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RESUMO  
 

SOARES, Allana Lage Ferraz de Oliveira. Uma análise estratégica sobre 

sazonalidade e hotelaria. Um estudo de multicaso na hotelaria carioca. 2014. 53 

p. Monografia (Graduação em Hotelaria). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2014. 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo estudar a sazonalidade no âmbito 

da atividade hotelaria. Para tal, objetivou-se estruturar uma análise estratégica 

fundamentada na ótica do estudo de multicaso, tendo como enfoque principal a 

hotelaria carioca. A escolha pela hotelaria carioca como objeto de estudo se deve ao 

fato destes estabelecimentos estarem localizados numa zona estratégica atrelada ao 

segmento corporativo na cidade do Rio de Janeiro, atendendo a um público-alvo 

específico que estabelecerá laços com esses empreendimentos, em sua maior 

parte, apenas durante a semana, deixando aos finais de semana uma oferta ociosa. 

Nesse sentido, para se compreender as influências que essa temática oferece a 

lógica operacional dessa atividade fora desenvolvimento um questionário, com 

perguntas fechadas, respondido por e-mail pelos gerentes de três estabelecimentos 

hoteleiros. De posse dessas informações, aplicou-se a lógica da análise SWOT para 

que possíveis e futuras estratégias possam ser desenvolvidas e assim minimizar os 

efeitos negativos da sazonalidade nas empresas hoteleiras.  

 

Palavras-chave: Análise SWOT. Hotelaria Carioca. Planejamento Estratégico. 

Sazonalidade. 
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ABSTRACT 

 

SOARES, Allana Lage Ferraz de Oliveira. A strategic analysis of seasonality and 

hospitality. A multi case study in Rio de Janeiro hotel. 2014. 53 p. Monograph 

(Undergraduate Hospitality). Institute of Applied Social Sciences, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2014. 

 

This work aimed to study the seasonality within the hotel activity. To this end, aimed 

to design a strategic analysis based on the perspective of multi case study, with the 

main focus the Rio hotel. The choice of Rio de Janeiro hotel as the object of study is 

because of these properties are located in a strategic area linked to the corporate 

segment in the city of Rio de Janeiro, serving a specific audience that will establish 

links with these developments, for the most part, weekdays only, leaving the 

weekend an idle supply. In this sense, to understand the influences that this theme 

provides the operational logic of this development activity out a questionnaire with 

closed questions answered by e-mail by three hotel establishments managers. With 

this information, we applied the logic of SWOT analysis for potential and future 

strategies can be developed and so minimize the negative effects of seasonality in 

hotel companies. 

 

Keywords: SWOT analysis. Carioca hotel. Strategic Planning. Seasonality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os empreendimentos turísticos, apesar da grande força econômica a qual 

possuem, apresentam alguns problemas; dentre tais encontra-se a variação da 

demanda, que entre outros fatores, pode ser influenciado pela sazonalidade. Assim, 

justamente pela influência que esse tipo de acontecimento remete às práticas 

gerenciais, operacionais e de comercialização dos serviços hoteleiros, faz-se 

necessário a compreensão sistêmica deste fato.  

Nesse sentido, através das argumentações propostas por Valli (2006), de 

maneira sucinta, poder-se-ia mencionar que a sazonalidade é uma variação no fluxo 

de demanda ligada a intervalos específicos de tempo – dias, meses, anos e 

estações climáticas. De posse de tais argumentações, poderíamos afirmar de forma 

pontual, portanto, que este evento quando remetido ao turismo, caracterizaria as 

variações no volume de visitas a certa localidade/estabelecimento.  

Dessa maneira, para com que o cliente fique satisfeito com o produto e o 

empresário obtenha lucro, tornasse necessário que as empresas conheçam bem 

suas oportunidades de negócios, fazendo constantemente um planejamento 

holístico/estratégico que, entre outros atributos, permitam alcançar uma análise 

pormenorizada do cenário traçado anteriormente. Dado isso, como forma de 

combater a sazonalidade, o planejamento torna-se item indispensável, devido ao 

fato da sazonalidade, em sua faceta de baixa procura, tornar-se um agravante a ser 

minuciosamente entendido e respaldado pelas ações que o planejamento necessita 

executar.  

A sazonalidade, que de maneira sucinta poderia ser representada enquanto 

as altas e baixas temporadas que influenciam, positiva e negativamente o processo 

de operacionalização e comercialização de produtos e serviços inseridos no 

contexto hoteleiro, torna-se uma das principais peculiaridades a ser 

pormenorizadamente analisada e interpretada no setor da hotelaria/turismo, devido 

ao fato desta gerar impactos diretos na rentabilidade e na gestão destes 

empreendimentos.  

Aspecto relevante a se destacar nesse contexto é o fato de ao se idealizar, 

executar e monitorar as planificações oriundas de um empreendimento hoteleiro, 

neste contexto se faz necessário detectar futuras tendências que influirão no 

processo de desenvolvimento deste. A exemplo disso, a hotelaria é o setor do 
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turismo mais sensível aos impactos negativos da sazonalidade, pelo fato de que é 

uma atividade totalmente turística, que atende exclusivamente àqueles que se 

encontram fora de seu entorno habitual, diferentemente de restaurantes, por 

exemplo, que apesar de também inclusos nas ofertas turísticas, prestam serviços 

não apenas aos turistas, mas também aos residentes locais, a hotelaria vê sua taxa 

de ocupação sofrer declínios consideráveis em certas épocas do ano1, provocando 

mudanças drásticas nas finanças de um hotel, na medida em que seu faturamento 

está ligado diretamente ao número de unidades habitacionais ocupadas.  

Nesse sentido, o trabalho em questão propõe o estudo da sazonalidade, 

considerando-o demasiadamente relevante para a atividade turística, principalmente 

para a hotelaria, pois através dos dados e informações obtidos, poderá se elaborar 

um planejamento orientado para a adoção de estratégias que permitam uma gestão 

eficaz dessa instabilidade, aspecto este considerado enquanto a diretriz que 

sustentará as argumentações e problemáticas oriundas do desenvolvimento deste 

projeto.  

Assim, afirma-se aqui que a sazonalidade apresenta-se enquanto um 

importante tema de estudo devido ao fato de suas características serem vistas, em 

certos momentos, como um dos principais impedimentos ao desenvolvimento do 

setor hoteleiro, comprometendo, e eis a hipótese deste trabalho, a saúde dos 

negócios de uma empresa hoteleira. Embasados nisso, a escolha pela hotelaria 

carioca como objeto de estudo deste trabalho acadêmico se deve ao fato destes 

empreendimentos estarem localizado numa zona estratégica de negócios na cidade 

do Rio de Janeiro e atender um público-alvo específico a este nicho de mercado, tais 

estabelecimentos possuem uma demanda ociosa durante os finais de semana.  

Nesse sentido, há a obrigatoriedade de se afirmar que a variação na 

demanda hoteleira é um dos fatores que mais preocupa os gestores hoteleiros 

(VALLI, 2006). O referido autor menciona que dentre as inúmeras problemáticas que 

                                                           
1
 Conforme esperado, o desempenho da hotelaria brasileira no 1º trimestre de 2013 foi contido. Todos 

os mercados sofreram queda de ocupação ainda como reflexo do baixo crescimento da economia do 
Brasil em 2012. Além disso, a comemoração do Carnaval em fevereiro e a Páscoa no final de março 
parecem ter influenciado a retomada dos negócios nas cidades analisadas. Devido aos temores de 
um ano igual ou pior que 2012, a receita de hospedagem e diária média continuaram em processo de 
desaceleração. Comparando o primeiro trimestre de 2013 com o mesmo período do ano anterior, a 
amostra analisada* apresentou aumento de oferta (2,3%), enquanto a demanda sofreu queda (3,8%) 
semelhante ao 4º trimestre de 2012, o que resultou na maior retração da taxa de ocupação vista nos 
últimos 5 trimestres (6,0%). A diária média[1], por sua vez, obteve leve incremento (6,2%), levando à 
primeira queda do RevPAR (-0,2%) vista nas últimas análises (MARIANO, 2013, pág. 01) 
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podem ser evidenciadas pela operacionalização do turismo e que necessitam de um 

minucioso acompanhamento para que não gerem malefícios a sua gestão, e nisso a 

hotelaria se faz presente, a variação criada pelos reflexos da sazonalidade se 

mostra enquanto um fato relevante à análise de um dado nicho de mercado. Deve-

se, portanto, compreender que ao mesmo tempo em que pode proporcionar grandes 

lucros (altas temporadas), pode também ser gerador de grandes prejuízos (baixas 

temporadas), gerando impacto direto na rentabilidade, nas operações e na gestão 

dos empreendimentos do setor hoteleiro.  

Justamente por isso, a sazonalidade se torna um fator de desequilíbrio do 

mercado hoteleiro, isto é, ela reflete um possível “desajuste” entre a oferta e a 

demanda, tornando-se necessário um planejamento pormenorizado acerca de suas 

causas e influências, para que seja possível uma adaptação das empresas 

hoteleiras e de suas respectivas ofertas, de modo a minimizar os efeitos negativos e 

maximizar os positivos causados por este evento.  

Dessa forma, o estudo da sazonalidade torna-se importante, dentro deste 

contexto, pelo fato de permitir a elaboração de um planejamento voltado à adoção 

de estratégias que permitirão uma gestão mais eficaz em cima destas dinâmicas 

características, podendo-se, através de sua análise, trabalhar a questão de políticas 

gerenciais relacionadas à defesa, ao desenvolvimento e ao ataque junto ao 

segmento trabalho (BENI, 2006), fato este que suscitará uma possível vantagem 

competitiva durante os períodos de baixa sazonalidade. 

Sendo assim, a situação problema deste trabalho se apresentará nos debates 

acerca destas premissas, observando-se as reformulações em nível de produto, 

serviço, atendimento, infraestrutura, etc., que serão executadas graças ao advento 

da sazonalidade, de maneira a se garantir que a estabilidade ocupacional do 

empreendimento ocorra, além da sanção das necessidades e superação das 

expectativas da demanda hoteleira sejam cumpridas. Tendo em vista que a 

sazonalidade interfere diretamente nos processos de gestão e operacionalização 

dos meios de hospedagem, busca-se com esse trabalho identificar os elementos 

que interfiram nesse processo. 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho se sustentará no diagnóstico das 

causas e consequências da sazonalidade no processo de gestão, operacionalização 

e comercialização de produtos e serviços oriundos de meios de hospedagem. 

Destarte, para que isso se efetive, acreditamos haver a necessidade de se discutir: 
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(1) conceitos básicos em hotelaria e que se relacionam a temática da sazonalidade, 

subsidiando com ferramentas elementares para o desenvolvimento de ações 

operacionais e gerenciais aplicadas aos meios de hospedagem capazes de trabalhar 

com suas peculiaridades; (2) os impactos causados pela sazonalidade nos meios de 

hospedagem; (3) a sazonalidade enquanto responsável pela produção, direta ou 

indireta, de impactos capazes de afetar a produtividade das empresas do setor 

hoteleiro, observando sua influência no REVPAR do hotel analisado; (4) como o 

planejamento estratégico pode ser utilizado como forma de combater à 

sazonalidade.  

Para tanto, buscar-se aqui uma maneira para se abordar a problemática da 

sazonalidade, propondo-se debates quanti-qualitativos, sistêmicos, bem como 

avaliações in loco que corroborem sua análise, influência e entendimento nas ações 

gerenciais e operacionais de quatro estabelecimentos hoteleiros do Rio de Janeiro. 

Deste modo, o trabalho apresentado baseia-se num estudo quanti-qualitativo, 

pautando-se por uma avaliação caracterizada pela descrição, compreensão e 

interpretação de fatos gerenciais e operacionais relacionados ao empreendimento 

hoteleiro, objeto deste estudo. Nesse sentido, durante a pesquisa, buscou-se 

através de uma análise pormenorizada compreender uma decisão ou um conjunto 

de decisões tomadas em quatro estabelecimentos da hotelaria carioca, investigando 

os motivos pelos quais tais decisões foram tomadas, como foram implementadas e 

quais foram os resultados.   

