
Do alto luxo
ao padrao

'" .economlco
Funcef muda estrategia de
investimentos em hoteis e
passar a privilegiar projetos
da linha economica

J a foi 0 tempo em que a Funcef
investia em grandes empreen-
dimentos hoteleiros voltados
para 0 publico de alta renda ou

nos mega resorts em parafsos turfsticos.
Com uma carteira de imoveis de quase
R$ 3 bilMes, a segunda maior entre os
fundos de pensao, atras apenas da Previ,
a Funcef agora tern privilegiado as apli-
cac;oes em hoteis econ6micos destina-
dos a hospedar viajantes a negocio ou
turistas de classe media. Outra mudanc;a
e a localizac;ao dos hoteis selecionados
para fazer parte da carteira de imoveis
da entidade, que nao e necessariamente
nas principais capitais do Pais - e 0

caso, por exemplo, de urn empreendi-
mento em Petrolina, no interior de Per-
nambuco, ou de outro em Araraquara,
no Estado de Sao Paulo, ambos opera-
dos pela francesa Accor.

No ana passado, a Funcef escolheu
ingressar em tres empreendimentos ho-
teleiros que totalizaram R$ 78 mil hoes
em investimentos. 0 de Petrolina e urn
hotel com a bandeira Ibis que conta com
R$ 7 rnilhoes em recursos do fundo de
pensao. Outros dois hoteis, urn em Vito-
ria (ES) e outro no Rio de Janeiro (RJ),
receberam respectivamente R$ 29 rni-
Ihoes e R$ 42 milhoes em aplicac;oes da
fundac;ao. Apenas este ultimo pode ser
considerado de maior padrao entre os
projetos selecionados recentemente pela
Funcef. Para completar 0 quadro, outro
hotel, que ainda esta na fase de defini-
c;ao, e urn empreendimento tambem com
a bandeira Ibis, na cidade de Araraqua-

ra, no interior de Sao Paulo. "Com a
ascensao da classe media e a demanda
reprirnida em diversas cidades do Pafs,
estamos apostando em hoteis da linha
econ6mica tanto para turismo quanto
para negocios", diz Umberto Conti, con-
sultor da presidencia da Funcef.

Ele ex plica que a opc;ao significa uma
mudanc;a importante na estrategia de
investimentos da carteira de hoteis da
fundac;ao. Se 0 historico da Funcef apre-

car os ativos imobiliarios do fundo de
pensao. "Procuramos seguir a logica da
diversificac;ao para otimizar 0 desem-
penho de nossa carteira de imoveis",
justifica Umberto Conti. Ele exemplifi-
ca a tese com urn novo investimento em
urn imovel de urn complexo industrial
na cidade de Vila Velha, no Espfrito
Santo, no valor de R$ 120 milhoes. E
urn parque industrial que sera ocupado
pela empresa alimenticia Tangara Foo-

ds, que pagara aluguel men-
sal de R$ 1,14 milhao, cor-
rigido pelo INPC.

senta investimentos em hoteis como 0

Renaissance, em Sao Paulo (SP), ou 0

antigo Blue Tree de Cabo de Santo
Agostinho, em Pernambuco, hoje a di-
rec;ao e outra. "Procuramos negocios
imobiliarios com men ores riscos como
sao os hoteis econ6micos em cidades
com parque hoteleiro insuficiente", afir-
ma Luiz Phillipe Torelli, diretor de par-
ticipac;oes societarias e imobiliarias da
Funcef. Ele aponta que os riscos de urn
empreeendimento da Iinha econ6mica
voltado para hospedar executivos de
empresas sao pequenos. "Sao empreen-
dimentos em que temos maior previsi-
bilidade dos resultados", cita 0 diretor.

Alem dos riscos menores, outra van-
tagem da aplicac;ao em hoteis econ6mi-
cos e 0 aumento da diversificac;ao na
carteira de imoveis da Funcef. Alem de
hoteis de luxo e resorts, ediffcios co-
merciais e shoppings, os empreendi-
mentos econ6micos ajudam a diversifi-

~UDAN(AS DE OPERADO-
RAS -A carteira de imoveis
da Funcef tern apresentado
boa rentabilidade nos ulti-
mos dois anos, ao redor de
24%, bem acima da meta
atuarial. As dificuldades
com urn grupo de empreen-
dimentos comprados na de-
cada de 1990, no entanto,
nao foram pequenas. A fun-
dac;ao tern mudado constan-
temente a bandeira de seus
dois resorts - 0 de Cabo de
Santo Agostinho e 0 de
Angra dos Reis, no Rio de
Janeiro. Se originalmente
estavam sob administrac;ao

do Blue Tree e depois do Caesar Park,
no segundo semestre do ano passado a
Funcef selecionou urn novo administra-
dor, 0 grupo portugues Vila Gale. No
final do ano, os dois resorts ja estavam
com a nova gestao, que assumiu 0 posto
com 0 comprornisso de melhorar os
resultados em 2010.

Outra mudanc;a aconteceu no com-
plexo Alvorada (DF), que contou com
a entrada da operadora Latin America
Hotels (LA Hotels) em meados de
2009. Os dois hoteis que fazem parte
do empreendimento controlado pela
Funcef, 0 Brasilia Alvorada Park e 0

Brasflia Alvorada Towers, colocaram
as bandeiras Royal Tulip Hotels e Gol-
den Tulip Hotels. Inaugurado em 2000,
o complexo Alvorada foi administra-
do pela rede Blue Tree ate dezembro
de 2006, quando quem assumiu a po-
sic;ao foi a ADG Hotelaria, que ficou
ate 0 ana passado. IJD


