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Resumo 
A identificação do valor econômico de um empreendimento de base imobiliária, no caso 

de hotéis, é diretamente influenciada pelos fatores utilizados. A escolha do método a ser em-
pregado é muito importante para a obtenção do melhor resultado, sendo assim, dos métodos 
tradicionais o método da renda é a alternativa mais indicada. 

Dentro da metodologia escolhida é preciso fazer uma análise criteriosa para cada fator 
individualmente a fim de se conseguir uma avaliação mais coerente, com critérios para 
balanceamento entre os fatores. 

Deste modo este artigo busca evidenciar as dificuldades na obtenção de fatores com 
qualidade dentro das atividades para identificação do valor e mostrar o quão complexa pode 
se tornar uma avaliação de hotel. 

 

Abstract 

An identification of an economical value of venture with real estate base, in this case a 
hotel, is directly effected by the used factors. A choice of the method is really important for an 
obtainment of a better result, so between the traditional methods the Income Method is a more 
expedient alternative. 

Within the selected methodology there is need to do a critical analysis for each 
individual factor to realise an appraisement more coherently with KRITERIEN for an 
adjustment between the factors. 

This kind of paper search shows the difficulties of the obtainment of the factors with the 
qualities of the activities to identify the value and show the complexity which could flip an 
appraisement of a hotel. 
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1 Introdução 
Hotel é uma empresa de hospedagem que dá aos visitantes, em contra partida de um pa-

gamento para um determinado tempo, hospedagem e um café de manhã (WIKIPEDIA, 2006). 

Um hotel tem duas funções para ganhar dinheiro: 

• Função de hospedagem 

• Função de refeições 

Os hotéis podem ser classificados em vários tipos, dependendo dos fins que ele promo-
ve, por exemplo, de residência, de banhos, de férias, de esporte, de negócios, de conferên-
cias/seminários e Resorts. Outra diferença também pode ser pela localização, como hotel de 
cidade/centro, de montanhas, de praia. Neste caso o foco será a avaliação de hotéis com fina-
lidade de turismo. 

A avaliação de bens é a análise técnica, para identificar o valor de um bem, de seus cus-
tos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade de sua utilização eco-
nômica, para uma determinada finalidade, situação e data. (NBR 14653-1:2001) 

Os hotéis não são imóveis residenciais e imóveis comerciais pela classificação de ciên-
cia imobiliária. Eles fazem parte de imóveis especiais, porque um mercado regularia como 
para apartamentos não existe (SCHULTE, 2000, pág. 23). 

Na classificação dos bens segundo a NBR 14653-1, o hotel é um bem intangível (em-
preendimento de base imobiliária), sendo assim a avaliação de um hotel em funcionamento 
não pode ser feita simplesmente pelo valor da construção, e sim pelo valor da construção a-
gregado pelo o que o empreendimento poderá gerar de rentabilidade num período de tempo 
futuro. Desta forma o hotel é avaliado como uma empresa. 

Neste caso o melhor método para avaliação vai ser o Método da Renda, que identifica o 
valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-
se cenários viáveis. (NBR 14653-1:2001) 

O processo de avaliação envolve uma série de decisões subjetivas. A percepção dos a-
gentes perante um empreendimento pode variar. O valor de um empreendimento depende dos 
benefícios líquidos que esperamos dele extrair no presente e no futuro. (MARTINS, 2001, 
pág. 263) 

Muitos fatores são difíceis de avaliar e dependem de hotel para hotel. Também os hotéis 
com a grande variedade de serviços não facilitam uma avaliação. Este estudo tentar apresentar 
alguns fatores que influenciam diretamente no valor do fluxo de caixa operacional do empre-
endimento, buscando demonstrar as dificuldades na aquisição de fatores com qualidade e con-
fiabilidade, porém este não vai ser completo, variando de acordo com cada tipo de hotel, po-
dendo ter fatores mais relevantes ou não. 

