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Grupo Vert planeja atingir 90 hotéis
H ot e l a r i a
Paola de Moura
Do Rio

Com o objetivo de ter 90 ho-
téis no Brasil em 15 anos, o gru-
po Ve r t acelera os investimentos
em hotéis de marca própria e da
bandeira Ramada, do grupo
americano Whyndham. Funda-
da em 2010, a empresa possui
atualmente três estabelecimen-
tos da bandeira Ramada em
operação, um no Rio, um em São
Paulo e o terceiro em Lagoa San-
ta, próximo a Belo Horizonte.
Mas nos próximos cinco anos, já
estão contratados 22 projetos,
num investimento total de R$
689 milhões. Além disso, a em-
presa está em fase final de nego-
ciação para construção de ou-
tros 11 empreendimentos, adi-
cionando mais R$ 395 milhões.

Parte do investimento é da
própria empresa, que fica com
ao menos 5% de participação em
cada hotel. “Nós não queremos
ser apenas uma bandeira que
chega para fazer exigências e ad-
ministrar. Somos parceiros no
negócio e trabalhamos junto pa-
ra que o empreendimento dê
bons resultados para todos”,
afirma Érica Drumond, funda-
dora e presidente da rede.

Os novos empreendimentos
estão em cidades como Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Hori-
zonte, mas também em Osasco
(SP), Macaé (RJ), Ravena (MG) e
Ilha Bela (SP). O objetivo do gru-
po, segundo Érica, é abrir nas ci-
dades maiores, onde a competi-
ção é grande e a marca faz dife-
rença, hotéis Ramada. Serão 15
até 2016. “São cidades com mais
de 200 mil habitantes, próximas
de grandes centros ou aeropor-

tos internacionais. Nestas, há a
necessidade de investir com
uma marca de apelo internacio-
nal”, afirma.

O desenvolvimento da marca
própria também é uma priori-
dade para rede. O grupo está im-
plantando três modelos, o Ícone,
econômico; o Suítes, de padrão
intermediário (“m i d s c a l e”); e o
Sentido, de padrão superior
(“u p s c a l e”). Em três anos, o gru-
po abrirá ao menos sete deles,
seis em Minas Gerais e um em
São Paulo, em Ilha Bela. Apesar
da estratégia dos empreendi-
mentos de bandeira Vert não se-
ja competir com a Ramada, Belo
Horizonte ganhará dois Suítes.
“Estamos com déficit de hotéis
na capital mineira, principal-
mente daqueles com centro de
convenções. A ocupação está em
100% o ano inteiro. Por isso, de-
cidimos investir também na ca-

pital”, afirma Érica.
No interior, a empresária ex-

plica que o déficit é de hotéis
com bom serviço, de padrão in-
ternacional, mas que não neces-
sariamente, precisem carregar
os custos de uma grande marca.
Além disso, ela diz que nas mar-
cas próprias, o grupo atua de
forma mais sustentável, trocan-
do os lençóis e toalhas a cada
dois dias, a não ser que o cliente
peça. “Só 5% dos hóspedes fazem
esta demanda. A economia é
transferida para as tarifas”, diz.

O grupo também está de olho
no mercado de conversões de
bandeiras. “Olhamos as opera-
ções e verificamos se elas são viá-
veis. Se forem, entramos na com-
p e t i ç ã o”. Foi o que aconteceu no
Ramada localizado na Alameda
Santos, em São Paulo, que antes
de 2012 era administrado pela
rede Blue Tree.

em oficinas que confeccionavam pe-
ças para o grupo. Na época, a com-
panhia disse não ter conhecimento
do ocorrido e chegou a pagar R$ 600
mil a títulos de verbas trabalhistas e
rescisórias, informou o MP.

Segundo a Restoque, as irregu-
laridades foram encontradas em
oficinas de costura que haviam si-
do subcontratadas por dois forne-
cedores, sem o seu conhecimento.

Em comunicado, a empresa in-
formou que a assinatura do TAC
não representa reconhecimento de
culpa. “Notificamos os dois fornece-
dores, que assumiram a responsabi-
lidade, ressarciram a Restoque e im-
plementaram ações corretivas ime-
d i a t a m e n t e”, disse a empresa.

