B14 Negócios
%HermesFileInfo:B-14:20100623:

O ESTADO DE S. PAULO

QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2010

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br
Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

clayton.netz@grupoestado.com.br

‘Há espaço para todo
tipo de hotel no País’

COMPARAÇÃO
“Banda larga é como soja.
Ninguém ganha dinheiro
produzindo soja. Ganha-se
agregando valor a ela”
JF DIORIO/AE-28/2/2008

ascida no Japão, a empresária Chieko Aoki
mudou-se para o Brasilaosoito anos de idade, instalando-se com
a família em Bastos,
no interior de São Paulo. Formada
em Direito pela USP, a mignon
Chieko, uma mulher enérgica de 1,50
metrode altura, iniciou a sua carreira
na hotelaria na década de 1980 na rede Caesar Park, controlada por seu
marido, o empresário John Aoki. Em
1991, ela fundou a bandeira Caesar
Towers, administradora de hotéis
quatro estrelas. Cinco anos depois,
criou a rede Blue Tree Towers, com
umconceitoemqueosorrisodosfuncionários é o principal ativo da empresa. No ano passado, Chieko abriu
a bandeira Spotlight Hotels, de hotéis econômicos. “Hotéis de luxo não
cabem em qualquer lugar”, afirma na
entrevista à repórter Letícia Bragaglia, que vai ao ar hoje na íntegra no
site Economia & Negócios do Estado
(http://economia.estadao.com.br).
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Copa de 2014
turbina turismo

● Qual é a essência de seu grupo?

Acredito muito que quem faz a empresa são as pessoas. No nosso ramo, precisamos, claro, de know
how em hotelaria, gestão e administração. Mas nossa maior preocupação é com a gestão de pessoas e formação de lideranças. Sou muito exigente com a disciplina e o respeito.
Exijo sempre um sorriso de meus
funcionários. Quando falamos em
corte de custos, não significa que vamos cortar os sorrisos.

Antonio Carlos Valente da Silva

Lema. ‘Somos uma casa brasileira, com um toque familiar’, diz Chieko
se muito da oportunidade para as categorias econômicas porque esses empreendimentos têm custo menor de
construção, assim como os hotéis de
padrão executivo também têm boas
perspectivas. Agora, hotéis de luxo
não cabem em qualquer lugar, já que
não existe público consumidor suficiente para pagar pelos seus custos.
● Atualmente, a rede Blue Tree tem 25

● Em que nichos da hotelaria existem
boas oportunidades no Brasil?

hotéis, no Brasil e na Argentina. Quais
são seus planos de expansão?

Nova York tem a mesma quantidade de hotéis de todo o Brasil. Por isso, temos um espaço muito grande
para todos os nichos de hotéis. Fala-

Enxergamos oportunidade nos mercados em que atuamos: São Paulo, região
Sul e Nordeste. No Norte, estamos
inaugurando um hotel em Manaus, em

razão do forte crescimento da região.
Há muitas empresas estrangeiras instalando-se na Zona Franca de Manaus.
● Por que a senhora criou a Spotlight
Hotels, focada no segmento econômico?

Já vínhamos atuando nesse setor há
dez anos, mas não era o nosso foco. Decidimos entrar nesse nicho porque a situação econômica mudou. Mas entramos com um produto diferente do que
já existia no mercado. Na categoria
econômica, o foco é no preço. Mudamos e nos diferenciamos com a priorização no cliente e naquilo que é bom
para ele. Nosso lema é que somos uma
casa brasileira, com um toque familiar.

A realização da Copa do Mundo de
2014 pode propiciar um incremento
de até 79% no fluxo turístico internacional para o Brasil. A condição é que
os gargalos para esse crescimento, como a limitação dos aeroportos brasileiros, sejam equacionados a tempo. A
informação faz parte de um estudo
desenvolvido pela consultoria Ernst &
Young em parceria com a FGV Projetos, que analisa o impacto da Copa nas
economias das 12 cidades-sede.
Segundo o trabalho, no período
2010-2014, o número de visitantes internacionais que aportarão no País
deve crescer em 2,98 milhões de pessoas, chegando a perto de 8,5 milhões
de pessoas por ano. Esse contingente
extra seria responsável por receitas
adicionais de até R$ 5,94 bilhões, que
elevariam as receitas geradas pelo turismo internacional a R$ 16 bilhões
em 2014.
AVANÇO CHINÊS

