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Mercado imobiliário

Márcia De Chiara

D epois do boom dos
flats, que criou
uma superoferta
de hospedagem e

praticamente paralisou a
construção de novos hotéis
na cidade de São Paulo duran-
te a década passada, novos em-
preendimentos no setor vol-
tam à cena. A incorporadora
You acaba de fechar uma par-
ceria com Accor, gigante mun-
dial na operação de hotéis, pa-
ra construção de um hotel nas
imediações da avenida Paulis-
ta, centro financeiro do País.

O empreendimento será er-
guido num de terreno de mil
metros quadrados na rua Frei
Caneca, onde funcionava um
estacionamento. “A localiza-
ção é privilegiada: em frente
ao shopping Frei Caneca, pró-
xima de três estações de me-
trô, hospitais e universida-
des”, diz Eduardo Muszkat, di-
retor da incorporadora.

Sem revelar as cifras que serão
gastas no empreendimento, que
começa a ser construído no pri-
meiro semestre do ano que vem
e será entregue em 2015, Musz-
kat diz que o investimento no ho-
tel será feito com recursos da
própria incorporadora. O Valor
Geral de Vendas (VGV), isto é,
quanto será arrecadado com a
venda dos quartos do hotel para
investidores, deve ficar entre R$
50 milhões e R$ 60 milhões.

Depois da conclusão da obra, a
Accor terá a incumbência de ad-
ministrar o hotel por um prazo
de 15 a 20 anos, conta o vice-pre-
sidente de Desenvolvimento pa-
ra América Latina da rede hote-
leira, Abel Castro. Ele diz que o
novo empreendimento será vol-
tado para o segmento supereco-
nômico e levará a bandeira Ibis
Budget, que substituiu mundial-
mente a antiga marca Formula 1
no início deste ano. “As marcas
Formula 1 e Ibis tinham o mes-
mo DNA. Por isso, resolvemos
unificá-las”, diz o executivo.

Ele ressalta que, durante a se-
mana, o público-alvo do novo
empreendimento são executi-
vos e, nos fins de semanas, famí-
lias em viagem de turismo. Na
verdade, é a nova classe média
brasileira que está disposta a de-
sembolsar entre R$ 130 e R$ 150
numa diária de hotel de um apar-
tamento para três pessoas, sem
café da manhã. “A nossa expecta-
tiva é que o índice de ocupação
desse hotel supere a média das
marcas supereconômicas da re-

de, que é de 81%”, calcula Castro,
com base na localização privile-
giada do hotel.

Investimento. A venda dos 171
apartamentos para investidores
começa no início do mês que
vem. “A nossa expectativa é co-
mercializar todos os apartamen-
tos no lançamento”, diz Musz-
kat. Ele acredita que os compra-
dores serão pessoas físicas inte-
ressadas em obter um rendimen-
to fixo, sem preocupações, já

que a Accor ficará responsável
pela operação do negócio. O pre-
ço de venda dos quartos deve va-
riar entre R$ 295 mil e R$ 350 mil.

Nesse negócio, a Accor admi-
nistra o hotel e paga uma porcen-
tual da receita líquida mensal ao
dono do apartamento. Tanto a
incorporadora quanto a Accor
não revelam qual será a rentabili-
dade do negócio. Mas o cenário
de queda das taxas de juros e de
crescimento da economia real
nos próximos anos tornam a re-

muneração desse investimen-
to atraente. “Com juros nomi-
nais de 7,25% ao ano e 1,25%
em termos reais, o negócio ho-
teleiro se torna atrativo”, diz
o vice-presidente da Accor.

Na análise de Castro, a fatia
da cidade São Paulo, a maior
metrópole da América Latina,
é pequena. A rede tem 180 ho-
téis em operação no País e 100
em construção. Destes, ape-
nas três estão localizados na
cidade de São Paulo. Um de-
les é o Ibis Budget da rua Frei
Caneca. Os outros dois são o
Adagio, que será construído
pela Setin, e o Ibis Styles, er-
guido pela construtora Ode-
brecht. Esses dois empreendi-
mentos em construção estão
localizados no bairro da Barra
Funda, na zona oeste da capi-
tal paulista.