Neste sentido, os métodos utilizados para a elaboração deste projeto dar-se-

ão através da coleta de dados feita através de questionários e entrevistas abertas a 

serem aplicados aos funcionários, de distintas hierarquias e categorias, dentro deste 

hotel. Nesse sentido, julga-se importante mencionar que a escolha por estes 

funcionários respeitará os preceitos vigentes a técnica da amostragem probabilística 

por agrupamento, onde os questionários com perguntas abertas e fechadas serão 

aplicados pela pesquisadora em datas previamente agendadas. 

Quantos aos métodos, a pesquisa será bibliográfica, além de se fazer 

necessária in loco. Bibliográfica porque se utilizará da pesquisa material de vários 

autores, enfocando temas relacionados à sazonalidade e estratégia, dentre outros 

assuntos que sejam pertinentes a compreensão de nosso objeto de estudo. 

Também serão utilizadas pesquisas acadêmicas obtidas através da internet. Sobre a 

visitação in loco possibilitará fundamentar de que maneiras ações sistêmicas-
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gerenciais são efetuadas neste estabelecimento, observando-se de que maneira os 

colaboradores atuam e se relacionam com a problemática exposta pelo trabalho. 

Assim, ao se lidar com personagens tão importantes ao cotidiano hoteleiro, este 

estudo procurará entender a ligação direta destes indivíduos com o hotel, com o 

intuito de se responder perguntas relevantes ao levantamento de dados e 

interpretação acerca do fenômeno dos períodos de sazonalidade que ocorrem neste 

empreendimento hoteleiro, assim como quais estratégias são tomadas.  

Embasado nisso, o trabalho se divide em três capítulos, onde em um primeiro 

momento – SAZONALIDADE E HOTELARIA: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS A 

OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO – realizou-se uma fundamentação sobre os 

conceitos básicos de hotelaria que se relacionam a temática da sazonalidade, 

subsidiando ferramentas elementares para o desenvolvimento de ações 

operacionais e gerenciais aplicadas a estes estabelecimentos e que sejam capazes 

de trabalhar com as peculiaridades provenientes da temática central deste trabalho: 

a sazonalidade.  

Em um segundo capítulo – PROCESSO DE PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DA SAZONALIDADE HOTELEIRA: UMA ANÁLISE SOBRE MEDIDAS 

PREVENTIVAS E CORRETIVAS - debateu-se a importância que o processo de 

planejamento assume perante os princípios normativos de gestão e 

operacionalização das atividades hoteleiras, observando como a temática da 

sazonalidade se incide nesse contexto, demandando a idealização e aplicação de 

medidas preventivas e corretivas para que o equilíbrio financeiro do estabelecimento 

hoteleiro possa se manter de forma contínua e estabelecida.  

Já no terceiro capítulo – UM ESTUDO DE MULTICASO NA HOTELARIA 

CARIOCA – definiu-se quais os períodos de alta e baixa sazonalidade dos três 

hotéis pesquisados, discorrendo sobre aspectos positivos e negativos observados 

em cada um desses estabelecimentos e que se ligam a temática da sazonalidade. 

De posse desses preceitos, estratégias de mudança serão propostas para que os 

pontos negativos encontrados na atuação do hotel durante os períodos de alta e 

baixa sazonalidade se mitiguem.  
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1. SAZONALIDADE E HOTELARIA: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS A 

OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO 

 

O estudo aqui se inicia através de uma fundamentação teórica que objetiva 

descrever os conceitos básicos de hotelaria que se relacionam a temática da 

sazonalidade, subsidiando ferramentas elementares para o desenvolvimento de 

ações operacionais e gerenciais aplicadas a estes estabelecimentos e que sejam 

capazes de trabalhar com as peculiaridades provenientes da temática central deste 

trabalho: a sazonalidade. Esta, por sua vez, está arraigada no setor turístico, e, 

consequentemente, no hoteleiro, ocasionando diversos impactos significativos, 

dentre os quais se destacam a diminuição no faturamento das empresas, redução 

no quadro de funcionários, variações salariais dos empregados e modificações na 

política de promoção e preço do produto e em muitos casos2, falta de perspectiva e 

instabilidade por conta das variações de demanda no setor de hotelaria. 

A hotelaria é um dos poucos setores econômicos que nos últimos anos tem 

experimentado crescimento contínuo na economia mundial, apresentando uma taxa 

de crescimento média anual de 0,7% (BRASIL, 2010). Em uma perspectiva não 

muito diferente, o Brasil vem alcançando uma taxa crescente no que tange a 

operacionalização da atividade turística. Entre os anos de 2007 a 2011 observou-se 

um crescimento na ordem de 18,5%, gerando, entre os anos de 2003 a 2012 quase 

03 milhões de empregos diretos (BRASIL, 2014). 

Vale destacar que a cadeia produtiva do turismo possui como “mola 

propulsora” de atração, no que tange as características do cenário brasileiro, uma 

série de atrativos naturais e culturais que são anualmente visitados e contemplados 

por turistas estrangeiros3 e nacionais, além da participação destes em eventos, de 

todos os tipos e portes, que foram e ainda serão organizados no Brasil, a exemplo 

da Jornada Mundial da Juventude de 2013, da Copa das Confederações de 2013, 

                                                           
2
 Realizando uma análise da sazonalidade no setor hoteleiro, a partir de pesquisas realizadas nos 

hotéis de luxo da cidade do Rio de Janeiro, Magalhães (2007) constatou que a sazonalidade é uma 
ameaça ao desenvolvimento da economia do turismo e à manutenção dos empreendimentos deste 
setor. As variações ocupacionais dos hotéis de categoria cinco estrelas, entre o máximo e o mínimo 
das taxas ocupacionais, são maiores do que a média geral da cidade. Assim como nos hotéis em 
geral, os hotéis de luxo, também apresentam suas piores taxas ocupacionais durante o período de 
maio a setembro, principalmente nos meses de maio, junho e julho. Tal circunstância provoca muitas 
vezes uma redução no quadro de funcionários, que ao longo do ano sofre variações, principalmente, 
nos períodos seguidos ao de maior movimento nos hotéis, fevereiro e novembro. 
3
 Segundo o site do Ministério do Turismo o Brasil recebeu 5,67 milhões de viajantes estrangeiros em 

2012, um recorde histórico. 
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da Copa do Mundo de 2014, bem como das Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. 

Tal segmento, o da gestão e da operacionalização de eventos, é tão representativo 

junto à cadeia produtiva do turismo que, de acordo com o Ministério do Turismo 

(2013, p. 01) o segmento “cresceu 23,3% e está à frente de agências de viagem 

(21,9%) e promotores de feiras (14,9%), respectivamente nas segundas e terceira 

posições”. 

Justamente por isso, Beni (2007, p. 11) enfatizará que neste século, a 

atividade turística tornou-se “a segunda mais importante atividade econômica do 

planeta e uma das três mais fortes geradoras de empresa e distribuidoras de 

rendas”. Neste sentido, a necessidade de implementação de estratégias que 

possam tornar realidade o progresso local torna-se relevante, já que a ótica 

economicista que se liga ao turismo exigirá um trabalho de planejamento rígido, em 

que se proponha o aproveitamento das potencialidades turísticas locais para que 

não que sejam exploradas de forma desajustada. Para tanto, há de se considerar, tal 

qual aponta Acerenza (2002), o fato da cadeia produtiva do turismo estar atrelada a 

uma série de outros setores, interferindo e sendo afetada por estes, e que conferirão 

a essa atividade uma natureza multidimensional e multifacetada.  

Assim, reconhece-se que a área de Turismo, aliada a Hotelaria, é um dos 

setores que mais tem se expandido e muito tem contribuído economicamente para o 

Brasil. Esse fato pôde ser comprovado através da operacionalização do megaevento 

Copa do Mundo 2014, realizado em junho, onde o movimento de turista no país foi 

intenso. Segundo a Folha de São Paulo, cerca de 10 milhões de estrangeiros 

passaram pelos principais aeroportos do país durante os 31 dias do evento, 

injetando R$ 30 bilhões para a economia, o que corresponderia 0,6% do PIB 

(Produto Interno Bruto) brasileiro, alcançados em apenas um evento (ROLLI & 

FRAGA, 2014). Além disso, é fato, que esses grandes acontecimentos 

desempenham um papel essencial no crescimento do mercado de trabalho, visto 

que este acontecimento gerou cerca de 01 milhão de empregos no país, em que o 

setor de hotelaria foi o mais beneficiado: com 600 mil empregos diretos e indiretos 

registrados no ano de 2014, a hotelaria já representa uma taxa expressiva de 19,7% 

de empregos a mais do que há cinco anos.  

Ampliando o debate nacional sobre o futuro do setor, uma pesquisa feita pelo 

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB, 2014), mencionada pelo Plan 

Service destacou um aumento de 12% na quantidade de unidades habitacionais e a 
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quantidade de apartamentos foi ampliada de 440,8 mil para quase 500 mil em 2014, 

um aumento de 13%. Tal Fórum, ao estruturar uma previsão de mercado, menciona 

que há uma expectativa de que o Brasil alcance até 2016, 535 mil unidades 

habitacionais em 10,1 mil estabelecimentos hoteleiros em todo o território nacional.  

Assim, tomando por base a importância que o setor hoteleiro possui frente ao 

patamar socioeconômico do país, observa-se que destinos turísticos, a exemplo da 

cidade do Rio de Janeiro tem recebido atenção das esferas federal, estadual e 

municipal, além de iniciativas privadas que promovem e buscam a expansão desta 

cadeia produtiva tão peculiar que é o turismo. Sobre essa perspectiva, Santos 

(2012) comentará que as relações entre turismo e economia são das mais diversas, 

densas e complexas, visto que o turismo, seja por uma perspectiva de ameaça ou 

oportunidade, é demasiadamente influenciado pelas condições do ambiente 

econômico. Para tanto, torna-se relevante a estruturação de um conhecimento 

pormenorizado sobre a ótica de regulação do mercado, buscando-se “compreender 

como o comportamento dos agentes econômicos determinam a produção e o 

consumo dessa atividade” (SANTOS, 2012, p.03). 

Sob o prisma de Beni (2006, p. 10) a atividade turística “(...) exerce um papel 

central na formulação das relações de forças e influências” sobre a comunidade 

local, e justamente por isso esta atividade se apresenta enquanto um instrumento 

capaz de propor desenvolvimento, geração de renda e emprego, principalmente nas 

regiões que possuem altos coeficientes de atração turísticas, expressados pelas 

peculiares belezas de seus cenários naturais, paisagísticos, urbanos, culturais, etc., 

mostrando-se, desde que bem planejada, controlada, monitorada e avaliada, uma 

instrumento capaz de ofertar novas divisas econômicas a estas localidades, além de 

benefícios sociais, culturais, ambientais, etc.  

O Brasil pôs-se internacionalmente em evidência através do turismo4, tendo 

visibilidade pela sua força econômica, estabilidade democrática e destaque em 

                                                           
4
 A realização de megaeventos no Brasil trouxe benefícios tangíveis e intangíveis para a economia, 

para o turismo e para a população. A entrada de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 5,5% 
somente nos dois eventos realizados no Brasil em 2013, a Copa das Confederações e a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), movimentando cerca de R$ 2 bilhões na economia brasileira. Em 2014, 
um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo revelou que o país recebeu cerca de 1 milhão 
de turistas de 203 nacionalidades durante a Copa do Mundo, já para as Olimpíadas de 2016, a 
estimativa de entrada de turistas no Brasil é de 8%, tendo um impacto de US$ 11 bilhões no PIB 
entre 2009 e 2016 e de US$ 13,5 bilhões entre 2017 a 2027. Esses megaeventos se constituem em 
oportunidades importantes para o desenvolvimento turístico do Brasil, principalmente pelo ganho de 
visibilidade gerado pela enorme exposição do país no exterior através dos veículos de mídia, mas 
também pela receita direta advinda dos gastos dos turistas. Tornando-se condição sine qua non para 
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negociações de foros multilaterais, que tem atribuído considerável importância do 

país às organizações internacionais, tornando-se uma das tendências marcantes da 

política externa brasileira.  

