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Hotelaria mais cara
Dados sobre preços das diárias cobradas no Brasil e no exterior

Austrália

EUA

Dinamarca

Colômbia

Paraguai

China

Tarifa

(R$)

465

418

399

389

373

312

Rio de Janeiro
1.474

Milão
1.379

Nova York
1.305

Hong Kong
1.216

Los Angeles
1.195 Tóquio

1.049

Paris
1.030

Veneza
1.024

São Paulo
987

Dubai
964

Moscou

Rio

Cingapura

Nova York

Londres

Barcelona

Las Vegas

Orlando

Número de habitantes
por vaga de hotel

311:1

192:1

101:1

73:1

66:1

35:1

4:1

2:1

Proporção

Tu r i s m o Pesquisa mostra que preço médio da diária
subiu 7% no primeiro semestre, após retração em 2012

Hotéis retomam
reajustes de tarifas,
à espera da Copa
João José Oliveira
De São Paulo

A hotelaria nacional retoma
os reajustes de tarifas, após re-
tração de preços em 2012. O
Brasil, apesar de estar crescen-
do pouco neste ano, atrai o tu-
rista estrangeiro pelo câmbio
favorável. E, em 2014, mais três
fatores podem ajudar a susten-
tar preços mais salgados nos
hotéis: a Copa do Mundo, a re-
cuperação das economias ame-
ricana e europeia e maior nú-
mero de chineses viajando. Tu-
do isso compensaria a maior
oferta de quartos no país.

É o que aponta estudo da Ho -
teis.com, empresa do grupo Ex -
pedia, que faturou US$ 4 bilhões
em 2012, ao monitorar 220 mil
hotéis e 20 milhões de usuários.

Segundo o Hotel Price Index
Hoteis.com, a tarifa média pa-
ga por hóspedes no Brasil no
primeiro semestre deste ano
atingiu R$ 332, ou 7% mais que
o valor alcançado em 2012.
Houve reajustes em 26 dos 33
destinos pesquisados, inver-
tendo a curva registrada ano
passado, quando os preços mé-
dios cederam 6%.

Essa tendência aparece tam-
bém em levantamento conjuntu-
ral da Tr i v a g o, outro site de pro-
cura de hotéis do Expedia. O Ín-
dice de Preços de Hotel Trivago
de outubro mostra que 20 Esta-
dos brasileiros já registram au-

mento nos preços de hotel em
comparação a setembro.

“A Copa terá um papel nesse
p r o c e s s o”, disse a diretora da
Hoteis.com no país, Carolina
Piber. Segundo a executiva, o
aumento da inflação e as pas-
seatas ocorridas em junho, vis-
tas no mundo todo, influencia-
ram negativamente as viagens
de estrangeiros a destinos bra-
sileiros. Mas a depreciação do
real, que tornou o Brasil mais
barato, e a exposição do país
nas operadoras de turismo por
causa da Copa do Mundo e da
Olimpíada acabou compensan-
do positivamente.

No levantamento da Ho-
teis.com com 32 cidades, 14 de-
las registraram altas de preços
nas tarifas de dois dígitos. En-
tre as cidades-sede da Copa do
Mundo de futebol, Manaus teve
o reajuste mais salgado, de 24%.
Na apuração da Trivago, todos
os Estados do Nordeste tiveram
em outubro aumento de preços
em relação a setembro. No Sul,
a tarifa média subiu 6%, e no
Centro-Oeste, 5%.

A diretora da Hoteis.com afir-
ma que após o sorteio das cha-
ves do Copa, na primeira sema-
na de dezembro — quando serão
definidas as seleções de cada ci-
dade-sede — será possível traçar
um cenário mais claro do im-
pacto do evento sobre preços.

Dados da Embratur divulga -
dos em agosto apontam que as

diárias que estão sendo cobradas
nas reservas de hotéis para a Co-
pa do Mundo (entre 12 de junho
e 13 de julho) incorporam au-
mentos que atingem 583% em re-
lação às verificadas em julho des-
te ano — a tarifa média no Rio
chega a US$ 461, ante US$ 200 de
Johanesburgo, na Copa da África
do Sul (2010), e US$ 300 em Ber-
lim, na da Alemanha (2006).

O Ministério do Turismo pro-
jeta a vinda ao Brasil de 7,3 mi-
lhões de estrangeiros em 2014,
sendo 600 mil especialmente
para a Copa. A diretora da Ho-
teis.com lembra que o semestre
seguinte ao campeonato pode
trazer uma correção. “Na África
do Sul, a tarifa média no semes-
tre seguinte ao evento desaba-
ram 42%”, disse Carolina.

