
Cosan reduz plano de investimentos

O Brasil é um país
chave e está entre
os dez principais
mercados mundiais
da nossa operação.
Desde que chegamos
por aqui,em 2009,
nosso volume de reservas
cresceu seis vezes”

A Cosan reduziu sua estimativa de investimento (Capex) para 2013

em R$ 150 milhões, para de R$ 2,95 bilhões a R$ 3,2 bilhões, com

menores recursos para a Raízen Energia, que opera no setor de

produção de açúcar, etanol e eletricidade. Segundo Marcelo Martins,

vice-presidente de Finanças, não se trata do capex de manutenção

e sim de projetos que serão postergados. Reuters
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Desafios não são exatamente uma
novidade para Nigel Pocklington.
Com uma rotina marcada por via-
gens de negócios ao redor do mun-
do, o executivo inglês costuma
aproveitar suas poucas horas va-
gas praticando alpinismo, um es-
porte muito conhecido pela supe-
ração constante de obstáculos. Es-
sa determinação é uma das armas
que Pocklington traz na manga pa-
ra liderar uma nova fase da escala-
da do Hotels.com no mercado bra-
sileiro. O site de reservas de hospe-
dagem chegou ao Brasil em 2009,
com a versão local Hoteis.com.

“O Brasil é um país chave e está
entre os dez principais mercados
mundiais da nossa operação. Des-
de que chegamos por aqui, nosso
volume de reservas cresceu seis
vezes”, afirma Pocklington, vice-
presidente global de estratégia e
marketing da Hotels.com.

O Hotels.com é uma das mar-
cas do grupo americano Expedia,
que detém uma série de negócios
on-line no segmento de turismo e
viagens. O maior interesse pelo
Brasil é — em parte — um reflexo
da estratégia de expansão global
do Expedia. Em 2012, as opera-
ções internacionais responderam
por 45% da receita global do gru-
po, que encerrou o ano com um fa-

turamento de US$ 4,03 bilhões.
Em relatório divulgado na época,
o Expedia ressaltou o objetivo de
que os negócios fora dos Estados
Unidos representem mais da meta-
de da receita da companhia.

Além desse componente, Po-
cklington ressalta uma lista de fa-
tores que colocam o Brasil no cen-
tro das atenções do Hotels.com,
o que inclui o crescimento do
país como um destino popular
tanto para viagens de negócios
como de lazer, e, obviamente, a
proximidade de eventos como a
Copa do Mundo e a Olimpíada.

Para ganhar participação nes-
se cenário, uma das prioridades
do site será ampliar a oferta de ho-
téis parceiros em outros centros

fora do eixo Rio/São Paulo. No ra-
dar da companhia estão locais co-
mo Fortaleza, Natal e Curitiba.
Atualmente, o Hoteis.com pos-
sui uma rede de parcerias com
cerca de 2 mil hotéis no país.

Em outra ponta,a companhia
identificou a necessidade de ex-
pandir a oferta local em outras ca-
tegorias de hospedagem. “Temos
ofertas suficientes de grandes ho-
téis. Nosso desafio agora é crescer
em segmentos como pousadas fa-
miliares e hotéis de menor por-
te”, observa Pocklington.

Para essas duas frentes de ex-
pansão, diz o executivo, eles con-
tam com um time específico pa-
ra o estabelecimento de parce-
rias. O plano é expandir essa
equipe. O executivo não revelou,
no entanto, quando esse proces-
so será realizado e quantos profis-
sionais serão contratados.

Nas estratégias direcionadas
aos usuários, o investimento em
novos serviços e os esforços para
reter os clientes estão entre os
principais componentes. Nessa úl-
tima vertente, a maior aposta é
Welcome Rewards, programa de fi-
delidade lançado globalmente em
2011 e que conta hoje com 4 mi-
lhões de usuários em todo o mun-
do. Um dos benefícios oferecidos
é uma diária gratuita em um dos
85 mil hotéis incluídos no progra-
ma, a cada dez noites reservadas
por meio do site de hospedagem.

O New York Times não está à
venda, publicou ontem o pró-
prio jornal, depois de uma sema-
na em que dois concorrentes, o
Boston Globe e o Washington
Post, foram vendidos.

“Será que a nossa família vai
buscar vender o Times? A respos-
ta é não”, disse o publisher Ar-
thur Sulzberger Jr., que preside
ainda o Conselho do New York Ti-
mes. Ele disse ainda que conver-
sou com o o vice-presidente do
grupo, Michael Golden, e com Do-
nald Graham, chairman e presi-
dente-executivo do Washington
Post, sobre a decisão dele de ven-
der o Post e alguns jornais meno-

res, e garantiu que o NY Times
não pretende seguir o mesmo ca-
minho. Sulzberger Jr. disse tam-
bém que o restante da família está
“unida em nosso compromisso
de trabalhar em conjunto com a
diretoria da empresa, a alta admi-
nistração e os funcionários para le-
var o New York Times adiante no
nosso futuro global e digital.”

O fundador da Amazon.
com, Jeff Bezos, comprou o Wa-

shington Post por US$ 250 mi-
lhões, em um negócio surpreen-
dente que terminou com o con-
trole de 80 anos da família
Graham sobre o jornal.

O New York Times está ven-
dendo o Boston Globe para o prin-
cipal dono do time de beisebol
Boston Red Sox por US$ 70 mi-
lhões em dinheiro, uma pequena
fração do que o Times pagou pelo
jornal há 20 anos. Reuters
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Hotels.com mira
expansão no
mercado brasileiro
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Após Boston Globe
e Washington Post
trocarem de donos, jornal
nega que será vendido

Site americano de reservas de hospedagem pretende ampliar rede

de hotéis parceiros em centros como Fortaleza, Natal e Curitiba

Aviso aos navegantes: NY Times não está à venda
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Ofundador
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JeffBezos, comprou
oWashington Postpor
US$250milhões,um
negócio surpreendente
queterminou com o
controlede80 anos dos
Graham sobreo jornal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. 13.




