
A proposta do bilionário ameri-
cano Sheldon Adelson de abrir
uma espécie de Las Vegas euro-
peia na Espanha provocou alvo-
roço entre os políticos do país,
que enxergam na proposta uma
maneira de criar empregos e au-
mentar a arrecadação de impos-
tos. Entretento, a contrapartida
de Adelson - que pediu uma ta-
xaçãomais amigável para cons-
truir um templo de jogatina em
Madri ou em Barcelona - tem
causado controvérsia.
Adelson, presidente do Las

Vegas Sands, visitou as duas ci-
dades em busca de terreno ca-
paz de abrigar um complexo de
12 hotéis e seis cassinos. A previ-
são é de que o empreendimento
empregue 250 mil pessoas.
O projeto está orçado em ¤ 15

bilhões. A rede hoteleira terá 36
mil quartos, 18 mil caça-ní-
queis e três campos de golfe. Pa-
ra sair do papel, o governo preci-
sará oferecer uma série de in-
centivos fiscais. “Queremos tra-
zer uma nova atividade econô-
mica ao país”, teria dito Adel-
son a políticos espanhóis.

Lista de exigências
Entre os pedidos de Adelson pa-
ra instalar o empreendimento
estariam, segundo o jornal “El
Pais” mudanças na legislação
trabalhista, flexibilidade nas
leis antifumo em ambientes fe-
chados e a possibilidade de exi-
gir diploma universitário para

candidatos a cargos de gerência
do complexo.
Enquantos as prefeituras de

Madri e Barcelona estão ávidas
para receber o investimento, po-
líticos de esquerda e centrais
sindicais veem o projeto com
bastante desconfiança. Eles são
contra a liberação de verbas pú-
blicas para a construção da rede
de cassinos. A Espanha atraves-
sa sua segunda crise econômica
em menos de quatro anos.
O cenário desfavorável fez

cair por terra um empreendi-
mento no nordeste espanhol,
que previa, em 2007, a constru-
ção de 32 cassinos, ao custo de
¤ 7 bilhões. ■

O presidente-executivo da Fiat,
SergioMarchionne, recebeu bô-
nus equivalentes a ¤ 19 milhões
em 2011, - amaior parte em op-
ções de ações. O salário mensal
de Marchionne é de ¤ 2,45 mi-
lhões, de acordo com comuni-
cado enviado às bolsas de valo-
res. “A remuneração de Mar-
chionne está em linha com o de
presidentes de empresas de por-
te semelhante”, disse Giuliano
Noci, professor de marketin da
Politécnica de Milão.
As opções de ações de Mar-

chionne valem ¤ 12 milhões e
poderão ser exercidas entre
2012 e 2015. Ele receberá um ter-
ço desse valor a cada ano se per-
manecer no comando da Fiat
nos próximos três anos.
Marchionne não recebeu

qualquer compensação por seu
trabalho na Chrysler, onde ele é
presidente do conselho e presi-
dente executivo. Os vencimen-
tos provenientes da Fiat Indus-
trial, onde ele também preside
o conselho de administração,
não foi divulgado.

Bons serviços prestados
Obônus deMarchionne ficamo-
desto quando comparado aos
US$ 58,3 milhões em opções de
ações recebidos por Alan Mu-
lally, que comanda a Ford. Já o
presidente daVolkswagen,Mar-
tin Winterkorn, recebeu ¤ 17,5
milhões pelos bons serviços
prestados - fez amontadora ale-
mã obter recorde de vendas no
ano passado. Pior sorte deve o
presidente da GM, Dan Aker-
son, que não recebeu um centa-
vo sequer de bonificação. Re-
cém-saída de umprocesso de re-
cuperação, a montadora voltou
ao posto de maior fabricante de
carros do mundo. Em 2010,
Akerson teve compensações de
US$ 2,5 milhões. ■ Bloomberg

