
03/05/2022 1

• Apresentamos com Taynah Caram e a área de
estatísticas FOHB, as curvas de recuperação da taxa
de ocupação, diária média e REVPAR dos hotéis do
FOHB em relação aos mesmos meses do ano 2019
considerados como benchmark.

• As diárias médias e Revpar estão corrigidos pela
mesma variação do IPCA que inflaciona a folha,
mercadoria consumida, utilidades, e outras
despesas.

• As estatisticas consolidadas de março mostram
uma pequena retomada após 3 meses de queda da
curva de recuperação, em relação ao REVPAR
benchmark 2019.

• Esta retomada é sustentada por um crescimento da 
taca de ocupação, contrariada por uma nova queda 
da recuperação da diária média.  

Curvas de 
recuperação: 
Resultados de 
março 
preocupantes.



 Março  é tradicionalmente o mês de 
retomada da demanda corporativa 
depois do período de férias;

 Após recuar em janeiro e fevereiro, o 
setor da sinais de recuperação da 
atividade em março;

 Mesmo com uma taxa de ocupação de 
56,9% ainda tímida, repassamos em 
território (levemente) positivo, 1% 
acima da taxa de ocupação de março  
de 2019;

 Considerando que precisamos de no 
mínimo três meses consecutivos para 
considerar que temos uma verdadeira 
tendência, vamos esperar os números 
de abril e maio para nos alegrar de vez.

Brasil consolidado:  em março  de 2022 a taxa de ocupação da sinais de recuperação depois de 2 meses de recuo



 Com R$252 em março 2022 , a diária
média recua a -15% da diária média
(indexada) de R$297 realizada em 2019;

 Após um pico 2% acima do benchmark
em novembro, a diária não para de
perder força, consolidando uma
tendência comum a maioria das praças
generalizada a todas as praças.

Brasil consolidado: a diária média continua perdendo, contrariando a tendência da taxa de ocupação



 A queda da diária média não
permitiu que o revpar volte ao
seu melhor nível de novembro
passado;

 A tendência segue
generalizada, a maioria dos
destinos os preços ainda estão
inferiores aos níveis de 2014,
antes da queda que
acompanhou a recessão de
2015-2016.

Brasil consolidado: pequena retomada do revpar em março  após 3 meses de queda da curva de 
recuperação, em relação ao benchmark 2019.



Curvas de 
recuperação

• Mostramos a seguir as diferenças entre cinco
destinos em função do mix de clientes que
compõem a demanda. Estamos trazendo a partir
deste mês a análise das curvas para uma nova
praça, Porto Alegre.

• Com 5 praças sendo analisadas, dividimos as
análises em dois grupos I e II, ambos comparando
também com a média Brasil.

• O Grupo I com São Paulo, Porto Alegre, e Goiânia
tem mix de demanda mais voltado ao mercado
corporativo.

• O Grupo II com Rio de Janeiro e Recife beneficia-se
de um mix mais forte em lazer, o que tende a
reduzir o impacto da crise.
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O Grupo I com São Paulo, Porto
Alegre, e Goiânia tem mix de
demanda mais voltado ao mercado
corporativo.

Curvas de 
recuperação



Grupo A - Curvas de recuperação da taxa de ocupação em São Paulo e Porto Alegre  ainda abaixo de 2019. 
Goiânia beneficiada pelo setor agro

 Consideramos o desempenho da taxa de
ocupação das praças corporativas em março
como um sinal muito positivo, embora não esteja
voltando aos níveis desejáveis para recuperação
do setor;

 São Paulo consegue recuperar em março a
defasagem negativa da taxa de ocupação de
janeiro e fevereiro. Mesmo com razoáveis 59% de
taxa de ocupação, fica 5% abaixo do benchmark
2019;

 Porto Alegre perde fôlego e após 9 meses
contínuos de recuperação entre março de 2021 e
janeiro de 2022, vem recaindo em fevereiro e
março, apesar da taxa de ocupação de 62%.

 A taxa de ocupação de 60% em Goiânia em
março pode não parecer tão alta, porém fica a
frente da recuperação de outras praças por dois
motivos: desempenho relativamente fraco em
2019, e demanda do setor agropecuário aquecida
em 2021-2022.



Grupo A – Diárias médias indexadas de São Paulo e Porto Alegre com defasagem de -15% em relação a 2019 
Goiânia um pouco melhor com -5%

 A consolidação do movimento de
recuperação das diárias vem sendo
dificultado pela alta da inflação;

 São Paulo e Porto Alegre continuam
sua recuperação muito irregular;

 Observando poéem períodos
maiores (6 meses), podemos ver uma
tendência real de crescimento da
diária média destas duas praças,
chegando ate -15% em março;

 Goiânia por sua vez, sustentada
pela melhor recuperação da taxa de
ocupação consegue chegar em -5%
em março.



Grupo A – Apenas o revpar de Goiânia consegue, com margem, avançar em território positivo 

 A fraca recuperação das diárias
médias vem segurar a retomada
do revpar em São Paulo e Porto
Alegre

 As duas praças ficam em -15%
em março

 Goiânia por sua vez,
sustentada pela melhor
recuperação da taxa de
ocupação consegue chegar em
+48% em março.



O Grupo II com Rio de Janeiro e
Recife beneficia-se de um mix mais
forte em lazer, o que tende a reduzir
o impacto da crise.

Curvas de 
recuperação



Grupo B – Depois da queda de fevereiro, novo movimento de retomada no mês de março

 Depois dos meses de janeiro e
fevereiro impactados pelo
Omicron, Rio de Janeiro e Recife
vem recuperando bem em
março;

 Recife consegue voltar a -2%
do benchmark de março 2019
indexado;

 Rio de Janeiro mesmo com
“apenas” 61% de taxa de
ocupação, apresenta expressiva
recuperação em março, graças à
um mix muito completo,
corporativo, lazer, eventos e
demanda internacional.



Grupo B – As diárias médias não acompanham a recuperação da taxa de ocupação

 Contrário a retomada das taxas de
ocupação as diárias médias das
duas praças recaem em março em
relação ao benchmark 2019;

 Recife após dois bons meses em
janeiro e fevereiro recai para -14%
em março;

 Rio de Janeiro mesmo
recuperando um pouco também da
queda de fevereiro fica em -14%
em março.



Grupo B – Retomada do revpar no Rio de Janeiro e no  Recife prejudica pelas diárias médias

 Em novembro de 2021, Recife
atingiu o recorde de 17% acima
do revpar de novembro 2019.
Quatro meses depois o revpar
da praça recaiu para -16%,
ficando até abaixo da média
Brasil de -14%;

 Nos últimos 12 meses, o revpar
do Rio de Janeiro apenas
interrompeu sua contínua
recuperação duas vezes, em
janeiro e fevereiro.

 No mês de março esta
retomando sua progressão,
chegando a -3% do revpar
benchmark de março de 2019.
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