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Tu r i s m o Com menor presença de estrangeiros,
companhias investem em centros de convenções

Faturamento dos
resorts cresce 4%
para R$ 1,3 bilhão
Alberto Komatsu
De São Paulo

Os resorts brasileiros alcança-
ram, no ano passado, um fatura-
mento recorde de R$ 1,3 bilhão,
crescimento de 4% em relação a
2011. Para 2013, projetam expan-
são de 5%, com estratégia para
driblar o sumiço de turistas es-
trangeiros, principalmente euro-
peus, que respondiam pela maior
parte da demanda desses empre-
endimentos há cinco anos.

Os dados são do primeiro le-
vantamento anual encomenda-
do pela associação do setor, a
Resorts Brasil, ao Centro Univer-
sitário do Senac. A projeção de
expansão do faturamento para
2013 é do professor Antonio
Carlos Bonfato, coordenador da
pesquisa. Segundo ele, partici-
param desse levantamento 90%
dos 47 associados da entidade.

“Precisamos captar os turistas
nacionais e outros segmentos
para sustentar os gastos fixos dos
resorts”, afirmou Bonfato. “O seg-
mento corporativo hoje é extre-

mamente importante para os re-
sorts, pois ocupa os meses de bai-
xa temporada”, acrescenta ele.

Em meados de 2008, 43% dos
hóspedes dos resorts eram es-
trangeiros e 57% brasileiros. Em
2012, a fatia dos visitantes de fo-
ra do Brasil caiu para 9%.

O investimento dos maiores
empreendimentos em centros
de convenções foi decisivo, con-
ta Bonfato, desde que foi consta-
tada a mudança de nacionalida-
de dos hóspedes.

O investimento combinado
de Costa do Sauípe (R$ 13,7 mi-
lhões), Costão do Santinho (R$ 3
milhões) e Iberostar (R$ 10 mi-
lhões) chega a R$ 26,7 milhões
em espaços para eventos de ne-
gócios. Agora, o setor acredita
que pode alcançar uma taxa de
ocupação histórica, acima de
60% em 2014 — se alcançado, se-
rá o melhor resultado da histó-
ria do setor.

Ano passado, a estimativa era
de registrar 54% de taxa média
de ocupação, a mesma taxa de
2008, quando os europeus eram

a maior parte dos hóspedes es-
trangeiros. O resultado, porém,
ficou em 52,7%, ou 0,3 ponto
percentual a menos do que em
2011. “Se superarmos 60% em
2014 será ótimo. Há esperança”,
disse Bonfato. Para 2013, a esti-
mativa é de ocupação de 55%.

Segundo o professor do Se-
nac, para 2013 a projeção é de
alta de até 3,5% na diária média,
que fechou em R$ 547,72 em
2012, uma expansão de 3,7% an-
te o ano anterior.

“Os resorts brasileiros concor-
rem com destinos internacio-
nais, até pelo preço. Quem são
hoje os grandes concorrentes
dos resorts brasileiros? Miami,
C a r i b e”, afirmou Bonfato.

A receita por quarto disponí-
vel (revpar, índice de rentabili-
dade do setor medido pela divi-
são entre a diária média e a taxa
de ocupação) poderá crescer até
5% em 2013. Ano passado, o rev-
par dos resorts se situou em R$
288,58, ou o equivalente a um
aumento de 3% em comparação
com os R$ 280,10 de 2011.

Avianca evita prejuízo, diz Gargioni
Guilherme Soares Dias
De São Paulo

A companhia aérea Av i a n c a ,
que vem ganhando participação
no mercado brasileiro, conseguiu
evitar o prejuízo no ano passado.
As duas maiores aéreas do país,
TA M e Gol, somaram prejuízo re-
corde de R$ 2,7 bilhões, mas a
Avianca fechou 2012 “e m p a t a d a”.

