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Principais
Indicadores

Recebíveis¹ = Recebíveis por Alienação de Investimento
Contas a pagar por aquisição de investimentos² = Empréstimos relacionados com a aquisição de hotéis, no qual o vendedor financia parte da venda (seller financing).

RevPar¹ = Receita por Quarto Disponível (Divisão da receita de hospedagem pelo número de quartos disponíveis).
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Mensagem
do Presidente
Caros Senhores,
Se existe uma palavra capaz de
descrever o que representou o ano
de 2012 para a BHG S.A. – Brasil
Hospitality Group, essa palavra, sem
dúvida alguma, é maturidade. Dentro
da sua proposta de crescer de forma
sustentável, inovar no modelo de
negócios, surpreender o cliente e
quebrar paradigmas, a BHG fez de
2012 um ano de intensa atividade
de consolidação, amadurecimento e
fortalecimento do seu negócio.
Terminamos mais um ciclo de trabalho
com resultados muito satisfatórios e
nos posicionamos em terceiro lugar
no ranking das maiores operadoras
de hotéis no Brasil. Com 8.691
quartos distribuídos em 49 hotéis,
entre próprios e administrados, nosso
número de acomodações cresceu
29,6% e dessa forma cumprimos,
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mais uma vez, a meta estipulada pela
Companhia de adicionar ao portfólio
mais 1.500 quartos por ano.
Temos como objetivo ser a maior e
melhor companhia de hotelaria do Brasil,
em termos de resultados operacionais e
financeiros. Queremos continuar nosso
ritmo de crescimento e consolidar o
setor, que ainda é bastante pulverizado
para um país com o porte do Brasil e
a capacidade de desenvolvimento que
estamos presenciando.
Os indicadores da economia como
um todo, e do mercado de turismo
em especial, nos fundamentam nos
planos ambiciosos de longo prazo que
estabelecemos para a BHG. Verifica-se
um crescente interesse dos investidores
internos e externos pela indústria
hoteleira do país.

A companhia procura se posicionar em
regiões onde há negócios e investimos
em cidades que tenham forte atividade
econômica e vocação para o turismo
de negócios. E vemos inúmeras
oportunidades neste país, mesmo sem
levarmos em conta os grandes eventos
previstos para os próximos anos.
Acreditamos que o impacto da Copa
e dos Jogos Olímpicos irá muito além
da esfera esportiva. Além de reforçar
a imagem do país no exterior, exigirão
aportes significativos em infraestrutura
por parte do governo e também do
setor privado. Nossa confiança está
expressa na nova etapa definida para
a Companhia. Começaremos um
processo agressivo de construção
de hotéis econômicos, um plano
ambicioso de desenvolvimento e
construção para os próximos cinco
anos de mais de 5 mil quartos em
30 cidades que apresentam forte
demanda e potencial de crescimento
do turismo de negócios. Manteremos
o perfil firme de crescimento, como
demonstrado em 2012.
O desempenho econômico se
verificou em bases sólidas. Ainda
que, no primeiro trimestre do ano,
os resultados tenham ficado abaixo
das nossas expectativas, a Companhia
demonstrou uma grande capacidade
de reverter um possível quadro de
desaquecimento e, ao final de 2012,
fechamos o ano com a significativa
Receita Operacional Líquida (ROL) de
R$ 224,1 milhões, um crescimento de
27,0% em relação a 2011. O EBITDA
Consolidado da Companhia totalizou
R$ 61,1 milhões em 2012, atingindo
uma margem EBITDA de 27,3%, sendo
aproximadamente 3,6% acima do
resultado de 2011.
Entre as realizações da Empresa no
ano, destaco o lançamento do BHG
Modal - Fundo de Investimento
em Participações em Hotelaria
(FIP), que possibilitará um forte
investimento no desenvolvimento de
hotéis greenfield. Esse fundo está
diretamente relacionado ao objetivo
de franco crescimento da Companhia,
configurando um importante
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instrumento para a construção de
aproximadamente 40 hotéis na
categoria midscale ao longo dos
próximos cinco anos, com o objetivo
de ampliar ainda mais a nossa
presença no mercado brasileiro.
Em relação à aquisição e
administração de novos hotéis,
2012 também foi um ano repleto
de conquistas. Em janeiro de
2012, anunciamos a aquisição da
administradora Grupo Solare e, ao
longo do ano, passamos a operar
nove hotéis – oito situados em
São Luís-MA e um em Maceió-AL dando continuidade à estratégia da
Companhia de ampliar suas atividades
no Nordeste do país. Na região Norte,
onde também estamos expandindo,
concluímos a compra da participação
de quatro hotéis que somam 1.100
quartos nas cidades de Belém, no
estado do Pará.

Se existe uma
palavra capaz
de descrever o
que representou
o ano de 2012
para a BHG
S.A. – Brasil
Hospitality
Group, essa
palavra é
maturidade

Os contratos para administração de
novos hotéis refletiram os planos
de expansão da nossa presença
em território nacional. Além da
aquisição do Grupo Solare da MB
Capital, assinamos Memorando de
Entendimentos para a administração
de seis hotéis ao longo do ano.

de negócios eficiente e inovador, com
metas claramente definidas, apontado
sempre para a busca de resultados
cada vez mais sustentáveis. E, acima
de tudo, continuaremos a colocar em
primeiro lugar e a perseguir de forma
incansável o nosso principal objetivo:
a satisfação plena dos nossos clientes.

