
6 Brasil Econômico Terça-feira, 9 de novembro, 2010

DESTAQUE TURISMO

Praia em meio ao Cerrado, uma das principais atrações
do Rio Quente Resorts, que fecha o ano com ocupação
de 70%. Rentabilidade exige ocupação mínima de 55%
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Há pouco mais de um ano a roti-
na do empresário Francisco Cos-
ta Neto, diretor executivo e um
dos principais acionistas do
complexo turístico Rio Quente
Resorts, localizado em Goiás, é
participar, ao menos uma vez
por mês, de reuniões em Brasília.
O tema é um só: a crise do setor
de resorts. “Muitas empresas
vão fechar o ano com ocupação
na faixa de 45%”, afirma o exe-
cutivo, enquanto a Associação
Brasileiras de Resorts (ABR) in-
dica ser preciso alcançar ao me-
nos 55% para que o empreendi-
mento seja rentável. Apesar do
turismo como um todo crescer
15% ao ano, a área de resorts não
passa de 2% desde 2006.

O Rio Quente deve fechar o
ano na contramão do mercado,
com 70% de ocupação. “A dife-
rença é que nós fazemos as ven-
das e não dependemos de em-
presas para determinar nosso
preço”, diz Neto. A diária média
do resort, de R$ 440, teve au-
mento de 7% neste ano.

O real forte é o vilão do mo-
mento para a maioria dos hotéis e

reflete na preferência do turista
brasileiro, que opta por destinos
fora do país devido ao preço se-
melhante dos pacotes de viagem.
A ABR encaminhou há um ano
um documento ao governo fede-
ral pedindo subsídio fiscal para
ajudar o segmento. A linha de
crédito de R$ 1 bilhão liberada foi
um passo, mas não o suficiente.
“O Brasil não está em condições
de competir com outros destinos.
O parque hoteleiro está desatua-
lizado, além de haver falta de in-
fraestrutura pública”, diz Neto.
“São poucos hotéis de lazer com
menos de dez anos de operação.
O próximo ano será crítico para o
turismo nacional”, conclui.

Mudança de estratégia
O Costão do Santinho, em Santa
Catarina, que completa 20 anos
em 2011 e tem 695 quartos, pas-
sou por uma fase de reposicio-
namento. “Em 2009 contrata-
mos uma consultoria e traçamos
um plano de ação mais agressivo
focado no turismo corporati-
vo”, diz Rubens Regis, diretor
comercial do empreendimento
e presidente da ABR. O Costão,
que encerrou o ano passado com
44% de taxa de ocupação, deve
chegar a 51% este ano. “Assu-

mimos um novo foco e investi-
mos na promoção de eventos,
principalmente na baixa tem-
porada, nos nossos três centros
de convenções”, diz.

Para manter o crescimento
da taxa de ocupação, o Costão
vai fazer obras de manutenção
e melhorias, mudar a estratégia
comercial e investir na capaci-
tação da equipe para atender ao
público de negócios, mais exi-
gente. “Estamos reformando
apartamentos, construímos
um novo bar e direcionamos
nossa divulgação aos agentes
de viagem”, diz Regis. Apostar
no turismo de negócios é con-
siderada a grande saída para os
resorts instalados no Brasil, de

acordo com a ABR. “Aqueles
que investiram neste segmento
durante o ano conseguirão fe-
char o ano no azul, o restante,
não”, diz Ricardo Domingues,
diretor executivo da ABR.

Mas pode haver um final feliz
para esse embate, impulsiona-
do justamente pela forte de-
manda por viagens ao exterior.
“As companhias aéreas estão
com voos cheios para feriados
como o Carnaval. Dessa forma,
pelo perfil do público, ele opta
pelos resorts”, diz Domingues. O
crescimento econômico e o en-
corpo da classe B também serão
fatores que propiciarão incre-
mento de 4% a 5% sobre a base
de 2010 na área de resorts. ■

Divulgação

Resorts têm baixa ocupação
Com dólar barato, turista prefere viagem internacional. Os que investem em eventos aumentam clientela

“Em 2009 contratamos uma
consultoria e traçamos um
plano de ação mais agressivo,
focado no turismo corporativo”

Rubens Regis
Diretor comercial
do Costão e
presidente da ABR

Divulgação

A rede espanhola Iberostar foge
à regra quando se trata de taxa de
ocupação. “Estivemos com 68%
em 2009 e devemos encerrar este
ano com 71% de leitos ocupados”,
diz Orlando Giglio, diretor
comercial da rede. O Iberostar
é abastecido principalmente
por parcerias com operadoras
de turismo como a CVC, que
programa viagens parceladas

em até dez vezes. Seguindo
a tendência apontada pela
Associação Brasileira de Resorts
(ABR), o Iberostar, que tem dois
resorts na Bahia, pretende passar
de 30% para 35% a participação
do turismo corporativo em
seu negócios. Em outubro foi
inaugurado um segundo centro
de convenções com capacidade
para 1,5 mil pessoas. M.C.

Pacotes parcelados e eventos ajudam Iberostar
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