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Efeitos multiplicadores sobre a cadeia produtiva

A estimativa dos 

efeitos teve por 

base a utilização da 

Matriz Insumo-

Produto, construída 

a partir das Tabelas 

de Recursos e Usos 

do IBGE
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Interações do Setor 
Hoteleiro
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Fornecedores de materiais indiretos, 

uniformes, equipamentos e mobiliário

Prestadores de serviços de SPA & Fitness, 

entretenimento, lojas, eventos e banquetes

Serviços de lavanderia, limpeza, 

manutenção e segurança

Prestadores de serviço para formação, busca, 

seleção, capacitação e gestão de pessoal

Fornecedores de energia, água, gás, esgoto

combustível e lubrificantes

Prestadores de serviços de sistemas operacionais 

para comunicação, reservas e gestão hoteleira

Produtos e serviços de 

Alimentação e Bebidas

Suprimento de materiais de consumo, enxoval, 

louças e utensílios, amenities

Operadoras, agências 

tradicionais e online, 

coordenadores de eventos

Atividade Imobiliária 

(investidores, incorporação, 

construção, fornecedores de 

equipamentos e sistemas)

INDÚSTRIA DO 

TURISMO

Desenvolvimento 

local (infra estrutura, 

imagem, empregos)

Atividades de comércio 

atacado e varejo

Organizações associativas, 

clubes e outros

Serviços pessoais, de 

entretenimento, financeiros

Governo local: administração, 

segurança, saúde 

Fonte: Matriz Insumo-Produto/IBGE, pesquisa qualitativa FGV CELOG



Caracterização do Complexo de Serviços de Hotelaria

Premissa:

Assumiu-se que os 

multiplicadores calculados a 

partir da Matriz de Insumo-

Produto do IBGE sejam 

igualmente válidos para 

todas as atividades do 

segmento de Serviços de 

Alojamento, inclusive para 

os condo-hotéis.

Fonte: Elaboração própria a partir da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA/IBGE

Serviços de Alojamento englobam 
os Serviços de Hotelaria no Brasil.
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especificados anteriormente

55.02 Apart-Hotéis

55.03 Motéis

55.91 Albergues exceto assistenciais

55.92 Campings

55.93 Pensões

55.94 Outros alojamentos não 
especificados anteriormente
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Serviços prestado às famílias
• Serviços de alimentação

• Atividades culturais, recreativas e esportivas

• Serviços pessoais

• Atividades de ensino continuado



Contribuição do Setor Hoteleiro O setor hoteleiro gera contribuições para a economia 
da localidade, região e País, como por exemplo:

Injeção de recursos 
na Economia

• R$ 1 Milhão de demanda por 
Serviços de Alojamento 

injeta R$ 3,3 milhões
pelas diversas atividades 
econômicas, além dos 
investimentos diretos

Geração de 

empregos
• R$ 1 Milhão de 

demanda por Serviços 
de Alojamento geram 

24,6 empregos 
diretos, indiretos e 
induzidos

Desenvolvimento de 
empresas e negócios

55,5% das vendas de Serviços de 

Alojamento atendem atividades 

empresariais e 22,5% das vendas são 

voltadas para exportações de serviços. A 

demanda do setor é complementada por 

22% de vendas às Famílias.

Impacto no Produto

Interno Bruto (PIB)

• R$ 1 Milhão de demanda por 
Serviços de Alojamento 

geram R$ 1,3 milhão de 
Incremento ao PIB gerado 
por efeitos diretos, indiretos 
e induzidos
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O Setor Hoteleiro é 
relevante para a economia 

brasileira: é um dos 
setores que mais 

movimentam a economia, 
por meio de impactos 

diretos e indiretos

Fonte: Estimativas a partir de: Matriz Insumo-Produto/IBGE, Pesquisa Anual de Serviços/IBGE e RAIS/MTE



Contribuição do Setor 
Hoteleiro
As  contribuições geradas pela atividade hoteleira 
para a economia são função dos elevados 
multiplicadores de produção, renda e emprego.

