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com o segmento econômico, apostando
em bandeiras como Ramada, Super 8 e
Days Inn. "Nós vamos mais do que dobrar de tamanho em um período muito
curto", diz Del Olmo. Como fazer isso?
A empresa pretende potencializar seu
desempenho por aqui ampliando as
alianças regionais - como aquela feita
com a Vert. "Dessa maneira, conseguimos entender o mercado e o jeito de
fazer negócios", diz Del Olmo.
Levantar um hotel no Brasil não
é tarefa fácil. Como é praticamente
impossível conseguir um financiamento no banco para lançar um empreendimento desse porte, a solução
encontrada há bastante tempo pelas
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lar, no período - guardadas as devidas
proporções, claro. No ano anterior, o PIB
de ambas as nações havia se destacado
do resto do mundo: o brasileiro cresceu
7,5% e o chinês, 10,3%. Além disso, mais
e mais chineses e brasileiros passavam
a integrar uma classe média ascendente
disposta a gastar dinheiro com viagens.
Da mesma maneira, fábricas, portos,
minas e outros projetos estavam se espalhando pelos países, expandindo os
centros de negócios. Em suma, eram ambientes promissores para a Wyndham.
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Criada em 1981 por Trammell
Crow, empresário texano, um dos ícones
do setor imobiliário dos Estados Unidos, a marca Wyndham é administrada
hoje pela holding WyndhamWorldwide.
São mais de 7,5 mil hotéis em 67 países,
divididos em 15 marcas, que vão da versão econômica até luxuosos resorts. No
Brasil, por enquanto, o grupo possui 14
unidades. Nove delas vieram a partir da
aquisição, em 2010, da marca Tryp, que
pertencia à espanhola Meliá Hotels.
Outras duas são franquias da Howard
Johnson, uma das chancelas da rede.
Até então, sua atuação por aqui se resumia a aquisições e vendas de franquias.
Em 2011, a partir de uma parceria com
a desenvolvedora mineira Vert, a Wyndham levantou seus primeiros empreendimentos: três unidades da bandeira
Ramada em São Paulo, no Rio de Janeiro
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e em Lagoa Santa (MG). Era apenas um
sinal da agressiva operação que planejava para o Brasil, deflagrada neste ano.
É desde essa época, meados de
2011, que a Wyndham estuda com profundidade o mercado. "Com os EUA passando por um momento de recuperação
e a Europa enfrentando uma crise, os dados de nossas pesquisas apontavam para
dois lugares promissores: Ásia e América
Latina", diz Del Olmo. No primeiro destino apontado pelos estudos do grupo, a
grande promessa era a China, e foi o que
levou a rede a expandir brutalmente sua
atuação por lá. Em terras latinas, o foco
principal era o Brasil. Coincidência ou
não, o cenário dos dois países era simi-
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MAIOR REDE DE H O T É I S
do mundo, a Wyndham Hotel
Group, já definiu sua nada modesta missão no Brasil: ultrapassar a rival Accor e se tornar a número 1 do mercado num prazo (máximo)
de 20 anos. A afirmação é feita assim,
sem rodeios, pelo vice-presidente sênior e diretor executivo para a América
Latina, Daniel del Olmo. "Não entramos
em nenhuma região para atuar como coadjuvantes. Seremos líderes no Brasil."
Tanta confiança vem das viradas que o
grupo aplicou para cima de concorrentes em dois dos maiores mercados do
mundo. Nos Estados Unidos, tomou a
dianteira em 20 anos. No mercado chinês, precisou de apenas seis anos para
subir ao topo, indo de 93 hotéis em 2007
para 630, em 2013. E essa a experiência
que a Wyndham promete replicar no
Brasil. Só falta combinar com a Accor.

Ainda que a economia brasileira
tenha patinado no ano passado, a Wyndham mantém seus planos: a meta é
chegar a 66 hotéis até 2015. Primeiro,

