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DESTAQUE TURISMO

Brasil perde
R$ 2 bilhões em
projetos de hotéis
Pesquisa mostra que de R$ 4,2 bilhões em empreendimentos
hoteleiros previstos em 2008 quase metade foi cancelada
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Um relatório feito pela consul-
toria BSH International há
apenas dois anos mostrava que
estavam sendo desenvolvidos
e/ou prospectados R$ 4,2 bi-
lhões em projetos hoteleiros no
país, no total de 154 estabele-
cimentos, a maioria nas re-
giões Nordeste (42%) e Sudeste
(25%). As expectativas eram
otimistas: recursos externos
entrando para atender a de-
manda de turistas estrangeiros,
que aumentara nos últimos anos
com os investimentos do gover-
no federal na divulgação do
país; renovação do parque hote-
leiro, tradicionalmente formado
por empresas familiares; diver-
sificação de produtos para abra-
çar a nova classe média; solidi-
ficar a candidatura brasileira às
Olimpíadas de 2016 e melhorar
a infraestrutura para a Copa do
Mundo de 2014. Enfim, o turis-
mo abria caminho para se tor-
nar um produto importante na
pauta de exportação nacional.

Dois anos depois, porém,
poucos projetos saíram do pa-
pel. Dados da BSH mostram que
apenas 18% dos hotéis — menos
de R$ 1 bilhão do total previsto
— de fato foram concretizados.
A grande maioria dos empreen-
dimentos (44%) foram cancela-
dos, em um total de 67 hotéis.
Uma pequena participação
(11,8%), ainda está sem destino
definido pelos seus desenvolve-
dores, e 24% foram adiados.

A região Nordeste era o des-
tino principal desse capital,
com 65 projetos, a maioria de
resorts, com mais de 17 mil
unidades habitacionais e re-
cursos superiores a R$ 2 bi-
lhões. E foi exatamente aí onde
a redução do investimento foi
mais acentuada: só 16 hotéis
foram concretizados, ou seja
39% do total. O Sudeste, que
tinha 39 projetos previstos,
teve 24% deles finalizados.

Crise financeira
A crise financeira internacional
evidenciou a fragilidade dos in-
vestimentos na área hoteleira.
Com redução de recursos no

mundo inteiro, os aportes no
país deixaram de ser prioridade
para bancos, fundos e mesmo
empresas internacionais da
área de turismo. E o resultado
dessa fuga de recursos foi a mi-
gração para projetos destinados
ao mercado imobiliário (leia
mais na página 38). “A crise
funcionou para fazer uma sele-
ção natural e derrubar a crença
de uma demanda que não exis-
tia no Nordeste, a de hotéis re-
sidenciais com serviços, volta-
dos para estrangeiros”, afirma
José Ernesto Marino Neto, pre-
sidente da BSH International.
“Essa euforia passou. Hoje não
se fala em europeu comprando
no Nordeste.”

Algumas promessas do setor,
como o colossal resort Aquiraz,
lançado em 2007 para ser o
maior complexo turístico do
Ceará, com mil quartos e inves-
timentos de quase R$ 200 mi-
lhões do Banco Privado Portu-
guês e de outros parceiros, como
a empresa M. Dias Branco, aca-
bou tendo parte de sua área lo-
teada para a construção de resi-
dências (leia mais na página 7).

Outras empresas que nasce-
ram voltadas à construção de
resorts no Nordeste, como a In-
vestur, absorvida pelo grupo
Brazil Hospitality Group (BHG),
agora apostam no turismo de
negócios e hotéis econômicos.
Os 16 terrenos que a empresa
conta na área de praia, especial-
mente no Nordeste, serão renta-
bilizados com hotéis de luxo,
como a marca Txai, afirma Peter
van Voorst Vader, presidente do
grupo no país. Mas sem pressa.
O momento não é propício para
o segmento de resorts e o resul-
tado das empresas mostra isso.
O real forte aliado ao lento pro-
cesso de recuperação de países
da Europa e Estados Unidos, não
incentiva a entrada de turistas.
Em contrapartida, os brasileiros
aproveitam o bom momento
para viajar ao exterior. Destinos
como Buenos Aires e Disney es-
tão entre os mais beneficiados.
Os resorts nacionais também
serão beneficiados com a tem-
porada de final de ano, mas
nada que recupere o baixo mo-
vimento do ano. ■

“Ainda que o mercado de
resorts esteja sofrendo por
conta da apreciação do real
e da competição de destinos
internacionais, os resorts do
Sudeste, especialmente no Rio,
estão com boa performance
por causa de eventos
empresariais e pela
proximidade dos principais
centros econômicos do país”

José Ernesto
Marino Neto
Presidente da BSH
International

Divulgação

SUDESTE

Concorrência com
mercado imobiliário
trava projetos

Apesar de muitos projetos não
terem ficado prontos no Sudeste,
quase nada foi cancelado, afirma
José Ernesto Marino, presidente
da BSH International. O fenômeno
na região difere do Nordeste: a
especulação imobiliária elevou o
preço dos terrenos e transformou
a mão de obra da construção em
um recurso caro, o que prejudica
a rentabilidade de novos hotéis.
Em São Paulo, muito pouco está
em construção. No Rio, a falta
de terrenos faz com que os hotéis
em operação sejam disputados
a tapa por grupos interessados
na cidade-sede da Olimpíada
de 2016, que, com justiça, já é a
mais rentável do país na área de
turismo. O Marriott, por exemplo,
vendeu há pouco mais de um mês
o edifício do JW Marriott Rio para
o fundo Host Hotels & Resorts.
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LEIA MAIS Resorts no país passam
por crise. Na maioria,

a taxa de ocupação média
é de 45%, quando o mínimo
necessário para o hotel
ser lucrativo é de 55%.