“Terminamos no zero a zero, o
que é positivo em ano de investi-
mento alto”, disse o vice-presi-
dente comercial e de marketing
da companhia, Tarcísio Gargioni,
sem informar números. Em 2010,
segundo anuário estatístico da
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac), a Avianca teve prejuízo
de R$ 60,6 milhões. “A aviação é

altamente sensível. O investimen-
to é alto, já que avião e operação
são caros. É muito fácil ter prejuí-
zo e difícil ter lucro”, disse Gar-
gioni, que participou ontem da
feira Intermodal South America.
A companhia executa plano de
investir R$ 2,7 bilhões entre 2010
e 2015. O valor executado no ano
passado não foi informado.

Segundo dados da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), a
Avianca tinha 3,93% do mercado
brasileiro em dezembro de 2011.
Essa fatia subiu para 6,45% no fim
do ano passado. A Gol fez o cami-
nho inverso — saiu de uma fatia de
35,06% para 34,42% no mesmo pe-
ríodo. A TAM aumentou a partici-
pação, de 40,46% para 43,66%.

Segundo o executivo, a empresa

vive processo contrário ao da TAM
e da Gol, que estão reduzindo fre-
quências para garantir melhores
resultados operacionais. “Estamos
aumentando as nossas frequên-
cias”, diz. A Avianca tem 22 aerona-
ves e deve ganhar mais cinco até o
fim do ano. “Além dessas, temos
condições de receber mais uma ou
duas”, adianta. Voando para 22
destinos, a empresa não pretende
aumentar o número de cidades
atendidas, mas planeja aumentar
o número de voos para aquelas
que já atende. Os dados da empre-
sa apontam crescimento de 84%
em 2012 e previsão de expansão de
outros 30% em 2013. A expectativa
é sair dos 5 milhões de passageiros
transportados em 2012 para 6 mi-
lhões de passageiros em 2013.

ALEXANDRE PEREGRINO/FOLHAPRESSCREDITO

Costão do Santinho (SC) fez como os concorrentes Costa do Sauípe e Iberostar e investiu em espaços para negócios

M a r ket i n g Múlti perde participação no Reino Unido em 2012, apesar do patrocínio à Olimpíada de Londres

Coca-Cola gasta com Jogos, mas venda cai
Louise Lucas
Financial Times

A Coca-Cola, maior fabricante
mundial de refrigerantes (em re-
ceitas), perdeu participação de
mercado no Reino Unido no ano
passado, apesar de ter gasto esti-
mados 100 milhões de libras
(US$ 151,4 milhões) nos quatro
anos que antecederam a Olim-
píada de Londres de 2012.

O grupo americano do setor de
bebidas não foi o único grande pa-
trocinador internacional que per-
deu participação de mercado no
ano dos Jogos Olímpicos no Reino
Unido. A também americana Proc -
ter & Gamble (P&G), fabricante das

fraldas Pampers, também sofreu
nas mãos financeiramente aperta-
dos consumidores britânicos, de
acordo com a Bernstein Research.

A queda na participação de
mercado apesar do enorme es-
forço de marketing, coloca um
ponto de interrogação quanto à
eficácia do patrocínio da Olim-
píada. Em pesquisa realizada na
época dos jogos, os consumido-
res identificaram incorretamen-
te o banco HSBC e a varejista Tes -
co como patrocinadores.

As vendas da Coca-Cola caíram
3,3% em volume no ano passado
no mercado britânico, em compa-
ração com 2011, contra um cresci-
mento de 10% da rival Pepsi, de

acordo com a Britvic, engarrafado-
ra britânica da Pepsi com ações ne-
gociadas em bolsa. A Coca-Cola,
engarrafada pela Coca-Cola Enter-
prises (CCE), é a maior fornecedora
de refrigerantes do Reino Unido,
com uma participação de mercado
de 27,6%. Em valor, as vendas no
ano passado cresceram 0,8%, para
1,15 bilhão de libras (US$ 1,74 bi-
lhão), um avanço ainda muitíssi-
mo inferior aos 7,4% da Pepsi.

