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OBJETIVOS 

• Monitorar o desempenho do setor hoteleiro; 

 

 

• Acompanhar a taxa de  ocupação hoteleira; 

 

• Acompanhar o valor médio das diárias; 

 

• Acompanhar a variação da receita por quarto disponível; 

Geral: 

Específicos: 



Parceiros 

Os dados obtidos para a elaboração deste relatório são fruto da parceria entre 
a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo, 
 a Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria Municipal de Turismo, 
Trabalho e Renda de Vitória. 



Glossário 

Glossário: 
Taxa de Ocupação Hoteleira - É a relação entre o número de 
Unidades Habitacionais (UH's) ocupadas e o número de unidades 
habitacionais disponíveis.  

 

Diária Média (DM): É o total das receitas por hospedagem no 
período considerado pelo número de UHs ocupadas 
 
Receita por apartamento disponível (RevPar): é a receita média 
por apartamento disponível, ou seja, a receita com hospedagem 
dividida pelo número total de apartamentos disponíveis no mesmo 
período. 
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Conforme se verifica 
no gráfico ao lado a 
taxa de ocupação 
média nos meios de 
hospedagem é a 
menor registrada no 
ano e em relação ao 
ano anterior 
apresentou queda. 
Em junho de 2015 a 
taxa de ocupação 
registrada foi de 
63,61% 
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A menor taxa de 
ocupação dos 
meios de 
hospedagem foi 
registrada no 
domingo 05/06  e a 
mais alta foi na 
quarta-feira 09/06, 
estes dados estão 
destacados no 
gráfico ao lado. 



O dia da semana que apresenta a maior média de taxa de ocupação é a quarta-feira e o pior 
desempenho ocorre no domingo. A comparação entre dias úteis e fins de semana apresenta 
uma característica de hospedagem semelhante a de Vitória com maior procura nos dias úteis 
em comparação aos fins de semana. Este aspecto apresenta uma oportunidade de se 
desenvolver estratégias para o aumento da utilização nos fins de semana 
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O valor da  Diária 
Média teve 
comportamento 
semelhante ao da taxa 
de ocupação nos 
meios de hospedagem 
sendo a menor 
registrada no ano e em 
relação ao ano 
anterior apresentou 
pequena queda. Em 
junho de 2015 a Diária 
Média registrada foi de 
R$ 196,96. 
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O menor valor das 
Diárias Médias 
registradas  no mês 
ocorreram no 
domingo 06/06 e a 
mais alta foi na 
quarta-feira 30/06, 
estes dados estão 
destacados no 
gráfico ao lado. 
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O dia útil que apresenta média maior para o valor da Diária Média é a sexta-feira e o pior 
desempenho ocorre na segunda-feira. Apesar do valor médio das diárias nos fins de semana 
ser maior em relação aos dias úteis , este período ainda possui desempenho inferior aos dias 
úteis em relação a taxa de ocupação. 
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Quanto à receita por 
quarto disponível 
(RevPar) o valor 
registrado para o mês 
de junho foi o menor 
no ano e em relação 
ao ano anterior 
apresentou queda. Em 
junho de 2015 a 
REVPAR registrada foi 
de R$ 125,29. 
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Os dados 
destacados no 
gráfico 
representam o 
menor e o maior 
valor apurado para 
a RevPar. Sendo o 
menor apurado no 
domingo 05/06 e o 
maior na terça-feira 
28/06.  
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O dia útil que apresenta média maior para a RevPar é a terça-feira e o pior desempenho 
ocorre no domingo. Os fins de semana apresentam desempenho inferior aos dias úteis. 
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O observatório do turismo é um projeto da Secretaria de Estado do Turismo coordenado pela 
Gerência de Estudos e Negócios Turísticos e tem como objetivo disseminar informações sobre 
o turismo para todos os públicos, garantindo assim dados úteis para estruturação de projetos, 
trabalhos acadêmicos, entre outros e permitindo o monitoramento do desempenho dos 
setores ligados a atividade turística. 
 
Para dúvidas, sugestões e mais informações observatoriodoturismo@turismo.es.gov.br, ou 
pelos telefones (27) 3636-8021/8022/8023 

mailto:observatoriodoturismo@turismo.es.gov.br