Além das facilidades advindas da globalização e do processo de 

modernização da sociedade, que geraram novas opções de viagens, oportunidades 

de roteiros, surgimento de novos hotéis, agências, restaurantes, Trigo (2008, p. 11) 

destaca a possibilidade de, através desta atividade, se propor um “deslocamento 

crescente de turistas para vários destinos”, devido a flexibilidade nos pagamentos e 

as facilidades que o cartão de crédito disponibiliza. Posto isto, Santos (2012, p. 13) 

mencionará que o 

turismo é uma atividade de grande importância na atualidade, respondendo 
por quase 10% da renda mundial e por mais de 230 milhões de empregos 
no planeta (...) No Brasil, segundo dados do Ministério do Turismo, as 
viagens internacionais e domésticas totalizam cerca de 160 milhões. As 
estatísticas apontam que o setor é responsável pela geração de mais de 3% 
do PIB do país. A grande envergadura do fenômeno  turístico desperta 
significativo interesse empresarial, profissional e acadêmico. Turismo é um 
campo de excelentes oportunidades. 
 

Contudo, a proposta deste trabalho tece paralelo com a discussão proposta 

por Trigo (2008) quando este afirma que a relação do turismo e hotelaria é 

conduzida através da possibilidade de geração receita e de princípios gerenciais que 

busquem o resgate e o fomento dos valores culturais, de preservação do meio 

ambiente, geração de emprego e redistribuição de renda. Entretanto, para que isto 

aconteça deve-se obter uma perspectiva crítica sobre as peculiaridades inerentes ao 

fenômeno turístico/hoteleiro que se permita desenvolver habilidades de gestão e 

planejamento de destinos turísticos e empreendimentos hoteleiros, contribuindo com 

uma infraestrutura que preserve o patrimônio natural e cultural, e coopere com o 

crescimento da economia e a qualificação dos serviços prestados5.  

Justamente por isso há a necessidade de se criar um ambiente que propicie 

um debate sobre o turismo, hotelaria e sazonalidade. Para tanto, torna-se relevante 

realizar um apanhado geral sobre como os empreendimentos hoteleiros precisam 

                                                                                                                                                                                     
transformações que são indispensáveis para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil, que vão desde a hotelaria, passando pelos transportes, saneamento, comunicação, 
educação, segurança, etc. (BRASIL, 2010). 
5
 Saab, Gimenez e Ribeiro (2000) quanto o assunto é qualidade, o Brasil é um país ainda com pouca 

tradição no setor hoteleiro. Entretanto, com o decorrer dos anos, com as grandes transformações 
tecnológicas e o desenvolvimento industrial crescente, a hotelaria brasileira passou a se aperfeiçoar e 
criar conceitos próprios, diferenciando as diversas categorias de estabelecimentos e criando regras e 
normas que direcionassem suas atividades. 
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ser estruturados no que tange questões relacionadas aos seus gerenciamentos e 

operacionalizações, de forma a se minimizar e combater os efeitos provenientes da 

sazonalidade. 

Procurando aliviar os impactos da sazonalidade, muitos hotéis tem traçado 

um planejamento estratégico como medida para minimizar os efeitos da 

sazonalidade e criar novas oportunidades de clientela. Prova disso seria a promoção 

cada vez maior da prática do turismo de negócios por meio de congressos, 

seminários e feiras é uma estratégia viável. Sabe-se que 27% dos turistas 

estrangeiros que visitam o Brasil, bem como 24% dos turistas brasileiros, têm como 

motivação atividades e anseios que se vinculam ao segmento de negócios e eventos 

(BRASIL, 2014). Esta prática possibilita manter uma oferta turística atraente para os 

visitantes durante todo o ano, gerando um aumento da procura e a diversificação de 

atividades turísticas nas épocas do ano habitualmente menos concorridas, através 

do reforço e criação de nova operação turística para os períodos de baixa 

temporada. 

Sob o prisma da Hotelaria, a sazonalidade, conforme sinaliza Lee et.al. 

(2008), ainda é um desafio, tendo suas causas relacionadas a duas categorias: 

naturais e institucionais. A primeira refere-se às variações de fenômenos naturais 

como clima, tempo e estações do ano. Já a segunda aponta outras causas da 

sazonalidade que exponenciam ou minimizam a procura pela atividade turística. 

Nesta segunda vertente, a sazonalidade estaria principalmente ligada aos seguintes 

fatores: feriados (escola / universidade e público / religiosa) e disponibilidade de 

tempo de lazer; hábitos de viagem e motivações (que são afetados pela mudança de 

gostos, pressão social e moda), e a hospedagem e tempo de eventos de lazer ou 

negócios. Consequentemente, essas categorias impõem as redes hoteleiras 

dificuldade para se conservarem equilibradas financeiramente durante todos os 

meses do ano. Afinal de contas:  

A sazonalidade pode ser definida como desequilíbrio temporal no fenômeno 
do turismo, o que pode ser expresso em número de visitantes, as suas 
despesas, o tráfego em diferentes formas de transporte, emprego e 
admissões para as atrações. Por isso, implica que os fenômenos de 
sazonalidade do turismo afeta todos os aspectos das atividades de oferta e 
demanda, incluindo preços, de ocupação, de recursos humanos, o volume 
de suprimentos, atividades oferecidas e atrações disponíveis etc (BUTLER 
1994, p. 5). 
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Assim, a sazonalidade tem sido reconhecida como o elemento mais 

característico do segmento turístico, devido a interferência que este remete ao 

processo de escolha e permanência em destinos turísticos, ocasionando flutuações 

na demanda e situação financeira dispares6. Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que 

a sazonalidade tem através de sua natureza, características que propiciam causas e 

impactos distintos nas regiões de destino turístico7, e exatamente por este motivo, 

tem sido amplamente pesquisada na literatura acadêmica, sendo, portanto, muitas 

vezes percebida como um problema para o segmento turístico. Para Martins (2010, 

p.60) as características sazonais mostrariam, conforme a concepção do referido 

autor, “uma preocupação dos agentes públicos e privados no sentido de definirem 

estratégias que permitam atenuar os seus efeitos negativos” dos territórios/destinos 

turísticos que são altamente influenciados por este evento.  

Observa-se que a literatura8 aborda o impacto da sazonalidade sobre as 

empresas localizadas em regiões de veraneio destacando-se principalmente 

estratégias de como superar a sazonalidade ou reduzir o impacto da mesma, como 

por exemplo, oferecer o turismo de eventos e negócios. No entanto, pesquisas9 têm 

sido voltadas para as dificuldades dos gestores de hotéis em lidar com os impactos 

da flutuação, ou seja, em equilibrar a bonança da época de alta demanda com os 

momentos de retração da baixa temporada no que diz respeito à gestão de receitas.  

 Sobre isso, Beni (2007) considera que a hotelaria depara-se com um grande 

problema: a oferta necessária para atender a demanda nas épocas de pico fica 

ociosa durante o resto do período. Para driblar essa ociosidade, a maior parte da 

gestão de meios de hospedagem tem orientado a captação de seu público para os 

clientes executivos, que vêm à cidade a negócios, já que nos locais relacionados a 

                                                           
6
 O mês de maio registra o pior desempenho dos resorts no Brasil e a maioria não consegue 

ocupação acima de 40% neste período. De acordo com dados da Resorts Brasil, os resorts 
brasileiros registraram no ano de 2012 cerca de 36,6% de ocupação no mês de maio, ou seja, quase 
¾ do empreendimento ficou vazio. (CARDOSO, 2013) 
7
 Buscando comprovar e caracterizar a existência da sazonalidade turística por meio da abordagem 

de conceitos relacionados ao turismo e à geografia do turismo e voltá-los para o estudo do turismo 
sazonal, Scheuer & Bahl (2011) escolheram o município de Guaratuba, Paraná, Brasil, que tem os 
aspectos turísticos parecidos com os do Rio de Janeiro, pois é um município caracterizado pelo 
turismo de “sol e praia” e nitidamente volúvel à renda advinda da alta temporada (verão), o que causa 
grandes impactos sociais e econômicos durante outros períodos do ano. O estudo evidenciou que a 
sazonalidade no município acarretava reflexos tanto na qualidade de prestação de serviços turísticos 
quanto na vida da comunidade em geral, pois se identificou haver baixa qualidade da prestação de 
serviços em todas as épocas do ano, e que a comunidade local é a que mais está relacionada aos 
efeitos negativos da sazonalidade, pois fica sem qualificação, sem emprego, amargando problemas 
de endividamento e de criminalidade. 
8
 Ver: Butler (1994), Martins (2010) e Scheuer & Bahl (2011). 

9
 Ver: Martins (2010) 
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prática do turismo de negócios e eventos, como é o caso de São Paulo e Rio de 

Janeiro, as oportunidade de equacionamento de períodos sazonais é amplo, 

“proporcionando equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante o ano, pois 

independe de condições climáticas e períodos de férias escolares (...)” (BRASIL, 

2010, p. 16). 

 Vale lembrar que a sazonalidade é reconhecida internacionalmente como 

uma das características mais distintivas e determinantes do turismo, que afeta 

financeiramente todos os aspectos do comportamento da oferta no setor de turismo, 

incluindo o mercado de trabalho. Sob essa perspectiva, não há como evitar a 

abordagem de que a sazonalidade afete as práticas de qualquer negócio hoteleiro, 

caracterizando-se, portanto, enquanto um fenômeno abrangente, e que muitas 

vezes é responsável pelo emprego sazonal, o subemprego e o desemprego10. 

Segundo Lee et.al. (2008, p. 05), 

Há muitas estratégias que são usadas para tratar os efeitos da 
sazonalidade. Dentre estes incluem estratégias de preços, diversificação da 
atração, diversificação do mercado e a procura de apoio dos órgãos 
governamentais e da indústria. Alargar a temporada turística e modificar o 
calendário de férias escolares também são outras estratégias. A nível 
empresarial, estratégias adicionais incluem o recrutamento de pessoal 
temporário. Com a gama de estratégias disponíveis para lidar com os 
efeitos da sazonalidade, a seleção e adoção de uma estratégia deve ser 
condizente com o plano estratégico da empresa ou o destino para um 
resultado eficaz. Hoje, a tomada de decisão terá de incluir e considerar os 
fatores sociais e ambientais, além de econômicos (tradução da autora). 
 

Justamente por isso, o emprego no setor de Hotelaria foi durante muito tempo 

considerado instável em decorrência da flutuação de demanda em certas épocas do 

ano11. No entanto, com investimentos e programas voltados à captação e fidelização 

de turistas, essa impressão sobre a carreira vem mudando devido aos mercados de 

negócios emergentes do turismo. Enquanto a sazonalidade e os seus desafios são 

partes inalienáveis do turismo, com a gestão adequada, o emprego no setor 

hoteleiro pode se transformar em uma carreira promissora, para isso, há a 

necessidade do colaborador se qualificar continuamente. Conforme destaca Pimenta 

                                                           
10

 Devido às variações na demanda, alguns resorts têm uma temporada de curta duração de quatro a 
cinco meses, o que cria desafios para os gestores de recursos humanos. Ver: Lee, et.al. (2008) 
11

 Um estudo sobre os desafios na contratação de mão de obra em um hotel no litoral Norte 
Catarinense, realizado por Fraga et. al. (2013), identificou que por esta ser uma região turística de 
alta sazonalidade, o estabelecimento sofre com o problema da falta de mão de obra em  
determinadas épocas do ano. Destacando-se que, na alta temporada, houve um aumento de 113% 
no número de colaboradores, saltando de 23 para 49 e, ao fim desta, uma redução do quadro 
permanente em 25%. Ou seja, no fim do ano o hotel contava com 23 colaboradores, durante a 
temporada esteve com 49 e ao fim desta restaram apenas 17.  
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(2013), a qualificação pode promover um excelente feedback para a gestão 

hoteleira, já que significaria uma estratégia perspicaz para se alcançar os  objetivos 

do estabelecimento, permitindo a tomada de dimensão mercadológica, além de 

ganhos em termos de competitividade no ambiente de atuação. 

Observando o fato de que a sazonalidade é um problema/desafio a ser 

enfrentado pelo setor hoteleiro, procurar-se-á destacar no presente capítulo as 

principais características da sazonalidade na atividade turística, principalmente no 

setor hoteleiro do Rio de Janeiro. Nesse sentido, abaixo será exposto um cenário 

descritivo desta destinação turística, observando-se as formas como a sazonalidade 

incide neste cenário. 