Em relatório anual de resulta-
dos divulgado em fevereiro, a CCE
atribui a queda de 3% nas vendas
tanto no Reino Unido como na Eu-
ropa continental a “condições ad-
versas correntes”. O recuo foi
maior no quarto trimestre, de 6%.

A CCE afirmou serem irrele-
vantes as preocupações com o fa-
to de o patrocínio dos Jogos
Olímpicos não terem se traduzi-
do em crescimento das vendas
no ano passado. “Para nós, sem-
pre se tratou de usar isso [o pa-
trocínio] para estabelecer rela-
cionamentos de longo prazo
com os clientes, como varejistas e
redes de bares e, além disso, uma
relação de marca no longo prazo
com consumidores e revendedo-
res”, afirmou em comunicado.

Por seu turno, a P&G vem per-
dendo participação de mercado
na Europa Ocidental desde o fim
de 2011, segundo uma análise da
Bernstein com dados da Nielsen.

“O mercado do Reino Unido
tem se mostrado incrivelmente
competitivo, porque os consumi-
dores não estão dispostos a gas-
tar dinheiro”, disse Ali Dibadj,
analista da Bernstein Research
em Nova York. Ele disse que parte
da participação de mercado per-
dida foi vinculada a empresas es-
pecíficas: a Britvic, por exemplo,
assumiu que a Olimpíada pro-
porcionaria um impulso à rival
CCE, e por isso criou um surto
agressivo de promoções.

Mas, acrescentou ele: “Tudo se
resume ao fato de que em virtude
de o consumidor britânico estar
mais comedido, a eficácia das
promoções está menor”.

Em sua avaliação anual do se-
tor de refrigerantes britânico, a
Britvic admitiu outra dificuldade:
o desejo de organizações de defe-
sa da saúde pública de intensifi-
car a regulamentação sobre o se-
tor de refrigerantes. A Britvic afir-
mou haver “um foco mais inten-
s o” do governo, da sociedade civil
e dos meios de comunicação so-
bre o impacto dos refrigerantes
na saúde, e que embora o gover-
no esteja optando por trabalhar a
questão com os fabricantes com
base em parceria voluntária,
“uma série de organizações não
governamentais mostram-se
mais agressivas na defesa
de maior regulamentação”.

Moleskine começa a ser
negociada em bolsa
Pa p e l a r i a
Dow Jones, de Milão

As ações da Moleskine, fabri-
cante italiana de artigos de pa-
pelaria, encerraram o primeiro
dia de negociações na bolsa de
Milão cotadas a € 2,28, com que-
da de 0,87%, após chegarem a
avançar 3% durante o pregão. Os
papéis foram vendidos a € 2,30
na oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês).

O índice italiano FTSE MIB
caiu 2,28% ontem, seguindo
uma tendência geral de desvalo-
rização na Europa e as incertezas
políticas no país. “Alguns espe-
ravam um desempenho melhor
[para a Moleskine], mas foi justo
considerando-se a atual fase do
m e r c a d o”, disse um operador.

Fundada em 1997, a Moleski-
ne é conhecida pelos cadernos
de bolso que imitam os usados
pelos escritores Ernest He-
mingway e Jack Kerouac.

O IPO da Moleskine foi a tercei-
ra listagem na bolsa de Milão
desde 2011. As outras duas fo-
ram das marcas de vestuário Bru-
nello Cucinelli e Salvatore Ferra-

gamo, bastante conhecidas fora
da Itália e cada vez mais depen-
dentes de receitas estrangeiras.

“Todas essas companhias pos-
suem um mercado global muito
diversificado no qual podem
confiar ”, eliminando incertezas
relacionadas à situação política
da Itália, afirmou Andrew
Caldwell, analista de compa-
nhias privadas, ações e ativos na
BDO, uma consultoria do Reino
U n i d o.

Ao contrário dos temores de
alguns banqueiros, a demanda
pelas ações da Moleskine supera-
ram em 3,6 vezes o ofertado. A
empresa vendeu 106 milhões de
ações, com um preço na metade
da proposta de € 2 euros a € 2,65.