O grupo hoteleiro francês Accor
vai aplicar no México a mesma
estratégia utilizada para crescer
no Brasil. Por meio de franquia
a rede pretende atrair investi-
mentos de US$ 80 milhões e
inaugurar 13 unidades até 2015.
No Brasil, a operação foi lança-
da em 2003 e hoje representa
15% da rede que tem 152 hotéis.
“Até 2015 queremos ter 25 no-
vos hotéis Accor em cidades
com economias desenvolvi-
das”, afirma Abel Castro, dire-
tor de desenvolvimento da em-
presa para a América Latina, ci-
tando com o exemploas cidades
de Monterrey, Guadalajara,
Aguascalientes e Mérida.
A Accor está noMéxico desde

2002 e hoje conta com 12 ho-
téis, sendo 10 da bandeira Ibis e
os demais da Novotel. Segundo
o executivo, o país é uma região
em potencial desenvolvimento
do setor. “No Brasil, são 150 ho-
téis Accor e o México, por ter
metade do espaço territorial,
tem potencial para pelo menos
75 unidades”, diz.
Para o Brasil, a perspectiva de

Castro é que o modelo de hotel
franqueado represente 40% da
rede até 2015. “O modelo nos

permitiu acelerar a expansão
nos últimos anos”, afirma.

Planos para o Brasil
No ano passado, a Accor fe-
chou 27 contratos na América
Latina, sendo 23 no Brasil e des-
ses, 40% foram franquias. A
meta para a região latino-ame-
ricana é ampliar os atuais 186
hotéis para 300, até 2015. Só no

Brasil serão 236 noas unidades,
no mesmo período .

A operação brasileira da Ac-
cor, comandada por Ronald Bo-
nadona, trouxe no mês passado
uma nova bandeira com a qual
o grupo já atuava na Europa. A
marca, batizada de Adagio City
Aparthotel, estará focada na
hospedagem para estadias pro-
longadas, a partir de um mês.

OGrupo anunciou, emparce-
ria com a Setin Empreendimen-
tos Imobiliários, a construção de
cinco empreendimentos da ban-
deira nas cidades de São Paulo,
Alphaville, Jundiaí e São Bernar-
do do Campo, no estado de São
Paulo e em Salvador, na Bahia.
Com investimentos deR$317mi-
lhões, os hotéis têm previsão de
entrega até 2015. ■

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br
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Visa investe para estimular uso de cartões
em recarga de telefones celulares

TELECOMUNICAÇÕES

Oi renova contrato com a Marinha para
fornecer serviços para estação na Antártica
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Bilionário quer criar Las Vegas espanhola

Accor “exporta”modelo
brasileiro para oMéxico

A Oi renovou o contrato com a Marinha para fornecer serviços de
telecomunicações para a Estação Antártica Comandante Ferraz, que
será reconstruída após ser atingida por um incêndio em fevereiro.
A Oi iniciará a implantação da nova infraestrutura de telecomunicações
para serviços integrados de voz, dados, internet e recepção de TV,
que já eram fornecidos à base pela companhia desde 2006.

Americano Sheldon Adelson está
disposto a investir ¤ 15 bilhões
em complexo de cassinos

O mercado de recarga de celular gerou cerca de R$ 27 bilhões no
país em 2010 e pode atingir R$ 43 bilhões em 2016, segundo estudo
da Bain & Company. De olho neste mercado, a Visa, junto com Claro,
Oi, Tim e Vivo e mais de 20 instituições financeiras, está investindo
em canais, serviços e promoções para a compra de créditos para
celulares com cartões. Hoje, apenas 7% das recargas são com cartão.

EMPRESAS

Para instalar o
empreendimento,
Adelson pediu
leis trabalhistas
mais brandas
ao governo de
Madri e Barcelona

REMUNERAÇÃO

Operação hoteleira por meio de franquia é crescente no Brasil; grupo francês
quer dobrar presença no México com investimentos de US$ 80 mi até 2015
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ACCOR NO BRASIL

BANDEIRA UNIDADES

Rede francesa tem como 
meta chegar a 250 hotéis 
em 2015
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