incorporadoras e imobiliárias nacionais foi vender quarto por quarto dos
hotéis, um sistema que ficou conhecido
como "condo-hotel". "Mais fácil do que
conseguir um grande investidor é fazer
com que vários pequenos investidores
complementem o valor total do empreendimento", diz Márcia Baltieri, professora da pós-graduação em Hotelaria
do Centro Universitário Senac. É como
um investimento em imóvel, com o seu
retorno atrelado à taxa de ocupação das
unidades. O preço médio de cada quarto, no caso das bandeiras econômicas,
fica em torno de R$ 200 mil.
"O problema é que as grandes cadeias hoteleiras do mundo não estão
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e inaugurar a marca Days Inn no país.
Nessa parceria, os americanos entram
com a marca, o sistema operacional, a
estrutura, a qualificação de serviço e o
marketing. Caberá à Vert negociar com
as construtoras, fisgar investidores e
gerir o negócio. Até agora, a união tem
funcionado bem - para as empresas e
para os investidores, segundo Érica.
"Nas três unidades já existentes do Ramada, a taxa de ocupação mínima é de
81%, com picos de 91%."
Outro parceiro da Wyndham é o
empresário Dan Fonseca, fundador da
EmCorp. É dele a missão de desenvolver
a bandeira Super 8 no Brasil. Diferentemente de Érica, cuja relação com o
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acostumadas com esse modelo. É complicado para uma empresa estrangeira
lidar com uma estrutura que pertence a
200 donos, a quem você tem de prestar
contas e se relacionar", diz Diogo Canteras, sócio da consultoria Hotel Invest.
"Nem todas as redes estão dispostas a
encarar o sistema brasileiro."
Daí a decisão da Wyndham de se
unir a quem já conhece o jogo. "Como
somos daqui, entendemos as leis e
sabemos como atuar. Levamos a metade do tempo da concorrência para
erguer um empreendimento", diz Érica
Drumond, presidente da Vert. Juntas,
Wyndham e Vert vão levantar mais 12
hotéis Ramada nos próximos três anos

setor hoteleiro vem do berço (seu pai
construiu o primeiro cinco estrelas de
Minas Gerais, o Ouro Minas Palace Hotel), Fonseca nunca trabalhou na área.
O que fez a rede americana apostar nele
foi um projeto ousado para a construção
das unidades: a padronização da planta.
"Em vez de adaptarmos o projeto ao
terreno, procuramos um terreno que se
adapte ao projeto", afirma Fonseca. A
medida, diz ele, reduz em pelo menos
dez meses o tempo da obra. E assim que
ele planeja, até 2022, lançar 200 hotéis,
num projeto estimado em R$ 1,4 bilhão.
E onde serão construídas as novas
unidades? A maior parte no interior,
em virtude da superoferta dos grandes

americana? A primeira reação, em casos assim, costuma ser diplomática. "A
chegada de uma concorrente é sempre
interessante, nos fortalece, faz a gente
acordar e descobrir como fazer melhor
o que a gente já faz", diz Abel Castro,
diretor de Desenvolvimento de Novos
Negócios para a América Latina da Accor. Em seguida, analisando os anseios
da rival, ele aumenta o tom: "Você acha
que só a Wyndham quer ser líder? Tem
outras redes chegando aqui, falando
em 200 hotéis. Elas não sabem o quão
difícil é fazer isso, não fazem ideia de
tudo o que investimos e estudamos para
chegar onde estamos".
A Wyndham sabe disso. "Nossa
concorrente francesa compreendeu o
mercado. Somos humildes, sabemos
que precisamos fazer o mesmo", diz
Del Olmo, um pouco mais cauteloso
com as palavras. "Dito isto, é preciso ter
fome de liderança e ir atrás do objetivo.
E nesse ponto que estamos agora."

ed
u

ca

cio

na

is.

centros. "Cidades secundárias com
atividades industriais, um projeto do
governo ou um empreendimento de
grande porte estão com sua população crescendo e se tornando centros
relevantes", diz Ricardo Mader, vice-presidente do grupo de hotéis Jones
Lang LaSalle Brasil. Uma pesquisa desenvolvida pelo grupo mostra que essas
cidades terão, em breve, uma grande
carência de quartos. São uma mina de
ouro para redes como a Wyndham.
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Na lista dos americanos estão
Lagoa Santa (MG), onde existe uma
fábrica da Philips; Linhares (ES), sede
da futura unidade da montadora chinesa Bramo; e Limeira (SP), berço de
uma planta da Samsung. Também existem planos para Tatuí, Caxias do Sul,
Cruzeiro, Fernandópolis, Osasco, São
José do Rio Preto, Botucatu, Ilhabela
e Rodovia Presidente Dutra.
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o papel, a estratégia da Wyndham
impressiona. Mas bater a Accor,
tanto em oferta de quartos como em
popularidade no Brasil, é uma tarefa dificílima. A Accor está no país desde 1975.
Possui 181 unidades e uma fatia entre
13% e 14% do mercado. "Eles começaram a investir aqui quando ninguém,
neste setor, olhava para o mercado brasileiro. A Accor foi a única que chegou
para ficar", afirma Canteras, da Hotel
Invest. "A Intercontinental, por exemplo, começou com um bom plano para a
marca Holiday Inn, 40 anos atrás, mas
não se acostumou com o sistema e deixou o país. A Hilton abriu um hotel em
Belém e outro em São Paulo e parou."
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O MERCADO É DOS F R A N C E S E S

E o que os diretores da Accor
têm a dizer agora sobre a concorrente
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 79, p. 56-60, set. 2013.

