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Ogrupo hoteleiro americano
Starwood anunciou a com-
pra da rede LeMeridien, com
seus cerca de 130 hotéis de
luxo e complexos de diver-
são, por US$ 225milhões,
total que equivale ao que já
investiu na dívida dessa ca-
deia hoteleira de luxo, in-
cluindo os juros. Todos es-
ses hotéis continuarão, po-
rém, funcionando com amar-
ca LeMeridien. O grupo Sta-
rwood semostrou confiante
de que a integração do Le
Meridien vai aumentar seu
faturamento e acelerar o
crescimento do grupo.

OgrupomexicanoTelevisa, o
maiorprodutormundial de
conteúdosdemídia emespa-
nhol, ganhouuma licençade
televisãoabertanaEspanha,
oque lhepermitirá entrar em
ummercadopublicitáriode€
2,7bilhões. ATelevisa émajo-
ritáriano consórcioque rece-
beuuma licençade televisão
analógicaeoutrosdois canais
digitais. Tambémparticipam
doconsórcio váriasproduto-
ras espanholas, comoosgru-
posMediaproeArbol-Globo-
media. Emoutubro, aTelevisa
haviaditoquepretendia inves-
tir€200milhõesnaEspanha.

Aempresadetecnologiaholan-
desaUnifiedRoot iniciouum
projetoparadiminuironúmero
desites .comnarede,utilizan-
donomesúnicosdeacordo
comonegóciooupaísemques-
tão.Osistemapermitiriaaqual-
querumterendereçosnaweb
compostoporumúniconome
–semdependerde idiomasou
caracteres.Críticosdizemque
osistemacausaráconfusão,e,
no início,seráreconhecidopor
poucoscomputadores.

Americana Starwood
compra rede LeMeridien

Tmsuk lança robôque fala,
limpaeprojetavídeo

Televisaganha licençasde
canaisdeTVnaEspanha

Empresaquerdiminuiro
númerodesites .com

A fabricante de robôs japone-
sa Tmsuk apresentou ontem
seu novo produto: um robô-
guia que auxilia na limpeza
chamadoRidc-01. Amáqui-
na reconheceu vozes huma-
nas e conversou com alguns
convidados durante o lança-
mento emTóquio, no fim de
semana. O robô – quemede
1,3me pesa 100kg – aspira
sujeira do chão, possui es-
ponjas nas “mãos” e tam-
bém tema cabeça equipada
comumprojetor que pode
exibir filmes emDVDou ou-
tras informações. O preço
inicial do produto, segundo a
Tmsuk, é US$ 85mil.
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FrigoríficoEdercompra
a marca Buona Italia
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Designers gráficos
dãodicas sobre marca

Agências de turismo terão de
ampliar serviços para sobreviver
No Brasil, boa parte dessas empresas ainda têm na venda de passagens aéreas sua principal receita

JamesMcKinley
TheNewYork Times
CHIQUILA,MEXICO

Porfirio Guzman Vazquez não
precisa que um político diga a
eleemquantotempoiráserecu-
perar da passagem do furacão
Wilma. Ele simplesmente olha
para o buraco que costumava
seraparededasuasaladeestar
e para os quatro barcos de pes-
ca em terra firme e quebrados
na estrada perto de sua casa.
“Nãotemtrabalho,nãotempei-
xes, nem turismo”, diz.
Ummês após a tempestade,

todos nesta vila de pescadores,
na península de Yucatán, estão
vivendocomsuaspoucasecono-
mias. Pescadores, hoteleiros,
donos de restaurantes, mergu-
lhadores, empresáriosdecasas
noturnas e as centenas de pes-
soas que trabalham para eles
continuam a recolher os peda-
ços do que sobrou. Todos têma
esperança de que não só os pei-
xes, mas também os turistas
irão voltar.
Existem sinais de progres-

sospor todaparte.Emcontras-
tecomademoradaajudadogo-
verno americano em Nova Or-
leans e na costa doGolfo depois
do furacão Katrina, o governo
mexicano foi rápido na restau-

ração da energia e para limpar
toneladas de detritos das ruas.
Em Cancún, trabalhadores da
construção civil fervilham por
dezenas de hotéis e restauran-
tes danificados na famosa orla
marítima, correndo para repa-
rar os problemas antes que os
típicosturistasdedezembroco-
mecema chegar.
Mas,segundoautoridadeslo-

cais, apromessa inicial dequea
a maior parte dos resorts esta-
ria aberta até 15 de dezembro

foimuitootimista.“Vailevarpe-
lo menos seis meses para recu-
perarmostudo”,dizRangelRo-
sado, porta-voz do prefeito
FranciscoAlor.
O furacão ainda levou cerca

de oito milhas de praias bran-
casao longodacosta,ondemui-
tos dos luxuosos resorts cinco
estrelasestãoconstruídos.“Ne-
nhum hotel em Cancún tem
uma praia”, diz Jorge Hernan-
dez, gerente-operacional do
GranRealCaribe.Porisso,ogo-

verno federal destinou US$ 20
milhões para um projeto que
pretende retirar areia de uma
áreapertoda IslaMujerespara
trazer de volta às costas rocho-
sas onde os resorts estão.
Em Cancún, cidade de 800

mil habitantes cuja economia
depende do turismo, somente
cerca de 2,5 mil pessoas foram
dispensadas até agora. Outras
34milestãosendotreinadaspa-
ra trabalhar na reconstrução.
Neste meio tempo, os 225 mil
empregadosdehotéisforamco-
locadosnotrabalhode limpeza.
Muitos, porém, estão muito

