
Mills reforça investimentos em 2013
A Mills, de serviços especializados de engenharia no Brasil, amplia

previsão de investimentos de R$ 296 milhões para R$ 481 milhões

este ano. O orçamento será para acelerar a expansão da companhia

com a abertura de 12 novas unidades da área de aluguel e venda de

equipamentos motorizados de acesso e também para a compra de

novos equipamentos para garantir a produtividade de grandes obras.

Para atuar além das fronteiras
brasileiras, a agência de turismo
online HotelUrbano vai investir
R$ 80 milhões até o ano que vem
para entrar no mercado latino
americano. A estratégia de inter-
nacionalização começará em se-
tembro com a primeira investida
na Argentina e na Colômbia, paí-
ses estratégicos para a empresa
neste primeiro momento.

“A entrada nesses mercados se-
rá semelhante ao que fizemos no
Brasil há dois anos. Começaremos
vendendo estadias em hotéis em
todo mundo e vamos expandir pa-
ra outros serviços. A ideia é cobrir
toda a região até o final de 2014.
Até 2016 estaremos também em
solo europeu. É um projeto de mé-
dio prazo, mas totalmente factí-
vel. Estamos capitalizados para is-
so”, afirmou um dos fundadores
do site, João Ricardo Mendes.

Ele e o irmão, José Eduardo
Mendes, criaram a agência em
2011. Neste ano, o HotelUrbano de-
ve obter uma receita de R$ 480 mi-
lhões. “No ano passado, fatura-
mos R$ 280 milhões, isso em ape-
nas um ano de operação. O merca-
do necessitava de uma plataforma
como a nossa, que oferece a possi-
bilidade de reservar estadias, em
qualquer parte do mundo com ra-
pidez. Depois disso, passamos a
trabalhar também com pacotes
de viagens, o que nos deu grande
fôlego no caixa”, disse Mendes.

Hoje, do faturamento total da
empresa, 35% já corresponde à
venda de pacotes de viagens. A
maior parte da receita, 50%, é
ainda com a venda de estadias
nos hotéis pelo mundo. O restan-
te, 15%, é obtido com cruzeiros.
O executivo adiantou que o Hote-
lUrbano vai colocar no ar, no
mês que vem, uma plataforma
em que o cliente poderá realizar
a compra de pacotes dinâmicos,
ou seja, ele vai escolher o voo, o
hotel e o tempo de estadia.

A empresa tem mais de 15 mi-
lhões de clientes cadastrados e
mais de 2 milhões de diárias de
hospedagem vendidas no Brasil
e no exterior. Apenas no ano pas-
sado foram cerca de 1,6 milhão
de diárias vendidas, ou pouco
mais de uma diária comercializa-
da a cada vinte segundos. Em
2013, a meta é superar a marca
de 2,6 milhões de diárias.

Segundo a pesquisa Ibope Niel-
sen Online, a companhia liderou
o mercado com mais de 7 milhões
de visitantes únicos no mês, mais
do que o dobro da Decolar.com.
Com toda essa visibilidade, eles es-
tudam a abertura de capital na
Nasdaq, ainda sem data definida.

“É uma tendência natural
abrir o capital, mas não é o nosso
foco atual. Queremos estar entre
as maiores do mundo nesse setor
e para isso precisamos de capitali-
zação”, afirmou Mendes.

Sonhos de viagens são
geralmente associados aos
desejos femininos. Pelo menos
é o que afirma a pesquisa do
site HotelUrbano.com, que
tem 54% dos seus clientes
mulheres.

“Os destinos mais
procurados são Buenos Aires,
Estados Unidos e Europa. Isso
tanto para compra de pacotes
como para reserva de estadias
nos hotéis pelo mundo”, disse
um dos fundadores do site,
José Eduardo Mendes.

De acordo com dados da
companhia, além do clientela
feminina, a faixa etária que mais
faz pesquisas e compra os
produtos oferecidos pelo site
tem entre 35 a 49 anos de idade.
Essas pessoas correspondem a
36% da procura.

Pessoas de 25 a 34 anos estão
em segundo lugar no perfil dos
clientes - somam 30%. Além
disso, 45% dos consumidores
são das classes C e D. Os mais
endinheirados, da classe A e B,
representam 40% dos negócios

da companhia. Dentre os
compradores, 48% cursaram
curso superior e 22% tem
superior incompleto.

“Somos uma empresa jovem e
estamos antenados com as
mudanças de comportamento da
sociedade. Nossa estratégia está
muito focada em investimentos
em mídias sociais. Prova disso é
que já conquistamos a marca de 7
milhões de fãs no Facebook,
número que está muito à frente de
muitas empresas já consolidadas
no mercado”, ressaltou Mendes.
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A cidade de Buenos Aires, na Argentina, é o destino preferido pelos brasileiros que compram pacotes turísticos no HotelUrbano

A agência de turismo online vai investir R$ 80 milhões para expandir seus negócios

para a América Latina. Até 2016, a meta da empresa é chegar ao mercado europeu
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