
Guilherme Paulus é sócio do fun-
do americano Carlyle na CVC
Viagens, com 36% de participa-
ção na empresa, que foi criada
por ele há 40 anos. Hoje, Paulus
está à frente do conselho de ad-
ministração da companhia, e na
ponte-aérea São Paulo-Porto
Alegre, onde está a sede da GJP
Hotéis, diz que ainda dá muita
“consultoria” ao negócio, mas
não tem a palavra final.

Mesmo assim, ele garante
que não teve a crise de absti-
nência comum aos empresá-
rios que vendem seus negócios
para grandes grupos. “Temos
uma parceria muito tranquila.
A empresa não sofreu mudan-
ças radicais, eles me escutam e
eu vejo a CVC crescer. Meu so-
nho sempre foi profissionali-
zar a empresa”, afirma Paulus.
“A CVC era uma empresa fami-
liar não só pela minha gestão,
mas porque tinha pessoas tra-
balhando comigo há 20, 30
anos. Hoje vejo uma compa-
nhia mais moderna nascer,
com gente jovem.” Além do
mais, Paulus sabe que conti-
nuará o maior acionista indivi-
dual mesmo quando o Carlyle
se desfizer dos ativos.

“Fizemos um road show da
CVC nos Estados Unidos e a em-
presa foi muito bem recebida
pelo mercado. Todos voltaram
muito otimistas, afinal estamos
falando de uma das cinco maio-
res agências de viagem do mun-
do”, lembra Paulus. A retoma-
da da oferta pública de ações
inicial (IPO) da companhia ain-
da não tem data, mas deve
acontecer” eventualmente”,
diz o empresário.

A companhia publicou pros-
pecto preliminar na CVM para
ter ações negociadas na BM&F
Bovespa em agosto de 2011, mas
desistiu em fevereiro deste ano,
alegando condições pouco favo-
ráveis do mercado. Em abril, o
Carlyle fez um road show e di-
vulgou que o IPO da empresa po-
de levantar entre US$ 701,5 mi-
lhões e US$ 762,5 milhões. A
CVC fora avaliada na época em
US$ 7,6 bilhões. Na época, o fun-
do anunciou que emitiria 30,5
milhões de unidades entre US$
23 e US$ 25 cada. Os acionistas
divulgaram que não tinham pla-
nos de se desfazer de sua partici-
pação no IPO. ■ R.O.

Após criar a maior agência de
viagens da América Latina, a
CVC, e vender 64% de sua em-
presa para o fundo americano
Carlyle, o empresário Guilher-
me Paulus assumiu um novo de-
safio: se tornar um consolida-
dor da área de hotelaria e com-
petir com as gigantes como Ac-
cor e Atlantica Hotels. Para isso,
contratou a agência de publici-
dade Publicis para dar nova rou-
pagem à sua rede GJP Hotéis e
Resort, que hoje conta com dez
unidades. Serão três marcas vol-
tadas para o mercado de cinco
estrelas, quatro estrelas e econô-
mico (três estrelas). A empresa
investiu cerca de R$ 3 milhões
na nova logotipia, que vai subs-
tituir as marcas atuais. O lança-
mento será feito em um mês.

A exceção ficará por conta do
hotel de charme, Saint An-
drews, aberto há cerca de um
ano e meio em Gramado (RS)
que, por trabalhar com concei-
to de “exclusive house”, mante-
rá suas características atuais. In-
clusive, ganhando diferenciais.

Paulus acaba de investir R$
6,5 milhões em um terreno de
50 mil metros quadrados ao la-
do do hotel, onde vai construir
uma vila inglesa com 60 casas.
“Ainda não tenho ideia do inves-
timento final, porque temos um
espaço grande de preservação”.

O empresário, famoso conhe-
cedor da classe C, está animado
com seu flerte com o luxo. “O lu-
xo não é necessariamente caro,
as pessoas querem ser surpreen-
didas. O luxo hoje é um conjun-
to de experiências”, explica Pau-
lus. O Saint Andrews tem diá-
rias que variam de R$ 1,5 mil a
R$ 3,8 mil, enquanto o tíquete
médio dos hotéis da rede está
em R$ 380 o quarto duplo.

“O plano é crescer com a
abertura de hotéis próprios e
também gerindo terceiros. A di-
ferença é que, ao contrário de
outras redes, a GJP participará
do investimento de parceiros.”

Costa do Sauípe
A classe C continua nos planos
do empresário. A ideia de com-
prar o resort baiano Costa do
Sauípe, da Caixa de Previdência

dos Funcionários do Banco do
Brasil (Previ) — sonho do em-
presário desde 2008 —, por
exemplo, continua em pé. Mas
com a troca de cadeiras no fun-
do — Dan Conrado, ex-vice pre-
sidente de varejo do Banco do
Brasil assumiu o comando da
Previ no mês passado —, Paulus

sabe que terá de começar as ne-
gociações novamente. “O Sauí-
pe é uma jóia de 1,6 mil quartos,
que pode se tornar um produto
tão fabuloso quanto os do Cari-
be”, afirma ele, que já tem até a
estratégia para alavancar o em-
preendimento: transformá-lo
em um resort para a classe C.

Parceria
Enquanto a negociações com a
Previ não saem do papel, Paulus
tem ficado muito satisfeito com
sua parceria com a Infraero. O
empresário ganhou em feverei-
ro do ano passado uma licitação
de 25 anos para construir um ho-
tel juntamente ao Aeroporto In-

ternacional do Rio de Janeiro. A
Infraero previa investimentos
modestos, de R$ 17,6 milhões,
para o hotel de 150 leitos de cate-
goria econômica.

Mas Paulus viu um potencial
maior para o projeto e renego-
ciou. “No projeto original não
estava previsto sequer a piscina
ou mesmo a estrada de ligação
para o hotel. Fizemos alguns
ajustes e o valor já passa de R$
30 milhões”, conta. O hotel de-
veria ficar pronto em dezembro
de 2012, mas o empresário já
alerta que terá um pequeno atra-
so, para março ou abril de 2013,
a tempo dos jogos da Copa das
Confederações. ■

Alexandre Rezende

Plano de oferta pública da
empresa vai acontecer
“eventualmente”, diz fundador

FundadordaCVC vai
lançarmarcadehotéis

Epecialista em classe
C, o empresário está
flertando com o
luxo e ampliando os
negócios no hotel
Saint Andrews, no RS

Guilherme Paulus quer se tornar um consolidador na área hoteleira e contratou
a Publicis para dar nova roupagem às unidades da GJP Hotéis e Resorts

AMPLIAÇÃO

Rede hoteleira de Gramado (RS)
quer conquistar grandes capitais

Fonte: empresa
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receber os jogos da Copa do Mundo

8 hotéis
em carteira e 2  em projeto, como
o GJP Galeão, no Aeroporto 
Internacional do Galeão, no Rio,
que vai receber R$ 30 milhões
para a construção

Ex-Tropical Bahia (adquirido no final 
do ano passado por R$ 31 milhões) 
vai receber cerca de R$ 14 milhões 
para ampliação e transformação do 
hotel em padrão cinco estrelas

Iguassu Golf Resort – cerca de mais 
de R$ 10 milhões em recursos para 
reforma da área social

Compra de um terreno 50mil m2  
para construção de uma vila 
inglesa com 60 casas ao lado do 
hotel Saint Andrews, em Gramado 
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Agência de
viagem não
desistiu de IPO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.
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