preocupados com o futuro, já
que a publicidade em torno da
tempestade levou os turistas
embora. “Se não tiver turismo,
eles começarão a demitir pes-
soas. Está todo mundo nervo-
so”, revela Eva Duran, de 50
anos,quetrabalhacomofaxinei-
ra no hotel Riu Cancún.
Em2004,7,1milhõesdeturis-

tasvisitaramaregiãoealideixa-
ramUS$ 4 bilhões. Só que, dos
59,4 mil quartos de hotéis exis-
tentesatéentão, 28mil ficavam
emCancún, onde ocorreramos
maioresdanos.MasResortsco-
mo Tulum e Playa del Carmen
estão emboa forma, eArtemos
SantosSantos,quedirigeoCon-
vention and Visitors Bureau,

diz que a cidade deve ter cerca
de11milquartosdisponíveisaté
20 de dezembro. O problema é
que muitos destes quartos es-
tão em hotéis antigos e no cen-
tro da cidade, já que os princi-

pais resorts não têm planos
deabriratéapróximaprima-
vera,ouatémesmoverão,en-
treosquais estãoHyatt,Ritz
Carlton, J.W. Marriot, She-
raton eHilton.●

VIAGENS

AnaPaulaLacerda

As agências de viagem do Bra-
sil são as que arcam com os
maiores custos de pessoal em
todaaAméricaLatina:71,9%de
todos os gastos das empresas
vão para cobrir folhas de paga-
mento e outros tributos com a
equipe.Amédiadocontinenteé
de 65% – no México, por exem-
plo, é de 58,2%.
“As razões para isso são que

no Brasil os funcionários ga-
nham mais que em outros paí-
ses e, principalmente, porque a
carga tributária é maior”, diz
EstevamCintra,diretor-comer-
cialdaAmadeus,empresaespa-
nholade tecnologiaparaomer-
cado de turismo, que realizou
umapesquisadecustosempar-
ceria com a Hermes Manage-
mentConsulting.
O custo total para as agên-

cias da venda de um bilhete
(conjuntototaldeserviçospres-
tados), no entanto, não é dos
maiscarosnoBrasil.Aqui,cada
agência arca comcerca deUS$
30,20,enquantonoMéxicoesse
valor sobe para US$ 50,70. O
país comocustomaisbaixopor
pacote é aColômbia, onde cada
agência gasta US$ 24,90 para
atender um cliente.
“O fato é que em todos estes

países existem agências muito
heterogêneas”,dizCintra.“Des-
de aquelas grandes até as fami-
liares, em que as pessoas nem
sabemqueexistemdispositivos
tecnológicosparaorganizarati-
vidades.”AAmadeustrouxese-
manapassadapara oBrasil seu
braço de consultoria, a Ama-
deus Consulting, para auxiliar
asempresasqueprecisamorga-
nizar seus gastos.
O diretor mundial da Ama-

deus Consulting, Mark Meri-
field, conta que as agências que
apenas tirampassagensaéreas
estãocomosdiascontados. “As
empresas brasileiras estão
acostumadas a receber comis-

sões por passagens vendidas.
Maséumtendênciamundial as
companhias aéreas darem co-
missões cada vezmenores, e se
as agências dependerem ape-
nas disso, certamente vão fe-
char.” Ele cita como exemplo a
Espanha, onde as aéreas pa-
gamapenas 1%decomissãopa-
ra cada passagem vendida por
agências.

AOGOSTODOFREGUÊS
Merifield aponta como uma so-

lução ampliar a oferta de servi-
çoseconhecermelhorasprefe-
rências dos consumidores. “A
empresatemdesaberquandoo
clienteviajoucomelespelaúlti-
ma vez, se prefere corredor ou
janela, qual hotel prefere, ou se
o passaporte está em dia.” Se-
gundo ele, as tendências mun-
diais domercado de turismo se
refletem rapidamente no Bra-
sil. “Omundo todo está ficando
muito parecido, afinal, as pró-
prias empresas atuam levando

clientes para vários lugares. E,
no mundo todo, as agências es-
tão reduzindo custos e ganhan-
do dinheiro com serviços.”
SegundoapesquisadaAma-

deus, na América Latina as
agênciasvendemapenas15hos-
pedagens e um veículo para ca-
da 100 passagens aéreas com-
pradas. Ou seja, esta ainda é a
suamaioratividade.“Muitasde-
laspossuemsoftwares queper-
mitemaescolhadeoutrosservi-
ços além da passagem aérea,

mas pouco o exploram.”
A idéia de trazer a consul-

toriaparaoBrasilveiodaper-
cepção desta necessidade.
“No total, investimos este
ano R$ 40 milhões no País”,
contaCintra. “Aáreadecon-
sultoriaestácrescendocerca
de30%aoanonomundoepre-
tendemosmanteressenúme-
ro também no Brasil. Infeliz-
mente, existemmuitos ‘fran-
co-atiradores’,quenãoplane-
jamseus negócios.” ●
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No México, resorts
tentam se recuperar

NELSON ALMEIDA/AE

Dos59milquartosda
região,28milestãoem
Cancún,cidadeque
maissomaprejuízos

FÚRIA –Turistas fogemduranteapassagemdo furacãoWilma

QUESTÃODE EFICIÊNCIA –EnquantovenderumpacotenoBrasil custaUS$30,20paraaagência, noMéxicoestevalor édeUS$50,70

EM TEMPO

DANIEL AGUILAR/REUTERS

Depois do fucarão Wilma, turistas passaram a evitar a região
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2005. Economia, p. B12.