 

2 Método da renda 
O método da renda procura identificar o valor do empreendimento com base na expecta-

tiva de resultados futuros, partindo-se da elaboração de cenários possíveis. Assim, o valor do 
empreendimento corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa projetado, descontado as 
taxas que reflitam adequadamente remuneração do capital e riscos do empreendimento, do 
setor e do país, quando aplicável. (NBR 14653-4:2002) 
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Segundo Moreira (2001, pág. 61), o valor de uma propriedade depende, de sua capaci-
dade de produzir renda e o método da renda é o meio de estimar o valor atual de esperados 
benefícios futuros. 

O valor de mercado é alcançado, no método da renda, seguindo-se este roteiro: 

1) estimar a receita bruta; 

2) estimar provisão por vacância e outras perdas; 

3) estimar a receita bruta efetiva; 

4) estimar a despesa operacional; 

5) estimar a receita operacional liquida; 

6) escolher a taxa de capitalização adequada; 

7) capitalizar a receita operacional liquida à taxa de capitalização escolhida e encontra o 
valor venal do imóvel. 

Dentro deste roteiro estão embutidos os fatores que serão analisados, e que vão influen-
ciar diretamente nas estimativas das despesas e das receitas. Sendo assim estes fatores inci-
dem indiretamente no valor de mercado do empreendimento, e ao mesmo tempo são impres-
cindíveis para a definição deste valor. 

Segundo Moreira (2001, pág. 143), o tipo de propriedade submetida à avaliação deter-
minará que detalhes especiais em relação à vizinhança são importantes para a fixação do seu 
valor, como por exemplo, hotéis e motéis: 

• Localização em bairros adequados; 

• Disponibilidade de transporte por táxi, ônibus, bonde, metro, trem e avião; 

• Proximidade de rodovias; 

• Concorrência das vizinhanças indicada em mapa mostrando todos os concorrentes, 
com suas taxas de ocupação, diárias de vendas de outros; 

• Facilidades de acesso; 

• Idade, tipo de construção e condições de concorrência. 

Entre os detalhes especiais apresentados alguns serão destacados com mais ênfase por 
serem considerados fundamentais na composição do fluxo de caixa, porém os outros detalhes 
não deixam de ser importantes, entretanto não serão considerados porque não são muito rele-
vantes na composição do fluxo de caixa, segundo os autores. 

É preciso não perder de vista que, além do valor do patrimônio líquido da empresa, há 
outros intangíveis adicionais a considerar e que não aparecem nos balanços: como por exem-
plo, o valor do fundo de comércio de uma empresa que é, basicamente, o valor do ponto co-
mercial, da clientela e do volume de seu faturamento; é também aquele valor, acima do valor 
do patrimônio líquido, que a empresa exibe pela sua capacidade de gerar lucros. (MOREIRA, 
2001, pág. 354) 
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3 Análise criteriosa dos fatores 
As receitas de um hotel têm basicamente três fatores, o preço, número de quartos/suítes 

e a taxa de ocupação, podendo ter receitas adicionais pelos serviços. Estas receitas estão dire-
tamente ligadas ao fluxo de caixa operacional do hotel. 

O preço é definido pelo padrão e área total do hotel, por sua localização, conforto e área 
das suítes, estacionamento e serviços oferecidos além dos tradicionais, como centro de con-
venções, spas (massagens, terapias), e entretenimentos (shows, boates, teatros, campo de gol-
fe, etc), entre outros. 

A quantidade e o tamanho dos quartos/suítes são definidos pela construção e indireta-
mente pelo padrão do hotel. 

O terceiro componente é a taxa de ocupação. A qualidade de um hotel está diretamente 
conectada com todos os serviços oferecidos pelo hotel, sendo assim a taxa de ocupação de-
monstra se um hotel é bom ou ruim. Por tanto este fator é o que representa maior importância. 

3.1 Taxa de ocupação 
A taxa de ocupação é um dos mais importantes fatores para a avaliação de um valor de 

um hotel. Esta taxa explica quanto por cento dos quartos foram ocupados durante um período 
pelo visitante. Basicamente existem três diferentes taxa: (RATHSMANN, 2002) 

• Taxa mínima de ocupação; 

• Taxa média de ocupação e  

• Taxa máxima de ocupação. 

