final de 

julho

Final de 

agosto

Reabertura total dos 

hotéis

PIB¹ -4,0% 3,5% 3,2% 3,0% -5,5% 3,2% 3,0% 3,0% -8,5% 2,9% 2,5% 3,0%

Normalização da 

demanda nacional²

Normalização da 

demanda regional²

Normalização da 

demanda internacional²

Fim de todas as 

restrições de viagens³

Até julho de 2020 Até agosto de 2020 Até setembro de 2020

Início de 2023 Início de 2024 Fim de 2024

Até 2022 Até 2023

Até 2021

Até 2023

Até 2022

Até 2024

Otimista Moderado Conservador

Sem novas fortes 

ondas de contágio

Sem novas fortes 

ondas de contágio

Sem novas fortes 

ondas de contágio

Até 2024

Até 2022

Até 2024



Cenários desenvolvidos consideram o avanço da Covid-19

e os seus desdobramentos na economia e em atividades turísticas

PREMISSAS

VARIÁVEIS

COVID-19 ECONOMIA MERCADO AÉREO EVENTOS HOTELARIA

Início da normalização do 

turismo e de todo o 

mundo depende do 

controle da disseminação 

da doença. A descoberta 

da vacina ou de um 

tratamento definitivo 

(estimada entre 12 e 18 

meses, segundo 

especialistas) é importante 

para a recuperação total 

da economia e do 

turismo. Novas ondas de 

contaminação 

representam um risco 

adicional para todo o 

mundo.

A atividade econômica é 

diretamente ligada à 

demanda por hospedagem. 

Para o ano de 2020, a queda 

do PIB de turismo estimada 

pela FGV é de 39%, no 

mínimo 4,5 vezes maior que 

a estimada para o PIB 

nacional. Volumes de 

produção próximos ao de 

2019 são esperados apenas 

a partir de 2022. Além da 

economia real, o 

desempenho hoteleiro 

depende também da 

retomada de confiança no 

país, tanto dos empresários 

como dos consumidores.

Apesar de não ser um típico 

indutor de demanda, é o 

modal de transporte 

predominante para as 

viagens no país. Em cidades 

como São Paulo, entre 80% 

e 95% dos hóspedes usam 

aviões para chegar ao 

destino. Estudos da IATA 

indicam uma queda mundial 

de 40% na demanda 

doméstica e de 60% na 

internacional em 2020. A 

recuperação total é 

esperada apenas em 2024, 

na somatória dos fluxos 

nacional e internacional.

Em destinos urbanos como a 

cidade de São Paulo, os 

eventos (tanto os realizados 

nos hotéis como na cidade) 

representam, de forma 

predominante, entre 10% e 

30% da demanda dos 

empreendimentos. A volta 

da atividade é fundamental 

para que a ocupação e a 

diária atinjam patamares 

mais altos novamente. A 

recuperação total da 

demanda do setor também 

deve ser mais longa, pois 

depende da economia, do 

setor aéreo e do retorno da 

confiança geral. 

Na crise financeira global, 

em 2008, a recuperação de 

RevPAR levou ao menos 3 

anos em mercados 

internacionais maduros, a 

partir do final da queda, 

segundo a STR. Quedas em 

tarifa chegaram a até 30% 

nos meses mais críticos e em 

média próximas a 10% 

durante 18 meses. No Brasil, 

é possível que a recuperação 

seja um pouco mais rápida 

em razão do momento pré-

crise refletir um período de 

modesto desempenho no 

país, e não o de pico, como 

em outros países.
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‘

Para elaboração das projeções, levou-

se em consideração os hotéis que

estavam previstos para entrar no

mercado durante o horizonte

analisado.

O segmento econômico e midscale da

cidade de São Paulo parte de uma

oferta de 34 mil UHs em maio de 2020,

atingindo 35,9 mil UHs em dezembro

de 2023, equivalente a um aumento de

5,5%. Já no segmento upscale e luxo,

atualmente a oferta é de 5 mil UHs e

atingirá 5,7 mil em 2023, o que

representa um acréscimo de 13,2%.

Para as análises, contemplou-se

prováveis atrasos em relação às datas

iniciais previstas para inauguração das

propriedades analisadas em razão dos

desdobramentos da Covid-19. Alguns

dos projetos com abertura inicialmente

estimada para 2023 foram adiados

para 2024 e, portanto, não foram

contemplados nas análises.

Aumento de oferta de 5,5% no segmento econômico e midscale e

de 13,2% no upscale e luxo. Prováveis atrasos foram considerados

PREMISSAS

NOVA OFERTA
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EVOLUÇÃO DE OFERTA – HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE SÃO PAULO (EM UHS)
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EVOLUÇÃO DE OFERTA – HOTÉIS UPSCALE E LUXO SÃO PAULO (EM UHS)

Fonte: HotelInvest

Mai/2020

34,0 mil UHs

Dez/2023

35,9 mil UHs

Dez/2023

5,7 mil UHs

Mai/2020

5,0 mil UHs
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‘

Para dar mais precisão às projeções

de recuperação de desempenho, a

HotelInvest segmentou a demanda

total do mercado segundo a origem

do hóspede (nacional ou

internacional), o perfil da viagem

(eventos/grupos ou corporativo e

lazer individual) e o meio de

transporte usado para chegar ao

destino (voo nacional, voo

internacional ou acesso rodoviário).