Potencial de impacto 
na atividade econômica

• R$ 93 bi de acréscimo no 
valor bruto da produção da 
economia brasileira.

• R$ 37 bi de incremento no 
PIB do país.

• 694 mil empregos diretos, 
indiretos e induzidos 
gerados.

Fonte: Estimativas a partir de: Matriz Insumo-Produto/IBGE, 
Pesquisa Anual de Serviços/IBGE e RAIS/MTE

Faturamento Bruto total 
no Brasil do setor de 

Alojamento

Impacto da 
receita total do 

setor de 
Alojamento
R$ 28,2 bi

(valores 2016)
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Fonte: Pesquisa Anual de Serviços 2016 (PAS-2016)/IBGE



68,4%

31,6%

92,8%

7,2%

Superior Incompleto ou inferior Superior Completo ou mais

Demais Serviços de
Consumo (*)

Serviços de
Alojamento

A participação do pessoal empregado 
com escolaridade superior no setor 
hoteleiro é menor, em comparação com 
os demais setores prestadores de 
serviços de consumo...

Contribuição do Setor Hoteleiro

Mercado de Trabalho: 
A atividade de hotelaria é importante geradora de empregos 
diretos na economia brasileira, com remuneração acima da 
média em comparação com outras atividades do setor de 
serviços, privilegiando a contratação de pessoal com 
escolaridade média mais baixa.

...mas o salário médio mensal pago no setor 
hoteleiro é maior, em comparação com demais 
setores prestadores de serviços de consumo

Para cada R$ 1 milhão de 

demanda por Serviços de 

Alojamento gera-se cerca de 

17 empregos diretos e 

8 empregos indiretos e 

induzidos

24,6
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7,9

16,7

Efeito Direto
Efeito Indireto 

e Induzido
Efeito Total

Fonte: Estimativas a 
partir de: Matriz Insumo-
Produto/IBGE, Pesquisa 
Anual de Serviços/IBGE e 
RAIS/MTE

R$ 1.328

R$ 1.486

Demais Serviços de
Consumo (*)

Serviços de
Alojamento

Fonte: RAIS/MTE. 
Nota: (*) refere-se aos segmentos 
de serviços de alimentação, 
atividades culturais, recreativas e 
esportivas, serviços pessoais e 
atividades de ensino continuadas 
que pertencem ao setor de 
Serviços Prestados às Famílias.



Brasil supera multiplicadores 

Internacionais para emprego

Os multiplicadores de emprego no 
Brasil se apresentaram maiores 
que os verificados nos Estados 
Unidos (valores de 2015)

Fonte: EUA - Oxford Economics; Brasil - Estimativas próprias a partir da Matriz Insumo-Produto/IBGE

14,4

8,2

6,2

24,6

16,7

7,9

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

EFEITO TOTAL
EFEITOS INDIRETOS E 

INDUZIDOS

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL
ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

EFEITOS DIRETO

Multiplicadores de emprego do setor de hotelaria
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Os multiplicadores da geração de 
renda (PIB) apresentaram 
resultados ligeiramente maiores 
que os dos Estados Unidos (valores de 
2015)
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1,1

0,6

0,5

1,3

0,6

0,7

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

EFEITO TOTAL
EFEITOS INDIRETOS E 

INDUZIDOS

ESTADOS

UNIDOS
BRASIL

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

EFEITOS DIRETO

Multiplicadores de Valor Adicionado (PIB) 
do setor de hotelaria

Fonte: EUA - Oxford Economics; Brasil - Estimativas próprias a partir da Matriz Insumo-Produto/IBGE

Brasil supera multiplicadores 

Internacionais também para o PIB



Contribuição para outros setores O setor hoteleiro gera contribuições para outros 
setores da economia, como por exemplo:

Serviços prestados e produtos

oferecidos pelas empresas
Setores impactados:
• Transporte (desde o transporte 

aéreo até a locação de veículos)

• Alimentos e bebidas

• Indústrias (como têxtil e 
confecção, móveis e madeira, 
construção etc.)