 

1.1. Um breve panorama da atividade turística no Estado do Rio de Janeiro 
 

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) a economia brasileira tem demonstrado sua robustez perante o mundo, 

dentro de um cenário em que o turismo cresce a taxas superiores a 15% ao ano e 

tudo indica que este crescimento só tende a continuar (CNC, 2011).  Acompanhando 

essa tendência, todos os setores do turismo vêm apresentando taxas de 

crescimento satisfatórias, contribuindo para a estabilização financeira do país e 

tornando os investimentos relevantes.  

Segundo estatísticas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (2011), o crescimento abrange dos meios de hospedagem às 

transportadoras turísticas aéreas e terrestres, passando pela gastronomia e 

restauração, e por todos os meios de entretenimento e lazer, gerando o 

desenvolvimento econômico e social. Dentro dessa premissa, o Estado do Rio de 

Janeiro vive um momento único e expressivo para o turismo, referindo-se às 

expectativas trazidas pelos megaeventos conforme já foi citado em momento 

anterior neste trabalho.  

Em um país com a dimensão e a diversidade do Brasil, o turismo constitui 

uma atividade econômica com grande potencial para consolidar do desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado, mesmo em diferentes condições distritais. Para Gomes 

(2010, p.06), a cidade do Rio de Janeiro é o “cartão postal do Brasil (...) [tendo] 

paisagens belíssimas e muita história enraizada na cidade e no interior. [Contudo], o 

crescimento do turismo no estado do Rio demanda planejamento e investimento”. 
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Prova disso é o fato deste município ser o segundo maior PIB no Brasil e por 

este motivo ocupa papel de destaque na economia brasileira, ocupando “a segunda 

posição nacional em valores absolutos, sendo o Estado mais recebe turistas 

estrangeiros e o segundo no tocante ao turismo doméstico” (GOMES, 2010, p.14-

15). Seu potencial turístico vem despontando como destaque, oferecendo ao mesmo 

tempo oportunidade e desafio para a execução de ações de proteção ao meio 

ambiente e de promoção do seu uso economicamente sustentável. 

Apesar do “boom” internacional e de ser considerado um destino turístico 

atraente pelos seus aspectos naturais e heterogeneidade de pontos turísticos, o Rio 

de Janeiro ainda sofre com as variações de demanda ao longo do ano. Sua 

sazonalidade gera impactos principalmente na rede hoteleira da cidade. 

De acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira da Indústria 
Hoteleira, os meses de verão e férias de final de ano apresentam os 
melhores índices de ocupação hoteleira, sempre em torno de 60% a 70%, 
com exceção do mês de dezembro. O mês de novembro apresenta as 
maiores taxas de ocupação, seguida pelos meses de fevereiro e março, 
quando ocorre a maior festividade do Rio de Janeiro: o Carnaval (SILVA, 
2007, p. 36) 

 

Com o aumento do fluxo turístico no país, grandes também se tornam os 

desafios a serem superados para uma oferta adequada de serviços demandados 

pelos megaeventos emergentes aos meios de hospedagem do Rio de Janeiro. 

Entretanto, o segmento hoteleiro já iniciou uma série de movimentos no intuito de 

ampliar oferta e modernizar sua estrutura para receber os turistas. Conforme 

constata Pires (2014, p. 06): 

O Rio de Janeiro aumentou seu percentual de reservas para chegadas 
internacionais durante a Copa para 38% do total de reservas já realizadas. 
Outras cidades sede vão dividir parte de sua participação de mercado, em 
relação ao ano anterior, em favor de outras cidades sede de menor porte. 
São Paulo tem 28% das reservas realizadas até 120 dias do mundial, e até 
esta data perde 4% de sua participação em comparação com 2013. 
 

Desta forma, o Rio de Janeiro vem apresentando números relevantes quanto 

à quantidade de turistas recebidos, graças ao fato de gestores e instituições, 

principalmente através do Rio Convention & Visitors Bureau12, que não tem medido 

esforços para promover a cidade do Rio de Janeiro enquanto um destino ideal para 

todos os tipos de eventos e turismo, na busca de suavizar os efeitos dos problemas 

                                                           
12

 O Rio C&VB foi instituída por iniciativa de entidades públicas (Embratur, TurisRio, Riotur, Riocentro) 
e privadas (Associação Comercial, Empresas dos Setores Creditício e Financeiro, Hotéis, Agentes de 
Viagens, Empresas Aéreas, Empresas de Transportes Terrestres, Organizadores de Congressos e 
Eventos, Empresas de Comunicação, etc.) ligadas ao segmento de viagens e turismo e que dela 
participam na condição de membros mantenedores. 
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decorrentes da oscilação da demanda turística, através de atrativos turísticos, 

eventos planejados e serviços hoteleiros, enxergando, na promoção do turismo de 

negócios13 – congressos, seminários e feiras – uma forte “capacidade de atração de 

público de outras localidades, como festivais de música, de gastronomia, festas 

populares etc., constitui também alternativa para essa finalidade” (MELLO & 

GOLDENSTEIN, 2011, p.13). 

Diante de tais considerações, pode-se afirmar que as pessoas estão viajando 

mais para fins corporativos. E, que, esse segmento do turismo tem causado um 

impacto importante no ramo da hotelaria, pois em um estudo desenvolvido pelo 

Ministério do Turismo (2008) mostra 95,8% dos entrevistados quando participam em 

eventos, inevitavelmente utilizam o serviço de hotelaria. Nesse âmbito, torna-se 

relevante que os hotéis que tenham interesse nesse tipo de turista adequem suas 

instalações às necessidades dos clientes e obtenha eficiência e qualidade nos 

serviços prestados. Pois através da fidelização de clientes deste segmento, abrem-

se possibilidades para que o setor de hotelaria drible os problemas decorrentes da 

sazonalidade do turismo.  

Nesse sentido, percebe-se que os elementos até aqui propostos são 

importantes para uma compreensão sobre como os efeitos da sazonalidade incidem, 

positiva e/ou negativamente, em uma organização hoteleira, observando-se, a partir 

deste contexto, como o processo de manipulação de informações relativas a este 

cenário se fazem proeminentes para que se constitua uma base de desenvolvimento 

de operações e procedimentos para que empreendimentos hoteleiros concebam em 

sua gestão um sistema eficaz e coerente capaz de adaptarem-se as peculiaridades 

advindas do período de baixa temporada, item este a ser melhor discutido no 

capítulo seguir deste trabalho. 

 

 

                                                           
13

 O Rio de Janeiro recebeu mais de 70 mil visitantes apenas para a temporada 2010 de negócios na 
cidade. E, os 71 eventos técnicos e científicos, como fóruns, seminários e congressos, e 
movimentaram mais de US$ 65 milhões. E a perspectiva é que esse número seja maior no ano de 
2014, pois a cidade concorre como sede de 24 eventos empresariais. Com isso, a cidade poderá 
atrair outros 31 mil turistas e negócios da ordem de US$ 43 milhões, afirma o jornalista de economia 
do Jornal O Globo Bruno Rosa (GOMES, 2010). 
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2. PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA SAZONALIDADE 

HOTELEIRA: UMA ANÁLISE SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS.  

 

Mudanças no ambiente empresarial decorrentes da globalização e de seus 

efeitos vêm criando uma nova e maior demanda de empresas que procuram adotar 

o Planejamento Estratégico14, a fim de adequar uma empresa no que tange as 

especificidades de seu mercado. No setor turístico, essa ferramenta tornou-se 

fundamental para o desenvolvimento empresarial, pois, atualmente, vive-se em um 

ambiente que deve prezar pela excelência e qualidade15 de seus serviços, 

equipamentos, produtos, infraestrutura e atendimento, visto que seus 

clientes/consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes sobre as 

características dos elementos e atores que sustentarão seu processo de consumo. 

Sendo assim, tal aspecto nos remeterá ao fato destas características – excelência e 

qualidade – serem indispensáveis ao setor turístico, em específico ao hoteleiro pelo 

fato de serem um importante fator de fidelização de clientes. 

Deste modo, o setor hoteleiro, por ser parte integrante do turismo, não 

poderia ser excluído de uma realidade econômica que objetiva uma expansão 

mercadológica. Prova disso é que a hotelaria experimentou, nas últimas décadas, 

um crescimento significativo16. Contudo, apesar destes índices, Santos, Barbosa e 

Oliveira (2011, p.02) nos chamarão atenção ao fato de 

(...) tal atividade – a do segmento hoteleiro – encontra-se em processo de 
amadurecimento, precisando de melhorias e inovações de serviços 
constantes, já que a disputa pelo mercado turístico, que possui milhões de 
viajantes, só tende a crescer, produzindo novos produtos/serviços para 
atender os mais distintos tipos de turistas. (SANTOS; BARBOSA & 
OLIVEIRA, 2011, p.02). 

                                                           
14

 Para Silveira (2011) as mudanças no ambiente empresarial vêm criando uma nova e maior 
demanda de empresas que procuram adotar o Planejamento Estratégico, a fim de se manter e 
crescer no mercado. No turismo, o Planejamento Estratégico é fundamental para o desenvolvimento 
da atividade turística em uma localidade, já que este tipo de planejamento propicia a previsão de 
gastos, decréscimo financeiro e opções para que a situação seja conduzida com eficiência.  
15

 Segundo Bonfato (2006, p. 25), nas novas regiões de desenvolvimento da hotelaria de negócios, os 
hotéis ligados a redes que gradativamente superem os hotéis independentes é uma tendência 
natural. Porém, não significa que todos os nichos do mercado hoteleiro nos centros urbanos serão 
afetados. Havendo lugar para unidades hoteleiras independentes que ofereçam conforto, qualidade e 
serviços exclusivos, como os hostéis Fasano, Unique, L’Hôtel, Emiliano, voltados para o atendimento 
de um público diferenciado e de alto poder aquisitivo. 
16

 Segundo o Ministério do Turismo (2014), os empresários do setor de hotelaria tem aproveitado o 
aumento do turismo nos últimos anos para expandir seus negócios. Ressalta-se que entre 2011 e 
2013 foram construídos ou reformados 201 empreendimentos hoteleiros no país e até 2016 outros 
375 novos hotéis serão concluídos. A região Sudeste é a que tem recebido mais investimentos de 
novos hotéis, com 59%, seguido pela região Nordeste com 18%, conforme mapeamento da Hotéis & 
Resorts, da BSH International Consultoria.  
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Entretanto, o aumento da oferta resulta em uma grande competitividade na 

cadeia produtiva hoteleira, bem como uma exigência maior por parte dos 

consumidores, que têm à sua disposição meios de hospedagem de vários tipos e 

qualidades. Neste contexto, Bonfato (2006, p. 07) nos alertará ao fato de que em um 

“mercado com tantas ofertas, a sobrevivência do negócio hoteleiro depende da 

gestão criteriosa do empreendimento desde o momento de sua concepção”. Para 

isso, a gestão precisa recorrer a uma operacionalização das atividades cada vez 

mais estratégica, que se atente às atualizações e inovações exigidas pelo mercado, 

aspecto este que atrelado a temática deste trabalho, propiciaria mecanismos 

capazes de lidar com as dificuldades financeiras advindas da baixa temporada, 

primando por uma gestão vinculada ao binômio mercado/localização17, absorvendo 

deste universo, elementos e/ou personagens peculiares e distintos capazes de 

serem trabalhados pela hotelaria enquanto coeficientes de atração. 

Assim, o objetivo do presente capítulo é debater sobre a importância que o 

processo de planejamento assume perante os princípios normativos de gestão e 

operacionalização das atividades hoteleiras. A importância desse processo se 

solidifica mais ainda quando se entende que tais estabelecimentos, 

independentemente de suas tipologias e classificações, possuem estruturas 

demasiadamente complexas e que remetem a equipamentos e infraestruturas de 

alto custo, principalmente quando se observa a questão da manutenção preventiva 

dos seus espaços, e que é escalonada conforme a usabilidade das UH’s (Unidades 

Habitacionais), restaurantes, piscina, loja de varejo. Deste modo,  

a complexidade de um hotel e suas dimensões, que precisam estar acima 
de um mínimo para torná-lo viável economicamente, resultam em 
empreendimento oneroso e muito sensível aos custos finais de construção 
de operação e manutenção. Assim, o projeto [manutenção] precisa ter 
dimensionamentos corretos, favorecer estritamente as circulações geradas 
e exigidas pelos componentes, equipamentos escolhidos com rigor e outros 
quesitos mais. (ANDRADE; BRITO & JORGE, 1999, p. 14). 

