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Negócios

milhões deve ser o faturamento este ano da GJP Hotéis & Resorts, criada por
Paulus; para 2013, a meta do empresário é atingir uma receita de R$ 150 milhões

Produção de tecnologia no Brasil
cresce menos que mercado

Finanças. Lucro de bancos
comerciais cai 12% no semestre

R$ 100

● A operadora de turismo CVC,
controlada pelo fundo Carlyle,
deve retomar os planos de abrir
capital ainda este ano, segundo o
fundador e presidente do conse-
lho de administração da empre-
sa, Guilherme Paulus. “O merca-
do é imprevisível e estamos espe-
rando o melhor momento. É pro-
vável que o IPO saia no 4º trimes-
tre, mas pode ficar para o início
do ano que vem”, afirmou. A CVC
registrou seu pedido de oferta de
ações na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) em agosto do
ano passado. Nesse período to-
do, no entanto, o mercado não foi
muito receptivo às novas ofertas
de ações. Várias empresas sus-
penderam seus processos de
abertura de capital, à espera de
uma oportunidade melhor. Não
foi o caso da CVC, que não che-
gou a suspender sua oferta, em-
bora também nunca tenha marca-
do uma data para isso.
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O Brasil é o sétimo país mais atra-
tivo para investimentos em tec-
nologia, segundo levantamento
global feito recentemente pela
consultoria Grant Thornton
UK. Mas isso não tem sido sufi-
ciente para estimular a produ-
ção no País, que não acompanha
o cenário de demanda em franca
expansão. Nos últimos seis
anos, as importações de tecnolo-
gia cresceram 177%, reflexo da
alta de 76% na demanda da indús-
tria nacional. Já a produção do-
méstica cresceu apenas 40%.

O relatório da consultoria bri-
tânica diz que a atratividade bra-
sileira para investimentos nessa
área se deve a fatores como esta-
bilidade econômica, forte base
de investidores locais e o tama-
nho da classe C, vista como con-
sumidora potencial. “A vanta-

gem do Brasil é o mercado do-
méstico. Isso é o que tem impul-
sionado o País a ser mais atrativo
internacionalmente”, afirma o
economista Paulo Gala, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).
“No entanto, historicamente, as
indústrias mais sofisticadas do
setor não se instalaram aqui.”
Os Estados Unidos, Reino Uni-
do, China, Alemanha, França e
Índia aparecem à frente do Bra-
sil no ranking da Grant Thorn-
ton UK.

O ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fa-
zenda e sócio da consultoria MB
Associados, José Roberto Men-
donça de Barros, explica que ne-
nhum país precisa ser responsá-
vel por 100% de sua tecnologia.
“Deveríamos produzir mais,
mas sempre vamos ter de impor-
tar. Estamos muito aquém em

termos de pesquisa”, avalia. De
acordo com ele, cada país deve
investir no desenvolvimento de
tecnologias que atendam às suas
particularidades – e exportar o
que estiver além disso.

Em 2011, enquanto exportou
cerca de US$ 52,3 bilhões em pro-
dutos industriais de alta e média-
alta tecnologia, o País importou
mais que o dobro desse valor
(US$ 134 bilhões), segundo da-
dos do Ministério de Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC). De acordo com a
Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq), a importação de
equipamentos de transporte, ele-
troeletrônicos e máquinas – con-
siderados de média-alta tecnolo-
gia – aumentou quase três vezes
no mesmo período. Foram US$
30 bilhões, 19% a mais do que no
ano anterior.

Investimentos. Apesar de ain-
da baixos, os investimentos do
governo federal em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e ciên-
cia e tecnologia (C&T) cresce-
ram nos últimos anos. De 2000 a
2009, os valores liberados para
P&D passaram de 0,34% para
0,42% do Produto Interno Bru-
to. Já os destinados a gastos com

C&T subiram de 0,49% para
0,57%. Nesses nove anos, o tama-
nho da economia brasileira qua-
se triplicou. Em valores absolu-
tos, a alta nos investimentos foi

de R$ 4 bilhões para R$ 15 bilhões
em P&D e de R$ 5 bilhões para R$
22 bilhões em C&T.

Para 2012, a projeção da Fede-
ração das Indústrias do Estado

de São Paulo (Fiesp) é de que o
governo federal gaste R$ 18,6 bi-
lhões em tecnologia, aumento
de 8,7% em relação a 2011. “Em-
bora seja positivo, a meta do Bra-
sil Maior (programa do governo
federal para elevar a competitivi-
dade da indústria) é de que o in-
vestimento aumente ainda
mais. Ainda é pouco, e a maior
parte vem do setor privado”, afir-
ma o diretor titular do Departa-
mento de Competitividade e
Tecnologia da Fiesp, José Ricar-
do Roriz Coelho.

Os investimentos da indústria
em máquinas, equipamentos e
instalações, entretanto, devem
encolher 11% em 2012, prevê a
Fiesp. Enquanto em 2011 foram
gastos R$ 118 bilhões, espera-se
que, neste ano, caia para R$ 105
bilhões. O economista Luciano
Martins Póvoa, da Universidade
de Brasília, alerta que grande par-
te do crescimento de um país
provém do investimento em tec-
nologia. “O país que se descola
disso está indo contra a teoria
econômica. Pode-se conseguir
um crescimento de curto prazo,
mas, para ser sustentável, preci-
sa-se de tecnologia”, afirma.