Incremento ao gasto 

com turismo no Brasil
Gastos totais de turistas 
domésticos e estrangeiros em 
2016 atingiram 

R$ 345 bi (sendo R$ 28,2 bi 
em hotéis e similares)

Infraestrutura da cidade, 
de rodovias a saneamento
Investimentos e apoio 

governamental para construção de resorts 

em Cingapura mostraram-se bem 

sucedidos em termos de impactos 

econômicos e revitalização dos arredores

Entretenimento 
e Lazer

Cerca de 10,3% do gasto 
do turista doméstico no Brasil 
é com passeios, atrações 
turísticas e diversões noturnas, 
que geraram gastos 
aproximados de 

R$ 32,8 bi em 2017 
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Fonte: FIPE (2012) e WTTC (2018)



Tendências do Setor Hoteleiro

Incremento ao turismo de alto valor agregado 

(Bleisure travel)

Aumento das 
atividades MICE*

*MICE: Meeting, Incentives, 
Convention and Exhibitions 

Criação de postos de 
trabalho com elevação 
da massa salarial e dos 
benefícios

Em 2018: R$ 486 milhões a mais ao PIB 
do turismo e 9,4 mil empregos.

Entre 2019 e 2028: R$ 421 milhões ao 
ano ao PIB do turismo e 73 mil empregos

Aumento do gasto de 

turistas estrangeiros

• 10,6% em 2018 em relação a 2017 

• 6,4% ao ano entre 2018 e 2028.

Elevação da renda nos investimentos e na 
arrecadação de tributos 

Mecanismos econômico para revitalização e 
desenvolvimento local e dos arredores

Nos próximos 10 anos  há significativo potencial de contribuição do turismo estrangeiros para o PIB e para o emprego:

FGV-CELOG – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da FGV-EAESP

Fonte: MIP/IBGE e WTTC



Tendências do Setor Hoteleiro

Uso de ferramentas tecnológicas para a promoção do turismo, que pode 
envolver a implantação de lojas com realidade virtual, permitindo que o 
cliente vivencie o local antes do fechamento do pacote de viagem. Também é 
destaque o uso de inteligência artificial para o auxílio em pesquisas e na 
prestação do serviço

Segundo o Ministério do Turismo, de 2005 a 2015 esse tipo de turismo, que une 
viagem de negócio ao lazer, vem crescendo substancialmente e a tendência é 
de que continue a se desenvolver

Muito além de somente visitar, os turistas buscam vivenciar, se envolver e ter 
experiências no destino. Dessa forma, o setor hoteleiro pode contribuir para o 
desenvolvimento urbano e aparência do local, impacto nos serviços públicos 
(saúde, segurança, educação) e promover orgulho aos residentes locais

INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS: 

BLEISURE TRAVEL: 

IMPACTO NO 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: 
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Impactos do Setor 
Hoteleiro – Brasil 

Os turistas, principalmente os brasileiros, buscarão destinos 
mais próximos para realizar viagens, devido à instabilidade 
econômica do País. Por isso é importante que as 
autoridades públicas lidem com os seguintes problemas :

FGV-CELOG – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da EAESP FGV

https://www.youtube.com/watch?v=U56apjVYR9w


Sobre o FOHB

Criado em 2002, o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil é uma entidade associativa sem fins

lucrativos que atua em prol da hotelaria seguindo três eixos principais: Representação,

Desenvolvimento e Informação. Suas ações contemplam parcerias com o setor público, iniciativa

privada e demais entidades em projetos de capacitação e qualificação, reivindicações e produção

de importantes pesquisas e estudos para o setor. Atualmente, o FOHB representa as 26 principais

redes hoteleiras nacionais e internacionais que atuam no Brasil, totalizando 673 hotéis e mais de

118 mil unidades habitacionais, o que corresponde a 65% da oferta de quartos da hotelaria de

rede no país. Seus hotéis estão presentes em 165 cidades, em 26 estados e no Distrito Federal.
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