Os critérios de segmentação foram

aplicados aos dois grupos de

categorias de hotéis analisados:

econômicos/midscale e upscale/

luxo.

Com base nas segmentações

indicadas e nas curvas de

normalização esperadas para as

atividades de turismo, projetou-se

as curvas de ocupação potencial de

cada cenário.

Hotéis com demanda maior de eventos e de estrangeiros 

devem apresentar um horizonte de recuperação mais longo

PREMISSAS

SEGMENTAÇÃO

95%

5%

50%50%

Nacional Internacional

75%

5%

20% 35%

50%

15%

Voo nacional Voo internacional Acesso rodoviário

15%

85%

23%

77%

Eventos e grupos Corporativo e lazer individual

SEGMENTAÇÃO DA DEMANDA – HOTÉIS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Origem da demanda

Perfil da viagemMeio de transporte

Eco e mid

Eco e midEco e mid

Up e luxo

Up e luxo Up e luxo

Fonte: HotelInvest
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São Paulo

Projeções de desempenho dos hotéis econômicos

e midscale da cidade de São Paulo indicam que o

início de recuperação é mais provável em agosto,

com provável break-even entre setembro e

outubro de 2020. Na média do ano, estimam-se

quedas entre 54% e 66% de RevPAR. A

recuperação total das receitas de hospedagem

ocorrerá, no cenário mais otimista, em 2,6 anos a

partir do mês pré-pandemia (fevereiro de 2020),

podendo ser superior a 4 anos no cenário

conservador.

Hotelaria 
econômica e midscale
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

01/jan 01/fev 29/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador 2019

Intensificação de recuperação prevista apenas para agosto, quando 
se estima o início da queda de casos ativos da Covid-19 no Brasil

Projeções a 

partir de junho

Início de queda na 

semana de 16 de março

-90% em 

apenas 2 

semanas

Fonte: HotelInvest

ECO E MID

OCC 2020

96

PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE EM 2020
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Na média de 2020, a ocupação dos hotéis econômicos e
midscale da cidade de São Paulo deve ficar entre 27% e 35%

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest
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ECO E MID

OCC 2020

TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE ESTIMADA EM 2020*

9%

19%

35%

41%

46%

55%

47%

35%

8%

13%

27%

34%

39%

49%

42%

32%

57%

63%

37%

7% 7% 7%
10%

17%

24%

29%

33% 33%

27%

51%

68% 67%
69%

74%
71% 71%

76%
74% 73%

79%

63%

70%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador 2019



Recuperação da hotelaria urbana no Brasil

-87%

-73%

-54%

-45%

-37%

-31%

-25%

-49%

-89%

-82%

-64%

-55%

-47%

-38%

-33%

-54%

11%

-8%

-44%

-90% -90% -90%

-86%

-78%

-68%

-60%
-58%

-48%

-61%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Queda total de ocupação entre 49% e 61% em relação a 2019. 
Provável break-even apenas em setembro ou outubro

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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ECO E MID

OCC 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE (2020 VS. 2019)*

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest
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-15% -15% -15% -15%

-10% -10% -10% -10%
-9%

-15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15%

-11%

0%

-5%

5%

-15%

-20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20%

-13%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Sem picos de ocupação e “gatilhos de tarifa dinâmica”, a diária tende a 
cair. Promoções adicionais podem intensificar as quedas projetadas 

Jan

Fev

Mar

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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ECO E MID

ADR 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA DIÁRIA MÉDIA MENSAL DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE (2020 VS. 2019)*

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest
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-89%

-77%

-61%

-50%

-43%

-38%

-32%

-54%

-91%

-85%

-70%

-61%

-55%

-47%
-43%

-59%

11%

-12%

-41%

-91% -92% -92%
-89%

-82%

-74%

-68%
-66%

-58%

-66%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Quedas projetadas de RevPAR entre 54% e 66% na média de 2020. 
No melhor cenário, chega-se a dezembro 32% abaixo de 2019

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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ECO E MID

REVPAR 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DE REVPAR MENSAL DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE (2020 VS. 2019)*

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest
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Com quedas expressivas de receita, os hotéis 
carregarão prejuízo operacional acumulado para 2021

101

ECO E MID

OCC, ADR, REVPAR 2020

*Projeções a partir de junho

Fonte: HotelInvest

VARIAÇÃO ANUAL DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E REVPAR
DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE (2020 VS. 2019)*

‘

Com as quedas de receita de

hospedagem de até 66% no ano, o

prejuízo operacional acumulado em

2020 será expressivo, especialmente

quando deduzimos os lucros do

primeiro trimestre, em grande parte já

distribuídos aos investidores.

No cenário de ocorrência mais provável

(o moderado), o lucro da hotelaria

urbana econômica e midscale na

cidade de São Paulo voltará a

patamares mais expressivos apenas em

2022, ainda abaixo dos valores de 2019.