“São Paulo tem capacidade
para receber mais hotéis”, res-
salta o vice-presidente da Ac-
cor. Ele contaque outras nego-
ciações estão encaminhadas
para construir mais hotéis na
cidade. Só não fala sobre a lo-
calização nem quantos em-
preendimentos serão.

Na prática, Muszkat, da
You, lembra que o grande obs-
táculo à maior oferta de em-
preendimentos imobiliários
na cidade de São Paulo hoje é
a escassez de terrenos com
preços compatíveis com o ne-
gócio.

Silvana Mautone

Quatro companhias aéreas inter-
nacionais têm interesse em usar
no Brasil o Airbus 380, maior
avião de passageiros do mundo
em operação. As interessadas
são Air France, Lufthansa, Bri-
tish Airways e Emirates, infor-

mou o vice-presidente executi-
vo da Airbus para a América Lati-
na e Caribe, Rafael Alonso.

O executivo estima que as
adaptações necessárias nos aero-
portos para receber a aeronave
custarão de US$ 2 milhões a US$
6 milhões. Segundo ele, o aero-
porto de Guarulhos, em São Pau-
lo, e o Galeão, no Rio de Janeiro,
podem receber a aeronave. “São
necessários dois fingers para
operar o A380 de forma eficiente
e algumas adaptações na pista”,
disse.

A América Latina é a única re-
gião no mundo onde o A380 ain-

da não é usado. Questionado se é
possível que essas empresas pas-
sem a usar o A380 nas viagens ao
Brasil até a Copa de 2014, Alonso
disse que espera que isso ocorra.
“Esperamos que sim. Seria óti-
mo para o Brasil. Acho que essa
(a realização da Copa no País) é
umadas razões para essas empre-
sas estarem estudando essa pos-
sibilidade.”

O A380 pode levar até 853 pas-
sageiros, dependendo da confi-
guração interna. A Airbus já rece-
beu 257 pedidos da aeronave de
20 companhias aéreas. Atual-
mente, nove empresas já utili-

zam a aeronave: Air France, Chi-
na Southern, Emirates, Korean
Air, Lufthansa, Malaysia Airli-
nes, Singapore Airlines, Thai Air-
ways e Qantas.

Demanda. O Brasil precisará
de cerca de 1.100 novas aerona-
ves nos próximos 20 anos, segun-
do estudo da Airbus. A fabrican-
te de aeronaves estima que entre
2012 e 2031 o Brasil terá de com-
prar 700 aeronaves de corredor
único, 310 aeronaves de corre-
dor duplo e 50 ade grande porte.
A soma de todas elas representa
um investimento de cerca de
US$ 160,7 bilhões. No mundo, a
previsão é de uma demanda de
28.200 unidades, no valor aproxi-
mado de US$ 4 trilhões.

Quatro empresas querem usar o A380 no País, diz Airbus
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Embraer é
favorita em
contrato
nos EUA
Governo americano vai gastar US$ 355
milhões na aquisição de 20 aeronaves

Roberto Godoy / SÃO PAULO
Denise Chrispim Marin /
WASHINGTON

O governo americano deve
anunciar em dezembro, um
mês antes da posse de Barack
Obama, o resultado da esco-
lha de sua aeronave de ataque
leve e apoio à tropa terrestre,
o programa LAS, envolvendo
20 aviões.

O favorito é o turboélice brasi-
leiro A-29 Super Tucano, da Em-
braer. O contrato vale cerca de
US$ 355 milhões. A frota será to-
da transferida para a aviação mili-
tar do Afeganistão. É um negó-
cioimportante. A encomenda en-
caminha um segundo pedido de
100 unidades para atender as for-
ças dos Estados Unidos – estima-
do em US$ 1 bilhão.

O processo de seleção tem si-
dotumultuado. Há um ano, a Em-
braer superou a outra concorren-
te, a Hawker-Beechcraft, que par-
ticipava da disputa com o mode-
lo AT-6, muito limitado e fora da
especificação definida no Depar-
tamento de Defesa.

Anunciado o resultado. a em-
presa derrotada recorreu à Justi-

ça contestando o critério e pedin-
do esclarecimentos a respeito
do procedimento.

