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Empresa é proprietária de quatro unidades e administra outras onze. 

A abertura do InterCity Premium Natal, em março, revela muito mais do que o simples início 
das operações da rede InterCity de hotéis na Região Nordeste. Trata-se da confirmação de 
uma estratégia exitosa de quem viu seu negócio se multiplicar com vigor invejável em menos 
de dez anos. O projeto, iniciado em 1999, começou com um hotel em Gravataí (RS). Logo 
depois, cresceu com mais três unidades próprias no Sul do país. Foi a partir dali, mais 
precisamente em 2001, que a atuação da empresa se dividiu entre administrar seus hotéis e 
também os de terceiros. “Com quatro hotéis em cidades diferentes, notamos a necessidade de 
uma estrutura de gestão mais profissionalizada, o que acabou se tornando um negócio”, 
explica Sérgio Bueno, diretor de novos negócios da companhia.  

Na época, investidores do ramo hoteleiro encontraram no know how da InterCity uma maneira 
eficiente para administrar seus hotéis, fossem eles novos ou até mesmo já em operação. Hoje, 
a rede é responsável por 13 unidades, sendo que onze delas levam as marcas InterCity 
Premium ou InterCity Express. Desse total, a empresa é dona de apenas quatro hotéis, os 
mesmos que deram início às operações da bandeira. Nos demais, participa através da 
terceirização dos serviços de gestão. Esse tipo de operação representa mais da metade do 
faturamento da empresa – que, no ano passado, foi de R$ 47 milhões. Mesmo assim, Bueno 
adianta que a rede estuda a compra de novos ativos. Essa vontade se justifica por uma única 
razão: resultados positivos. Atualmente, as quatro unidades das quais é proprietária 
respondem por metade do lucro anual da companhia.  

Além dessa intenção de construir ou comprar novos empreendimentos, a rede se mantém 
firme naquilo que também é especialista: gerenciar hotéis de investidores e expandir a marca 
InterCity. É justamente por isso que, segundo Bueno, a empresa trabalha intensamente para 
fechar novos contratos – no modelo “prestação de serviço e cessão da marca” – 
principalmente nas capitais e centros de negócios. “Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, 
Recife e Salvador serão os nossos próximos destinos”, conta o diretor de novos negócios da 
rede. Bueno diz, ainda, que a atração de investidores estrangeiros para o mercado hoteleiro no 
Brasil está em alta. “Há poucos anos, não existiam aportes de fora do país. Agora, esse 
movimento está crescendo, graças ao mercado em si e à estabilidade econômica”, explica ele.  

Confira os números da Rede InterCity de Hotéis: 

Administra 13 hotéis no Brasil;  

São 4 hotéis próprios - todos no RS e SC;  

Em cada novo hotel, são investidos entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões;  

A mais nova unidade foi inaugurada em março, em Natal (RN), e custou cerca de R$ 15 
milhões;  

Em 2007, a Rede faturou R$ 47 milhões;  

Para 2008, a previsão é chegar aos R$ 53 milhões. 
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