Nas próximas páginas, apresenta-se as

projeções de ocupação, diária média e

RevPAR para um horizonte mais longo,

até o final de 2023. A recuperação total

de RevPAR, a partir do mês pré-

pandemia (fevereiro), é estimada em 3

anos, no cenário mais provável de

ocorrência. Este período pode se

estender a mais de 4 anos, na

perspectiva mais pessimista.

-49%

-9%

-54%-54%

-11%

-59%-61%

-13%

-66%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Ocupação Diária média RevPAR
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Ocupação Diária média RevPAR

Projeção de retorno de RevPAR em 3,3 anos
após o início da crise. Ocupação levaria 3,7 anos
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ECO E MID

CENÁRIO MODERADO

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno de diária

média: 3 anos

Retorno de 

RevPAR: 3,3 anos

Retorno de 

ocupação: 3,7 anos
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-60%

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ocupação Diária média RevPAR

Com uma recuperação mais rápida da economia, da malha aérea 
e dos eventos, o RevPAR voltaria a valores de 2019 em 2,6 anos 
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ECO E MID

CENÁRIO OTIMISTA

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno de diária 

média: 2,3 anos

Retorno de 

RevPAR: 2,6 anos

Retorno de 

ocupação: 2,8 anos
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-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ocupação Diária média RevPAR

No pior cenário, apenas a diária média volta aos 
patamares de 2019, após quase 4 anos do início da crise
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ECO E MID

CENÁRIO CONSERVADOR

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 
MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno de diária 

média: 3,8 anos
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Recuperação total de RevPAR a valores de 2019
é estimada entre 2,6 anos e mais de 4 anos

105

ECO E MID

COMPARAÇÃO CENÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE REVPAR DOS HOTÉIS ECONÔMICOS E MIDSCALE A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest
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-30%

-15%
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Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Set/2022

(2,6 anos)

Mai/2023

(3,3 anos)

Horizonte mais prolongado 

de recuperação em razão 

de desdobramentos 

econômicos mais severos
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ECO E MID

RESUMO

RESUMO DAS PROJEÇÕES DE DESEMPENHO POR ANO*

Em 2019, período pré-pandemia, o desempenho anual foi de 
70% em ocupação, R$ 306 em diária e R$ 214 em RevPAR 

* Destaca-se nas três tabelas inferiores os anos em que cada indicador de desempenho atinge ou supera os valores de 2019 em cada cenário analisado.

Fonte: HotelInvest

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 35% 61% 71% 72% 32% 56% 66% 71% 27% 48% 59% 65%

Diária Média (R$) 278 293 324 348 273 279 301 332 268 261 278 307

RevPAR (R$) 98 180 232 252 87 155 199 235 72 126 164 199

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação -49% 74% 16% 1% -55% 75% 19% 7% -62% 80% 22% 10%

Diária Média -9% 5% 11% 7% -11% 2% 8% 10% -13% -2% 6% 10%

RevPAR -54% 84% 29% 9% -59% 79% 28% 18% -66% 76% 30% 21%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 51% 88% 103% 104% 45% 80% 95% 102% 38% 69% 85% 93%

Diária Média 91% 96% 106% 114% 89% 91% 98% 109% 87% 85% 91% 100%

RevPAR 46% 84% 108% 118% 41% 73% 93% 110% 34% 59% 77% 93%

Variação anual (YoY) Variação anual (YoY) Variação anual (YoY)

Comparação com 2019 Comparação com 2019 Comparação com 2019

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Desempenho anual Desempenho anual Desempenho anual
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A lógica de recuperação da hotelaria mais

sofisticada em São Paulo é semelhante a dos

segmentos econômico e midscale, porém mais lenta

e prolongada. A maior dependência da demanda

internacional e do segmento de eventos

desacelerará o crescimento de ocupação dos hotéis,

ao menos em curto prazo. Outro retardador será o

incremento de oferta previsto. Sob a ótica de

remessa de dividendos ao exterior, a valorização do

dólar será outro redutor dos resultados dos

empreendimentos, ao menos em médio prazo. A

recuperação total das receitas de hospedagem

ocorrerá, no cenário mais otimista, em 3 anos a

partir do mês pré-pandemia (fevereiro de 2020),

podendo ser superior a 5 anos no cenário

conservador.

