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O crescimento 
econômico 
perderá impulso.

As tarifas aéreas 
subirão 1% 
globalmente.

As tarifas 
hoteleiras 
aumentarão de 
1% a 3%.

O preço do 
petróleo se 
manterá estável, a 
US$ 75 por barril. 
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2018 será outro ano de 
crescimento acima da tendência 
para o setor global de viagens 
aéreas, mas o ritmo de expansão 
da demanda está diminuindo. O 
tráfego aumentou 7,0% na 
comparação anual durante os 
primeiros seis meses de 2018, uma 
taxa inferior aos 8,3% ao ano 
anterior.  O impulso da demanda 
por tarifas aéreas mais baixas no 
ano passado está diminuindo, e 
uma moderação na atividade 
econômica afeta alguns mercados. 
A demanda segue forte o 
su�ciente para que as companhias 
aéreas façam frente à elevação 
dos custos de combustível e mão 
de obra com maiores rendimentos 
médios sem precisarem ainda 
aumentar as tarifas publicadas.   

1 IATA Air Passenger Monthly Analysis, 
junho de 2018

As tarifas hoteleiras globais 
subirão de 1% a 3% em 2019, 
como o crescimento da 
demanda permanece à frente da 
oferta na maioria dos mercados. 
Há pouca variação regional em 
nossas previsões, e as tarifas 
devem subir de 0% a 2% ou de 
1% a 3%. Devem ocorrer 
maiores altas em alguns países; 
por exemplo, esse é o caso da 
Índia, onde prevemos uma 
elevação tarifária de 6% a 8%. 
Tarifas menores são mais 
prováveis em mercados 
africanos, particularmente na 
Etiópia e no Marrocos. 

A Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
tem a capacidade ociosa 
necessária para intervir e 
estabilizar o mercado caso o 
crescimento da demanda global 
pelo produto seja maior que a 
esperada em 2019. Portanto, o 
preço do barril variará pouco em 
relação aos US$ 73 esperados 
para 2018. A OPEP também 
deve responder à queda de 
fornecimento do Irã, Líbia e 
Venezuela. Como qualquer 
atraso em compensar o dé�cit 
de oferta poderia pressionar os 
preços do petróleo por um 
período, presumimos um valor 
médio de US$ 75 para 2019.

2 Oxford Economics, julho de 2018

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tem a 
capacidade ociosa necessária para intervir e estabilizar o mercado caso o 
crescimento da demanda global pelo produto seja maior que a esperada 
em 2019. Portanto, o preço do barril variará pouco em relação aos US$ 
73 esperados para 2018. A OPEP também deve responder à queda de 
fornecimento do Irã, Líbia e Venezuela. Como qualquer atraso em 
compensar o dé�cit de oferta poderia pressionar os preços do petróleo 
por um período, presumimos um valor médio de US$ 75 para 2019.
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África
Ainda que as tarifas regionais de 
classe executiva subam 1%, as tarifas 
intercontinentais de classe econômica 
cairão 1%. Todas as demais tarifas se 
manterão estáveis. 

América Latina
As tarifas não devem sofrer alterações 
em sua maioria, exceto as de viagens 
regionais em classe econômica, que 
diminuirão 2%.

América do Norte

+1% +2% +1%

+2%

0%

0%-1%

Ainda que as tarifas subam 1% na 
maioria dos trechos, elas se manterão 
estáveis para viagens intercontinentais 
em classe econômica.

Europa
Embora as tarifas regionais subam 2%, a 
concorrência limitará a 1% a alta nas tarifas 
intercontinentais.

Oriente Médio
As tarifas intercontinentais não 
mudarão em 2019, mas as 
regionais aumentarão 1% com o 
aquecimento da demanda.

Sudoeste do Pací�co
A forte demanda e uma disciplina na 
capacidade pressionarão para cima as 
tarifas regionais, mas a concorrência 
garantirá a manutenção das tarifas 
intercontinentais. 

Ásia
A maioria das tarifas subirá 1%, mas 
a forte demanda pressionará a uma 
alta de 2% nas tarifas regionais de 
classe executiva.
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