
 

Crise na Zona do Euro diminui a velocidade do aumento nos 
preços globais dos hotéis  

Maior dinamismo leva a um aumento anual de 3% mas o crescimento foi 
restringido por uma queda nos preços europeus, conforme o mais recente Índice 
de Preços de Hotéis do Hotels.com  

LONDRES, março de 2013 /PRNewswire/ -- O preço médio de um quarto de hotel 
em todo o mundo aumentou 3% durante 2012, em comparação com o ano 
anterior, conforme o mais recente Índice de Preços de Hotéis (HPI - Hotel Price 
Index) do Hotels.com. A taxa de crescimento foi moderada quando comparada 
com o aumento de 4% em 2011 na medida em que os problemas da Zona do Euro 
puxaram para baixo a média global e diminuíram o crescimento na segunda 
metade do ano. 

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120628/540164 ) 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa em multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/58707-eurozone-crisis-slows-hotel-price-growth    

Três regiões se destacaram das demais. A região do Caribe registrou um aumento 
de 6%, a América do Norte obteve um de seus melhores resultados nos últimos 
anos crescendo 5% e a região Pacífico obteve 4%, todas ultrapassando o 
resultado global. A Ásia acrescentou 2% e a América Latina 1% enquanto que a 
região Europa e Oriente Médio registrou uma pequena queda. 

Lançado em 2004, o HPI analisa os preços que as pessoas realmente pagaram 
por suas acomodações em hotéis de todo o mundo. O Índice de 2012 é de 107, 
dez pontos a menos do que o pico de 117 pontos em 2007 e apenas um pouco 
acima de seu nível de 106 pontos em 2005. 

David Roche, Presidente do Global Lodging Group da Expedia, Inc., disse: "Os 
hoteleiros da Europa não estão imunes aos problemas econômicos da região e 
não conseguiram acompanhar a recuperação do mercado global em 2012. Apesar 
de os preços terem aumentado globalmente, uma estadia em hotel ainda oferece 
grande valor aos consumidores, com tarifas consistentemente abaixo dos seus 
níveis de pico de cinco anos atrás". 

A crise na Zona do Euro não somente causou impacto nos preços em seu próprio 
território mas também causou uma reação em cadeia por toda a região, já que a 
insegurança financeira reduziu os planos de viagem.  



Na região do Caribe, a tendência por pacotes de férias com tudo incluído elevou o 
preço médio pago. Os Estados Unidos tiveram um grande fluxo de entrada de 
visitantes internacionais em 2012, o que significou que os hotéis tiveram menos 
necessidade de concederem descontos. Na região do Pacífico, o aumento da 
mineração na Austrália e o fortalecimento do dólar australiano continuaram a 
impulsionar as fortes tarifas dos hotéis nas cidades mas causaram dificuldades 
para alguns destinos de lazer que dependem do turismo receptivo. A América 
Latina observou um período prolongado de crescimento nos preços pagos pelos 
clientes durante os últimos anos, impulsionado principalmente pelo aumento nas 
economias de dois mercados-chave, Brasil e México. 

Na Ásia, uma lista de eventos moveram os preços para cima e para baixo por toda 
a região, incluindo a pressão para baixar as tarifas na Índia, devido à uma queda 
acentuada da rúpia, mudanças na demanda por viagens devido à situação 
politicamente sensível sobre as ilhas no Mar do Leste da China e a recuperação 
dos preços depois do terremoto, tsunami e do desastre nuclear no Japão e das 
enchentes na Tailândia em 2011. O aumento contínuo no número de viajantes 
internacionais chineses ajudou a ocupar os quartos dos hotéis e as expansões das 
companhias aéreas de baixo custo estimularam as oportunidades de viagens. 

"O turismo internacional deverá crescer novamente em 2013", disse David Roche. 
"Boa parte do foco do setor de hotelaria está agora se concentrando no oriente, 
onde a taxa de aumento é a maior e novas estruturas estão ajudando a direcionar 
os padrões das viagens. A região Ásia/Pacífico acrescentou o dobro do número de 
quartos acrescentados pela Europa em 2012 e será responsável por 40% das 
novas construções de todo o mundo em 2013. As tarifas aqui estão aumentando 
mas a região ainda oferece um excelente valor para os viajantes, com alguns dos 
preços mais baixos de todo o mundo". 

Para uma cópia completa da versão do Reino Unido do HPI, visite o endereço 
gb.hotels.com/hotel-price-index/ 

Para uma entrevista em vídeo com David Roche do Hotels.com, visite o endereço 
http://www.multivu.com/mnr/58707-eurozone-crisis-slows-hotel-price-growth    

Sobre o Hotels.com 

O Hotels.com é um web site líder de reservas de acomodações on-line com quase 
200.000 propriedades em todo o mundo, variando de cadeias internacionais e 
resorts completos a favoritos locais e pousadas (bed & breakfast), juntamente com 
todas as informações necessárias para reservar a estadia perfeita. Os viajantes 
podem fazer reservas on-line ou contatando um dos centros de atendimento 
multilíngues. Aplicativos especiais para celulares e tablets podem também ser 
baixados, permitindo que os clientes façam reservas de qualquer lugar com 
acesso a 20.000 oportunidades de última hora. Através de seu programa de 
fidelidade Welcome Rewards líder da indústria, os clientes podem ganhar uma 
noite gratuita para cada 10 noites de hospedagem em mais de 85.000 hotéis, de 
acordo com os termos e condições do Welcome Rewards, conforme definidos no 
endereço http://www.hotels.com/. 

CONTATO: Envie e-mail para press@hotels.co.uk ou ligue para +44-(0)20-7019-
2428 

 