São Paulo
Hotelaria 

upscale e luxo
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01/jan 01/fev 29/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador 2019

Início de recuperação mais lento dos hotéis mais sofisticados em 
razão da maior dependência da demanda de eventos e internacional

Projeções a 

partir de junho

Início de queda 

na semana de 

16 de março

-90% em 

apenas 2 

semanas

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)

UP E LUXO

OCC 2020

PROJEÇÃO DE EVOLUÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO EM 2020

108
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Na média de 2020, a ocupação dos hotéis upscale e luxo deve ficar 
entre 21% e 27%. Alcançar o break-even neste ano será um desafio

109

UP E LUXO

OCC 2020

TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO ESTIMADA EM 2020*

6% 6%

12%

20%

27%

32%

38%

34%

27%

5% 5%
7%

17%

23%

28%

35%

29%

25%

48%

62%

33%

6%
5% 5%

4%

9%

15%

20%

23%
22% 21%

45%

68%
66% 66%

68% 69%

59%

71% 70% 70%

74%

55%

65%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador 2019

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)
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-92% -92%

-79%

-71%

-62%

-54%

-48%

-39%

-59%

-92% -92%
-88%

-76%

-67%

-60%

-53%

-47%

-62%

7%

-9%

-50%

-91%
-93% -93% -93%

-87%

-79%

-72%
-69%

-61%

-68%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Na média do ano, a ocupação ficará entre 59% e 68% inferior
à de 2019. Em dezembro, a diferença mínima estimada é de 39%

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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UP E LUXO

OCC 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO (2020 VS. 2019)*

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)
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Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Antes da crise, a diária estava em trajetória de crescimento. Assim
como nos segmentos econômico/midscale, tarifas também cairão

Jan Fev

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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UP E LUXO

ADR 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA DIÁRIA MÉDIA MENSAL DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO (2020 VS. 2019)*

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)
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-84%
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-61%

-56%

-48%

-62%

-94%
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-91%

-82%

-74%

-68%
-62%

-58%

-66%

16%

-4%

-50%

-94%
-95% -95% -95%

-91%

-84%
-79% -77%

-68%
-71%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Quedas projetadas de RevPAR entre 62% e 71% na média de 2020. 
No melhor cenário, chega-se a dezembro 48% abaixo de 2019

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
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UP E LUXO

REVPAR 2020

VARIAÇÃO PERCENTUAL DE REVPAR MENSAL DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO (2020 VS. 2019)*

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)
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Desvalorização do dólar e nova oferta trarão um horizonte
de recuperação ainda mais longo aos hotéis sofisticados
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UP E LUXO

OCC, ADR, REVPAR

*Projeções a partir de junho

Fonte: STR (dados até maio) e HotelInvest (projeções a partir de junho)

VARIAÇÃO ANUAL DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E REVPAR
DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO (2020 VS. 2019)*

‘

A mesma lógica de queda de receita e de impacto

no resultado operacional dos hotéis indicada na

seção dos segmentos econômicos/midscale é

válida também para os empreendimentos mais

sofisticados: o prejuízo operacional acumulado em

2020 será expressivo e patamares mais altos de

distribuição de lucros serão possíveis apenas em

2022, ainda abaixo dos valores de 2019. Com um

agravante, as remessas de divisas ao exterior

sofreram também pela desvalorização do real,

além dos desdobramentos econômicos já

comentados sobre a pandemia.

A recuperação total de RevPAR, a partir do mês

pré-pandemia (fevereiro), é estimada em quase 4

anos, no cenário mais provável de ocorrência (o

moderado). Este período pode se estender a mais

de 5 anos, na perspectiva mais pessimista.

Além dos desdobramentos da Covid-19 no setor, o

aumento de oferta previsto entre os hotéis mais

sofisticados também retardará a curva de

recuperação da média do mercado a patamares

pré-pandemia.

-59%

-9%

-62%-62%

-10%

-66%-68%

-10%

-71%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Ocupação Diária média RevPAR
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Ocupação Diária média RevPAR

Retorno de RevPAR em quase 4 anos. Volta da ocupação
se estenderá por 2024 em razão da nova oferta
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UP E LUXO

CENÁRIO MODERADO

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno de diária

média: 3,3 anos
Retorno de 

RevPAR: 3,8 anos
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-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ocupação Diária média RevPAR

No melhor cenário, o índice de RevPAR
voltaria aos patamares de 2019 em 3 anos
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UP E LUXO

CENÁRIO OTIMISTA

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno de diária 

média: 2,4 anos

Retorno de 

RevPAR: 3,1 anos

Retorno de 

ocupação: 3,4 anos
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-90%

-80%
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Ocupação Diária média RevPAR

Horizonte de recuperação para além de 2023 em

razão de desdobramentos econômicos mais severos
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UP E LUXO

CENÁRIO CONSERVADOR

RECUPERAÇÃO DE DESEMPENHO DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Retorno aos 

valores de 

2019 para 

além de 2023
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-90%

-75%

-60%

-45%
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Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Cenários mais prováveis de recuperação de RevPAR 
entre 3 e 4 anos a partir do início da pandemia
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UP E LUXO

COMPARAÇÃO CENÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE REVPAR DOS HOTÉIS UPSCALE E LUXO A PARTIR DO INÍCIO DA QUEDA (MÊS 0 – FEVEREIRO) – MÉDIA MÓVEL 12 MESES

Fonte: HotelInvest

Mar/2023

(3,1 anos)

Nov/2023

(3,8 anos)

Horizonte mais prolongado 

de recuperação em razão 

de desdobramentos 

econômicos mais severos
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UP E LUXO

RESUMO

RESUMO DAS PROJEÇÕES DE DESEMPENHO POR ANO*

Em 2019, período pré-pandemia, o desempenho anual foi de 
65% em ocupação, R$ 722 em diária e R$ 468 em RevPAR 

* Destaca-se nas três tabelas inferiores os anos em que cada indicador de desempenho atinge ou supera os valores de 2019 em cada cenário analisado.

