
Para ampliar ainda mais sua atua-
ção no Rio de Janeiro, o Wyn-
dham Hotel Group terá mais um
hotel na cidade. Desta vez o bairro
escolhido foi Copacabana.

O Ramada Hotel & Suítes Tow-
nhouses Copacabana será admi-
nistrado pela Vert Hotéis e recebe-
rá investimento de R$ 46 milhões.
Este é o segundo empreendimen-
to lançado em parceria com a Ca-
bral Garcia Empreendimentos. O
primeiro foi o Ramada Townhou-
se Lapa, lançado em junho, que te-
rá investimentos de R$ 25 mi-
lhões. Além do Ramada Riocentro
já inaugurado, a capital fluminen-
se terá ainda unidades da bandei-
ra na Avenida das Américas e no
Recreio, totalizando aportes de
R$ 188 milhões na cidade.

“O Rio vai ser a cidade que
mais vai ter legado de imagem no
Brasil depois dos grandes eventos,
além de já ser o maior destino de
lazer. Mas não há investimentos
somente para os Jogos. O Rio tem
carência de apartamentos, ocupa-
ção alta e diária boa”, justifica Éri-
ca Drumond, CEO da Vert Hotéis.

Segundo dados da agência de
promoção de investimentos Rio
Negócios, a cidade deverá terá
51.400 quartos disponíveis em
2016, um crescimento de 59% so-
bre 2011, ano em que o governo
concedeu incentivos para o setor
hoteleiro. Para atingir o crescimen-
to projetado, a cidade ganhará 70
novos hotéis. A construção dos no-
vos quartos representa um investi-
mento de US$ 1,5 bilhão e a gera-
ção de 11 mil empregos diretos. Até
o mês passado, a cidade já registra-
va 33.800 quartos. Há ainda 7.800
em construção, 3.300 em licencia-
mento e 6.400em análise na Secre-
taria Municipal de Urbanismo.

Além da capital, a rede Wyn-
dham terá também em um hotel
em Niterói, na região metropolita-
na do Rio, e dois em Macaé, no in-
terior do estado, com investimen-
tos totais de R$ 177 milhões.

Os novos empreendimentos no
Rio fazem parte da meta do Grupo
Vert de chegar aos 90 hotéis no
país nos próximos 12 anos. Além
do Ramada Riocentro, o grupo já
possui duas unidades em opera-
ção, uma em São Paulo e outra em
Lagoa Santa, próxima a Belo Hori-

zonte (MG). Para os próximos cin-
co anos, já estão contratado mais
de 20 projetos, sendo sete de suas
marcas próprias e o restante com a
bandeira Ramada, totalizando um
investimento de mais de R$ 1 bi-
lhão no país. Além de Rio, São Pau-
lo e Belo Horizonte, os novos em-
preendimentosestão tambémcida-
des como Osasco e Ilha Bela (SP).

“A empresa focou inicialmente
na região Sudeste. Mas demos os
primeiros passos no Nordeste e fe-
chamos hotéis em Maceió (AL) e
Petrolina (PE). São hotéis para da-
qui dois anos e meio ou três. Esta-
mos ainda negociando um no Cen-
tro-Oeste”, diz Érica.

A executiva adianta ainda que
o Grupo Vert vai assinar hoje a am-
pliação da parceria com o Wyn-
dham. Além da bandeira Ramada,
o país terá ainda a Days Inn. “É
uma marca forte nos cinco conti-
nentes, muito conhecida nos Esta-
dos Unidos, mas que ainda não es-
táno Brasil. O primeiro será um ho-
tel da bandeira em Linhares, no Es-
pírito Santo”, adianta a executiva.
Segundo ela, porém, o Grupo Vert
ainda não pensa em outras parce-
rias para aumentar sua atuação.
“Talvez seja interessante parcerias
comerciais para as nossas marcas
próprias, principalmente para o
mercado internacional”, planeja.
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Grupo Vert vai investir mais
de R$ 1 bilhão no país até 2018

US$1,5bi
Totalde investimentosquea
cidadedoRio deJaneiro receberá
para atingirocrescimento
projetadoaté 2016.

R$1bi
Investimentototalnosmaisde20
projetos jácontratadosdoGrupo
Vert,sendosetedelescomsuas
marcasprópriaseorestantecom
abandeiraRamada.

90
NúmerodehotéisqueoGrupoVert
esperaternoBrasilem12anos.
AlémdeRiodeJaneiro,SãoPaulo
eBeloHorizonte(MG),cidades
comoOsascoeIlhaBela(SP)terão
hotéisdogrupo.

SegundoÉricaDrumond,aVertHotéisassinahojeacordoparatrazerabandeiraDaysInnparaopaís

Dona da bandeira hoteleira Ramada no Brasil, a empresa anunciou seu quinto projeto na cidade do Rio de Janeiro.

Companhia tem como meta inaugurar 90 unidades nos próximos 12 anos por aqui — atualmente apenas 3 operam

12 Brasil Econômico Quinta-feira, 5 de setembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 set. 2013,  Empresas, p. 12.
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