Um setor em que o País vem
conseguindo exportar tecnolo-
gia é o de aeronáutica e aeroespa-
cial. No último ano, enquanto a
alta tecnologia foi responsável
por apenas 6,2% do total de pro-
dutos industriais exportados pe-
lo País, o setor de aeronáutica e
aeroespacial respondeu por me-
tade dessas exportações (3%).
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CVC deve
retomar planos de
abertura de capital

Fundador da CVC vai investir
R$ 1 bilhão em rede de hotéis no País

Em seis anos, as
importações avançaram
177%, enquanto a
produção doméstica
subiu somente 40%

Turismo. Guilherme Paulus, que vendeu o controle da operadora de turismo para o fundo Carlyle, pretende ter unidades em todas as
capitais brasileiras até 2014; para isso, deverá construir unidades próprias e fechar acordos para administrar hotéis de outros grupos

Lacuna.O País ficou parado em hospedagem: há 150 milhões de pessoas com potencial para viajar, diz Paulus, dono da GJP

Importação. Grande parte dos produtos vem da China

Márcia De Chiara

Depois de ter feito da CVC a
maior operadora de turismo
do País – neste ano, deve em-
barcar quatro milhões de turis-
tas –, o empresário Guilherme
Paulus quer reeditar o feito no
setor hoteleiro. O Grupo GJP
Hotéis & Resorts, comandado
por ele e que está hoje em sete
destinos, com 12 hotéis, pre-
tende ter presença em todas
as capitais do País até 2014.

O plano de expansão prevê in-
vestimento superior a R$ 1 bi-
lhão, em todos os modelos de ne-
gócios: da construção de hotéis
próprios à administração de em-
preendimentos de terceiros. Me-
tade dessa cifra, R$ 500 milhões,
será aplicada em quatro em-
preendimentos localizados no
Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju
e Ipioca (AL), entre este ano e o
próximo.

Desse total, 40% dos recursos
são do próprio grupo, e 60% fi-
nanciados no mercado. “R$ 500
milhões nós já temos”, disse Pau-
lus. O restante, segundo ele, po-
derá vir de investidores, deixan-
do a porta entreaberta a possí-
veis interessados.

Em 2010, um dos maiores fun-
dos de private equity do mundo,
o americano Carlyle Group, com-
prou 63,3% da CVC. Na semana
passada, esse mesmo fundo ad-
quiriu a rede varejista de móveis
Tok & Stok. Questionado sobre
a possibilidade de ter o mesmo
fundo como sócio no setor hote-
leiro, Paulus disse que não rece-
beu nenhuma proposta.

Fundado em 2005 para aten-
der à CVC, o GJP Hotéis & Re-
sorts é 100% de propriedade do
empresário, que também é presi-
dente do conselho de adminis-
tração da CVC. O faturamento
previsto para este ano da empre-
sa do setor hoteleiro, que tem co-

mo principal cliente a CVC, é de
R$ 100 milhões. Para 2013, a pers-
pectiva é atingir R$ 150 milhões.

Marcas. Para estruturar a ex-
pansão, o grupo criou três ban-
deiras para os seus hotéis, cada
uma voltada para um público es-
pecífico. A marca Wish, que em
inglês significa desejo, vai agru-
par os resorts de luxo cinco estre-
las. O primeiro empreendimen-
to a ser batizado com essa ban-
deira será o Serrano Resort Con-
venções & Spa, que fica em Gra-
mado (RS), e o Iguassu Resort,
em Foz do Iguaçu (PR).

A segunda marca será a Pro-
digy, que vai reunir hotéis e re-
sorts quatro estrelas. O primei-
ro empreendimento convertido
será o resort de Aracaju (SE),
que a empresa assumiu há 15
dias. O grupo está de olho no
mercado da capital de Sergipe,
que tem empresas como Petro-
brás e a Vale, com potencial de
realizarem eventos no resort.

A terceira marca, a Linx, desti-
na-se a hotéis econômicos em pe-
quenas e médias cidades. Esses
hotéis terão um perfil mais gene-
roso do que o oferecido pelos
concorrentes: quartos com 20

metros quadrados, café da ma-
nhã e conexão sem fio de inter-
net inclusos no valor da diária. A
intenção do grupo é realizar a
conversão de todos os hotéis em
funcionamento no novo padrão
num prazo de seis meses a um
ano. A maioria será convertida
para a bandeira Prodigy, que é
quatro estrelas.

Classe C. Esse movimento con-
traria, de certa forma, o foco do
empresário, que teve o grande
impulso no crescimento da CVC
baseado na classe C, graças ao
parcelamento em prazos dilata-

dos e prestações fixas oferecido
pela operadora de viagens.

Paulus explicou que o enfoque
de classe C é “muito discutível”
no caso do turismo. “A viagem
está ligada ao sonho de se hospe-
dar em hotéis cinco, quatro e
três estrelas. Procuramos não ca-
rimbar uma classe”, disse.

Além das três marcas, Paulus
terá ainda uma quarta, a Saint An-
drews. São residências exclusi-
vas, com todas as mordomias
imagináveis. Nesse modelo, o
grupo já tem um castelo com 11
apartamentos, em Gramado.

O grupo vai centrar fogo nos

destinos nacionais. “Surgiram
propostas de negócios em Barilo-
che, na Argentina, e em Miami e
Orlando, nos Estados Unidos.
Mas, por enquanto, não temos
interesse”, contou o empresá-
rio. Os focos serão as capitais e
as áreas de concessão dos aero-
portos. “Onde a Infraero abrir li-
citação, nós vamos participar –
Cumbica, Congonhas”, disse, ci-
tando os maiores aeroportos do
País. No aeroporto do Galeão,
no Rio, o grupo está construindo
um hotel, de bandeira econômi-
ca, com inauguração prevista pa-
ra o ano que vem.
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● Mercado

PAULO GALA
ECONOMISTA DA FGV
“A vantagem do Brasil é o
mercado doméstico. Isso é o
que tem impulsionado o
País a ser mais atrativo
internacionalmente.”A utiliz
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