Fonte: HotelInvest

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 27% 51% 62% 67% 25% 46% 57% 63% 21% 39% 49% 57%

Diária Média (R$) 656 689 750 788 722 648 653 694 645 613 651 690

RevPAR (R$) 175 354 462 530 468 160 300 393 133 241 316 394

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação -59% 92% 20% 9% -62% 86% 23% 12% -68% 90% 24% 17%

Diária Média -9% 5% 9% 5% -10% 1% 6% 9% -11% -5% 6% 6%

RevPAR -63% 102% 31% 15% -66% 88% 31% 22% -72% 80% 31% 25%

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Ocupação 41% 79% 95% 104% 38% 71% 87% 98% 32% 60% 75% 88%

Diária Média 91% 95% 104% 109% 90% 90% 96% 105% 89% 85% 90% 96%

RevPAR 37% 76% 99% 113% 34% 64% 84% 103% 28% 51% 68% 84%

Cenário otimista Cenário moderado Cenário conservador

Desempenho anual Desempenho anual Desempenho anual

Variação anual (YoY) Variação anual (YoY) Variação anual (YoY)

Comparação com 2019 Comparação com 2019 Comparação com 2019
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Outros destinos
urbanos

Assim como na capital paulista, praticamente todo o

mundo foi impactado pela pandemia. Dados da

Omnibees no Brasil indicam que o volume de reservas

reduziu bruscamente em todo o país, independente da

região ou perfil de produto. Para outras cidades

brasileiras não contempladas nas projeções do estudo,

algumas recomendações são indicadas na próxima

página. De maneira geral, destinos com demanda

nacional e de acesso rodoviário podem apresentar

curvas de recuperação um pouco mais rápidas que a

da cidade de São Paulo, especialmente em 2020.
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‘

Hotéis com predominância de demanda regional, de acesso por
carro e baixa dependência de eventos devem recuperar primeiro

OUTROS

DESTINOS

120

Apesar das projeções apresentadas focarem na

cidade de São Paulo, entende-se que as

premissas e os resultados também são válidos, em

ordem de grandeza, para as grandes cidades com

dinâmica econômica parecida à paulistana, ao

menos durante 2020. As quedas similares de

reservas indicadas pela Omnibees no estudo,

independente da região, corroboram essa

hipótese.

Para uma adaptação das projeções a cada

microrregião ou até a um hotel específico, a

HotelInvest sugere os passos indicados na página

90.

Cada destino tem as suas particularidades e todas

elas devem ser estudadas com profundidade

antes de se projetar as curvas de recuperação

esperadas para um hotel ou para a média do

setor em uma cidade.

De maneira geral, sem aprofundar nas

particularidades de uma ou outra cidade, a

HotelInvest entende que o ritmo de recuperação

dos hotéis no Brasil respeitará a ordem ao lado

indicada.

1
Hotéis com predominância de demanda regional, de acesso por carro e 

baixa dependência de eventos. Comum entre as cidades do interior

2
Hotéis com predominância de demanda nacional, de acesso majoritário 

por via aérea e dependência de eventos. Comum entre as grandes 

cidades

3
Hotéis com expressiva demanda internacional, de acesso majoritário por 

via aérea e dependência de eventos. Comum entre as grandes cidades 

nos segmentos mais sofisticados

ORDEM DE RECUPERAÇÃO ESPERADA PARA DIFERENTES GRUPOS DE HOTÉIS URBANOS
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Recuperação do setor 

será lenta e gradual. 

Potencial de equilíbrio 

operacional (break-
even) é mais claro a 

partir do último 

trimestre de 2020 para 

hotéis econômicos. 

Para hotéis sofisticados 

apenas em 2021

Sinais de recuperação em curto prazo ainda são tímidos em todo o Brasil

Dados da Omnibees indicam leve crescimento das reservas nas últimas semanas de maio em

comparação às semanas mais críticas da pandemia. No entanto, volume total ainda é mais

de 80% abaixo de 2019.

Em 2020, ocupação média pode variar entre 27% e 35%, para os hotéis econômicos/midscale,

e entre 21% e 27%, para os hotéis mais sofisticados em São Paulo

Desempenho intermediário entre as faixas parece o de ocorrência mais provável pela

HotelInvest. Recuperação total de ocupação será, na melhor hipótese, em 2022 para a

hotelaria econômica e em 2023 para os hotéis upscale/luxo.

Queda de preço deve ser limitada ao mínimo possível ou recuperação será ainda mais longa

Em ambos os cenários, diária cairá ao menos 10% em média em 2020. Recuperação total das

tarifas é projetada entre 2022 e 2023, excetuando-se o cenário conservador.

