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H ot e l a r i a
João José Oliveira
De São Paulo

A caricatura desenhada por
um comercial de televisão, em
que um casal arrisca passar por
situações vexatórias em uma aca-
demia de ginástica ou em uma
pizzaria apenas para conseguir
acessar a internet de banda larga,
tem um paralelo no mundo cor-
porativo real. Na indústria hote-
leira, o item mais importante do
hóspede que viaja a negócios —
parcela responsável por 66% do
movimento nos empreendimen-
tos urbanos — é o acesso à rede
mundial de computadores.

É o que aponta pesquisa feita
com 1.113 hóspedes em 24 Esta-
dos e no Distrito Federal, entre
julho e setembro deste ano, pela
Mapie, firma de consultoria com
meia década de atuação, com
uma carteira de clientes que in-
clui os grupos I n t e r c i t y, Deville e

1Marriot. “Ter internet virou bá-
s i c o”, diz a sócia da diretora da
Mapie, Trícia Neves. “A demanda
hoje é por qualidade, velocida-
de, praticidade. Não basta ter in-
ternet. Além de ser gratuita e ve-
loz, a oferta tem que ser em am-
bientes que permitam o hóspe-
de trabalhar como se estivesse
em seu escritório.”

Para os entrevistados, a quali-
dade da cama ficou empatada
com a disponibilidade de wi-fi
nos apartamentos como item
mais importante na estrutura fí-
sica de um hotel — com 92,4% das
respostas cada um (consideran-
do que poderia ser escolhido
mais de um item). Em seguida,
aparecem a qualidade da ducha
(87,7%), a disponibilidade de wi-
fi nas áreas sociais (77,8%), ilumi-
nação adequada (64,3%), ampla
disponibilidade de tomadas
(63%) e mesa de trabalho no
apartamento (56,3%).

Isso explica porque a A c c o r,
maior rede hoteleira do país, ti-

rou a oferta de banda larga da
prateleira de produtos tarifados
e a colocou na de oferta básica —
juntamente com cama, toalha e
papel higiênico — em todas as
suas bandeiras. “Chegamos a co-
brar, mas percebemos que a res-
posta foi muito ruim”, conta
Bernd Hofmann, diretor de ope-
rações do Novotel na América
Latina, bandeira do grupo Accor
que tem 12 empreendimentos
no país e mais 6 fora do Brasil.

A pesquisa da Mapie, que teve
apoio do Fórum de Operadores
Hoteleiros do Brasil (FOHB) ,
mostra que o hóspede de negó-
cios no Brasil é formado majori-
tariamente por homens (70%),
com 30 a 40 anos de idade (38%),
têm curso superior ou pós-gra-
duação (85%) e ganha entre R$ 8
mil e R$ 15 mil mensais (32%).

Um público que exige quartos
com infraestrutura de escritório,
mas que também quer a opção
de checar e-mails, produzir e ler
relatórios ou fazer reuniões em
lobbies integrados.

A Starwoods, dona da bandei-
ra Sheraton, não abre ou renova
um empreendimento sem espa-
ços coletivos, como o Link@She-
raton — lounge com serviço de
internet gratuita, computado-
res, TVs, bar e restaurante conec-
tados. “A tendência veio para fi-
car. Os novos executivos prefe-
rem trabalhar com gente em
volta, e exigem praticidade”, diz
o vice-presidente de marcas da
Starwoods, Trip Barret.

No segmento do turismo cor-
porativo, tempo é dinheiro. So-
bre os motivos de irritação dos
hóspedes, a pesquisa da Mapie

revelou que as etapas mais críti-
cas da estadia são: check out
(46,6%), check in (40,5%) e reser-
va (12,8%). Para 85% dos entre-
vistados, nada é mais irritante
do que filas.

