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Havaianas inaugura primeira loja conceito no Brasil
Segundo o site de notícias BlueBus, a Havaianas vai inaugurar uma
loja conceito no 2º semestre em São Paulo. Será a primeira loja con-
ceito da empresa no País.

Firefox e Safari ganham mercado do Internet Explorer
Os navegadores Firefox, da Mozilla, e o Safari, da Apple, continua-
ram a ganhar mercado do Internet Explorer, da Microsoft, durante ja-
neiro, segundo estudo divulgado sexta-feira pela Net Applications.

Rádio Record passa a distribuir sinal de forma digital
A Rádio Record passa a transmitir seu sinal também em digital. A ini-
ciativa da Record que possibilitou a mudança foi a aquisição do equi-
pamento IBOC Excitador Digital, da marca Harris.

TENDÊNCIA

Hotéis de luxo mudam serviço
para elevar nível de ocupação

são paulo

As redes hoteleiras brasileiras es-
tão adotando estratégias para au-
mentar a ocupação num setor
que, segundo os executivos da
área, está saturado.

Para reverter a estratégia os
empreendimentos estão inves-
tindo para conseguir manter os
hóspedes por mais tempo nos
hotéis luxuosos. Outra conse-
qüência é o aumento dos investi-
mentos em unidades de hotelaria
econômica, que tem registrado
melhores resultados.

Remodelagem
O grupo Accor é um exemplo do
movimento. O Grand Mercure
Ibirapuera, administrado pelos
franceses e de propriedade de
Antônio Setin, proprietário da
construtora que leva seu nome,
passaráporuma reformaembre-
ve. O investimento deve chegar a
R$ 7 milhões.

Essedinheiro seráusado paraa
renovação dos apartamentos,
troca da mobília, iluminação e
decoração, mudanças nas áreas
sociais, como lobby e restauran-
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tes, além da criação de um spa, e
de reformas nas piscinas, na sau-
na, no salão de belezae na área de
fitness.

“Queremos com isso aumen-
tar a ocupação durante os fins de
semana, passando dos 30%
atuais para 50%”, diz Carlos Jaco-
bina, gerente-geral do Mercure
Grand Hotel São Paulo Ibirapue-
ra. Jacobina conta que quando o
Mercure Grand Hotelfoi lançado,
em 1998 havia poucos hotéis de
alto padrão na cidade. Hoje, po-
rém, há dez hotéis na região, por
isso, ele encara necessária a mo-
dernização das dependências do
empreendimento.

“Nosso foco, são os clientes
corporativos e de eventos, para
eles projetamos a ampliação de
mais um andar com salas para
eventos.Com issopretendoatrair

ainda maisas grandesempresas e
fidelizar osclientes, aexemplo do
que já acontece com IBM e Air
France”, completa.

Hotelaria econômica
Outra das conseqüências da sa-
turação da hotelaria de luxo nas
grandes capitais é o direciona-
mentodos investimentosparaos
hotéis econômicos.

O próprio Antônio Setin, que
também é proprietário de um ho-
tel da bandeira Ibis administra-
dos pela Accor, anunciou recen-
temente a reformulação das uni-
dades num investimento de cer-
ca de R$ 3 milhões.

Os concorrentesde Setinno lu-
xo, também estão reanalisando
seus planos de investimento.

Quando procurados pela re-
portagem do DCIpara falar sobre
planos de investimentos, funcio-
nários do Emilianoforam categó-
ricos:“Nãotemos planosdeabrir
novas unidades”.

A exceçãofica por contado Fa-
sano. A empresa pretende abrir
uma nova unidade no Rio de Ja-
neiro, em alguma data próxima
do meio do ano. Mas para São
Paulo não há nenhum investi-
mento previsto.

Planos da Accor
Segundo o diretor de desenvolvi-
mento da rede Accor, Alberto Ri-
beiro, dos 46 empreendimentos
que a empresa pretende colocar
em operação, até 2008, junto com
investidores, 26 são da bandeira

Ibis,umhotel daclasseeconômi-
ca. Hoje, a redetem 133 hotéis em
operação, e apenas sete são con-
siderados de cinco estrelas e os-
tentam a marca Sofitel.

