
O fechamento da fábrica da Ge-
neral Motors na Alemanha, o
primeiro desde a II GuerraMun-
dial, resolverá apenas parte do
problema de excesso de oferta-
de carros na Europa. “Seria ne-
cessário fechar pelo menos cin-
co fábricas de grandesmontado-
ras”, diz Philippe Houchois,
analista do UBS, em Londres.
As outras empresas que teriam
que fechar unidades seriam Re-
nault, Peugeöt-Citroen, Fiat e
Ford.“Agora que a GM abriu o
caminho, outrasmontadoras po-
demencontrar coragempara se-
guir a mesma direção”, diz.
Desde o início da crise, as

montadoras da região fecharam
apenas duas fábricas, uma da
GM na Belgica e a outra da Fiat
na Itália. Até omomento, a pres-
são política para evitar a demis-
sões emmassa, é o que tem evi-
tado novos fechamentos.

Uma previsão da consultoria
IHS Automotive aponta que o
excesso de capacidade das fábri-
cas na Europa ocidental deve
chegar a 2 milhões de veículos
este ano. O mercado automoti-
vo na região deve encolher 7%,
segundo estimativa divulgada
esta semana pela Associação de
Montadoras da Europa.

Plano de resgate
O agravamento da crise no se-
tor, tem feito com que algumas
montadoras venham pedindo
apoio do governo para evitar a
necessidade da tomada demedi-
das drásticas. Na última sema-
na, Carlos Tavares, diretor de
operações da Renault afirmou
que seria bem-vindo “qualquer
tipo de medida de apoio”. Após
o pedido de Tavares, o ministro
da Indústria da França, Arnaud
Montebourg, afirmou que o go-
verno considera apoiar financei-
ramenta amontadora. O gover-
no francês detém 15% do capi-
tal da empresa. ■ Bloomberg

O desenvolvimento no merca-
do ‘upscale’, mais conhecido
como cinco estrelas, é um desa-
fio para a Accor. Mas segundo
Gregoire Champetier, chief
marketing officer do grupo,
não há pressa para tomar este

nicho. “Vamos crescer passo
por passo, até sermos líderes
na América Latina.” A empre-
sa procura parceiros para tra-
zer ao país a marca de hotéis
butique MGallery, e também
interessados em abrir hotéis
Sofitel, de luxo tradicional.
Um segmento, porém, vem

causando preocupações. A Ac-
cor tem pressa de reformular

seus hotéis ‘midscale’ da marca
Novotel, que hoje carecem de
identidade. “Em cinco anos, es-
tamarca vai ser totalmente mo-
dernizada”, disse. A Mercure,
também do segmento interme-
diário, já vempassando pormu-
danças, com a criação de três
identidades, inclusive uma es-
pecífica para omercado chinês,
a Mei Sun, lançada neste ano e

que flerta com o luxo. A Ásia re-
presenta 9% da receita da com-
panhia. Já na América Latina,
que tem 6% de participação, a
Accor fechou 2011 com um vo-
lume de negócios de US$ 1 bi-
lhão, alta de 27,8% em relação
a 2010. O Brasil representa cer-
ca de 90% deste montante, ou
o equivalente a US$ 910 mi-
lhões. ■ R.O.

A rede de hotéis francesa Accor
entrou no Brasil em 1977 com
uma aposta bastante distinta de
suas concorrentes na época. En-
quanto as gigantes da hotelaria
mundial investiam na abertura
de hotéis de luxo para o lazer, a
rede trouxe o Novotel, suamar-
ca ‘midscale’, antigo quatro es-
trelas, de olho no crescimento
do mercado corporativo no
país. Tempos depois, foram as
bandeiras econômicas, também
com foco em negócios lideradas
pelo Ibis, que deram o tom da
expansão. Uma estratégia bem
sucedida. Hoje, dos 153 hotéis
da rede no Brasil, 75 são de cate-
goria econômica e supereconô-
mica. Agora os tempos são ou-
tros e a Accor agora quer mais
do que o mercado econômico
pode oferecer.

Em linha com sua estratégia
internacional, a companhia
quer crescer no país com a ban-
deira ‘upscale hi-tech’ Pull-
man, lançada mundialmente
em2008, com o luxo sem exces-
sos, cujo primeiro hotel foi aber-
to há um ano em São Paulo. “O
Ibis é ainda a marca que tem
maior velocidade de expansão
em todo o mundo. Já as marcas
‘midscale’ estão sofrendo um
pouco com falta de identidade
e espírito e devempassar por re-
formulação. Mas com a explo-
são econômica do Brasil, vemos
umgrande potencial para os ho-
téis de categoria superior da
Pullman”, afirmou Gregoire
Champetier, chief marketing
officer do Grupo Accor, que fez
uma passagem relâmpago no
país para acompanhar o desen-
volvimento da bandeira.
Champetier sabe que crescer

com hotéis de alto padrão não é

uma tendência natural da em-
presa na América do Sul. “É um
novomercado que vamos desen-
volver”, diz. Ele até brinca com
o fato de no Brasil, o nome Pull-
man ser bastante associado a
uma marca de pães, um tanto
longe do luxo emodernidade es-
perado pela rede. “Teve um tem-
po que Apple era só maçã, hoje
é uma famosa empresa de com-

putadores”, diz ele, confiante.
O plano da Accor é abrir 15

unidades na região até 2016.
Por enquanto, são 60 hotéis da
marca em todo o mundo e um
emconstrução emBeloHorizon-
te. Trata-se do projeto Site Bel-
vedere, da construtora Maio Pa-
ranasa, que vai investir R$ 150
milhões na abertura de umPull-
man ao lado de um Ibis. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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Cinco anos paramodernizar oNovotel

Crise faz
GM fechar
outra fábrica
na Europa

Alexandre Rezende

Paralelamente ao crescimento
do mercado de luxo, rede quer
recuperar hotéis ‘midscale’

Pela primeira vez desde a II
Guerra Mundial uma montadora
encerra atividades na Alemanha

Expansão econômica colocou o país na rota da rede Pullman, categoria superior,
sem excessos, voltada para o segmento corporativo. Plano é abrir 15 hotéis até 2016

Até o fim do ano,
excesso de capacidade
de produção
no continente
será de 2 milhões
de unidades

HOTELARIA EM EXPANSÃO

As marcas que a Accor planeja desenvolver no Brasil

Fonte: empresa

PULLMAN

“Upscale hotel” para 
negócios e lazer. Tem 60 
unidades em todo o mundo,  
sendo uma em São Paulo. 
Há um hotel da marca
em construção em
Belo Horizonte

ADAGIO

Marca para apart-hotel 
com 88 unidades em 
operação em todo o 
mundo. Tem seis projetos 
assinados sendo 
desenvolvidos no país

MGALLERY

Hotel-butique voltado para 
a conversão de hotéis já 
existentes, focado em 
hospedagem de negócios. 
São 48 hotéis em operação. 
Há planos de abrir entre
10 e 12 no Brasil até 2016

EMPRESAS

Champetier,daAccor: estratégia para liderarAméricaLatina
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