Em 2012, Moleskine registrou
lucro líquido ajustado de € 19,7
milhões, alta de 25% em relação
aos 12 meses anteriores. A recei-
ta ajustada foi de € 78 milhões, o
que representou um avanço de
17%. O valor de mercado da
companhia é de € 488 milhões.

Cerca de metade das vendas
da Moleskine veio da Europa no
ano passado — com apenas 10%
provenientes da Itália — e mais
de um terço das Américas.

Presidente da Mondelez
recebe US$ 28,8 milhões
A l i m e n to s
Neil Munshi
Financial Times

Irene Rosenfeld, presidente do
conselho de administração e CEO
da Mondelez, recebeu no ano pas-
sado uma bonificação especial de
US$ 10 milhões pelo desmembra-
mento da Kraft Foods, o que elevou
sua remuneração total em 31%, pa-
ra US$ 28,8 milhões.

Seu pacote de remuneração
para 2012 incluiu um salário
anual de US$ 1,55 milhão, junta-
mente com prêmios em ações
num total de US$ 15,5 milhões —
incluindo os US$ 10 milhões rela-
cionados ao desmembramento
—, e foi o dobro dos US$ 7,75 mi-
lhões que ela recebeu em 2011.

Rosenfeld também recebeu
US$ 2,5 milhões em opções de
ações, total que em 2011 foi de
US$ 1,9 milhão, embora sua boni-
ficação baseada no desempenho
tenha caído pela metade, para US$
2,1 milhões, segundo documenta-
ção enviada à Securities and Ex-
change Commission (SEC). O valor
de sua pensão adicionou US$ 6,8
milhões ao pacote, em compara-

ção a US$ 6,2 milhões em 2011.
Rosenfeld foi alvo de críticas

no Reino Unido quando, enquan-
to presidente da Kraft, liderou
um controvertida oferta hostil de
11,7 bilhões de libras pela Cadbu-
ry, a respeitada fabricante de cho-
colates. A aquisição provocou
consternação não só na imprensa
britânica, mas também entre al-
guns dos maiores investidores da
Kraft, como Warren Buffett.

Rosenfeld foi criticada no Rei-
no Unido por eliminar empregos
na área de produção e quebrar
promessas feitas antes da concre-
tização do negócio. Ela foi ainda
mais censurada quando se recu-
sou a comparecer perante parla-
mentares britânicos em 2010 e
2011, enviando em seu lugar co-
legas para responder a perguntas
e se recusando até mesmo a par-
ticipar de um link de vídeo.

A compra da Cadbury criou o
ímpeto para Rosenfeld desmem-
brar a Kraft no ano passado e
transformá-la em duas, a Monde-
lez, focada em refeições ligeiras e
petiscos — que também fabrica
as gomas de mascar Trident e os
biscoitos Oreo —, e a Kraft Foods,
de gêneros alimentícios.

A Mondelez vem tendo proble-
mas desde o desmembramento.
Seu lucro líquido caiu 29% no se-
gundo trimestre do ano passado,
em relação a um ano antes, e quase
36% no quarto trimestre.

No trimestre encerrado em de-
zembro, os três primeiros como
uma companhia independente, a
Mondelez teve lucro líquido de
US$ 534 milhões, em comparação
aos US$ 830 milhões apurados no
mesmo período do ano anterior.

Mas Rosenfeld vem demons-
trando confiança no futuro, apon-
tando para a presença da Monde-
lez nos mercados emergentes, que
estão em crescimento acelerado e
respondem por 45% das vendas.

A Mondelez também anunciou
ontem a nomeação de Ratan Tata
para seu conselho. Ele deixou a
presidência do Tata Group, seu di-
versificado grupo familiar, no fim
de 2012. A Índia é um importante
mercado para a Mondelez.

C R E D I TO

Desmembramento da Kraft elevou remuneração anual de Irene Rosenfeld
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. B11.