Te cuida com eles,
Abilio Diniz
Não é só o setor de infraestrutura que
abre o apetite dos chineses quando se
trata de Brasil. No último sábado à tarde, três executivos chineses, munidos
de câmeras fotográficas, andavam de
olhos bem abertos nos corredores da
loja do Pão de Açúcar do Shopping
Iguatemi, em São Paulo. Na loja, considerada modelo pelo grupo varejista, o
trio manuseava com muita atenção os
produtos e fazia comentários em mandarim. O que eles falavam não deu pra

entender. Mas os olhinhos deles estavam bem arregalados.
ENERGIA

BTG Pactual e Coomex:
apenas bons amigos?
A conferir: segundo rumores que
correm no mercado, o BTG Pactual,
banco de investimentos do empresário André Esteves, estaria de olho
gordo sobre a Coomex, maior empresa independente de comercialização de energia do País. Procurado
pela coluna, José Manoel Biagi Amorim, presidente da Coomex, não confirma o assédio. “Temos participado
da montagem de operações de derivativos com o BTG, mas a relação
resume-se a isso”, afirma Amorim.
CICLO DE NEGÓCIOS

HSBC promove maratona
de palestras sobre o Brasil
Em associação com o FT Global
Conferences & Events, braço de
eventos do jornal britânico Financial Times, o HSBC vai promover
um ciclo de palestras de negócios
que começa no dia 30 de junho em
Londres e será seguido por apresentações em São Paulo, Xangai, Hong
Kong, Abu Dabi, Riad, Nova York,
Paris e Johannesburgo.
Intitulada “Fazer negócios no Brasil”, a série de conferências, que terá a participação de nomes como
Stephen Green, presidente do Grupo HSBC, e Lionel Barber, editor do
Financial Times, discutirá como as
empresas podem capitalizar o crescimento do Brasil de forma sustentável e socialmente responsável.

ARRECADAÇÃO

R$ 3,6 bi
foi a captação das empresas de previdência privada em abril, segundo a
Fenaprevi, a entidade do setor. A Bradesco Vida e Previdência liderou o
ranking, com 29,74% do arrecadado,
seguida pela BrasilPrev, com 19,7%

País já supera marca de Leões de 2009 em Cannes
A propaganda brasileira já conta com 40 Leões no festival e deve garantir mais dez troféus na categoria de impressos; em 2009, foram 33 no total
ARIEL ARIAS

Marili Ribeiro
ENVIADA ESPECIAL / CANNES

A propaganda brasileira continua tendo bom desempenho na
briga por Leões na 57.ª edição do
Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Se forem confirmados os dez troféus na categoria de anúncios impressos
(PressLions), cujo resultado deve ser anunciado hoje pela manhã na Riviera francesa, o Brasil
terá atingido 50 Leões, sendo
seis deles de ouro.
É o melhor resultado dos últimos dez anos – e ainda faltarão
cinco categorias para serem premiadas. Em 2009, o País obteve
33 Leões. O resultado não chega
a ser surpresa. Este ano, o Brasil
está no radar dos negócios globais e os conglomerados de comunicação aguçam o olhar para
o mercado nacional.
Há, evidentemente, presidentes de júris que estão mais generosos na concessão de prêmios
este ano. Foi o caso da categoria
outdoor, em que o Brasil abocanhou 21 prêmios, sendo três
Leõesde ouro.OsorridenteasiáticoTayGuanHin,diretorexecutivo da rede de agências JWT na
região,por exemplo,chegou afazer um manifesto otimista ao
mercado de outdoor ao revelar
os122 prêmiosqueseujúri distribuiu. Logicamente, desconhe-