As taxas mínima e máxima mostram a flutuação de ocupação sobre um período, nor-
malmente num ano. A diferença pode ser muito pequena, por exemplo, se este hotel está mui-
to bem localizado no centro de uma grande cidade ou com muitos eventos durante o ano. Por 
outro lado a diferença pode ser muito grande, exemplo no caso de um hotel turístico que fun-
ciona bem apenas numa estação do ano. 

A quota mais importante é a taxa média de ocupação. Isto explica como é a ocupação 
durante um período (normalmente no período de um ano). A seguinte ilustração mostra a taxa 
de ocupação de hotéis em alguns países do mundo. 

Ilustração 1: Taxa de ocupação de Hotéis (AMSTUTZ, 2003, RATHSMANN, 2002, HOTEL IN 
UNGARN, 2006, RÜSTER, 2006) 
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Taxas acima de 80% são excelentes e poucos hotéis têm isso. (RATHSMANN, 2002) 
Um taxa de ocupação maior significa um hotel com mais atrativo e mais valorizado pelas a-
comodações e serviços adicionais. Taxas abaixo de 20% são muito perigosas para o futuro de 
um hotel, não apenas pela avaliação que faz com que este hotel valha menos, mas porque este 
hotel vai ser menos lucrativo. Porcentagens acima de 95% e menores de 10% não existem. 
Estes casos seriam os hotéis quase sempre lotados ou quase abrindo falência. 

A taxa de ocupação está diretamente relacionada com o preço. Os valores e correlações 
infelizmente não existem porque o preço de um hotel é diferenciado pelo padrão, tipo, locali-
zação e finalmente sobre o sentimento do valor da uma suíte que o consumidor quer pagar. 
Normalmente hotéis perto de aeroportos têm um padrão mais baixo, porém tem uma boa taxa 
de ocupação. Já os hotéis nas praias podem ter na alta temporada uma boa taxa de ocupação 
(muito lotado, até 99%), contudo na baixa temporada podem ter o hotel praticamente vazio ou 
fechado. Alguns hotéis têm 02 altas temporadas e 02 baixas temporadas, isto reflete as esta-
ções do ano. 

A taxa de ocupação seria no método de renda como inverso do risco de desocupação. O 
risco de desocupação é este risco que cada proprietário tem, se ele não consegue alugar o i-
móvel dele. As únicas diferenças são que um hotel conta com aluguel diário e não mensal e o 
risco pela desocupação é menor, por causa dos serviços e dos preços mais altos. Isto mostra 
que a taxa média de ocupação, que no caso da Suíça é de 40%, significa que com apenas 40% 
dos dias os hotéis conseguem viver. A taxa de ocupação (to) multiplicada pelos preços (p) das 
suítes/quartos e pelo número de dias (d) por ano, mais os serviços (s) é igual ao rendimento 
bruto anual (Rba), isto é mostrado na seguinte fórmula: 

Fórmula 1: Fórmula da Taxa de Ocupação 
 

stdpR oba += **  

 

Isto implica que os custos de gerenciamento também são altos, porque os funcionários 
do hotel são caros e assim diminuem o lucro, porém sem eles o hotel é apenas uma edificação. 

3.2 Localização 
A localização é sempre importante independente do tipo de hotel. No caso de hotéis tu-

rísticos, a diferença da distância do mar vale o preço cobrado a mais. O coeficiente da distân-
cia do mar mostra que existe uma desvalorização entre 20% e 30% já nos primeiros 100m. 
Isto significa para os hotéis que esta diferença deve incidir diretamente nos preços dos quar-
tos/suítes. 

Também dentro de um hotel a vista para o mar do quarto/suíte vale muito e faz diferen-
ça no preço. Assim como na cidade uma excelente infra-estrutura dará efeitos positivos para o 
valor da hospedagem e finalmente para o valor do hotel. 
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Ilustração 2: Localização (CAVION/PHILIPS, 2006,pág. 2) 

 
 

Atrás deste componente de localização existem mais fatores que influenciam o valor de 
hotel, como espaço demográfico, espaço econômico, espaço sociológico e espaço geográfico.  