No hotel, as atividades mais
realizadas pelos hóspedes entre-
vistados são tomar café da ma-
nhã (96%), usar a internet e tra-
balhar na mesa do quarto (71%).
“O café da manhã, que algumas
redes pensam em limitar ou co-
brar, tem peso fundamental na
decisão do hóspede de negó-
cios”, afirma Trícia. “Muitos pro-
fissionais têm no café da amanhã
a única refeição do dia porque es-
tão na cidade para uma agenda
apertada e imprevisível”.

A consultora da Mapie lembra
que outro fenômeno recente
tornou o café da manhã funda-

mental: a extinção das refeições
durante os voos. Como o meio
de transporte mais utilizado nas
viagens a trabalho é o avião
(78,65%), ou o alimento fica ga-
rantido no hotel, ou só na che-
gada ao destino.

A consultora diz que a pesqui-
sa traça um mapa para os novos
empreendimentos hoteleiros
que o Brasil está erguendo. “Os
empresários precisam de infor-
mações sobre o comportamento
dos clientes para seguir as ten-
dências que nortearão os novos
produtos e serviços”, diz Trícia.

Segundo levantamento do
Fohb, as 26 redes hoteleiras as-
sociadas à entidade estão inves-
tindo R$ 7 bilhões, desde 2012 e
até 2015, para a construção de
40 mil novos quartos, o que vai
elevar a oferta em 24,3%.

Educação Com foco em ensino de qualidade e crescimento, novas opções do setor levantaram juntas R$ 1 bi

Anima e Ser estreiam na bolsa nesta semana
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Depois de alguns percalços,
duas novas empresas do setor de
educação no Brasil chegam à bol-
sa nesta semana. Hoje, estreia a
Anima e, amanhã, a Ser.

Elas serão as empresas de ensi-
no superior na BM&FBovespa
com menor proporção de cursos
de conceito insatisfatório pelo
Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade), de acor-
do com levantamento feito pelo
Va l o r que considera Kroton e
Anhanguera, em processo de fu-
são, como empresa única.

Ambas aproveitam o momen-
to do setor no país, negociado a
múltiplos elevados e que conta
com alguns estímulos do gover-
no, como o Fies, programa para o
financiamento estudantil.

A Anima chega à bolsa avalia-
da em R$ 1,5 bilhão e a Ser em
cerca de R$ 2,2 bilhões. Entre as já
listadas, Kroton tem o maior va-
lor de mercado, de R$ 8,6 bilhões;
seguida de Anhanguera (R$ 5,7
bilhões); Estácio (R$ 5 bilhões) e
Abril Educação (R$ 2,8 bilhões).

Assim como a Abril, focada em
sistemas de ensino, a Anima
apresenta um modelo um pouco
diferente da maioria das empre-

sas que já estão na bolsa. Em vez
de focar na inserção à educação,
o grupo tem como destaque a ad-
ministração de marcas de insti-
tuições que possuem tradição,
mas não estão necessariamente
sendo bem geridas e estão, em
termos de crescimento, estagna-
das. Para analistas, ela competi-
ria como nomes como F G V, Ins -
per ou Mackenzie, em São Paulo.

A Anima vendeu as ações a R$
18,50, dentro da faixa de preço
pretendida. A empresa captou R$
390,2 milhões para seu caixa e
usará os recursos para aquisi-
ções. O fundo BR Educacional —
que recentemente uniu-se à Bo-

zano — vendeu uma parte de sua
fatia e embolsou R$ 78 milhões.

Ao final da operação, sem consi-
derar lote suplementar, o BR Edu-
cacional terá sua fatia na empresa
reduzida de 30,54% para 17,37% e
continuará como principal acio-
nista. O fundo ficará no controle
ao lado de um grupo de outros 14
acionistas. A quantidade do capi-
tal da empresa em circulação no
mercado será de 33,86%.