Outros agentes do setor tam-
bém assumem postura cautelosa
com relação à Copa do Mundo.
“Vai ser um movimento concen-
trado em São Paulo, Rio de Janei-
ro e Salvador”, diz o presidente
do Fórum de Operadores Hote-
leiros do Brasil (Fo h b ), Roberto
Rotter. O executivo lembra que a
oferta de quartos pode limitar es-
paço para reajustes de tarifas.

Segundo a Lodging Econome-
trics, consultoria hoteleira, até o
final de 2013 60 empreendimen-
tos serão aberto nos Brasil, com 9
mil novos quartos; e outros 108
hotéis serão e mais de 10 mil
quartos serão ofertados até 2014.

“Precisamos aproveitar o even-

to para atrair mais turistas nos
anos seguintes, e explorar a reto-
mada mundial”, diz o Rotter.

A Hoteis.com aponta que o
preço médio pago por um quar-
to de hotel pelos viajantes subiu
2% no mundo no primeiro se-
mestre deste ano, puxado pela
melhor situação econômica
americana e europeia e pela no-
va demanda chinesa . Segundo
dados da Organização Mundial

de Turismo das Nações Unidas
(UNWTO), os chineses gastaram
no ano passado US$ 102 bilhões
em viagens pelo mundo, 40%
mais que em 2011. Mas a China
não está entre as 23 nações que
gastaram mais em hotéis no Bra-
sil este ano. Foram os australia-
nos que desembolsaram mais
por uma tarifa, na média.

Os agentes do setor reconhe-
cem que a influência da Copa

no setor turístico, que 3,6% do
PIB do Brasil, tende a ser mais
positiva que negativa.

Tanto que dados do World Tra-
vel & Tourism Council apontam
que o país pode subir do atual
sexto lugar no ranking mundial
do turismo, por valores absolu-
tos, para a quarta posição, até
2020, elevando o produto desses
negócios dos atuais US$ 76 bi-
lhões para US$ 132 bilhões.

Intertek negocia mais quatro aquisições no Brasil
ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Coutinho, da Intertek no Brasil: empresa comprou em fevereiro o laboratório E-Test, especializado em brinquedos

Certificação
Fernanda Pires
Para o Valor, de Santos (SP)

A Intertek, uma das líderes
globais em inspeção, vistoria e
certificação, com sede em Lon-
dres, negocia a compra de quatro
empresas no Brasil, onde já conta
com 15 laboratórios. Tendo ini-
ciado as atividades no país em
Santos (litoral de São Paulo), há
37 anos, a empresa especializou-
se na certificação de minérios e
commodities, instalando-se pró-
xima aos principais portos nacio-
nais. Mas nos últimos três anos
vem apostando em novas linhas,
como brinquedos — em fevereiro
adquiriu 85% do E-Test Laborató-
rio de Ensaios e Tecnologia.

Agora, segundo Enir Couti-
nho, diretor-geral da Intertek no
Brasil, a companhia planeja in-
vestir R$ 80 milhões na compra
de três laboratórios especializa-
dos em analisar e certificar pro-
dutos têxteis, elétricos e alimen-
tícios, além de uma unidade cer-
tificadora. “Em todas essas áreas
já temos operações, mas estamos
crescendo por meio de aquisi-
ções, que devem se encerrar até o
fim do ano. Estão muito bem en-
caminhadas”, afirmou.

As principais empresas que
concorrem em linhas de negó-

cio similares às da Intertek são
a SGS e o Bureau Veritas, tam-
bém multinacionais com pre-
sença global.

O investimento para as com-
pras sairá do próprio caixa do

grupo, que encerrou 2012 com
faturamento de 2 bilhões de li-
bras (cerca de US$ 3,2 bilhões).
A projeção para a unidade brasi-
leira, presente em 13 Estados, é
fechar este ano com receita lí-

quida de R$ 70 milhões, um
crescimento de 12%.

Os principais laboratórios da
empresa no Brasil estão próxi-
mos dos portos de Santos (SP),
Paranaguá (PR) e Aratu (BA), de-

vido à forte movimentação do
agronegócio e de produtos pe-
troquímicos nessas regiões. As
unidades de Santos e Paranaguá
revezam-se na liderança do fatu-
ramento total. Neste ano, a fatia
de cada uma será de 15% e 17%,
respectivamente.