Ineditismo. O jurado brasileiro Álvaro Rodrigues comemora o primeiro ouro da categoria rádio
cendo que, na cidade deSão Paulo – o maior mercado publicitário brasileiro –, o outdoor foi banido.
Em contrapartida, a inglesa
Laura Desmond, presidente da
rede de birôs de compra de mídia Starcom MediaVest Group e
presidente do júri de ações de
planejamento de mídia (Media
Lions), foi comedida nos sorrisos e nos prêmios. Foram ape-

nas 44 casos vencedores de
Leões. O Brasil ficou com quatro
deles, “muito suados”, como
conta Mônica de Carvalho, vicepresidente de mídia da agência
DM9DDB e jurada brasileira na
categoria.
Agências. Oficialmente, o Brasil contabiliza 40 Leões até agora. Além dos 21 de Outdoor Lions
e os quatro em Media Lions, as

agências de publicidade do País
ganharam Leões em seis ações
de marketing direto (Direct
Lions), três em promoções (Promo & Activation Lions), três em
relações públicas (PR Lions) e
três na categoria Rádio – sendo
um deles o primeiro Leão de ouro do País na categoria.
Não sem declarada satisfação,
o jurado brasileiro em Rádio, Álvaro Rodrigues, sócio e diretor

de criação da agência3, do Rio de
Janeiro, festejou o “ouro inédito
na categoria” e elogiou o empenhodopresidentedojúri,ocanadense Paul Lavoie, presidente
da rede de agências Taxi, pelo
comprometimento com a qualidade. “Achei reconfortante
quando ele sugeriu que, ao julgar, nós pretendêssemos que o
cliente não era um país, mas uma
criança de oito anos. Deveríamosescolherumapeça pelaqualidade, de forma que essa criança
pudesse compreendê-la dez
anos depois”, explica.

anunciados, ainda, os resultados
dacategoriamais cobiçadade todas, a Titanium and Integrated
Lions, que premia as campanhas
mais revolucionárias nas táticas
deatrair osconsumidores, eaestreante deste ano, a Film Craft
Lions,que vai celebrar as empresas que trabalham com produção e direção de filmes comerciais.

Ideia engenhosa. O redator de
publicidade Rodrigues, que se
define como um profissional
que ama o acerto da escolha das
palavras, diz que defender a peça
ganhadora do ouro foi até fácil. A
sacada da turma de criação da
Lew,Lara TBWA para a escola de
idiomas Cultura Inglesa foi usar
o dial de uma emissora de rádio
para transmitir a tradução da letra de um “combo” de três músicascantadas eminglês.“Foi uma
ideiaengenhosaefaz sentido para os que ficam presos nos mega
congestionamentos de São Paulo”, diz.
Os últimos resultados vão sair
no sábado. Faltam ainda as categoriasdepropagandaonline(Cyber Lions), Design Lions e de comerciais (Film Lions). Serão

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B14.

Ex-executivos da Aracruz têm
30 dias para acordo com a CVM
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acusou nove administradores da Aracruz, além do

ex-diretor financeiro e de relações com o mercado, Isac Zagury, pela operação com derivativos em 2008 que levou a empresa a uma perda financeira de
US$ 2,1 bilhões. Os acusados tinham até anteontem para apresentar a defesa e agora podem ir

a julgamento, o que não tem data para acontecer, ou apresentar um termo de compromisso,
com uma quantia a ser paga à
CVM, para encerrar o caso.
“A regra é que se apresente o
termo de compromisso até 30
dias depois da apresentação da
defesa, mas o colegiado também pode analisar propostas de
termos de compromisso que venham fora desse prazo”, disse a
presidente da CVM, Maria Hele-

na Santana.
Segundo ela, os acusados poderão apresentar termos de
compromissos individualmente. Na prática, um possível acordo extingue o processo sem presunção de culpa. Todos os acusados, no entanto, estarão sujeitos ao mesmo julgamento, cuja
data não será marcada antes do
fim do prazo de 30 dias.
O processo investiga a responsabilidade dos envolvidos

sobre a operação que levou às
perdas. Além de Zagury, são acusados o ex-presidente da companhia Carlos Augusto Lira
Aguiar e os membros do Conselho de Administração Luiz Aranha Corrêa do Lago e Raul Calfat.
Também integram a lista, publicada no site da CVM, Luciano Soares, João Cesar de Queiroz Tourinho e Valdir Roque, os
três do Comitê de Finanças;

além de Isaac Selim Sutton,
Mauro Agonilha e Sérgio Duarte Pinheiro, que integravam o
Comitê de Auditoria da época.
Em2008, os acionistas da Aracruz decidiram processar judicialmente Zagury pelos prejuízos. Mas, no entendimento da
CVM, os membros dos comitês
de auditoria e finanças da empresa também deveriam ser investigados por suposta responsabilidade. / SABRINA VALLE