3.3 Área Total e Área das Suítes/Quartos 
A área total de um hotel não tem basicamente nenhuma significância para a avaliação 

pelo Método de Renda. Mas indiretamente existe uma correlação. Grandes hotéis têm nor-
malmente um padrão mais alto ou se estes não têm um padrão mais alto, são apenas construí-
dos com um maior número de suítes. A área das suítes tem uma significância, porém também 
não é muito grande. Um fato é que, hotéis com um padrão mais alto, os quartos/suítes são 
maiores. 

3.4 Padrão do Hotel 
O padrão do hotel influencia indiretamente no valor das diárias do hotel. Quanto mais 

alto o padrão, mais alto vai ser o preço dos quartos/suítes. O aumento no padrão do hotel dire-
tamente depende da qualidade dos serviços oferecidos, da localização, dos consumidores al-
vos e do preparo dos funcionários no atendimento. A padronização dos hotéis é feita por uma 
matriz de classificação estabelecida pela ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
avalizada pela Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo. 

3.5 Preço 

Um fator muito importante para a avaliação é o preço das diárias. Este influencia muito 
o fluxo de caixa operacional do hotel e consequentemente a sua avaliação. O preço é definido 
como uma quantidade de dinheiro para uma mercadoria ou serviço. (KOTLER, 1999, pág. 
403) 

O preço é um jogo entre oferta e demanda. Com um crescimento de preço da oferta (O0) 
para a oferta (O1) a demanda (D) vai diminuindo e ao contrário. A ilustração 3 mostra a corre-
lação entre oferta e demanda. 
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Ilustração 3: Oferta e demanda no mercado 

 

3.6 Serviços 
Os serviços a serem oferecidos podem variar muito, sendo eles o restaurante (café, al-

moço e jantar), telefone, bar, internet, lavadeira, etc. Estas funções aumentam as receitas e 
consequentemente também o valor do hotel. A quantidade e qualidade do serviço e o pensa-
mento do consumidor sobre o valor de serviço definem, se o consumidor vai utilizar este ser-
viço ou não. Uma parte destes serviços é sempre incluída no preço da hospedagem, por exem-
plo, o café de manhã. Para a avaliação do hotel este serviço não vale e normalmente já é con-
siderado um serviço obrigatório. Por uma boa quantidade e qualidade de serviços é possível, 
melhorar as receitas e assim incrementando a avaliação do hotel. 

 

4 Conclusão 
Toda vez que se refere às avaliações de empreendimentos esta está associada direta-

mente à avaliação de empresas, sendo assim este empreendimento será basicamente avaliado 
pelo conjunto de operações realizadas dentro dele, relativo às receitas e despesas de tal.  

Para um possível comprador, os fatores são utilizados para a medição do desempenho 
do empreendimento e são fundamentais para a escolha de investir ou não. Estes fatores são 
apresentados pela empresa e reflete diretamente o que a empresa esta habituada a considerar 
no seu sistema, ao invés daquilo que se consideram aspectos realmente importantes para o 
desempenho da empresa. Sendo assim esta é a maior dificuldade na hora da avaliação, a real 
informação sobre o andamento da empresa. 

O hotel pode ser considerado como um imóvel especial para avaliação, e tem fatores 
distintos dos outros tipos de imóveis, e dando prioridade a certos fatores mais relevantes que 
outros. Entretanto pode-se ressaltar que alguns fatores utilizados nas avaliações tradicionais 
de imóveis residenciais / comerciais, também influenciam indiretamente nas avaliações dos 
empreendimentos (hotéis) mesmo sem estarem explícitos nos procedimentos de cálculo, e 
com uma profunda relevância.  

Sendo assim este artigo buscou apresentar a influencia destes fatores tradicionais de 
maneira que o balanceamento entre os fatores será sempre necessário para se conseguir uma 
avaliação mais coerente e confiável. 
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