A Restoque informou que ini-
ciou um processo de auditoria
para fiscalizar fornecedores dire-
tos e subcontratados a um ritmo
de 55 empresas por mês.

Restoque pagará indenização
de R$ 1 milhão por dano moral
Varejo de moda
Adriana Mattos e Marina Falcão
De São Paulo

A Restoque, dona das marcas de
moda Le Lis Blanc e Bo.Bô, pagará
indenização de R$ 1 milhão após
ter tido oficinas de produção fla-
gradas com funcionários em con-
dições análogas a trabalho escra-
vo. O valor corresponde à indeni-
zação por dano moral coletivo e foi
fixado no Termo de Ajustamento
de Condita (TAC), assinado com o
Ministério Público do Trabalho de
São Paulo, na segunda-feira.

O dinheiro será revertido a enti-
dades assistenciais, programas de
capacitação e qualificação profis-
sional e de prestação de serviços
jurídicos a trabalhadores.

Em julho, 28 bolivianos foram fla-
grados em situação de exploração

C e r ve j a Inflação, economia fraca e manifestações afetam desempenho

Heineken tem queda no
volume vendido no país

JOCK FISTICK/BLOOMBERG

Boxmeer, CEO mundial, diz que mantém planos para os mercados emergentes

Marina Falcão
De São Paulo

Assim como ocorreu com a lí-
der A m b e v, o volume de cerveja
vendido pela multinacional ho-
landesa Heineken no Brasil en-
colheu no primeiro semestre. A
queda no país foi de “um dígito
m é d i o” — ao redor de 5% — em
relação a um ano antes, infor-
mou a companhia.

A cervejaria, que também co-
mercializa as marcas Kaiser, Bava-
ria e Sol, disse que o rótulo Heine-
ken cresceu “f o r t e m e n t e” em vo-
lume na primeira metade do ano
no Brasil, mas que as vendas de
suas cervejas “m a i n s t r e a m” (mais
populares) foram menores.

De acordo com a Heineken, o
desempenho no Brasil foi prejudi-

cado pelas pressões inflacionárias,
desaceleração da economia e pe-
ríodos de inquietação social.

Apesar disso, o presidente mun-
dial da companhia, Jean-François
van Boxmeer, disse que a Heineken
pretende continuar os seus planos
de expansão nos mercados emer-
gentes, durante teleconferência
com investidores e analistas on-
tem. “Há coisas que são um pouco
mais flexíveis, como embalagens
retornáveis, e você pode esperar
um pouco mais para ver o que está
acontecendo. Mas os investimen-
tos estruturais, vamos realizá-los”,
disse, sem citar valores.

No Brasil, a Heineken está encer-
rando as atividades da fábrica de
Cuiabá e transferindo a produção
para as unidades de Manaus e Ara-
raquara (SP). Segundo a empresa,

a decisão foi tomada com base em
estudos de viabilidade de mercado
para seguir com os planos de cres-
cimento programados.

O Brasil é o terceiro maior
produtor de cerveja do mundo
— com faturamento de R$ 63 bi-
lhões em 2012. Mas os fabrican-
tes instalados no país têm tido
dificuldades de expandir o volu-
me produzido desde o terceiro
trimestre de 2012.

A produção do setor, que
avançou na média 6% ao ano en-
tre 2002 e 2012, pode encerrar
este ano sem crescimento ou até
com suave decréscimo no país.

Segundo dados do Sistema de
Controle de Produção de Bebibas
(Sicobe), o volume de cerveja pro-
duzido no Brasil caiu 1,8% de ja-
neiro a junho. Em julho, os volu-

mes subiram 2,3% em relação ao
mesmo mês do ano passado.

Dona de marcas como Skol,
Brahma e Antartica, a Ambev sen-
tiu retração de 8,2% no volume de
cervejas vendido no país no pri-
meiro trimestre. No segundo, com
impulso da Copa das Confedera-
ções, o recuo foi menor, de só 0,4%.