 

Esta manutenção, por sua vez, tem que ser feita durante todo o ano, exigindo 

pessoal competente para realizar serviços de construção, operação, manutenção e 

atividades complementares que em muitos casos são prestadas por empresas 

terceirizadas. Nesse sentido, deve-se levar em conta que a tarefa de administrar não 

é simples, especialmente quando se trata de um empreendimento tão diversificado 

                                                           
17

 De onde surgem “a tipologia do hotel, o número de apartamentos, o padrão das instalações e os 
equipamentos necessários para o atendimento do segmento de mercado a que ele se dirige” 
(ANDRADE; BRITO & JORGE, 1999, p. 14). 
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quanto um hotel (SAAB & DAEMON, 2000) e que possui características tão 

peculiares, a exemplo de sua heterogeneidade18, perecibilidade19, intangibilidade20 e 

produção e consumo21. Contudo, apesar de seus processos complexos, a sua 

eficácia afetará diretamente a qualidade do serviço do hotel, surtindo efeito direto e 

significativo sobre os clientes e na impressão que estes terão, construirão e 

perpetuarão sobre determinado empreendimento hoteleiro.  

Organizar é criar uma estrutura material e humana capaz de possibilitar a 
execução de uma tarefa de maneira eficiente. Existem dois tipos de 
organização, a tradicional e a moderna. Na forma tradicional, o hóspede é a 
base da pirâmide hierárquica e, na moderna, a Presidência passa a ser a 
base da pirâmide (SAAB & DAEMON, 2000, p. 02). 

 
Buscando compreender a maneira como os hotéis deverão ser estruturados 

em relação ao gerenciamento e operacionalização de suas atividades, destaca-se 

aqui o fator humano como “coluna basilar” para que quaisquer empreendimentos 

possam conquistar, cativar e fidelizar seus respectivos nichos de mercado, 

proporcionando a seus clientes uma experiência muito além de um ato simples de 

consumo de produtos/serviços. Nesse sentido, Saab & Daemon (2000) sintetizam 

como sendo básica à administração hoteleira a questão de se colocar no lugar do 

hóspede. Por esta perspectiva, seu planejamento deverá ser elaborado a partir das 

considerações das partes interessadas no processo: consultores, colaboradores, 

consumidores, fornecedores, concorrentes, etc., entendendo como tais relações são 

imprescindíveis ao atendimento das necessidades de sua clientela.  

Além disso, Bonfato (2006, p. 29) reiterará que, na “dinâmica do mercado 

hoteleiro, o empreendedor precisa focar sua atenção para as estratégias de 

reposicionamento”. Para isso, acredita-se aqui que os gestores hoteleiros devem 

recorrer, continua e ininterruptamente, ao auxílio dos demais agentes de sua cadeia 

produtiva e que podem trazer contribuições efetivas para um novo alinhamento e 

posicionamento de mercado. 

Essa conjectura direciona o olhar do gestor hoteleiro à necessidade de sua 

planificação tratar questões internas e externas com mais prioridade, 

                                                           
18

 Variabilidade é a ideia de que o serviço varia de cliente para cliente. Atividade voltada para 
pessoas. (KOTLER, 2003) 
19

 Se não for usado, está perdido, no caso o quarto em hotel. (KOTLER, 2003) 
20

 Serviços são ideias e conceitos. Não são patenteáveis. O consumidor baseia-se na reputação. 
(KOTLER, 2003) 
21

 Segundo Martins (2004), a variabilidade do serviço se dá a partir da produção e consumo, já que a 
qualidade depende de quem o presta, do local e da forma que é prestado. O consumidor também 
contribui para a qualidade do serviço  através do seu grau de exigência, competência, experiência e 
envolvimento.  
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compreendendo como mudanças no ambiente competitivo da hotelaria provocam 

e/ou influenciam alterações organizacionais nesses empreendimentos. Conforme 

destaca Silveira (2011) a grande oferta de turistas resulta em grande competitividade 

entre os hotéis locais, bem como a seletividade exigente por parte dos 

consumidores. Por este motivo, torna-se necessário que a hotelaria tenha uma 

gestão cada vez mais profissionalizada e estratégica, atenta às atualizações e 

inovações exigidas para a sobrevivência no mercado. Justamente por isso, há a 

necessidade por parte destes gestores em compreenderem e lidarem com todo e 

qualquer tipo de complexidade que interfira em sua cadeia produtiva. 

Para isso, o desenvolvimento de um planejamento estratégico torna-se uma 

ferramenta imprescindível. Tendo em vista que as UH’s de um ambiente hoteleiro 

são as que geram a maior parte da receita no setor hoteleiro22, tal fato nos leva a 

pensar sobre a importância dos efeitos que a sazonalidade acarretará a este 

processo, buscando, portanto, diagnosticar e prognosticar este fenômeno e suas 

interações que, no caso da hotelaria, poderiam incidir em seu RevPar23. Nesse 

sentido, indaga-se aqui como a sazonalidade é responsável pela produção, direta ou 

indireta, de impactos capazes de afetar a produtividade das empresas do setor 

hoteleiro, observando, especificamente, sua influência no RevPar da hotelaria 

carioca. 

É claro que um estabelecimento hoteleiro consegue trabalhar com três tipos 

específicos e complementares à ótica da experiência da hospedagem e que deverão 

ser vistos enquanto elementos capazes de atender as necessidades básicas de sua 

clientela – hospedagem, alimentação e bem-estar24. Contudo, independentemente 

de suas particularidades, complexidades e influências nos resultados financeiros 

obtidos por este estabelecimento hoteleiro, o que se destaca aqui é como o aspecto 

da hospedagem afeta significativamente os resultados financeiros, sendo, portanto, 

a comercialização destas UH’s deveras influenciada pela sazonalidade.  

                                                           
22

Como exemplo, a Accor Hospitality,  teve um crescimento no primeiro trimestre de 2011 no Brasil de 
8,7% de Revpar na hotelaria. 
23

 O Revpar significa a receita que cada UH está gerando, ela mede a receita total de hospedagem 
dividida pelo número de UH’s disponíveis em um determinado período. Esta métrica serve para medir 
e informar a sua competência na ocupação hoteleira durante as diferentes sazonalidades 
demonstrando na baixa ocupação, mesmo com tarifas baixas, se estas foram ou não maximizadas. 
Revpar é sujeito às variações sazonais, assim que precisa de ser tomado para comparações como a 
do Revpar ao mesmo período em um ano anterior, por exemplo.  
24

 Ver: Santos e Pavarin (2012) 
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Com o intuito de se reverter este quadro, a gestão e operacionalização das 

atividades hoteleiras deve ocupar um papel de destaque na melhoria e maximização 

de sua rede de atuação, de forma a se manter a eficiência dos serviços oferecidos e 

alcançar um equilíbrio financeiro de suas atividades. Justamente por isso, os custos 

de operação e manutenção dos sistemas devem ser devidamente monitorados e 

controlados. 

Deste modo, (...) pode-se apontar a questão ligada à estratégia como um 
conjunto de elementos importantes ao engrandecimento e à melhoria da 
dinâmica do setor turístico, levando esta atividade a uma condição de maior 
relevância e destaque no cenário econômico nacional (COSTA; 
FISCHMANN & ALMEIDA, 2014, p. 01). 

 
Uma das estratégias adotadas pela hoteleira para se driblar a sazonalidade é 

a terceirização da mão de obra e serviços de manutenção e limpeza. Tal prática é 

recorrida pelos gerentes em épocas de baixa temporada para se minimizar os custos 

operacionais de suas atividades. O objetivo de tal estratégia é melhorar a relação 

input/output, aumentando as receitas (COSTA; FISCHMANN & ALMEIDA, 2014, p. 

02). Nesse sentido, a terceirização é vista como um ponto de apoio à organização, 

tendo sua importância no planejamento do hotel. 

Nos tempos atuais o planejamento25 torna-se imprescindível para que as 

organizações possam manter uma posição de competitividade em qualquer 

ambiente, pois possibilita a análise do ambiente de uma organização favorecendo a 

criação de uma visão sobre as oportunidades e ameaças, bem como a percepção de 

pontos fortes e fracos. Dessa forma, o planejamento impulsionará a empresa na 

direção correta, auxiliando para que possa antecipar-se às ameaças – a exemplo da 

sazonalidade – e fazer um diagnóstico de oportunidades e melhorias, apropriando-

se das análises internas e externas, e através disto, estabelecendo prioridades de 

atuação, preparando opções estratégicas frente aos riscos/problemas que 

possivelmente tal estabelecimento enfrentará (PETROCHHI, 1998). 

                                                           
25

 A finalidade do planejamento é definir as decisões básicas que articulam as políticas turísticas de 
um estado, região ou organização, ou seja, as diretrizes que orientarão as decisões para o 
desenvolvimento turístico, o tipo de turismo que ser quer promover, os mercados que serão atingidos, 
a posição que se deseja ter nesses mercados, as metas a alcançar e as estratégias dos programas 
de ações. (...) Em síntese, dentro da realidade brasileira, dois objetivos básicos prevalecem no 
planejamento indutor do desenvolvimento turístico: 1- Buscar a elevação da qualidade da oferta 
turística, em sua forma mais abrangente, coordenando ações, recursos e instrumentos técnicos, de 
forma a estimular as áreas receptoras a atender às necessidades e desejos do consumo de lazer; 2- 
Estudar um modelo de ocupação territorial que atenda às demandas e ao desenvolvimento 
sustentável do turismo (PETROCCHI, 1998, pág. 03). 
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Por conseguinte, as tarefas de planejamento, organização, direção e controle 

de uma organização são vistas enquanto as quatro principais funções de gestão, 

podendo ser descritas, resumidamente, da seguinte forma:  

 

Quadro 01: Principais atividades de gestão em uma organização. 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO BENEFÍCIO 

PLANEJAR 
Definição de metas e objetivos e o 

desenvolvimento de estratégias 
mais adequadas para alcançá-los. 

Envolve a descrição e 
entendimento de um momento 

presente para que se 
prospecte um “futuro ideal” à 

organização. 

ORGANIZAR 

Atribuição de tarefas específicas 
para indivíduos. Prevê a 

coordenação de atividades entre 
diferentes grupos. Promove 

contratação e treinamento de 
colaboradores para realizar tarefas 

atribuídas. 

O ordenamento das partes de 
um todo, ou a divisão de um 
todo em partes ordenadas. 

LIDERAR 

Motiva a equipe para realização 
das tarefas necessárias para se 

atingir as metas e objetivos 
traçados. 

Traça metas, define 
responsabilidades e influencia 

positivamente o elemento 
humano, de forma que os 

objetivos planejados sejam 
alcançados a nível de 

excelência. 

CONTROLAR 

Promove o monitoramento, a 
avaliação e a prestação de ações 
corretivas, a fim de se garantir que 

metas e objetivos sejam 
cumpridos. 

Estando a organização 
devidamente planejada, 
organizada e liderada, é 

preciso que haja controle das 
atividades, para que se possa 

promover a produtividade. 
Fonte: Kotler (2006) 

 

Percebe-se, portanto, que gerenciar um meio de hospedagem é tarefa 

complexa, onde executivos e funcionários precisam ser direcionados ao 

cumprimento de metas e estruturações de missões, princípios e visão que 

respaldarão a identidade organizacional do ambiente de hospedagem. Para tanto, 

há de se entender que o ato de gerenciamento deve ser visto enquanto um processo 

contínuo, progressivo e inter-relacionado, sendo sempre apoiado pelas seguintes 

etapas: idealização, oriunda do processo de viabilidade e planificação; organização, 

onde se levarão em consideração princípios relacionados à produção, observando-
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se as características do produto, do seu processo e de sua quantificação; além é 

claro da questão da direção e monitoramento da atividade26.  

Nesse sentido, percebe-se que o processo descrito acima é uma ferramenta 

vital que precisará observar elementos internos e externos capazes de influenciar a 

produtividade de um determinado estabelecimento. Nesse sentido, ao se abordar os 

meios de hospedagem, considerados por muitos27 um ambiente dinâmica, volátil e 

heterogêneo, entende-se que tal análise suportaria as especificidades externas 

capazes de, positiva ou negativamente, influenciar seus resultados operacionais e 

financeiros esperados28. Assim, ao considerar a relevância de tal narrativa, destaca-

se aqui a representatividade desta para se melhor compreender e gerir a relação 

que os meios de hospedagem estabelecerão com a questão da sazonalidade.  