A empresa queria estrear na
bolsa antes da Ser, mas teve de
adiar a operação por conta da
aquisição de 50% da HSM, de en-
sino corporativo. Acaba, de fato,
estreando antes porque a CVM

suspendeu a oferta da Ser. Depois
que as reservas já haviam sido en-
cerradas, a autarquia exigiu que
a companhia atualizasse o pros-
pecto e acrescentasse a informa-
ção sobre Instrução Normativa
1.394, da Receita Federal, que po-
derá levar à incidência do Impos-
to de Renda adicional de 10% so-
bre o lucro líquido, que até en-
tão, não era tributado para os
grupos educacionais participan-
tes do Prouni. A Ser teve de adiar
o início da distribuição, mas a
Anima pode fazer o ajuste com as
reservas ainda em aberto.

A Ser vendeu suas ações a R$
17,50, com um desconto de cerca

de 10% sobre o valor mínimo ini-
cialmente pretendido pela empre-
sa. A operação soma R$ 620 mi-
lhões e é metade primária e meta-
de secundária. Entre os vendedo-
res, estão o Cartesian Capital
G r o u p, fundo que se associou à
empresa em 2008 e que, se forem
colocados todos os lotes, poderá
zerar fatia. A fatia do controlador,
o empresário paraibano José Jan-
guiê Diniz, que também vendeu
ações na operação, vai cair de
87,68% para 66,97%. A empresa
tem um negócio mais semelhante
às que já estão listadas e acredita
na sua capacidade de crescimento
mais acelerado no Nordeste.

Beth Koike
De São Paulo

Os protótipos do helicóptero
de Leonardo Da Vinci, do 14 Bis
de Santos Dumont e das aerona-
ves da Embraer espalhados na
sala de Ozires Silva não deixam
dúvidas de sua paixão. Mas, ho-
je, aos 82 anos, o engenheiro ae-
ronáutico formado pelo ITA está
às voltas com o setor de educa-
ção e tem o desafio de presidir o
conselho de administração do
Anima, grupo de ensino que co-
meça a negociar hoje ações na
bolsa de valores.

Trata-se de um desafio porque
a bandeira da Anima é a qualida-
de da educação. Os três grupos
de ensino superior que já têm ca-
pital aberto — Anhanguera, Está -
cio e Kroton — cresceram basea-
dos em escala e só recentemente
voltaram os olhos para a qualida-
de de seus cursos. O IPO (oferta
inicial de ações) da Anima pode
servir como termômetro para
medir se os investidores estão
atentos a essa questão.

Ex-ministro de infraestrutura
no governo Collor, Ozires circula
com facilidade por Brasília e en-
tre entidades ligadas à educação.
“Eu tenho a possibilidade de fa-
lar mais grosso lá [em Brasília].
Levo propostas que eles acham
difíceis, mas não tem sentido eu
levar coisas facéis, né?”, diz ele.

Um de seus projetos prevê a
desoneração de impostos das
mensalidades escolares. Foi
apresentado ao Ministério da
Educação há cerca de dois me-
ses. “Os impostos representam
quase 30% do custo das mensali-
dades. O Brasil é o único país no
mundo que tributa mensalidade
escolar ”, diz Ozires, em entrevis-

ta concedida ao Va l o r antes do
pedido de IPO na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), no
início de setembro.

O ex-aluno do ITA também
quer criar uma universidade de
engenharia que, nas suas pala-
vras, ambiciona ser a “melhor es-
cola de engenharia do Brasil”. Pa-
ra torná-la viável financeiramen-
te, Ozires vai bater na porta do
governo com o intuito de derru-
bar a incidência de impostos em
doações destinadas à educação.

Se conseguir, diz ele, empresas
e filantropos seriam estimulados
a doar recursos para a sua tão so-
nhada universidade de engenha-
ria — aos moldes do que acontece
nos Estados Unidos. “O Bill Gates
doou metade de sua fortuna para
a educação. Nos Estados Unidos,
as doações não são tributadas, o
que motiva muitos a dar dinheiro
para o ensino”, disse o ex-minis-
tro. O fundador da Microsoft e o
investidor Warren Buffet são os
maiores filantropos de Harvard.