Globalmente, a Heineken re-
gistrou lucro líquido de € 639 mi-
lhões no primeiro semestre de
2013, recuo de 16,6% na compa-
ração anual. A receita da empresa
cresceu 6,6%, para € 9,3 bilhões.

A cervejaria holandesa disse
esperar que as incertezas econô-
micas e a fraca confiança do con-
sumidor continuem em seus
principais mercados. Segundo a
Heineken, as empresas do setor
têm sofrido com mau tempo e

baixa demanda em vários merca-
dos do Hemisfério Norte.

“Embora as tendências de vo-
lume tenham melhorado em ju-
lho, com o clima quente de verão
na Europa, as condições econô-
micas de nossos principais mer-
cados continuam a limitar os

gastos do consumidor”, disse
Boxmeer aos investidores.

Para aumentar as margens de
lucro, a Heineken elevou sua
meta de corte de gastos de € 525
milhões para € 625 milhões até
o fim de 2014. (Colaborou Da-
niela Meibak)

Gosto do freguês ameaça preparo original da baguete
C o m p o r t a m e n to
David Marcelis
The Wall Street Journal, de Paris

Dominique Anract, um padeiro
de Paris, vende cerca de 1,5 mil ba-
guetes por dia, mas a maior parte
delas ele próprio não comeria.

A esmagadora maioria dos
clientes, diz ele, escolhe as bague-
tes mais brancas dentre as expos-
tas, as menos assadas. Então, ele e
sua equipe tiram 90% dos pães do
forno antes de estarem prontos.
“Se fosse para mim, os mantería-
mos mais dois ou três minutos [no
forno]”, diz. “Mas essa não é uma
decisão minha — é dos clientes.”

Um dos grandes símbolos da
gastronomia francesa está amea-
çado. Reconhecida por sua forma
característica e exterior crocante, a
baguete corre o risco de também
se tornar conhecida por algo mais:
ser mal cozida e mole.

Rémi Heluin, criador do Painri-
sien, um blog sobre padarias de
Paris, estima que 80% das 230 lojas
que avaliou assam pouco a maio-
ria das baguetes. “Elas têm que
manter os clientes satisfeitos”, diz.

Os fregueses têm vários moti-
vos para justificar a preferência.
Para Camille Oger, uma repórter
freelance de 30 anos, comer uma
baguete bem assada pode ser
uma experiência dolorosa. “É du-
ra de mastigar”, diz, “machuca a
gengiva e o céu da boca”. Os pães
menos assados “não quebram
seu dente”, acrescenta.

Pura Garcia, uma aposentada
que frequenta a padaria de Anract,
diz que as baguetes mais morenas
ficam velhas rápido demais. “Se vo-
cê não a come em uma hora, ela fi-

ca parecendo do dia anterior”, diz.
Outros clientes dizem que pedem
por “baguetes brancas” porque
seu sabor fica melhor quando as
esquentam em casa.

A mudança no gosto do públi-
co provocou alguma indignação
num país que é tão associado a
esse tipo de pão fino e alongado.

“A crosta é a marca registrada
do pão francês”, diz Jean-Philip-
pe de Tonnac, um escritor francês
e entusiasta de pães. “Não vai ser
tão bom se não for bem assado.”

Steven Kaplan, professor de his-
tória da Universidade Cornell e au-
tor de vários livros sobre o pão
francês, diz que a textura e o sabor

peculiares da baguete são fruto de
uma reação química — o chamado
efeito Maillard — que ocorre no
processo final do cozimento. Sem
ela, a baguete nada mais é do que
uma massa sem gosto, que, às ve-
zes, ao contrário do esperado, po-
de ser difícil de mastigar.

“A baguete está gradualmente
se transformando em outra coisa”,
diz Kaplan. “Eu estou vendo mor-
rer um dos grandes patrimônios
nacionais da França.”

Os padeiros dizem que o tem-
po de cozimento adequado per-
mite uma troca de sabor entre o
miolo do pão e a crosta e cria o
equilíbrio perfeito que torna a

baguete tão especial: a crosta
crocante e dourada envolvendo
um miolo macio e arejado.