Break-even em São Paulo parece mais provável a partir de setembro de 2020

No cenário moderado, a ocupação dos hotéis econômicos superará 30% a partir de

setembro. Antes, é possível que o setor ainda apresente prejuízo operacional. Para hotéis

sofisticados, o desafio é ainda maior em razão dos custos fixos mais pesados e da

recuperação mais lenta. Empreendimentos upscale e de luxo terão equilíbrio operacional

mais claro apenas em 2021.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A perda de valor dos 

hotéis em operação é 

inevitável, porém 

novos projetos ainda 

podem ter retornos 

próximos ao estimado 

no período pré-

pandemia

Em RevPAR, recuperação total será entre 2,5 anos até mais de 4 anos

Hotéis econômicos e midscale devem se recuperar mais rápido, em razão da menor

dependências de eventos e da demanda internacional. Empreendimentos mais sofisticados

devem levar mais um ano em comparação aos demais hotéis.

Potencial de lucro operacional está comprometido até o final de 2021

Lucros operacionais até o final do próximo ano devem ser usados para compensar o prejuízo

operacional acumulado em 2020 e para iniciar a recomposição dos fundos de reserva.

Se a hotelaria não recompuser os fundos de reserva, pode perder competitividade no futuro

Muitos hotéis de São Paulo já requerem modernização. Se os fundos de reserva não forem

restituídos e os planos de reinvestimento retomados, podemos sofrer um processo de perda

de competitividade em muitos empreendimentos.

Valor dos ativos em operação deve cair próximo a 20% em comparação com 2019

Com prejuízo operacional acumulado em 2020, resultado baixo em 2021 e recuperação em

2022 ou 2023, a perda de valor estimada dos ativos hoteleiros pode superar 20%.

Para novos projetos, a perda de valor é menor, e não deve superar 10%

Apesar da pandemia alongar a curva de recuperação de desempenho dos hotéis para um

horizonte maior, em 2023 já se espera performance em melhores patamares. O valor de

projetos com entrada prevista para esse período sofrerá bem menos que os ativos já em

operação. E em casos de compra de terrenos e custos de construção mais baixos, o valor

projetado pode ser idêntico ou até melhor ao estimado até o início de 2020.
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Em curto prazo, a recomendação principal continua sendo disponibilidade de caixa para

passar pelos meses mais difíceis da pandemia. No cenário de ocorrência mais provável

(moderado), hotéis econômicos e midscale devem chegar ao break-even entre o final do

terceiro e o último trimestre de 2020. Empreendimentos mais sofisticados provavelmente

apenas em 2021. Auxílio governamental para conter custo e facilitar crédito é

importantíssimo para o setor.

Apesar do cenário moderado parecer o de mais provável ocorrência, medidas de fôlego

financeiro devem ter em conta também o cenário conservador. O momento atual ainda é de

alta volatilidade e pode resultar em agravamento da crise sanitária e econômica.

Reaberturas previstas para antes de julho na cidade de São Paulo parecem ter pouco

benefício potencial e podem implicar em riscos sanitários e de prejuízos financeiros.

Recomendamos que os sinais de recuperação sejam acompanhados semanalmente antes da

decisão final de retomar as operações.

Além das medidas de contenção de custo e de readaptação operacional que já são

necessárias, também é preciso atenção a decisões estratégicas que manterão os ativos

competitivos e com maior potencial de valor no futuro. Hotelaria é um negócio de longo

prazo e a manutenção dos ativos em bom estado é fundamental. Os fundos de reserva

precisarão ser reconstituídos para que a renovação do inventário hoteleiro continue

ocorrendo.
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RECOMENDAÇÕES
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METODOLOGIA

As projeções apresentadas no presente documento foram feitas com base em dados diários

de ocupação e diária média de 40 hotéis e 9.355 UHs ao todo. Destes, 21 hotéis e 5.169 UHs

referem-se a hotéis econômicos e midscale da cidade de São Paulo e os 19 hotéis e 4.186

UHs restantes são referentes aos hotéis upscale e luxury. No caso dos hotéis mais

sofisticados, os dados diários de ocupação e diária média de 1 de janeiro a 1 de maio de

2019 e 2020 foram disponibilizados pela STR e, as projeções, a partir de 2 de maio,

elaboradas pela HotelInvest. Vale ressaltar que a amostra é constante durante todo o

período analisado. Todos os dados de diária média e RevPAR indicados no estudo estão em

valores nominais.

Os dados disponibilizados pelo FOHB em relação à previsão de reabertura dos hotéis

contempla tanto hotéis associados à entidade quanto não associados, totalizando 884 hotéis

e 142,9 mil UHs.

Por fim, os dados da Omnibees referentes ao volume de reservas entre abril e maio, ao

volume de pernoites entre junho e agosto e à variação de tarifa entre junho e agosto, todos

comparando 2020 em relação a 2019, perfazem uma amostra total de 2.234

empreendimentos hoteleiros. Com exceção do filtro de análise por capital, que tem em sua

amostra 493 hotéis, todas as outras análises apresentadas são com base nos 2.234 hotéis.

Algumas das análises apresentadas foram feitas com base na média móvel dos últimos 12

meses de operação, visando minimizar as distorções causadas pela sazonalidade anual

inerente ao mercado hoteleiro.