Wi-fi no quarto é
mais importante
que boa ducha

O engenheiro Ozires Silva
quer construir “novo ITA”

CLAUDIO BELLI/VALOR

O ex-presidente da Embraer tem projetos de desoneração das mensalidades e de doações para educação

Ozires defende os grupos pri-
vado, ao ser indagado sobre a vi-
são de muitos acadêmicos de que
os grupos educacionais com
ações em bolsa têm um ensino de
baixa qualidade. “Eu não parti-
lho da premissa de que a origem
do dinheiro determina a quali-
dade do ensino e também não
acredito que as instituições pú-
blicas proporcionem melhores
condições de ensino. Nós, por

exemplo, temos os dois melhores
centros universitários em Belo
Horizonte, a Una e a Uni-BH. Am-
bas são privadas”, afirma. Os dois
centros universitários Una e
UniBH têm nota 3 no Índice Ge-
ral de Cursos (IGC) do MEC, cuja
avaliação vai de 1 a 5. Além des-
sas duas instituições, o grupo
Anima é dono da Unimonte, de
Santos, no litoral paulista, e de-
tém uma fatia de 50% na HSM, de
educação executiva, que tem uni-
dades em São Paulo e Rio.

Em relação à atuação do Minis-
tério da Educação, ele não poupa
críticas: “O MEC é imperial na
educação. É tudo regulado, as
instituições não têm liberdade
nem para definir o currículo aca-
dêmico. Defendo uma maior au-
tonomia das instituições”.

No âmbito do ensino público,
sua visão é de que não falta verba.
O problema é a má gestão dos re-
cursos. “Acho que o governo de-
veria só legislar, regular, norma-
lizar e fiscalizar. A maior falha é a
capacidade de gerenciar”, diz.
Ele, engenheiro aeronáutico, faz
uma comparação com os aero-
portos concedidos à iniciativa
privada. “A grande Infraero, mo-
nopólio de 65 aeroportos, é um
exemplo visto por todos os brasi-
leiros de que a gestão pública
não funciona. Os aeroportos de
Guarulhos e Viracopos [hoje sob
gestão da iniciativa privada] mu-
daram em pouco tempo”, diz.

Em uma conversa de uma ho-
ra e meia com o Va l o r , Ozires,
ex-aluno do ITA, lamentou por
diversas vezes que o país não in-
veste em inovação como vem fa-
zendo a Coreia do Sul e outros
países asiáticos. “O Brasil está
perdendo a corrida mundial da
educação. Veja só, o carro da

Hyundai [montadora coreana]
foi eleito o carro do ano passado
em Detroit, a capital dos auto-
móveis americanos”, lembra.

Um dos fundadores e presi-
dente da Embraer por 20 anos,
Ozires ressalta que a fabricante
brasileira de aeronaves é uma
das exceções no país e desponta
no mercado mundial por causa
do alto nível de ensino do ITA.
Os engenheiros da Embraer são

“Eu não partilho da
premissa de que a origem
do dinheiro determina a
qualidade do ensino”, diz
ele, sobre o setor na bolsa

formados pela instituição de en-
sino de São José dos Campos
(SP), considerada uma das me-
lhores do país.

Mesmo com esse cenário com-
plexo para a educação, Ozires
enxerga um céu de brigadeiro
para a Anima. Isso porque,
atualmente, apenas 35% dos jo-
vens entre 18 e 24 anos estão na
faculdade e a meta do governo
brasileiro é que esse percentual

atinja 50% em 2020. Além disso,
cerca de 75% dos universitários
estuda na rede privada.

Diante desse desafio, Ozires
tem um expediente puxado. Tra-
balha normalmente das nove da
manhã às seis da tarde. “Traba -
lho bastante, mas não sou como
os jovens daqui [da Anima], que
às vezes viram a noite. Para mi-
nha milhagem, não dá não”,
brinca.

.

Fonte: Mapie

O que dizem os hóspedes
Características e avaliações dos clientes de turismo de negócios
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2013, Empresas, p. B14.