Embora o consumo de pão na
França tenha diminuído desde
1950, ele ainda é um alimento bá-
sico. Muitas pessoas comem pão
na maioria das refeições, usando-o
com uma extensão do garfo e da
faca para empurrar a comida no
prato. O centro de pesquisa francês
Crédoc concluiu que 98% dos fran-
ceses comem pão diariamente.

Eles são particularmente fãs da
baguete, que responde por cerca
de 75% de todos os pães consumi-
dos no país, segundo o Observató-
rio Nacional de Pães da França.

Apesar de seu honroso status,
o onipresente pão não é sequer
centenário. A baguete como a co-
nhecemos hoje tem origem nos
anos 20 e era um subproduto de
uma lei trabalhista que impedia
os padeiros de trabalharem entre
dez da noite e quatro da manhã.
Isso tornava impossível preparar
os tradicionais pães redondos a
tempo para o café da manhã. Os
padeiros então criaram um pão
cujo formato fino permitia que
fosse mais fácil de preparar e as-
sar. A baguete, que em francês se
escreve com um “t” a mais e signi-
fica “bastão fino”, rapidamente
se tornou essencial no café da
manhã em todo o país.

Nos últimos anos, os padeiros
artesanais tiveram que se adaptar
diante da crescente concorrência
das empresas alimentícias e super-
mercados, que podem vender ba-
guetes por um terço do preço que
eles cobram. Em uma iniciativa pa-
ra proteger a indústria, uma lei
francesa determina quais ingre-
dientes podem ser usados para
preparar as baguetes (basicamen-
te farinha de trigo, água, sal e fer-
mento) e limita o uso do termo
boulangerie — ou padaria — aos
estabelecimentos que preparam
os pães segundo essas premissas.

Mas a lei não se aplica a um
ponto crítico: por quanto tempo
a baguete tem que ficar no forno.

Embora o tempo de cozimento
possa ser influenciado por ques-
tões como o clima e a umidade, os
padeiros concordam que a bague-
te típica precisa de 20 a 25 minutos
de cozimento para ficar pronta.
Kaplan diz que desconfia dos pães
pálidos, sem vida, que vê em mui-
tas padarias parisienses.

Comer a baguete mal assada po-
de ter efeitos colaterais. Laurence
Sailliet, uma nutricionista de Paris,
diz que comer pão quente e mal
cozido pode causar azia e flatulên-
cia, em parte porque o miolo não
está arejado o suficiente para que
as enzimas digestivas penetrem de
forma efetiva durante a mastiga-
ção. O miolo grosso e grudento se
parece um pouco com goma de
mascar, diz ela, “mas a diferença é
que você não engole a goma”.

O padeiro Anract diz que sabe
que alguns minutos a mais no
forno deixariam as baguetes
com a crosta ideal, mas que não
quer correr o risco de desagra-
dar seus clientes. “As pessoas en-
tram e saem da padaria em
questão de segundos — na ver-
dade você não tem tempo para
dar a elas uma palestra”, diz.

Alguns padeiros, porém, estão
dispostos. Franck Debieu, que diri-
ge uma padaria em Sceaux, uma
pequena cidade ao sul de Paris,
tenta estar no seu estabelecimento
o maior tempo possível para gen-
tilmente persuadir sua clientela a
levar para casa uma baguete mais
dourada. Sua equipe de vendas,
que sempre conta com um padeiro
no balcão, é treinada para lidar
com os pedidos de baguetes
“brancas”, normalmente oferecen-
do aos clientes um pão bem cozido
para experimentarem.

Debieu diz que seus colegas
que preparam baguetes mal as-
sadas estão delirando. “O cliente
não sabe o que é melhor [...] É um
dever do padeiro ensiná-lo.” (Co -
laborou Marion Issard.)

Leia na página B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

DAVID MARCELIS/THE WALL STREET JOURNAL

Na França, clientes preferem o pão mais branco e mais mole, descaracterizando um símbolo da gastronomia do país
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