
● Vale a pena investir no setor de
hospedagem para a Copa?
Acredito que sim. Depois da Co-
pa e da Olimpíada essa oportu-
nidade vai se consolidar porque
o Brasil entrará na rota do turis-
mo mundial. Por isso, os em-

preendedores devem olhar para
depois desses eventos e pensar
no negócio por um período de
pelo menos 15 anos. É importan-
te observar a quantidade de lei-
tos. É um erro montar um esta-
belecimento muito pequeno.
Custa praticamente a mesma
coisa construir e manter uma
pousada com 10 ou 20 leitos. O
ideal é que tenha a partir de 30
leitos e móveis de bom padrão.

● O Brasil ainda não faz parte da
rota de turismo mundial?

O governo brasileiro não divul-
ga o País como opção de desti-
no. Se olharmos o último relató-
rio da Organização Mundial do
Turismo (OMT), veremos que
entre 1999 e 2009, o número de
turistas estrangeiros no País te-
ve leve redução. Em 1999 rece-
bemos 5,1 milhões de turistas
contra 4,8 milhões em 2009. O
que reflete o pouco interesse
em colocar o Brasil como desti-
no. No mesmo período, o turis-
mo mundial passou de 600 mi-
lhões em 1999, para 990 mi-

lhões em 2009, um crescimen-
to de 64%. Durante os eventos
vamos pegar carona na mídia es-
pontânea, pois teremos mais de
dez mil jornalistas internacio-
nais fazendo reportagens diver-
sas sobre o País. O turismo no
Brasil vai nascer a partir daí.

● O que fazer para atrair os turis-
tas estrangeiros?
Adotar medidas sustentáveis é
bacana, mas um apelo maior é
desenvolver ações sociais junto
à comunidade local, porque o
impacto causado pela pobreza
é grande. Além disso, devem
pensar numa série de serviços
que os turistas estão acostuma-
dos a usufruir por onde pas-
sam, extravasando a porta do
hotel. Quem fizer isso terá um
importante diferencial. Por últi-
mo, devem investir em marke-
ting digital e reservas online.

● Pesquisa
A localização é fundamental para
o sucesso do negócio. É impor-
tante identificar um ponto onde
não haja concentração de servi-
ços semelhantes e tenha fácil
acesso aos meios de transporte

● Capacidade
Um albergue deve conter no míni-
mo com 40 leitos e trabalhar
com taxa de ocupação de 60%

● Retorno
O investimento mínimo inicial é
de R$ 200 mil, dependendo da
região da cidade. O retorno ocor-
re em dois ou três anos.

● Financiamento
O Banco do Brasil lançou no dia
17 de outubro uma linha de crédi-
to específica para micro, peque-
nas e médias empresas que apre-
sentem projetos relacionados à

Copa das Confederações de
2013 e à Copa de 2014.

● Linha de crédito
A nova linha de crédito, chamada
FAT Turismo, permite emprésti-
mos de até R$ 2 milhões, que
poderá ser parcelado em até 84
vezes, ou em 36 prestações se
fora destinado a capital de giro. O
prazo de carência para o paga-
mento pode chegar a 24 meses.
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Beatriz. “O
turismo em
São Paulo é
permanente e
crescente”
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Montar
albergue
é opção de
negócio
São Paulo vive efervescência na criação
de hostels. Copa atrai empreendedores

‘Empresários devem pensar o
negócio para o período de 15 anos’
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Roberto Miranda, turismólogo e dono da Roberto Miranda Educação Corporativa

Gol Backpackers. Local na capital é decorado com motivos futebolísticos El Misti. Irmãos Olano têm pacote para 2014

Estratégia.
“Serviços
diversos
atraem
visitantes”

Cris Olivette

Depois de passar uma tempora-
da na Europa, o geólogo Ralph
Nicoliche voltou para o Brasil de-
terminado a montar um alber-
gue. “Nós já tínhamos o desejo
de empreender em um segmen-
to diferente, mas ainda não sabía-
mos o que fazer”, diz Alan Nicoli-
che, irmão de Ralph. Decididos a
levar a ideia à frente, os irmãos
convenceram dois amigos a se-
rem seus sócios e montaram o
albergue temático Gol Backpac-
kers Hostels.

Criado em outubro de 2010,
possui uma unidade localizada a
um quarteirão da Avenida Paulis-
ta e outra instalada em Manaus.
Por serem amantes de futebol,
os sócios decoraram as instala-
ções com objetos que remetem à
maior paixão nacional. “Usamos
camisas, cachecóis, bandeiras e
recortes de jornais que contam a
trajetória da seleção brasileira e
dos principais times do País.”
Nos quartos, diz ele, as colchas e
travesseiros levam emblemas de
grandes times.

