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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

Text Box
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