“Algumas praças já estão bem
servidas dehotéis dealto luxo,co-
mo, São Paulo, mas ainda verifi-
camos uma demanda de hotéis
econômicos, principalmente no
interior da capital paulista. Acre-
dito que apenas as cidades de
Brasília [DF], Porto Alegre [RS] e
Curitiba [PR] ainda podem su-
portar a construção de hotéis de
luxo”, conta Ribeiro.

Sondagem
Mas de acordo com o diretor da
unidade de negócios de hotéis e
hospitaisda MétodoEngenharia,
Roberto Rocha, os negócios de
hotéis de luxo tem se recuperado
nos últimos anos.

Ele prevêum impulsionamen-
to, ainda que tímido, de empre-
endimentos de luxo em pontos
estratégicos de intenso movi-
mento de executivos, nos próxi-
mos anos. “Já começaram a nos
procurar para analisarmos a via-
bilização de alguns terrenos para
a construção de hotéis de negó-
cios de luxo”, comenta Rocha.

verônica lima

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

H OT E L A R I A
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

O mote agora é investir
em equipamentos e
serviços que aumentem
o tempo de
permanência dos
hóspedes, como spas,
piscinas, ofurôs

I N F R A - E ST R U T U R A

Serra pede a Lula para
assumir o Porto de
Santos sem dívidas

b r as í l i a

O governador deSão Paulo, José
Serra, pediu ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva que a União
abra mão da administração do
Porto de Santos.

Pela proposta, o governo
paulista assumiria o porto sem
as dívidas, que somam aproxi-
madamenteR$ 800milhões,se-
gundo Serra R$ 500 milhões de
Refis (programa que parcela a
dívida de pessoas jurídicas com
o Fisco)e R$300 milhõesde pro-
cessos trabalhistas.

O governador afirmou que a
transferência não traria prejuí-
zoparaos cofresfederais.Seriao
mesmo procedimento adotado
no caso das estatais privatiza-
das, quando oTesouro assumiu
a dívida antes da venda.

Serra e Lula se reuniram na
última sexta-feira em Brasília
com presença do ministro da
Fazenda, Guido Mantega.

O governador disse que o pre-
sidente acolheu bem a idéia,
deu prazo de 15 dias para que
voltem a se reunir e pediu cola-
boração do estado em questões
como urbanização de favelas,
educação e juventude.

“A questão do porto é com-
plexa. Precisamos fazer uma co-
missão conjunta para formular
ummodelo”, disseogovernador
após o encontro com o presi-
dente.

Serra alegaque aadministra-
ção doporto seriaprofissionali-
zada o que permitiria, por

exemplo, lidar com o assorea-
mento do canal, que diminui a
capacidade do local atualmen-
te. Segundo o governador, não
há condições de retirar os 400
mil metros cúbicos de resíduos
que ficamdepositados mensal-
mente no porto.

Pela proposta, a União e três
municípios da região (Santos,
Guarujá e Cubatão) teriam par-
ticipação na administração.

Dos 44 principais portos do
Brasil, 29 são administrados pe-
la União, 14 por estados ou mu-
nicípios e um por empresa pri-
vada (Imbituba-SC), segundo o
Ministério dos Transportes.

O governador JoséSerra tam-
bém pediu a transferência da
administração de dois outros
locais: a Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de
São Paulo (Ceagesp) e o Aero-
porto Campo de Marte, ambos
na capital paulista. O primeiro
seria administrado pelo estado
e o segundo, pela prefeitura.