A Intertek atua na interface
entre produtor, vendedor e
comprador, atestando qualida-
de e verificando a conformida-
de dos produtos frente aos pa-
drões estabelecidos nas nor-
mas técnicas que regulamen-
tam suas especificações — n a-
cionais ou internacionais.

Não existe uma associação na-
cional responsável por creden-
ciar as empresas classificadoras e
certificadoras. Cada segmento de
negócio é habilitado por entida-
des diferentes. E é possível que
uma mesma categoria de produ-
to tenha suas funções credencia-
das por órgãos distintos. A Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP),
por exemplo, credencia as em-
presas que certificam o conteúdo
local para uma série de funções e
de equipamentos da indústria de
óleo e gás. O Inmetro também
atua na “f a m í l i a” combustível,
classificando empresas que vis-
toriam e certificam tanques para
postos de gasolina, além de servi-
ços de requalificação de cilindros
de gás natural para veículos.

O laboratório da Intertek em
Santos, localizado na retroárea
do porto, recebe cerca de 8 mil
amostras de cargas por ano, que
são coletadas geralmente duran-
te o embarque nos navios. A
maior parte é de líquidos (com-
bustíveis) e o restante é de pro-
dutos agrícolas. “Mas essas 8 mil
amostras podem representar até
70 mil testes, pois vão ser feitas
análises de pureza, de densidade,
de pH, de condutividade elétri-
c a”, diz Renan de Carvalho Filho,
gerente de marketing e comuni-
cação corporativa da empresa.

Os testes são realizados no labo-
ratório e reproduzem as condições
da carga a bordo, levando, depen-
dendo do produto, duas horas até
sair o resultado. Caso a carga esteja
fora dos padrões e não puder ser
reenquadrada, o carregamento
pode ser interrompido.

Segundo Coutinho, em Santos a
Intertek realiza testes em 35% a
40% do volume de açúcar movi-
mentado no porto; de 15% a 20%
da tonelagem de soja; e de cerca de
10% do volume de combustíveis.

No Brasil a empresa emprega
mais de 800 pessoas entre espe-
cialistas e engenheiros quími-
cos. No mundo, tem uma rede
de mil laboratórios e escritó-
rios onde atuam aproximada-
mente 36 mil profissionais em
mais de 100 países.

A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, torna
público que realizará no dia 29 de outubro de 2013 às 11:30h (horário de Brasília), um
Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, que tem como objeto a
“Contratação de empresa especializada na realização de serviços de assistência

técnica, manutenção preventiva e corretiva permanente, com fornecimento de peças

de reposição e reembolso destas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, para as

Subestações Abrigadas, Banco de Capacitores e Grupo Geradores instalados nas

dependências do Edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Palácio da

Justiça), Centro de Documentação de Informática (CDI), Fórum Clóvis Beviláqua,

Fórum da Comarca de Caucaia, Fórum da Comarca de Sobral e Fórum da Comarca de

Juazeiro do Norte”. As propostas de preços serão recebidas, por meio eletrônico, até o dia
29 de outubro de 2013 às 11:00h (horário de Brasília). Edital e demais informações estão
à disposição dos interessados na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no horário
de 08:00h às 18:00h, fone/fax: (85)3207-7098, (85)3207-7100, (85)3207-7954 ou pelo
e-mail: cpl.tjce@tjce.jus.br e pelos sites www.tjce.jus.br e www.licitacoes-e.com.br.

Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2013.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 45/2013

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de LicitaçãoMinistério de

Minas e Energia

Ata n.º 032/SERAFI-RJ/13 – Contratada: PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA. - EPP
- CNPJ: 24.005.316/0001-34 - Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras de
materiais de escritório, para atender a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
– CPRM no Escritório do Rio de Janeiro e nas Superintendências Regionais de São
Paulo e Porto Alegre. – Licitação: Pregão Eletrônico nº 093/SERAFI-RJ/13 – Prazo:
12 (doze) meses – Valor Total da Contratação: R$ 281.139,98 (duzentos e oitenta e
um mil cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) – CPRM: Vera Lúcia da
ConceiçãoRachel,AutoridadeCompetente –Contratada: ElmoFantato Júnior - Sócio.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico n.º 093/SERAFI-RJ/13
Processo n.º 0443/13
Objeto Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisições
futuras de materiais de escritório para atender a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais – CPRM no Escritório do Rio de Janeiro e nas
Superintendências Regionais de São Paulo e Porto Alegre.
Lote Empresa CNPJ Valor (R$)
01 PAPELARIAPAPELCARTAZLTDA. - EPP 24.005.316/0001-34 281.139,98

MARIA SALETE SANT’ANNA DOS SANTOS
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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