“É claro que a proximidade da
Copa do Mundo de 2014, foi leva-
da em conta quando montamos

o negócio”, diz Nicoliche. Agora,
os sócios planejam os serviços
que irão oferecer na época do
mundial. “Também precisamos
dar uma repaginada nas acomo-
dações aqui de São Paulo e expan-
dir o imóvel de Manaus. Existe a
possibilidade de abrirmos uma
nova unidade. Enfim, estamos
trabalhando as ideias.”

Outros empreendedores tam-
bém investem no segmento de
hospedagem, mais especifica-
mente no de albergues, por ser
uma opção econômica e bastan-
te apreciada por viajantes inter-
nacionais. A educadora Beatriz
Rocha criou o Hostel Paulicéia a
alguns quarteirões da Avenida
Paulista e tenta atrair os clientes
com o programa chamado ‘Co-
nheça São Paulo a pé.’

A proprietária mantém parce-
ria com um grupo de free wal-
king tour, que acompanha os tu-
ristas num roteiro pelo centro
antigo. Beatriz diz estar muito fe-
liz porque os brasileiros estão as-
similando melhor o conceito de
hostel. “Já hospedei até um gru-
po de pastores que vieram para
um evento na capital.”

Segundo a empresária, o Pauli-
céia oferecerá alguns serviços es-

pecíficos durante a Copa, que es-
tão em fase de estudo. “Enquan-
to o evento não chega, estou
criando um espaço no hostel pa-
ra uma amiga ensinar inglês aos
taxistas da região.”

Localização. A diretora da As-
sociação Paulista de Albergues
da Juventude, Maria Doroteia
Braz de Araujo, alerta sobre a fal-
ta de pesquisa para identificar o
local ideal. “Muitos ignoram o
geomarketing, que permite co-
nhecer melhor o mercado e a de-
limitar geograficamente os pon-

tos de maior potencial. Hoje, só
na Vila Mariana temos oito hos-
tels, alguns no mesmo quartei-
rão. O mesmo vem ocorrendo na
Vila Madalena, que já conta com
cerca de seis unidades.”

Segundo Doroteia, a localiza-
ção é fundamental. “Tenho rece-
bido cerca de dez e-mails por dia
de pessoas interessadas em mon-
tar hostels. Poucos pedem infor-
mações sobre a zona leste, onde
está sendo construído o estádio,
mas de concreto, até o momen-
to, não sei de nenhum que esteja
sendo instalado por lá.”

Ela diz que esse tipo de hospe-
dagem econômica não traz gran-
de rentabilidade. “Por isso, de-
vem ter no mínimo 40 leitos. Tra-
balhamos com estimativa média
de taxa de ocupação de 60%. Se o
negócio tiver apenas 20 leitos, a
receita não cobrirá as despesas.”

Franquia. Com uma trajetória
de dez anos de experiência no
segmento de albergues, os só-
cios do El Misti Hostel e Pousa-
da estão concluindo a formata-
ção para tornar a marca uma fran-
queadora. A primeira unidade

foi criada, em 2002, no bairro Bo-
tafogo, no Rio de Janeiro. “Co-
meçamos com 36 leitos e fomos
crescendo aos poucos. Hoje, pos-
suímos seis unidades próprias e
quatro licenciadas. Agora, com a
franquia, vamos acelerar a expan-
são”, diz German Olano.

Olano diz que quem já possui
estrutura em operação e desejar
se tornar um franqueado El Mis-
ti deverá pagar R$ 180 mil, mais a
taxa de franquia no valor de R$
64 mil. “Para quem for começar
do zero, o investimento será de
R$ 290 mil, além da taxa.”

O empresário esteve na África
do Sul, durante a Copa de 2010,
para pesquisar o esquema de aco-
modações. Conta que passou
por vários hostels e que todos es-
tavam lotados. Para quem pensa
que o mundial ainda está longe,
Olano informa que já está ven-
dendo pacotes para 2014, para
agências de viagens.

“Estamos cobrando como se
fosse carnaval, o pacote mais ba-
rato, para sete dias, sai por R$
900.” Os clientes do El Misti con-
tarão com um mix de produtos
que inclui passeios, transporte,
saídas noturnas e transfer do ae-
roporto ou rodoviária.

Especialista acredita que
o Brasil receberá mais
turistas depois da Copa
e setor de hospedagem
vai se manter aquecido
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2012, Oportunidades, p. 4.