Desta maneira, ao se buscar entender a atividade turístico-hoteleira dentro da 

realidade sazonal, há de se ponderar que a relevância de um planejamento 

estratégico minucioso capaz de diminuir os efeitos de oscilação que a sazonalidade 

traz aos resultados financeiros e operacionais de um estabelecimento hoteleiro. 

Julga-se relevante destacar neste trabalho que a sazonalidade tem demonstrado ser 

um fenômeno de difícil superação, dando origem ao aparecimento de diversos 

métodos e estratégias que visam compreender os padrões sazonais oriundos da 

cadeia produtiva do turismo. Assim, percebe-se que as organizações tem procurado 

enfrentar este problema através de estratégias relacionadas a políticas de preço, 

com incentivos numa base temporária, bem como a proposição de férias repartidas 

que visem estimular a procura em épocas intermediárias e baixas, fomentando, 

assim, o turismo doméstico29 (MARTINS, 2004). 

Porém, acredita-se aqui que uma maneira para se analisar os efeitos que a 

sazonalidade remete ao ambiente hoteleiro será é a planilha SWOT30, uma vez que 

                                                           
26

 Ver: Petrocchi (1998) 
27

 Ver: Costa, Fischmann e Martinho (s/d); Bonfato (2006) 
28

 Ver: Butler (1994); Lee (2008); Martins (2010); Cardoso (2013).  
29

 Conforme destaca o Ministério do Turismo (2013), o número de brasileiros que pretendem viajar 
pelo Brasil (72,7%) é três vezes maior que os que desejam um destino além das fronteiras do país 
(24,7%). 
30

 Para Chiavenato et. al. (2003) a análise SWOT é uma ferramenta de gestão empresarial eficaz na 
identificação dos fatores que influenciam o funcionamento e adaptação da organização, antecipação 
às mudanças e fortalecimento da competitividade, fornecendo informações bastante úteis no 
processo de planejamento estratégico. Por isso, essa ferramenta minimiza os riscos de insucesso das 
ações organizacionais, fazendo com que a força de trabalho do gestor não apareça somente no 
operacional, mas também na área estratégica, evidenciando fatores importantes que de um modo 
geral passam despercebidos pelos mesmos. 
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esta dará ao gestor uma visão de situações internas e externas31 que poderão ser 

utilizadas para driblar os efeitos da sazonalidade. Nesse sentido, destaca-se aqui a 

questão da imagem de um estabelecimento, observando-se sua relação com a 

qualidade dos serviços.  

Consequentemente, as deficiências identificadas em uma análise SWOT de 

um hotel incluem todos os aspectos que tornam o estabelecimento vulnerável. Por 

este prisma, deve-se destacar que um hotel mal conservado ganhará uma má 

reputação e perderá clientes; aa mesma forma, um hotel que tem uma equipe 

despreparada também perderá clientes. Estes são alguns dos pontos fracos que 

podem afetar o faturamento do hotel e atrelados aos períodos sazonais, poderão 

levar o estabelecimento ao fracasso.  

Conforme citam Chiavenato e Sapiro (2003) através do planejamento, a 

análise externa antecipa as oportunidades e ameaças, maximizando ou minimizando 

seus efeitos para a concretização da visão, da missão e dos objetivos 

organizacionais. As análises internas correspondem ao diagnóstico da situação da 

organização diante do ambiente, relacionando as suas forças e fraquezas, criando 

as condições para a formulação de estratégias para ajustar a organização no 

mercado que se insere. Por fim, considera-se que a análise SWOT, enquanto 

instrumento vital para estabelecer estratégias que maximizem o desenvolvimento de 

uma empresa hoteleira, possibilitando-lhe um discernimento e sensibilidade impar, 

no caso da sazonalidade, para que se enfrente os problemas através do 

aproveitamento das potencialidades do hotel e de sua localidade. 

Para efeito, no próximo capítulo será analisado como o planejamento 

estratégico pode ser utilizado como forma de combater à sazonalidade na hotelaria, 

delimitando a abordagem para as ações gerenciais e operacionais de quatro 

estabelecimentos do Rio de Janeiro.  
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 Para Kotler (2006, p. 52) as organizações precisam monitorar os ambientes internos e externos, 
acompanhando-os à medida que a estratégia for implementada, pois podem mudar com o tempo. 
Assim, “depois de ter realizado uma análise SWOT, a empresa pode estabelecer metas específicas 
para o período de planejamento”. 
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3. UM ESTUDO DE MULTICASO NA HOTELARIA CARIOCA 

 

Sabe-se que a cidade do Rio de Janeiro é considerada um destino turístico de 

natureza, em que as pessoas são atraídas pelo Sol e pela Praia. Justamente por 

causa disso, de sua imagem principal estar vinculada a um arquétipo sazonal, o 

setor hoteleiro da cidade sofre com as variações de demanda ao longo do ano, o 

que gera impactos financeiros para os empreendimentos. De acordo com estudos 

realizados pela ABIH RJ (2013) sobre as taxas de ocupação na rede hoteleira 

carioca no ano de 2013, percebe-se através do gráfico abaixo as variações da 

demanda pelo serviço de hospedagem e que acabam por explicitar a sazonalidade 

no setor.  

 

Gráfico 01: Taxa de ocupação no setor de hotelaria no RJ no ano de 2013. 
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Fonte: ABIH RJ, 2013. 

 

Observa-se que a taxa de ocupação maior foi obtida nos meses de janeiro 

(75,56%), fevereiro (74,10%), agosto (73,92%), setembro (74,03%), outubro 

(77,40%) e novembro (77,83%), caracterizando tais períodos enquanto alta 

sazonalidade. Com relação aos meses de janeiro e fereveiro, a alta demanda é 

justificada pela procura por locais para férias de início de ano, bem como pela 

participação em um dos eventos mais característicos da cultura carioca: o carnaval. 

Entretanto, de uma maneira geral, todos esses índices positivos em relação a 

ocupação das UH’s, sempre em torno de 73% a 78%.  
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Já os meses de agosto, setembro, outubro e novembro marcam o início do 

aumento das taxas de ocupação, ficando acima dos 70%, acrescentando-se a esse 

resultado positivo, o aumento do turismo de negócios no Brasil. Conforme esclarece 

a ABIH (2013), o turismo de negócios foi o principal motivo de estada na cidade ao 

longo de todo o ano de 2013, já que, em média, 41,40% dos “room nights” foram 

vendidos por este motivo, que somados a 10,65% de hóspedes participaram de 

convenções, congressos ou feiras, totalizou 52,05% que aqui vieram com objetivo de 

negócios em geral.  

Entretanto, a partir do mês de abril até o mês de julho as taxas de ocupação 

sofrem um considerável decréscimo. Exposto isso, pode-se afirmar que esse período 

é caracterizado como a baixa temporada na hotelaria carioca por conta do 

calendário de eventos da cidade ou a falta dele.  

Para efeito, pretende-se no presente capítulo definir quais os períodos de alta 

e baixa sazonalidade dos três hotéis pesquisados e propor estratégias de mudança 

para os pontos negativos encontrados na atuação do hotel durante os períodos 

outrora mencionados. Para responder o objetivo central da pesquisa que foi estudar 

a sazonalidade no âmbito da atividade hotelaria, efetuou-se um levantamento sobre 

os efeitos desse fenômeno nas empresas hoteleiras do Rio de Janeiro através de 

aplicação de um questionário32 com dezessete perguntas fechadas (Anexo 01) que 

de maneira sucinta buscavam desvendar como as gestões dos estabelecimentos 

buscavam “driblar” os transtornos causados pela baixa temporada.  

O questionário utilizado como instrumento de coleta de dados, submetido aos 

participantes, foi estruturado de modo a obter subsídios para se estruturar uma 

análise estratégica fundamentada no estudo de multicaso da hotelaria carioca. 

Buscou-se, pois, compreender as visões gerenciais quanto ao período sazonal e 

propor uma mudança no modelo de gestão por meio de um processo que permitisse 

reconhecer a importância da elaboração de um planejamento estratégico com o 

objetivo de melhoria no gerenciamento do empreendimento.  

Dessa forma, como meio de produzir conhecimentos sobre o objeto de 

estudo, como se pode verificar no Anexo 01, o questionário foi composto de 

dezessete questões que foram incluídas em categorias distintas: (1) Dados Gerais; 

                                                           
32

 Nesse sentido, Gil (2008, p. 55) mencionará que o questionário busca obter informações acerca de 
um grupo significativo de pessoas sobre o "problema estudado para, logo após, através de uma 
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados”. 
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(2) Nível de ocupação e sazonalidade; (3) Receitas e custos; (4) Estratégias para 

amenizar os impactos da sazonalidade.  

Vale ressaltar nesse momento que os estabelecimentos tiveram seus nomes 

preservados, sendo identificados no texto através de números e a localidade dos 

mesmos (Estabelecimento Hoteleiro 01 – Macaé; Estabelecimento Hoteleiro 02 - 

Santa Teresa; e Estabelecimento Hoteleiro 03 - Teresópolis). Ressaltando-se o 

ponto incomum entre estes estabelecimentos é que podem ser inseridos no 

segmento corporativo, trabalhando com o turismo de negócios enquanto atividade 

principal.  

É importante ressaltar que a motivação na escolha dos hotéis em áreas 

distintas foi por considerar importante observar como os efeitos da sazonalidade 

incidem em estabelecimentos que trabalham como o mesmo segmento de mercado, 

discutindo-se como suas particularidades territoriais e mercadológicas os forçam a 

enxergar a sazonalidade tal qual suas próprias peculiaridades.  

Dito isso, a lógica de aplicação do questionário como instrumento quantitativo 

deu-se através da internet, diretamente ao e-mail dos personagens interessados. 

Importante ressaltar aqui é o fato das informações coletadas por esse mecanismo, 

tal qual será exposto abaixo, se mostrarem enquanto elementos vitais a elaboração 

do planejamento estratégico da empresa frente às adversidades expostas pela 

sazonalidade turística. Dentro dessa visão, Ansarah (2001, p. 354) considera que o 

planejamento estratégico deva ser incutido no setor hoteleiro para enfrentar a 

questão da sazonalidade, pois “quaisquer dos pilares de sustentação ou atividades 

complementares ao turismo devem ser considerados atentamente, pois falhas em 

suas estruturas comprometem a atividade como um todo e trazem resultados 

desastrosos”. 

A escolha do questionário para o levantamento de dados foi tomada com a 

finalidade de se obter informações coerentes e precisas quanto à forma de gestão 

no setor de hotelaria e a possível aplicabilidade da análise SWOT para estruturação 

de uma planificação que levasse em consideração especificidades e particularidades 

relacionadas à ótica da sazonalidade. Nesse sentido, as variáveis utilizadas para a 

estruturação desse instrumento quantitativo foram obtidas por meio de perguntas 

referentes à: classificação do estabelecimento; forma de administração; capacidade 

de atendimento; nível  de  ocupação em período de sazonalidade; correspondência  

entre preço pago e serviços prestados; receitas e custos.  
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3.1. Análise dos dados 

 

Sabe-se que a hotelaria é um dos setores que prestam serviços relevantes 

para o turismo em qualquer país, pois no ano de 2010 a demanda de mão de obra 

gerou em média 31.729 empregos diretos (REVISTA HOTÉIS, 2011). Assim, sua 

importância se solidifica quando compreendemos a lógica de que boa parte das 

atividades ofertadas pelo turismo demandam um tempo fora da residência habitual e 

que abrirá espaço para a instalação da oferta hoteleira, em suas mais distintas e 

peculiares formas de produção: as UH’s. 

De posse disso, pode-se perceber que o setor hoteleiro tem um papel 

significativo quando se trata de turismo, já que o mesmo é um serviço de apoio que 

precisa de planejamento estratégico que incidirá no número de turistas que visitam 

um lugar em particular. No âmbito da hotelaria, a planilha SWOT pode proporcionar 

uma visão aprofundada sobre os preceitos que fundamentarão seu planejamento, 

contribuindo para a realização dos objetivos, metas, missões e visões traçados pela 

empresa hoteleira.  