Projeções elaboradas 

com base em uma 

amostra de 40 hotéis e 

9.355 UHs. Dados da 

Omnibees perfazem 

2.234 empreendimen-

tos. E os do FOHB 

totalizam 884 hotéis.
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▪ Momento de alta volatilidade. Ausência de eventos semelhantes no passado dificulta

entender com clareza os desdobramentos reais pós-pandemia.

▪ Importância de acompanhar semanalmente a evolução da pandemia e os seus efeitos

sobre a economia para atualizar os resultados esperados sobre o setor hoteleiro.

▪ Estágio de cada destino no controle da doença implicará diretamente na velocidade de

recuperação dos hotéis.

▪ Recuperação total do setor depende de uma ação coordenada mundialmente.

▪ Novas ondas de contágio no país ou internacionalmente são um risco adicional ao setor.

▪ A vacina pode demorar mais tempo do que o esperado para ser desenvolvida e

disseminada, o que implicaria em uma curva de recuperação mais longa do que a

estimada.

▪ Além dos efeitos econômicos diretos da Covid-19, os seus desdobramentos emocionais

são ainda incertos e podem afetar a curva de recuperação do setor.

▪ Todas as informações obtidas de terceiros que não a HotelInvest são assumidas como

verdadeiras e corretas. Não assumimos qualquer responsabilidade sobre o mau

entendimento dessas informações.

▪ As estimativas apresentadas neste relatório estão baseadas na evolução das atuais

condições econômicas da área de mercado analisada e não levam em consideração os

efeitos de qualquer mudança abrupta. Nós não garantimos que estas estimativas sejam

alcançadas, mas elas foram preparadas com base em todas as informações a que

tivemos acesso ao longo da realização do estudo e em nosso melhor julgamento.
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Pedro Cypriano
HotelInvest
Sócio-diretor
Coordenador do estudo

+ 400 projetos
15 anos de experiência

pcypriano@hotelinvest.com.br

Renata Cassani
HotelInvest
Consulting & Valuation

+ 45 projetos
6 anos de experiência

rcassani@hotelinvest.com.br

Fernando Caramel
HotelInvest
Consulting & Valuation

+ 15 projetos
2 anos de experiência

fcaramel@hotelinvest.com.br

Vinícius Bíscaro
HotelInvest
Consulting & Valuation

+ 10 projetos
1 ano de experiência

vbiscaro@hotelinvest.com.br

Cristiano Vasques
HotelInvest
Sócio-diretor

+ 450 projetos
18 anos de experiência

cvasques@hotelinvest.com.br

Diogo Canteras
HotelInvest
Sócio-fundador

+ 700 projetos
+ 30 anos de experiência

dcanteras@hotelinvest.com.br

AUTORES - HOTELINVEST
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Luis Ferrinho
Omnibees
CEO

+ 20 anos de experiência

luis.ferrinho@omnibees.com

Emanoel Lima
Omnibees
Chief Data Scientist

+ 20 anos de experiência

emanoel.lima@omnibees.com

ESPECIALISTAS OMNIBEES
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Luis Dinis
Omnibees
Global Accounts Manager

+ 20 anos de experiência

luis.dinis@omnibees.com

Melanie Teixeira
Omnibees
Director of International 
Business Development

19 anos de experiência

melanie.teixeira@omnibees.com

Luis Sequeira
Omnibees
Product Manager

+ 20 anos de experiência

luis.sequeira@omnibees.com

Rodolfo Delphorno
Omnibees
Sales Manager

12 anos de experiência

rodolfo.delphorno@omnibees.com

https://www.linkedin.com/in/emanoel-lima-04b51458/
https://www.linkedin.com/in/luisdinissoftware/
https://www.linkedin.com/in/melanie-teixeira-45076151/
https://www.linkedin.com/in/luis-sequeira-2732102a/
https://www.linkedin.com/in/rodolfodelphorno/
https://www.linkedin.com/in/luisferrinho/
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Alexandre Gehlen
Presidente do Conselho
FOHB

gehlen@intercityhoteis.com.br

Patricia Boo
Area Director Central and 
South America - STR

pboo@str.com

Patricia Zulato
Country Manager
Brazil - STR

pzulato@str.com

Roland Bonadona
Representante FOHB no estudo
BHC

bonadona@bonadonaconsult.com

ESPECIALISTAS STR E FOHB
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Orlando de Souza
Presidente Executivo
FOHB

diretoria@fohb.com.br
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Fundada em 1999, a HotelInvest é referência em serviços de consultoria hoteleira na América do Sul. Com mais

de 700 projetos em 14 países diferentes, sua equipe de consultores possui vasta experiência na área de

investimento, gestão e estruturação de negócios hoteleiros. A empresa possui aproximadamente 30 contratos de

hotel asset management, que totalizam R$ 2,5 bilhões em ativos, e participa da gestão estratégica do FII Hotel

Maxinvest, administrado pelo banco BTG Pactual e considerado em 2019 o fundo de investimento imobiliário

mais rentável do Brasil pelo Ranking InfoMoney Ibmec de Melhores Fundos. Por meio de suas três áreas de

atuação (asset management, consultoria e FII), a HotelInvest possui a maior pluralidade de informações e auxilia

seus clientes em todas as etapas do negócio hoteleiro, desde a ideia até a operação e venda.

