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Cravados no centro do Brasil,
em Rio Quente, a 170 quilôme-
tros de Goiânia, 18 compresso-
res trazidos da Escócia produ-
zem nove tipos de ondas numa
das maiores praias artificiais do
mundo. O “mar” ali está envolto
por cerrado e a “linha do horizon-
te”, a 80 metros do guarda-sol.

A invenção inaugurada em
2008 custou R$ 13 milhões e é
uma demonstração de ousadia
do mais bem-sucedido empreen-
dimento hoteleiro do País, o Rio
Quente Resort. No ano passado,
o complexo de sete hotéis e um
parque aquático recebeu 1,5 mi-
lhão de clientes – é mais da meta-
de do número de turistas que vi-
sitaram o Ceará em 2009.

O Rio Quente fechou o ano
com um faturamento de R$ 220
milhões e uma margem de lucro
de 20%, enquanto seus pares
têm amargado prejuízo. O com-
plexo virou referência no merca-
do. Primeiro porque conseguiu
prosperar num lugar sem infraes-
trutura. E segundo porque ado-
tou um modelo que pode ser cha-
mado de autossustentável, tama-
nha é a intensidade com que as
atividades se complementam.

Desde 1979, o resort é contro-
lado pelos grupos Algar, de Uber-
lândia, e Gebepar, de Goiânia. As
holdings atuam nos setores de
telecomunicação, agribusiness,
serviços e turismo. “Não temos a
visão romântica da hotelaria”,
diz Francisco Costa Neto, um
dos presidentes do Rio Quente.
Ele é do Gebepar e divide a fun-
ção com um representante da Al-
gar. Tudo foi planejado com foco
em resultado e lucro. “Eles tive-
ram de se virar para conquistar
espaço. Não podiam ficar espe-
rando o hóspede chegar”, diz Ale-
xandre Zubaran, ex-presidente
do Resort Costa do Sauípe, na
Bahia, que admite já ter copiado
estratégias do concorrente.

Sem voos regulares para o ae-
roporto de Caldas Novas, o gru-
po criou sua própria operadora,
a Valetur. A empresa freta 450
voos por ano e já é a segunda
maior cliente da TAM, depois da

CVC. Ao criar uma operadora
própria, o resort resolveu tam-
bém outro problema: o da sazo-
nalidade. Eles se vendem o ano
inteiro e não disputam espaço
com outros destinos.

Clube de férias. Para garantir
altas taxas de ocupação, o resort
apostou no sistema de time sha-
re ou férias compartilhadas, que
lhe rendeu receita de R$ 75 mi-
lhões em 2009. Com 14 mil famí-
lias associadas, eles são os que
mais oferecem o serviço no País.
Clientes compram uma semana
de hospedagem por ano e po-
dem usufruí-la no resort ou em
outro hotel conveniado. Quem
gerencia o intercâmbio é a multi-
nacional RCI, com mais de 4,5
mil estabelecimentos convenia-
dos no mundo. “No Brasil, o Rio
Quente representa 25% do nos-
so negócio”, diz Alejandro More-
no, diretor da empresa no País.

No ano passado, o Ministério
Público de Goiás entrou com
processo civil público contra o
resort depois de ter recebido
mais de 100 reclamações de asso-
ciados do time share. “Algumas
cláusulas eram abusivas e a
estrutura de atendimen-
to não era suficiente
para fazer cumprir
os brindes ofereci-
dos”, diz a promo-
tora Alessandra
Melo Silva. O re-
sort aceitou fir-
mar um Termo
de Ajustamento
de Conduta e já
seadequou, segun-
do o MP.