Assim, essa análise deve ser entendida enquanto uma técnica utilizada para 

fazer a mensuração do ambiente corporativo e de seu mercado, sendo considerada 

como peça central na criação de estratégias empresariais (KOTLER, 2000). De 

posse desse cenário, defende-se aqui a utilização dessa planilha, desde que bem 

estruturada, enquanto instrumento chave ao combate dos efeitos negativos da 

sazonalidade, já que essa ferramenta permite a empresa perceber suas 

possibilidades de enfrentamento a fatores como tendências, oportunidades, coações 

e ameaças provenientes do ambiente externo. 

Tendo esses preceitos em vista, dentre os três estabelecimentos 

pesquisados, um está localizado na região praiana de Macaé (RJ), localidade 

também conhecida pela exploração de petróleo. Devido a preservação de imagem 

solicitada pelos gestores desse empreendimento, descreveremos aqui apenas 

algumas informações básicas a esse estabelecimento: (1) há a classificação na 

EMBRATUR; (2) estabelecimento voltado ao segmento corporativo; (3) ampla gama 

de serviços que garantem a excelência e a qualidade no atendimento.   

O segundo estabelecimento hoteleiro localiza-se no bairro de Santa Teresa 

(RJ). Tal localidade é muito conhecida por sua vida noturna e pela proximidade dos 

pontos turísticos da cidade. Tal qual o primeiro empreendimento, esse 
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estabelecimento também trabalhará com o turismo de negócios, possuindo ampla 

rede de infraestrutura, equipamento e serviço para a sanção das necessidades 

oriundas desse segmento turístico. Por fim, nossa terceira empresa hoteleira está 

situada em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro e que é conhecida pela 

belas paisagens e natureza exuberante. Apesar desse empreendimento ser 

reconhecido enquanto um hotel fazenda, suas operações também se voltam a 

prática do turismo de negócios, disponibilizando para tanto uma infraestrutura para a 

realização de palestras, reuniões de trabalho e treinamento.  

De posse da aplicação do questionário, fora possível apreender informações 

relevantes à classificação e número de UH’s e que serão explicitadas pela tabela 

abaixo. Para tanto, para se constituir o planejamento hoteleiro, existe a necessidade 

de se reconhecer a relevância desses fatores, já que influenciam no processo de 

gestão e operacionalização das atividades características destes ambientes.  

Assim, ao se ater a existência de três portes diferentes de hotéis - pequenos, 

médios e grandes – e que, cada um possui um tipo de operacionalização, gestão e 

planificação, para cada tipo existe uma estrutura de planejamento, sempre buscando 

a melhoria dos serviços prestados. Imprescindível nesse momento é a obtenção de 

um conhecimento que especifique minuciosamente os efeitos positivos e negativos 

da baixa temporada frente às estruturas operacionais, gerenciais e estratégicas. De 

posse desse cenário, deve-se elaborar estratégias para atrair os públicos nesse 

período, afim de se equilibrar os resultados financeiros e operacionais dessa 

atividade.  

 

Tabela 01: Identificação, classificação, localidade e número de UH’s dos 

estabelecimentos hoteleiros desse estudo. 

 Classificação Localidade 
Número de 

UH’s 

Estabelecimento Hoteleiro 01  Macaé 130 leitos 

Estabelecimento Hoteleiro 02  Santa Teresa 43 leitos 

Estabelecimento Hoteleiro 03 Sem classificação Teresópolis 220 leitos 

Fonte: Questionário. Elaborada pela autora. 
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Considerando a ocupação dos hotéis33 e a quantidade de UH’s de cada 

estabelecimento, observa-se na Tabela 02 que a taxa de ocupação dos hotéis, nos 

últimos três anos, não apresentou melhora significativa, apesar do investimento em 

infraestrutura por parte da gestão hoteleira. Contudo, percebe-se que essa não 

gradação da taxa de ocupação se deve ao aumento da concorrência e as novas 

exigências de mercado e dos clientes.  

Como exemplo, pode-se citar a Copa de 2014 em que vários 

empreendimentos foram construídos em Minas Gerais para suprir a demanda do 

evento. Entretanto, após o término do mesmo a sazonalidade e o aumento da 

concorrência obrigou a gestão dos estabelecimentos a reduzir a diária em 8% para 

atrair os turistas. 

 

 

Gráfico 02: Taxa de ocupação (%) anual dos hotéis objeto de estudo no período de 

2012, 2013 e 201434 
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Fonte: Questionário. Elaborado pela autora. 

 

                                                           
33

 Para avaliar seu desempenho no mercado, a gestão do hotel precisa analisar a taxa de ocupação, 
que é responsável por providenciar meios detalhados, consistentes e contínuos sobre de que maneira 
monitorar a sazonalidade, procurando opções de planejamento em que se obtenha rentabilidade para 
o estabelecimento, como por exemplo oferta de tarifas e promoções os o torne competitivo em 
relação aos seus concorrentes. 
34

 A presente pesquisa relata o ano de 2014 de maneira não integral, visto que sua aplicação fora 
iniciada em novembro deste mesmo ano e, portanto, não leva em consideração os meses de 
novembro e dezembro. Nesse sentido, a taxa anual de ocupação apresentada refere-se ao intervalo 
de 10 meses. 
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Observou-se também, durante a pesquisa que esses empreendimentos 

hoteleiros sofrem com a oscilação das temporadas, característica peculiar e bem 

específica ao processo de sazonalidade. Ao focarmos a variabilidade ocupacional 

hoteleira desses estabelecimentos, ao longo do ano de 2013, poderemos deduzir os 

impactos que esses intervalos geram nas receitas dessas empresas e que 

posteriormente serão aqui apresentados. Nesse sentido, a tabela abaixo evidencia 

uma curva de ocupação que nos dá a possibilidade de compreender quais períodos 

poderiam ser vistos enquanto de alta, média e baixa temporada.  

 

Tabela 02: Período de temporada dos hotéis objeto de estudo. 

 
TEMPORADA 

ALTA MÉDIA BAIXA 

Estabelecimento Hoteleiro 01 
Março, Abril, Maio, 
Agosto, Setembro 

e Outubro. 

Fevereiro, 
Junho e 

Novembro. 

Janeiro, 
Julho e 

Dezembro. 

Estabelecimento Hoteleiro 02 
Fevereiro, Março e 

Novembro. 

Agosto, 
Setembro e 

Outubro. 

Maio, Junho 
e Julho. 

Estabelecimento Hoteleiro 03 
Dezembro, Janeiro 

e Julho. 

Fevereiro, 
Junho e 

Novembro. 

Março, Abril 
e Maio, 

 

Fonte: Questionário. Elaborada pela autora 

 

Outro ponto a se ressalvar para que não invalide as informações da pesquisa, 

é que em relação à taxa de ocupação sazonal, o Estabelecimento Hoteleiro 01 não 

forneceu os dados referentes a este item e sobre os aspectos financeiros do 

estabelecimento (receitas e custos). Abaixo seguem os dados referentes aos outros 

dois estabelecimentos: 
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Gráfico 03: Taxa de ocupação por período sazonal dos Hotéis 02 e 03 período de 

2012, 2013 e 2014 
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Fonte: Questionário. Elaborado pela autora. 
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Fonte: Questionário. Elaborado pela autora. 

 

De acordo os dados coletados, os meses relacionados ao período de verão, 

das férias escolares e de final de ano, apresentam os melhores índices de ocupação 

hoteleira segundo a gerência dos hotéis, com exceção do mês de dezembro para o 

Hotel 01 que é direcionado ao turismo de negócios. Geralmente neste período 

ocorrem as férias trabalhistas e recesso das festas de final de ano para maior parte 

das grandes empresas. Lembrando que o Hotel 02 também atua no segmento 
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corporativo, mas não mencionou o mês de dezembro como alta temporada, 

provavelmente pelos mesmos motivos do Hotel 01.  

Destaca-se também, que os meses de maio e julho são considerados os 

piores em relação aos outros meses, devido à baixa procura de turistas. Deste 

modo, esse período é caracterizado como a baixa temporada nos hotéis estudados. 

Dentre as dificuldades alegadas para aumentar a demanda da baixa temporada, os 

gestores do Estabelecimento Hoteleiro 01 mencionaram: (1) a falta de opção de 

lazer, justificada pelo fato da cidade possuir foco exclusivo no turismo de negócios35; 

(2) a baixa demanda de mercado relacionada a esse período; (3) e uma 

necessidade de política efetiva de marketing que tenha a capacidade de atrair novos 

clientes ou até mesmo os potenciais já existentes.  

Quando os participantes foram indagados sobre quais seriam as atividades 

idealizadas e operacionalizadas para combater os efeitos da baixa temporada, 

houve a seguinte afirmação: a proposição de tarifas diferenciadas, com descontos 

de até 20%; a elaboração de pacotes especiais e parcerias com eventos 

corporativos (seminário, reuniões, congressos, etc.) e sociais (casamentos, 

formaturas, cultos, etc.).  

Além disso, destaca-se a fala do gestor do estabelecimento hoteleiro 03 que 

menciona, devido às especificidades de sua cultura local, atreladas as necessidade 

e preferências de consumo local a possibilidade de se operacionalizar eventos 

específicos, como por exemplo: o dia da Consciência Negra; festivais gastronômicos 

atrelados a pratos como feijoadas, massas, entre outros; festivais que celebram o 

ambiente único e peculiar dos botecos.  

Enfim, percebe-se, através da fala desse gestor que, perspicácia, 

sensibilidade e um conhecimento amplo sobre preferências, necessidades, anseios 

observados em clientes reais e potenciais, quando atrelados a particularidades 

locais, podem servir de instrumento para o combate a baixa sazonalidade.  

Nesse sentido, a palavra-chave nesse contexto é a questão da diversificação 

de produtos e serviços, de maneira tal que proponham sempre a renovação do 

inusitado, do peculiar, do diferente. Elementos esses que sem dúvida instigam o 

                                                           
35

 O turismo de negócios cresce de 6% a 9% ao ano, correspondendo a 71% do setor e 10% do PIB 
do município onde encontra-se situado o hotel. Por conta deste desempenho, a cidade ganhou o Selo 
de Ouro do Turismo, da EMBRATUR. 
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processo de fidelização. Pois, a gestão, através do planejamento deve buscar 

maneiras de reduzir as variações ocupacionais:  

[seja] por meio de ações de marketing que podem incluir a criação de 
pacotes promocionais para população local, transformando a hospedagem 
em uma forma de lazer da comunidade e o desenvolvimento de pacotes de 
fins de semana, associados à campanhas para atrair os turistas 
provenientes de regiões vizinhas. Essa estratégia pode ser conjugada à 
realização de eventos, sejam eles culturais (festas típicas), sociais 
(casamentos, festas) ou de negócios (reuniões, congressos) que além de 
gerarem faturamentos no setor de banquetes e eventos do próprio hotel, 
atraem também o turista em épocas historicamente pouco movimentadas 
(SILVA, 2007, p. 48-49). 

 

Assim, torna-se crucial o fato dos estabelecimentos hoteleiros buscarem 

diversificar os serviços oferecidos, tentando alcançar distintos públicos que se 

enquadram em sua lógica estrutural, operacional e de serviços. A exemplo dos três 

estabelecimentos apresentados nesse estudo em questão, tanto o público que 

busca lazer, como aquele que está na cidade a negócios, se mostram enquanto 

alvos desses empreendimentos, para que a taxa de ocupação dessas empresas 

hoteleiros possam atingir níveis tão dispares.  

Nessa lógica, os três gestores destacam a necessidade de sempre se investir 

em infraestrutura como diferencial para atrair a clientela. Contudo, outro elemento 

também ganha destaque e pode ser visto enquanto instrumento para se combater a 

sazonalidade: os recursos de comunicação e marketing. Nesse contexto, os mais 

citados foram site, e-marketing, flyer, outdoor e anúncios de jornais.  

Talvez, essa escolha se dê pelo fato da gestão atentar somente para o corte 

de custos em função da sazonalidade, fazendo com que esta se esqueça do quão 

importante é o marketing para atrair a clientela. Considerando-se o fato de que para 

realizar um planejamento de divulgação desses hotéis implicaria em um alto custo 

para a gestão. Contudo, tal afirmação se configura apenas em cenário hipotético, 

visto que sua contemplação não é objeto de análise desse trabalho.  