No dia 28 de fevereiro, a Força
Aérea dos EUA (USAF) comuni-
cou a decisão de cancelar a com-
pra e abrir um novo edital limita-
do às duas propostas, da Hawker-
Beechcraft e da Embraer.

Em abril, em visita oficial a Wa-
shington, a presidente Dilma
Rousseff cobrou do presidente
dos EUA, Barack Obama a preser-
vação da escolha inicial. “Os
EUA sempre falaram no respeito
aos contratos. Como é que, ago-
ra, não respeitam um deles?”,

questionou Dilma.
Integrante do grupo de execu-

tivos e empresários que acompa-
nhava Dilma, o presidente da
Embraer, Frederico Curado, des-
tacou que a importância do con-
trato está no objetivo estratégi-
co. “A operação com o Departa-
mento de Defesa vale como selo
de qualidade para os Super Tuca-
nos”, disse.

Concorrência. Políticos do Es-
tado do Kansas, sede da Hawker,
movimentaram-se em Washing-
ton em favor de uma revisão no
processo de aquisição. O então

pré-candidato republicano,
Newt Gingrich, criticou duas ve-
zes a vitória da empresa brasilei-
ra, como “exemplo de negligên-
cia do governo” Obama em sua
missão de gerar empregos.

Gingrich omitiu o fato de a Em-
braer planejar produção desses
Super Tucanos em Jacksonville,
Flórida. Os brasileiros atuam na
empreitada com um parceiro lo-
cal, a Sierra-Nevada Corpora-
tion. O vice-presidente, Taco Gil-
bert, se diz confiante: “As mis-
sões LAS exigem aviões feitos pa-
ra operar em ambiente hostil,
prontos para fazer o trabalho de

contra insurgência e de ataque
leve, tudo a custo reduzido”.

Nessa fase final, o Super Tuca-
no – rebatizado Super-T nos Esta-
dos Unidos – cresceu em qualida-
de. Desde julho, o modelo está
no oferecendo no mercado siste-
mas de armas de avançada tecno-
logia da Boeing Defesa, Espaço e
Segurança. A empresa america-
na fornecerá equipamentos de
ponta como o Joint Direct At-
tack Munition (JDAMS), espé-
cie de kit que transforma bom-
bas “burras” em “inteligentes”,
para ataques de precisão.

A Boeing foi selecionada pela

Embraer para participar do pla-
no destinado a adicionar essas
capacidades ao turboélice A-29.

O presidente da Embraer Defe-
sa e Segurança (EDS), Luiz Car-
los Aguiar, acredita que a integra-
ção de sistemas vai influenciar a
disputa LAS. O Super Tucano é o
escolhido por forças de dez paí-
ses e acumula pouco mais de 137
mil horas de voo, das quais cerca
de 18,5 mil cumprindo missões
de combate. Toda a frota em ati-
vidade soma 150 turboélices de
ataque e treino. A decisão do Pen-
tágono só será conhecida no fim
deste ano.

YOU E ACCOR VÃO LANÇAR
HOTEL ECONÔMICO EM SP
Ibis Budget ocupará área de mil metros quadrados em frente ao shopping
Frei Caneca e terá 171 quartos com diárias de R$ 130 para três hóspedes

Segunda chance. Super Tucano venceu primeira seleção, mas contrato foi questionado pela concorrente Hawker-Beechcraft

Frota. A380 é operado por Lufthansa e outras oito empresas

Meta.Muszkat, da You, acha que venderá tudo no lançamento

● Perspectivas

Guarulhos e Galeão
precisarão investir até
US$ 6 milhões para
receber o maior avião do
mundo, afirma empresa

● Atrativo

100
será o número de unidades de
um esperado segundo pedido
das autoridades americanas
para as Forças Armadas, após
a conclusão deste primeiro
contrato de 20 aeronaves

US$ 1 bilhão
seria o valor total de uma 2ª fase

ABEL CASTRO
VICE-PRESIDENTE DE
DESENVOLVIMENTO PARA
AMÉRICA LATINA DA ACCOR
“Com juros nominais de 7,25%
ao ano e de 1,25% em termos
reais, o negócio hoteleiro se
torna atrativo. (...) São Paulo tem
capacidade para receber mais
hotéis.”
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