Codesp
O diretor comercial e de desen-
volvimento da Companhia Do-
cas do Estado de São Paulo (Co-
desp), Fabrizio Pierdomenico,
criticou a proposta do governa-
dor. “O Serra está querendo no-
mearoscargos doPortodeSan-
tos,ao invésdo GovernoFederal
[fazer as nomeações]. Mas a
questão portuária é muito mais
complexa,” alfinetou.

agência estado

AV I AÇ ÃO

Tráfego aéreo de passageiros
cresceu 6,1% no mês de janeiro
genebra // são paulo

A Associação para o Transporte
Aéreo Internacional (Iata, em in-
glês) informou na última sex-
ta-feira que o volume de tráfego
aéreo de passageiros em nível in-
ternacional cresceu 6,1% em ja-
neiro,em comparaçãoaomesmo
período do ano anterior.

“As pessoas querem voar e as
companhias aéreas cobrem essa
demanda com grande eficácia,
preenchendo 74,9% dos lugares
disponíveis”, disse o diretor-geral
da Iata, Giovanni Bisignani, em
comunicado à imprensa.

Esta agência, com sede em Ge-

nebra, ofereceu na sexta os dados
referentes ao tráfego aéreo inter-
nacional do mês de janeiro, tanto
de passageiros como de merca-
dorias.

Segundo a Iata, a área onde foi
registrado o maior crescimento
detráfego aéreofoio OrienteMé-
dio, com um aumento de 19,8%
de passageirose de 23,8%de mer-
cadorias, devido à gradativa ex-
pansão da atividade comercial e
do Produto Interno Bruto (PIB).

Em relação à Europa, o núme-
ro de passageiros aumentou
6,6%, mas o de mercadorias caiu
0,8%, devido ao alto preço dos

combustíveis e àconcorrência de
outros meios de transporte.

Na América Latina, houve um
crescimento de 8,7%de passagei-
ros ede 2,9% demercadorias, en-
quanto na América doNorte o vo-
lume de usuários subiu 5,5% e o
de produtos, 1,5%.

Gol
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes
fez dois anúncios na última sex-
ta-feira.

Um deles falava a respeito da
promoção “Viagem não tem ida-
de, mas desconto tem!” Crianças
de 2 a 12 anos, acompanhadas de

adultos, estarão isentas do paga-
mento de passagens até o dia 31
de março. No mesmo período,
adultos com mais de 65 anos te-
rão 20%de descontono valordos
bilhetes. A promoçãoé válida pa-
ra todos ostrechos oferecidos pe-
la Companhia.

A empresa também passará a
aceitar o uso de cartão de débito
ou transferência bancária em
conta corrente para a compra de
passagens aéreas porseu canal de
vendas na Internet, que até então
aceitava apenas cartão de crédito.

Segundo a companhia, a am-
pliação faz parte da estratégia de
oferecer meios de pagamento de
acordo com o perfil de renda da
clientela. Também sinaliza a op-
ção por popularizar o acesso às
viagens aéreas.

panoramabrasil

ribeirão preto

Nosegundo semestredesteano
deverá ser inaugurado um cor-
redor intermodal que vai ligar o
município de Araraquara (inte-
rior de São Paulo) ao Porto de
Santos (regiãolitorânea doesta-
do).

O lançamento do projeto
aconteceu na última sexta-feira,
na capital paulista.

A Standard Logística e Distri-
buição é a responsável pela ini-
ciativa, que integrará a intermo-
dalidade rodoferroviária, termi-
nal de contêineres e estrutura de
armazenagem frigorificada pa-
ra cargas de exportação.

A Standard já tem unidades
de armazenagem em Curitiba
(PR), Itajaí (SC), Esteio (RS), cin-
co terminais ferroviários no Rio
Grande doSul eno Paraná,além
de operar o Terminal de Carga
Geral Libra Standard no Porto
de Imbituba (SC).

A Standard é associada do
Grupo Demercado, constituída
pelos sócios Roberto, José Luis e
Rodrigo Demeterco e tem 84
anos de experiência no varejo
alimentar. A empresa foi tam-
bém uma das pioneiras na im-
plantação do conceito ECR (Ef-
ficient Consumer Response).

agência estado

I N T E R M O DA L I DA D E

Corredor deve ligar
Araraquara a Santos

HOTÉIS & TURISMO LOGÍSTICA

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 3 mar. 2007. Negocios, p. B1.




