
Lucros movidos pela excelência no atendimento 
Regiane de Oliveira 
 
Conceito adotado no McDonald’s também faz sucesso na rede Atlantica Hotels, de Gregory 
Ryan. Gregory J. Ryan tem o perfil do bem-sucedido empreendedor, daqueles que sem muitos 
recursos conseguiram montar negócios milionários.  
 
Carismático como poucos, Ryan fala com orgulho de sua trajetória de estudante, recrutado na 
universidade para fazer estágio no exterior, a empresário de sucesso, tanto pela implantação 
da rede McDonald’s no País, como com o desenvolvimento da segunda maior administradora 
de hotéis brasileira, a Atlantica Hotels International. 
 
E não fosse seus quase dois metros de altura e o suave sotaque estrangeiro, o norte-
americano bem que passaria por um nativo. No País desde 1973, quando chegou aos 23 anos, 
Ryan acompanhou as principais mudanças da economia nacional, sempre à frente de grandes 
projetos. 
 
O primeiro foi a implantação da rede de restaurantes The Well’s, trazido pelo grupo Pão de 
Açúcar. "Fizeram a proposta e aceitei na hora. Era mais dinheiro, além da experiência no 
exterior", conta Ryan. "Beijei minha mãe e disse que ficaria no máximo dois anos." Mas nunca 
mais deixou o Brasil, mesmo a experiência no The Well’s tendo durado pouco. 
 
Após cinco lojas, a rede fechou as portas. "Acho que o Pão de Açúcar não entendeu o negócio. 
Na época supermercado era só colocar os produtos na prateleira, não havia mentalidade de 
prestação de serviços". afirma. No entanto, foi trabalhando na rede de restaurantes que fez os 
primeiros contatos com executivos do McDonald’s, onde viria a trabalhar anos depois. 
 
Nesse ínterim, atuou em outra rede de lanchonetes, a Jack in the Box, da Ralstom Purina 
Company. Mas foi na rede de fast food McDonald’s que solidificou suas raízes no Brasil. Em 
1980, Ryan juntou um pequeno capital - acrescido inclusive da venda de um carro - para 
montar a primeira loja da rede em São Paulo, em parceria com Peter Rodenbeck, hoje sócio 
das redes Outback Steak House e Starbucks. 
 
"Entrei no grupo com um contrato para apenas uma loja e sai de lá como presidente, após 
abertura de 290 restaurantes, em julho de 1997", diz Ryan. Hoje, ele sabe que muita coisa 
mudou na forma como são encarados os investimentos no Brasil. "Naquela época não existia 
falta de recursos para investir. O que limitava o crescimento do McDonald’s era nossa 
capacidade de preparar gente qualificada. Imagine, todos queriam investir ou emprestar 
dinheiro para a rede". 
 
Hoje afirma que é mais difícil controlar a velocidade de crescimento de negócios que 
dependem de recursos de terceiros, como a hotelaria. Aliás, a opção em apostar na hotelaria 
no Brasil foi para atender uma demanda sua em particular. "Enquanto eu trabalhava para o 
McDonald’s eu vivia na estrada pelo menos 280 dias por ano e via a carência da hotelaria 
brasileira, que oferecia hotéis chamados cinco estrelas e pequenas hospedagens." 
 
Mas não haviam hotéis intermediários, voltados para os viajantes a negócios. A Atlantica 
Hotels International foi fundada em 1998, em parceria com Paul J. Sistare, profissional com 
larga experiência na indústria hoteleira e que havia vindo ao Brasil, em 1996, para estudar o 
mercado para o Richfield Hospitality Service, de Hong Kong. 
 
O foco da empresa é atuar no mercado de administração hoteleira, no qual opera por meio de 
licenças das marcas da Choice Hotels International (Sleep, Comfort, Comfort Suites, Quality e 
Clarion) e Carlson Companies (bandeiras Radisson, Park Suites, e Park Inn), fora a marca 
própria Go Inn, no segmento supereconômico e o selo Atlantica Collection, para hotéis 
independentes. Há nove anos, o grupo conseguiu aporte do fundo norte-americano Darby 
Overseas.  
 



Segundo Ryan, há pelo menos 2,5 anos, a administradora dá lucro e já esta preparada para 
investir em hotéis próprios. O modelo de negócios criado pelos dois empreendedores exige 
poucos recursos próprios. No formato chamado de condo-hotel, o financiamento se dá por 
meio de cotas do hotel ao mercado.  
 
"É um processo muito diferente na busca por investidores do que da época dos restaurantes." 
Neste caso, o processo de trabalho começa em sete meses e os resultados são visíveis 
rapidamente. "Já um hotel demora 36 meses para entrar em operação", diz. "Exige mais 
paciência." Ryan afirma que trabalha a hotelaria como um negócio de varejo. 
 
Isso porque, assim como no comércio, os focos são atendimento e serviços e o segredo para 
garantir seu crescimento é assegurar a satisfação do investidor. "Quem tem que ganhar mais é 
quem está com tudo aplicado no negócio, o franqueado", comenta. "E isso se perdeu há muito 
tempo no McDonald’s".  
 
Para Ryan, que foi sócio da rede por dez anos, o McDonald’s continua um negócio interessante, 
considerando vários ajustes que precisam ser feitos. Entre eles, voltar a atrair os franqueados. 
"Como não havia um plano de crescimento, muitos migraram para outros negócios", afirma. 
Apesar de fugir da imprensa quando o assunto é a venda das unidades do McDonald’s na 
América Latina, ele acha graça quando lê nos jornais seu nome vinculado a notícias sobre 
aquisições da rede.  
 
"Recebi uma proposta do fundo de private equity GP Investments para participar como gestor, 
mas não quis me filiar a nenhum grupo", diz. "De qualquer maneira o fundo já saiu da 
negociação." Principalmente porque eles entenderam que o McDonald’s não é um negócio que 
se pode comprar e passar para frente, o que é uma prática comum dos fundos. De qualquer 
maneira, Ryan mantém-se fiel à rede.  
 
Prova disso é que não aceitou propostas para trabalhar junto aos investidores interessados em 
trazer o Burger King para o Brasil. Não que ache o restaurante ruim. "A qualidade do produto é 
boa e a velocidade de crescimento excelente, mas se me permite um palpite, a rede não 
deveria concentrar tanto seu fornecimento em produtos importados". 
 
O executivo não descarta a possibilidade de voltar a trabalhar no setor. "Eu voltaria, se 
convidado, para trabalhar no McDonald’s", diz, contrariando a opinião de vários especialistas 
no mercado, que não conseguem vê-lo apenas como funcionário. "Acho que posso ajudar 
quem comprar a rede, será divertido", diz. "Até mesmo porque a Atlantica vai muito bem e 
está em boas mãos."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil. São Paulo, 1 mar. 2007. Administração & serviços, p. C8 
 
 


