
Ihões. A representação do Brasil 
no peso total era de 23% e 26%, 
respectivamente em 2010 e 2011. 
Ainda segundo dados da empre-
sa, 59% da receita vem dos hotéis 
de Madeira e 13% do empreendi-
mento em Algarve. 

Litoral 
No Brasil, um dos hotéis da Porto 
Bay está localizado em Búzios 
(RJ). Atento às oportunidade no 
Rio, o executivo também não des-
carta a possibilidade de expandir 
pela região dos lagos. "Percebe-
mos que cerca de 35% dos clien-
tes em Búzios estiveram também 
hospedados no hotel do grupo 
em Copacabana, zona sul do Rio 
de Janeiro." 

Diante desse cenári, Santos 
revela que tem estudado negó-
cios disponíveis na cidade de An-
gra dos Reis (RJ). "A cidade tem 
o mesmo perfil do que já faze-
mos em Búzios", conta Santos. E 
para atingir o plano de expansão, 
o executivo descarta a possibili-
dade de vender ativos na Europa 
mesmo diante do fraco cresci-
mento. "Os novos investimen-
tos não dependem da alienação 
de Portugal. Apesar da crise não 
temos interesse em vender." • 

Grupo Porto Bay planeja dobrar 
o número de hotéis no Brasil 
Empresa estuda dois novos empreendimentos localizados no Rio de Janeiro e mais um na capital paulista 
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O grupo hoteleiro português Por-
to Bay está atento as oportunida-
de que o Brasil pode oferecer pa-
ra a companhia. É que diante dos 
problemas econômicos enfrenta-
dos na Europa, o Grupo, que tem 
atualmente 10 hotéis em seu por-
tfólio, sendo 3 no país (São Paulo. 
Rio de Janeiro e Búzios) já estuda 
ampliar sua atuação no Brasil. 

"Estamos em negociação com 
dois hotéis, já prontos, localiza-
dos no Rio de Janeiro e São Pau-
lo", revela Cláudio Santos, presi-
dente do Grupo Porto Bay no Bra-
sil. Segundo ele, a empresa está 
em fase de negociação de preço 
dos empreendimentos. "O valor 
dos imóveis estão desajustados", 
reclama o executivo. 

Mesmo insatisfeito com a su-
per valorização dos empreendi-
mentos — principalmente diante 
de uma expectativa de alta na 
procura motivada pelos eventos 
esportivos — a construção de um 
novo hotel é descartada pelo exe-
cutivo. "Não há muitos espaços 
para venda de terreno e levaria 
muito tempo", destaca Santos 
que está interessado em hotéis 

na categoria quatro estrelas. 
Sem revelar uma data para fe-

char o negócio, o presidente do 
Porto Bay garante que a empre-
sa, que espera uma alta de 20% 
na receita dos hotéis durante os 
eventos esportivos, não tem se 
prendido a essas datas. "São 
eventos pontuais que vão aumen-
tar a receita, mas nossa visão é 
de longo prazo. Queremos fazer 
os investimentos com certo ní-
vel de previsibilidade", destaca. 

De acordo com Santos, o gru-
po tem R$ 100 milhões em caixa 
para os novos negócios. "Seguin-
do a nossa estratégia vamos usar 
50% do valor da aquisição de ca-
pital próprio e o restante vamos 
buscar financiamento." 

O olhar cada vez mais refina-
do para o Brasil, que conta anual-
mente com investimento de R$ 
4 milhões para reformas dos ho-
teis existentes, está ligado a um 
fraco desempenho da economia 
na Europa, onde o Grupo Porto 
Bay tem sete hotéis sediados em 
locais como a ilha da Madeira. 

Da receita líquida operacional 
de 2012, que somou R$ 165 mi-
lhões (€ 61,3 milhões), as opera-
ções no Brasil já respondem por 
28% o equivalente a R$ 46 mi-
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Empresas,  p. 14.