A HOTELINVEST

Idealizadora e consultora do FII

mais rentável do Brasil, o Maxinvest

Estruturação

ImplementaçãoOperação

Planejamento

▪ Estudo de mercado

▪ Estudo de conceituação

▪ Análise de viabilidade

▪ Planos estratégicos

▪ Seleção de operadora

▪ Revisão e negociação de 

contratos

▪ Estruturação financeira

▪ Design brief e revisão 

do projeto

▪ Project management
▪ Montagem hoteleira

▪ Acompanhamento 

pré-operacional

▪ Asset management
▪ Hotel check-up
▪ Reposicionamento, 

retrofit e reforma

▪ Avaliação econômico

-financeira

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA HOTELINVEST
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Alguns clientes

Portugal

320
Colaboradores

2019

Room Nights

Por Mês

1.2M

+320M
Pesquisas diárias

+140
Atualizações de 

preço por segundo

Certificado PCI Compliance

Comunicação encriptadas

Monitoramento ativo

de Infraestrutura

Hotéis Disponíveis
+5100

Integrações

Disponíveis

+750

+500M
De transações

Por mês

Quem Somos

A Omnibees é uma empresa global que oferece a mais

completa solução de distribuição & inteligência para a

indústria de turismo. Com mais de 5.100 Hotéis e 750

parceiros de distribuição é líder absoluta do mercado

nacional.

Com soluções para Hotéis independentes, Pousadas,

Cadeia Hoteleira, Hotéis Boutique, Operadores Turísticos,

Agências de Viagens e Empresas, permite maximizar a

receita dos seus clientes através da otimização do preço e

redução dos custos operacionais.

Colômbia

Argentina

Brasil

México

Estados Unidos

131Recuperação da hotelaria urbana no Brasil



Recuperação da hotelaria urbana no Brasil

Fundada em 1985, a STR fornece dados de benchmarking, análises e insights sobre o desempenho de mercados

hoteleiros em todo o mundo. Oferecendo dados confiáveis, confidenciais e precisos, seus relatórios capacitam os

clientes a criar estratégias e competir em seus mercados. A STR foi adquirida em outubro de 2019 como uma

divisão do CoStar Group, fornecedora líder em informações sobre imóveis comerciais, análises e mercados

online. A empresa já alcançou diversos reconhecimentos, como a inclusão na lista dos Melhores Lugares para

Trabalhar no Tennessee e na lista das Melhores Empresas do Sunday Times, no Reino Unido. Principal provedora

de dados para o setor hoteleiro em todo o mundo, a STR possui mais de 300 empregados distribuídos em 15

países.

A STR é a principal provedora de dados

para o setor hoteleiro em todo o mundo

Relatórios

TreinamentosPesquisas

Oferta e novos

desenvolvimentos

Relatórios que oferecem um 

panorama sobre a oferta 

atual de um determinado 

mercado, bem como novos 

hotéis em desenvolvimento 

na região.

▪ Benchmarking competitivo

▪ Trend reports
▪ Relatório de demonstração 

de resultados

ALGUNS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA STR

A STR

Treinamentos direcionados a 

ensinar seus clientes a ler e 

interpretar os relatórios 

fornecidos pela empresa.

Pesquisas customizáveis, 

disponíveis em todo o mundo, 

visando fornecer uma visão 

detalhada sobre o 

comportamento dos 

consumidores e/ou das empresas.
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O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne

algumas das mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 22

redes associadas, tanto nacionais como internacionais. São 676 hotéis de redes associadas, que juntos totalizam

mais de 117 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 207 municípios nas 5 regiões do Brasil,

gerando mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Em 2023, os hotéis das redes associadas ao FOHB serão

848, que totalizarão mais de 144 mil UHs.

O FOHB tem como missão contribuir para o desenvolvimento do setor, auxiliando na normatização e

sistematização da classe e do mercado hoteleiro em geral. A entidade busca criar condições que propiciem aos

seus associados o melhor desenvolvimento das atividades de prestação de serviços de hospedagem em hotéis

espalhados por todo o país, através da atuação em 3 eixos:

▪ REPRESENTAÇÃO – representando o setor e suas demandas frente ao setor público;

▪ DESENVOLVIMENTO – contribuindo para a modernização dos processos do setor e promovendo a atividade no

mercado;

▪ INFORMAÇÃO – provendo conhecimento relevante ao setor.

Para fomentar discussões e a realização de projetos, o FOHB também promove encontros entre os associados

por meio de eventos e grupos de trabalhos, divididos entre as áreas comercial, de recursos humanos, gerência,

dentre outros.

Entidade associativa sem fins lucrativos que atua em prol

da modernização e do desenvolvimento do setor hoteleiro

O FOHB
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Quer falar conosco?
HotelInvest: contato@hotelinvest.com.br

Omnibees: brasil@omnibees.com

STR: latam@str.com

FOHB: fohb@fohb.com.br
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