Até 2013, os donos
vão investir R$ 138 mi-
lhões na ampliação do
complexo. Parte do recurso
irá para a construção de dois no-
vos hotéis, com 580 apartamen-
tos. Eles também querem erguer
uma vila noturna de entreteni-
mento. Para conduzir o projeto,
trouxeram de Orlando um minei-
ro que por 20 anos foi executivo
da Disney. “Eles são a nossa ins-
piração. Queremos ser a Disney
brasileira”, diz Costa Neto, presi-
dente do Rio Quente.
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Depois dos cruzeiros, as viagens
internacionais roubaram os
clientes dos resorts brasileiros e
estão obrigando essas empresas
a mudar seu foco. De janeiro a

março de 2010, os resorts vende-
ram 2 mil diárias a menos que em
2009, um ano naturalmente
ruim por causa da crise financei-
ra. “É o único segmento do turis-

mo que não está surfando no
bom resultado da economia”,
diz Alexandre Zubaran, que já
atuou como executivo em re-
sorts nacionais e hoje é franquea-

do da CVC em São Paulo.
A margem de lucro do setor,

que faturou R$ 1,1 bilhão no ano
passado, é baixíssima – em torno
de 5%. Segundo Rubens Régis,
presidente da associação Re-
sorts Brasil, dois fatores têm con-
tribuído para os sucessivos pre-
juízos registrados pelas empre-
sas: elas estão expostas a uma sé-

rie de custos pesados para man-
ter a qualidade do serviço e de-
pendem de um público muito
sensível à variação cambial.

Para equilibrar as contas, os re-
sorts estão investindo nos even-
tos corporativos – o que era ape-
nas uma atividade complemen-
tar tornou-se uma estratégia fun-
damental. No Costão do Santi-

nho, em Santa Catarina, os even-
tos representavam até o ano pas-
sado 50% do faturamento (de R$
65 milhões) e neste ano devem
chegar a 75%. “O País está cres-
cendo e a expectativa é que os
eventos cresçam ainda mais, em
torno de 12% ao ano”, diz Régis,
que é também presidente do re-
sort catarinense. / N. O.

PERFIL DOS
VISITANTES

ESTRUTURA

idosos

Em crise, resorts mudam foco

é o número de
funcionários do
Resort, mais da
metade da população
de Rio Quente

Discrição não era uma caracterís-
tica das cozinhas das casas brasi-
leiras da década de 70. O comum
era se ver refrigeradores e fogões
azuis, vermelhos e amarelos – e
não necessariamente se compra-
va todos da mesma cor. Nos
anos 80, a cor predominante foi
o bege; só na década seguinte a
linha passou a fazer jus ao nome
e as cozinhas foram tomadas por
equipamentos brancos. No co-
meço dos anos 2000, toda dona
de casa tinha um sonho: trocar
tudo pelos modelos modernos
em inox. Qual será a cara da linha

branca nos próximos anos? Essa
é a pergunta que a indústria se
faz nesse momento.

Para a Brastemp, o futuro pas-
sa pela adoção de linhas arredon-
dadas, pela interatividade e pelo
“fim da ditadura das cores”. A
empresa lançou uma linha-con-
ceito cinza-grafite cuja principal
característica é a tecnologia de
ponta. “A linha tem uma nova in-
terface gráfica, visual e auditiva,
que permite que até usuários
portadores de deficiência usem
o produto com segurança”, expli-
ca Mário Fioretti, gerente-geral
de Design e Inovação da Whirl-
pool, detentora da marca.

Refrigerador, fogão e máquina
de lavar roupas têm embutidos
mini-computadores que, além
de permitirem a programação
das atividades, avisam quando a
comida ficou pronta ou a roupa

já foi lavada. A geladeira também
segue o conceito “inverse”, em
que o freezer é posicionado na
parte inferior – mecanismo que
a Whirlpool já usa em produtos e
que é outra aposta da empresa.

Se a Brastemp investe no futu-
rismo e na neutralidade, a ameri-
cana Big Chill parece querer res-
gatar justamente aquelas cores
tão comuns no passado. A marca
aposta no saudosismo e fabrica
refrigeradores e fogões com de-
sign retrô – os refrigeradores
têm duas portas e os fogões têm
puxadores que parecem ter che-
gado diretamente dos anos 50.
Os produtos são vendidos em co-
res como vermelho, rosa e verde.
E, como nem os saudosistas
abrem mão da praticidade, con-
tam com dispositivos moder-
nos, como o sistema frost-free. /
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