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GRIFES internacionais fincam suas bandeiras: cadeias norteamericanas e européias investem na região metropolitanade
Campinas e provocamreação das empresas locais. Correio
Popular,Campinas,20 mar. 2003.

seus hotéis por todo o Estado
de São Paulo.
Os 19 municípios que
compõem a Região Metropo.
região. Osempreen- litana de Campinas estão no
dimentos, de várias cadeias foco dos investidores, pois o
internacionais, são voltados potencial econômico é dos
para a exploração da vocação mais atrativos. Somente na
regional dos negócios. A região, desde meados de 2001,
movimentação fez com que estão em andamento ou foram
alguns empresários locais, concluídos 24novos projetos,
diante do desafio representa- que somaram investimentos
dopelas redes internacionais, de R$ 180milhões em 2003.
A falta de estrutura hotee antecipando a tendência de
aumento de demanda em leira e a percepção de que há
razão doboom de investimen- grande demanda reprimida
tos anunciados para a região, no Interior são os principais
instrumentos
principalmentena I
área de tecnologia,
impulsionadores
Boomde
compras e entretepara o segmento.
nimento, também.
investimentos Na região de Caminvestissem em
pinas, os novos
emtecnologia empreendimentos
novos empreendicrianovas
são sustentados
mentos, ou reformas e ampliações.
oportunidades pela mudança no
Com as novas
perfil econômico
ocorrida nos últiempresas, chegam
os executivos, que passam a mos seis anos na cidade. A tecparticipar da vida local e tor- nologia, em especial, colocou
nam-se hóspedes de longa per- a região de Campinas numa
manência, um dos mercados situação bastante privilegiaque, mÚlldialmente, aqueceu da. Osinvestimentos no munia hotelaria e sua cadeia de ser- cípio são centrados em empreviços. Desde então, o parque sas de alta tecnologia e telehoteleiro da região de Campi- comunicações, que responnas vive uma fase de expan- dem por um terço dos US$4,5
são sem precedentes na histó- bilhões aplicados entre 2000e
ria do setor. Opotencial regio- 2002,por exemplo.
nal para o turismo de negóAlém dos executivos, as
cios, segmento que sempre estimativas acrescentam à
esteve diretamente associado expansão domercado de hoteà capacidade de hospedagem laria e convenções a populados visitantes e aos espaços ção intelectual gerada pelas
adequados para sediar even- universidades, institutos e
tos, mostra-se cada mais viá- centros tecnologicos. As convel e atrativo.
venções empresariais e reuA região de Campinas niões de trabalho garant~m
contará, até 2004,com um par- uma taxa média de ocupação
que hoteleiro de mais de 7mil entre 60%e80% nos hotéis da
r- quartos, estrutura suficiente região de Campinas, de acorpara adequar a oferta ao nível do com levantamento do Camde demanda esperada. Até o pinas e Região Convention &
Visitors Burea~
'" '"
fina1~a~cada..a
expectativa é ainda mais elevada, em função da conclusão MOVIMENTAÇÃO
do anel viário de Campinas e
Desde então, Campinas
do rodo anel de São Paulo, e atraiu grandes projetos. A
também, como decorrência da empresa Setin Empreendiampliação do Aeroporto Inter- mentos Imobiliários, está instalando na cidade seu maior
nacional de Viracopos.
Como mercado em expan- empreendimento, o Mondial
são, chegaram as redes inter- Ihternational Busines Hotel.
nacionais. O cenário tornou- O projeto consiste em dois
se mais competitivo e as hotéis da bandeira Accor Braempresas locais reagiram.
sil, que estão em fase de consGrifes hoteleiras marcaram
trução na Avenida Aquidabã.
A rede Atlantica Hotels
terreno em pontos estratégicos da cidade e espalharam
International, que opera nO
~
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esde 1998,Campinas
vem recebendo grandes empresas, que se
instalam na cidade e

.
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no País o conceito de vouchers
para refeição, com o produto
ticket restaurante.
A Accor Hotels B hoje a
maior operadora de 'hotéis e
flats n9 Brasil, com 102unidades em funcionamento- e
"Otttras73'aseretn'abert'fls até'"
2005- com as marcas Sofitel,
Mercure, Novotel,Parthenon,
lbis e Formule 1. 4, empresa
apostou no marketilig da fidelidade e lançou um cartão, o
Compliment, que pode ser
usado apenas no Brasil, mas
em todas as marcas da rede.
Ao contrário dos planos de
milhagem, oCompliments
deve ser comprado: custa
R$ 29 e vale por dois anos.
Com o cartão, para cada R$ 1
AAccorchegouaoBrasil gasto em hospedagem - sem
incluir extras - o associado
em 1976,quando introduziu

Brasil as bandeiras do grupo
norte-americano Choice,também tratou de investir na
região. Em 2001abriu o Hotel
Comfort Suites Alphaville,
com 123apartamentos. A rede
Atlântica administra também
"o Sleep---Inn """6alleria:
Já a rede Accor, de origem
francesa, instalou-se também
no Centro de Campinas, com
o flat Parthenon Arcadas, que
te11l136s\lítes. A rede mantém ainda Hotel lbis, em Pau, línia, e unidades em Sorocaba
e SãoJosé dos Campos, entre
outras. O grupo mantém no
Brasil hotéis com as bandeiras Sofitel, Novotel, Mercure,
lbis, FormuleI e os flats ParI thenon.
.

sidades de investidores interessados em entrar no ramo.
Os hotéis administrados
pela Atlantica enquadram-se
em categorias que vão da econômica (Comfort) à de'luxo
(Radisson e Four Points). Os
ra>hoterewa&m ul timarcas"t'la...
emf)reendi.memos ";IlRmaio~.
América do Sul. A empresa ria, são erguidos mediante a
tem alianças exclusivas com venda de apartamentos. Cada
algumas das maiores redes um deles corresponde a uma
hoteleiras do mundo, como a cota. O investimento pode
Choice Hotels lnternational
oscilar entre R$60mil'e R$200
(das redes Sleeplnn, Comfort, mil por quarto, dependendo
Comfort Suites, Qualitye Cla- do hotel. Há, ainda, a recém- I
rion), Carlson Companies criada opção de planejar um
(dos hotéis Radisson Hotels & hotel com características próResorts) e Starwood (das uni- prias e sem nenhuma marca.
dades Four Points by Shera- A Atlantica aceita administon). O segundo maior grupo trar até "hotéis alternativos".
hoteleiro no Brasil apostou na O primeiro deles acaba de ser
variedade de marcas, para aberto em Vitória, no Espírisatisfazer boa parte das neces- to Santo, o Hotel Pier. .
ganha dois pQntos que somados dão. direito a diárias de
cortesia.
Outra empresa que marcou terreno na cidade fói a
Atlantica Hotels lnternational;a primeira administrado-
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