O Consórcio Luso-
Brasileiro Aquiraz não

desiste da ideia de montar um
complexo hoteleiro e residencial
perto de Fortaleza. O projeto
já foi adiado diversas vezes.

Luiz Eduardo Pereira
Barretto Filho, ministro

do Turismo, acredita que
o preço do turismo brasileiro
precisa ser reduzido,
a fim de sobreviver à crise.

Pioneiro, o Costa do Sauípe,
da Previ, recebeu R$ 1 bilhão em

investimentos em mais de dez anos
de atuação, mas continua uma incógnita

em relação à rentabilidade. Procurado,
grupo não quis dar entrevista

O Vila Galé Cumbuco, inaugurado em
outubro a 40 quilômetros de Fortaleza, no

Ceará, recebeu investimentos de R$ 100
milhões na construção. A rede portuguesa

Vila Galé espera ter taxa de ocupação
próxima de 52% em 2011

O mais recente resort inaugurado no país,
o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa,
do grupo espanhol Fiesta, está localizado

na Praia de Imbassaí, Litoral Norte da
Bahia. Com 654 apartamentos, recebeu

investimentos de US$ 160 milhões

OPINIÃO

“Amadorismo prejudica mais do que crises”

Segundo José Ernesto Marino,
presidente da BSH International,
os cancelamentos de projetos
tem mais a ver com o
amadorismo dos empreendedores
envolvidos do que com as
crises que afetam o turismo.
“A disciplina de investir na área
hoteleira é muito recente no país.
São poucas as empresas
que conhecem os riscos que
impactam esse tipo de negócio.”
Para Marino, algumas estratégias
do governo ainda prejudicam o

turismo no Nordeste. “Em 2008,
quando o Brasil era muito
demandado por empresas
de fora, A Anac [Agência Nacional
de Aviação Civil], negou para
diversas empresas o direito de
voarem direto para o país por
conta da lei da reciprocidade”,
afirma. De acordo com o
consultor, a orientação inicial do
governo federal de investir em
turismo de massa teve avanços.
“O problema é que esses projetos
não são de qualidade”, afirma.

Estrangeiro
quer visitante
do Brasil
Redes de fora apostam em atrair
brasileiros para suprimir
demanda de hotéis no exterior

Poucos sabem, mas a marca In-
tercontinental, que hoje batiza
um dos maiores grupos da hote-
laria mundial, nasceu no Brasil,
mais especificamente em Belém,
em 1949. A rede não possui mais
o hotel na região e focou seu cres-
cimento na região Sudeste, com
hotéis de luxo e econômicos.

Passados 60 anos, conta com
14 empreendimentos no país,
em comparação aos 4,4 mil ho-
téis que administra mundo a
fora. A rede não desistiu do país,
mas diminuiu o ritmo em rela-
ção a outros mercados pela di-
nâmica do turismo nacional,
que ainda carece de financia-
mento barato para investidores.

Segundo o diretor de desen-
volvimento de franquias, Eduar-
do Camargo, o grupo vê 84 pon-
tos que podem receber hotéis da
marca. “Gostaríamos de abrir 6
ou 7 por ano, de forma consis-
tente”, afirma. “Por enquanto,
temos cinco confirmados e em
construção”, afirma. E se está
difícil atrair investidores ao
mercado hoteleiro local, o bra-
sileiro anda bem inclinado às
viagens para o exterior.

O vice-presidente comercial
da IHG Europa, Trevor Owen,
esteve há poucas semanas no
país para divulgar os produtos
da rede. “Queremos aumentar
em 3% o número de brasileiros
em nossos hotéis. Pode não pa-
recer muito, mas quando um
mercado encolhe como o nosso,
fará grande diferença”, diz. São
Paulo e Rio serão os principais
emissores de turistas.

A IHG está em linha com as
tendências mundiais. Os emer-
gentes são uma das principais
oportunidades de crescimento

para quase a metade (47%) dos
profissionais do setor de viagens
e do turismo, que responderam
a um levantamento sobre as
perspectivas da indústria turís-
tica nos próximos cinco anos,
feito pelo World Travel Market.

Os países que constituem o
BRIC deverão se beneficiar da
crescente notoriedade, espe-
cialmente o Brasil, que tem ain-
da um elemento a mais, a orga-
nização do Mundial de Futebol
de 2014 e os Jogos Olímpicos de
2016 no Rio. Além disso, os bra-
sileiros serão favorecidos, se as
negociações prosperarem, por
um ambicioso acordo para libe-
ralizar o transporte aéreo com a
União Europeia (UE), que, se-
gundo o centro de estudos Eu-
romonitor Internacional, pode
agregar mais 335 mil passagei-
ros no primeiro ano. ■ R.O. Com
agências internacionais

“Temos como meta
aumentar em 3% o
número de viajantes
brasileiros para
nossos hotéis. Pode
não parecer muito,
mas, quando um
mercado encolhe
como o nosso, fará
grande diferença

Trevor Owen,
vice-presidente comercial

da IHG Europa
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