A gestão hoteleira de dois dos hotéis pesquisados também peca na falta de 

investimento em serviços on-line, visto que a Internet é uma importante estratégia 

para a competitividade das empresas, já que ela amplia os canais de vendas, tem 

disponibilidade de operação 24 horas, cria canais de relacionamento com o cliente, 

além da praticidade para o turista adquirir informações sobre um pacote promocional 

ou um lugar turístico. 
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De posse dessas argumentações, há a possibilidade de se prospectar pontos 

fortes que precisam ser maximizados e explorados por esses negócios, já que os 

mesmos possuem, a priori, devem possuir competências que se tornam diferenciais 

em relação a seus concorrentes, conforme apontado na tabela a seguir.  

 
 

Tabela 03: Análise SWOT dos três hotéis objeto de estudo 

AMBIENTE 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES (+) AMEAÇAS (-) 

Localização privilegiada, perto do 
centro da cidade e com acesso 

imediato aos transportes, no caso 
dos Estabelecimentos Hoteleiros 

01, 02 e 03. 

Sazonalidade. 

Turismo ecológico e lazer, no 
caso dos Estabelecimentos 

Hoteleiros 02 e 03. 
Alta demanda de concorrência. 

Grande possibilidade de turismo 
voltado para negócios e eventos 
(sociais e corporativos), no caso 
dos Estabelecimentos Hoteleiros 

01 e 02. 

Falta de oportunidade para 
investir em turismo de lazer, no 

caso do Estabelecimento 
Hoteleiro 01. Boa reputação no mercado, no 

caso dos Estabelecimentos 
Hoteleiros 01 e 02. 

AMBIENTE 
INTERNO 

PONTOS FORTES (+) PONTOS FRACOS (-) 

Infraestrutura moderna e ampla 
Custo com mão de obra 

terceirizada. 

Atendimento alto padrão, no caso 
dos Estabelecimentos Hoteleiros 

01 e 02. 

Falta de planejamento do 
marketing consistente. 

Vista para praia ou natureza no 
caso dos Estabelecimentos 

Hoteleiros 01, 02 e 03. 
Concorrência de preço. 

Disponibilidade de grande 
quantidade de UHs, no caso dos 
Estabelecimentos Hoteleiros 01 e 

02. 

Falta de gerenciamento 
especializado, no caso dos 

Estabelecimentos Hoteleiros 02 
e 03. 

 

Fonte: Questionário. Elaborada pela autora 

 

O SWOT destacado mostra quais são os fatores que favorecem os 

estabelecimentos estudados, possibilitando a estes a oportunidade de buscar formas 

de aliviar os impactos negativos da sazonalidade. Nesse sentido, o planejamento 

estratégico apresentasse enquanto um caminho para minimizar os efeitos da 

sazonalidade, criando novas oportunidades de atuação no mercado turístico, de 
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posse da oferta de outros subprodutos que agreguem valor e definam metas a 

serem alcançados em longo prazo. Ruschmann & Widmer (2004, p. 67) consideram 

que o planejamento no âmbito turístico configura-se como o processo que tem 

“como finalidade ordenar as ações humanas sobre uma localidade turística, bem 

como direcionar a construção de equipamentos e facilidades, de forma adequada, 

evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua 

atratividade”. 

O resultado de um planejamento estratégico que esteja relacionado à função 

de operação deve ser a principal preocupação desses estabelecimentos estudados, 

tanto de manufatura como de serviços, buscando know how de como gerenciar suas 

operações de modo a obter, manter e ampliar seu poder competitivo e financeiro. 

Nesses casos específicos, observa-se um investimento maciço em infraestrutura nas 

áreas como portaria, estacionamento, recreação, atendimento, estrutura do 

apartamento, salões de eventos, etc. Estas são áreas com as quais o hotel deve se 

preocupar, pois contribuem para a competência da empresa e qualidade de serviços 

percebida pelo cliente/turista. 

Quanto ao levantamento de dados sobre faturamento bruto dos hotéis que 

forneceram tais informações sobre o gerencimento de receitas, tendo como 

resultado a representatividade do alcanço do acréscimo ou decréscimo significativo 

no faturamento de hospedagem, a Tabela 05 representa alguns dados. 

 

Tabela 04: Faturamento bruto por período sazonal dos Estabelecimentos Hoteleiros 

02 e 03 nos anos de 2012, 2013 e 2014 

Hotel Temporada 2012 2013 2014 

Estabelecimento 
Hoteleiro 02 

Alta  R$ 2.100.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.200.000,00 

Média  R$ 1.100.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 1.400.000,00 

Baixa  R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.400.000,00 

Estabelecimento 
Hoteleiro 03 

Alta  R$ 1.556.780,60 R$ 1.537.446,92 R$ 1.420.890,06 

Média  R$ 1.433.299,59 R$ 1.548.433,12 R$ 1.304.313,19 

Baixa  R$ 970.803,16 R$ 1.081.350,59 R$ 1.170.022,55 
 

Fonte: Questionário. Elaborada pela autora 

 

Através da tabela acima se torna possível observar que o faturamento bruto 

do Estabelecimento Hoteleiro 02, no ano de 2012, caiu 55% entre os períodos de 
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alta e baixa sazonalidade. Durante o ano de 2013, observou-se uma queda de 25% 

entre esses intervalos temporais, obtendo, em 2014, um decréscimo de 40% em seu 

faturamento. No Estabelecimento Hoteleiro 03, o ano de 2012 possibilitou uma 

variação de 29,7% entre períodos sazonais. Já em 2013 e 2014 a taxa fora de 

22,5% e 12,5%, respectivamente.  

Ao analisar os dois casos, pode-se afirmar que para o Estabelecimento 

Hoteleiro 02 e para o Estabelecimento Hoteleiro 03 os anos de 2013 e 2014 

representaram uma melhora em seus aspectos financeiros. Como o Hotel 01 não 

mensurou esses dados, não foi possível inserir o mesmo na análise da Tabela 04 

acima e do Gráfico 04. 

 

Gráfico 04: Baixa no Faturamento bruto por período sazonal dos Estabelecimentos 

Hoteleiros 02 e 03 nos anos de 2012, 2013 e 2014 
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Fonte: Questionário. Elaborado pela autora 

 

Outro ponto a se destacar é que todos os hotéis pesquisados tem investido no 

turismo de eventos, buscando outros tipos de clientes, para driblar os efeitos 

sazonais que impactam diretamente em seus resultados financeiros, 

disponibilizando salas e auditórios, tendo um aparato bem estruturado para os 

eventos celebrativos, já que esse tipo de turismo tem crescido continuamente, em 

vários municípios do Rio de Janeiro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No Brasil, o setor de Hotelaria e Turismo tem se configurado em um fator 

importante para a economia do país. Com a globalização, as pessoas estão viajando 

mais, o que exige uma atenção peculiar dos órgãos públicos e dos gestores dos 

hotéis, justamente por essa atividade sofrer influências positivas e negativas, 

oriundas da sazonalidade.  

É fato que esse evento ocasiona impactos no setor e justamente por isso a 

elaboração de um planejamento estratégico de negócios ameniza os problemas 

causados pela baixa temporada no turismo, evitando para os estabelecimentos 

custos desnecessários e a possível falência do negócio.  

Através da análise de dados pode-se constatar que uma análise da 

sazonalidade na atividade turística e mais especificamente no setor hoteleiro, a partir 

de uma pesquisa de multicaso realizada na hotelaria carioca, mostrou a importância 

do planejamento estratégico para o setor, de forma a reduzir os impactos da 

sazonalidade nos hotéis. 

Como foi visto, o planejamento estratégico através da análise SWOT ajuda a 

empresa a ter uma visão sistêmica do seu negócio, contribuindo para a reavaliação 

constante da sua atuação, indicando em que sentido se deve procurar desenvolver 

inovações. Assim, ao se utilizar esse instrumento gerencial, atrelado a uma série de 

conhecimentos mercadológicos, pode-se melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e aumentar os lucros, tornando-se mais competitivo e sobrevivendo aos 

altos e baixos do mercado. 

A análise SWOT é uma ferramenta que possibilidade a análise dos pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças de uma organização para que, de posse 

dessas informações, os gestores possam criar, por exemplo, uma estratégia de 

marketing e captação de novos clientes e mercados que significaria uma 

oportunidade de se lidar com os efeitos da sazonalidade. Para isso, leva-se em 

conta o que uma organização pode e não pode fazer, bem como eventuais 

condições favoráveis ou desfavoráveis relacionadas com os produtos ou serviços da 

empresa.  

Este nível de análise permite ao estabelecimento hoteleiro uma organização 

para determinar se existem fatores presentes que ajudarão na realização de 

objetivos específicos (devido a uma força ou a oportunidade existente) ou se existem 
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obstáculos que devem ser superados antes de o resultado desejado poder ser 

realizado (devido a fraquezas ou ameaças). 

Entretanto, deve-se considerar que a importância do Planejamento 

Estratégico vai além da percepção de pontos fortes e pontos fracos, ameaças e 

oportunidades, tendo como objetivo principal o suporte ao gerenciamento 

operacional de todos os setores do hotel.  

Assim, este trabalho possibilitou analisar a sazonalidade como fator relevante 

para a atividade turística, principalmente para a hotelaria. Através da análise de três 

casos, pode-se graças às informações cedidas, mesmo que parcial ou 

integralmente, perceber que através da análise SWOT, a gestão pode encontrar 

meios para a elaboração de estratégias que permitam uma gestão eficaz e 

controlada dos efeitos da sazonalidade junto ao dinamismo de seu estabelecimento, 

e consequentemente, buscar sua estabilidade financeira.  
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 
 
A - DADOS GERAIS: 
 
1. Nome do Hotel: 
2. Endereço:    Bairro:    Estado: 
3. Classificação do estabelecimento: (     ) Embratur ___ estrelas       (     ) ABIH ___   (     ) não classificado 
4. Forma de administração:  (     ) proprietário (     ) gerente (     ) franquia (     ) cadeia 
(     ) outros:_____________________ 
 
Caso seja Cadeia Hoteleira / Franquia à qual o estabelecimento pertence:_______________________________ 

Nome:_____________________________________ Estado_________________  País____________________ 

 
5. Capacidade hoteleira: Total de apartamentos (UHs) ______  Leitos:_______ 
 
B – NÍVEL DE OCUPAÇÃO / SAZONALIDADE 
 
6. Taxa de ocupação anual: 2012 (               ) 2013 (                  )  2014 (           ) 
 

7. Período de temporada: 

Alta temporada    

Média temporada    

Baixa temporada    

 
8. Taxa de ocupação por período sazonal: 

Ano 2012 2013 2014 

Alta temporada    

Média temporada    

Baixa temporada    

 
C – RECEITAS E CUSTOS 
 
9. Mão de obra utilizada atualmente: Total ____________   Fixa:_________   Terceirizada:_______ 
 

Em caso de mão de obra terceirizada descrever: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Faturamento bruto anual (R$): 2012 (                  )  2013 (                  ) 2014 (                  ) 
 

11. Faturamento bruto por período sazonal (R$): 

Ano 2012 2013 2014 

Alta temporada    

Média temporada    

Baixa temporada    

 
12. Custo operacional anual (R$): 2012 (                  ) 2013 (                  ) 2014 (                  ) 
13. Estrutura do custo operacional por área/departamento (R$): 

Departamento/ Ano 2012 2013 2014 

Hospedagem / habitações    

Alimentos e bebidas    

Eventos e locação de espaços    

Serviços de comunicação    

Serviços de informática    

Lavanderia    

Garagem    

Outros_______________    

Total    
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D – ESTRATÉGIAS PARA AMENIZAR OS IMPACTOS DA SAZONALIDADE 
 
14. Realiza promoções em períodos de baixa temporada: (   ) Sim (   ) Não 
Em caso afirmativo  especificar:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
15. Qual a maior dificuldade para aumentar a demanda da baixa temporada: 
(    ) Falta de incentivo  (    ) Preços elevados (    ) Falta de opção de lazer 
(    ) outros:_______________________ 
 
16. Promove eventos: (    ) Sim (    ) Não  
Em caso  afirmativo, quais: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
17. Utiliza ferramentas de comunicação e marketing:  
(    ) Rádio (    ) TV  (    ) Outdoor (    ) Flyer  (    ) E-mail 
 