O ano de 2012 também marcou a
presença da BHG em novos estados,
com o início da operação de dois
hotéis, um em Goiânia e outro em
Minas Gerais – estado que aguarda
a abertura de outros quatro hotéis a
serem administrados pela Companhia.

Gostaria de agradecer a cada um
de vocês por acreditar na BHG e
apoiar o nosso crescimento. Em
nome da Companhia, digo muito
obrigado aos clientes que, nas suas
viagens, optam pelos nossos serviços,
aos colaboradores fortemente
comprometidos com a nossa missão e
aos acionistas, conselheiros e diretores
que acreditam, acompanham e
orientam de forma certeira o trabalho
da BHG. Em 2013, trabalharemos
com a certeza de que, ao lado de
todos vocês, nossas conquistas serão
ainda maiores.

Quanto ao caso da aquisição do
Rio Palace Hotel (Sofitel), estamos
tomando todas as providências
cabíveis. Permanecemos confiantes de
que, em breve, este importante hotel
fará parte do nosso portfólio.
Apesar da convicção de que
2012 foi um ano muito positivo,
sabemos que temos ainda um
longo caminho a percorrer para
concretizar a nossa ambição de ser
a maior rede operadora de hotéis
do Brasil, com presença de destaque
também na América Latina. Para
isso, continuaremos a investir na
capacitação do nosso time de
profissionais e manteremos o foco na
execução de um modelo de gestão e
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Pieter J. F. van Voorst Vader
Diretor Presidente da BHG S.A. –
Brazil Hospitality Group
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Perfil
Corporativo
A BHG S.A. - Brazil Hospitality Group
– é considerada uma das maiores e
mais importantes redes hoteleiras do
Brasil. Destaca-se no mercado brasileiro
pela intensidade de crescimento dos
seus negócios ao mesmo tempo em
que prima pela eficiência operacional e
mercadológica, excelência na qualidade
dos serviços que oferece e compromisso
com o crescimento sustentável.
A Companhia é a única do seu
setor listada no Novo Mercado da
BM&F BOVESPA, o que garante mais
segurança aos investidores e reafirma
a prática dos mais elevados níveis de
Governança Corporativa. Destacase também pelo programa de ADR
Nível I para negociação de ações em
mercado de balcão (OTC) nos Estados
Unidos. Suas ações são negociadas
na BM&FBovespa (BHGR3) e no
mercado de balcão (OTC) em Nova
Iorque, EUA (BZHGY).
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Terceira no ranking das maiores
empresas hoteleiras do Brasil,
de acordo com a consultoria
especializada no mercado
imobiliário e hoteleiro John Lang
LaSalle, a BHG terminou o ano
de 2012 com 8.691 quartos
distribuídos em 49 hotéis, sendo
16 próprios, 26 administrados e
sete parcialmente próprios, aos
quais emprega todo o seu knowhow em eficiência de gestão
operacional e mercadológica. Em
termos de projetos greenfield, um
vetor muito importante para o
crescimento futuro e sustentável
da Companhia, conta atualmente
com 15 empreendimentos em
desenvolvimento, além de cinco
que serão administrados pela
Companhia e desenvolvidos
pelo BHG Modal Fundo de
Investimentos em Participações em
Hotelaria (FIP).

Criada oficialmente em fevereiro de
2009, após uma operação societária
de incorporação envolvendo a
InvestTur Brasil e a Latin America
Hotels (LAHotels), o nome BHG foi
cuidadosamente pensado de forma a
transmitir a grande importância que
a hospitalidade e a excelência em
servir significam para a Companhia.
Além de buscar a liderança no
mercado brasileiro, a estratégia
de crescimento prevê também a
expansão para outros países da
região, como mostra a logomarca da
Companhia, que apresenta o Brasil
em destaque em relação à América
Latina, refletindo a ambição futura
de crescer em todo continente.
Inovadora, foi a primeira companhia
brasileira a operar tendo como
foco principal o setor de turismo
de negócios, um dos segmentos da
indústria de viagem que mais cresce no
Brasil. Também se mostrou pioneira ao
atuar sinergicamente com aquisição,
administração de hotéis de terceiros
e desenvolvimento e construção
de empreendimentos três e quatro
estrelas. O modelo de negócios da
empresa prioriza a busca de boas
oportunidades de negócios em cidades
que tenham atividade econômica
robusta, demanda por hospedagem e
real perspectiva de crescimento.

Com sede
administrativa

Com sede administrativa em São
Paulo e escritório no Rio de Janeiro,
está presente em 15 estados
brasileiros e no Distrito Federal. Ao
final de 2012, contava, entre próprios
e administrados, com três hotéis
no segmento de luxo, 20 hotéis no
segmento superior, 22 hotéis no
segmento midscale e 3 no segmento
econômico, além do resort Txai.

Somente em 2012, o número de
quartos cresceu 29,6%%, com
1.984 novas unidades, superando
a meta prevista pela companhia de
adicionar 1.500 quartos por ano
ao seu negócio. Os bons resultados
são fruto da busca contínua pela
construção de um mix ideal de hotéis
próprios (escala de resultado) e
administrados (retorno sobre capital
empregado), não privilegiando um
em detrimento do outro.

em SP e escritório
no RJ, a BHG
está presente
em 15 estados
brasileiros e no
Distrito Federal
8

Hotéis em Operação 2012
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Destaques de 2012
Aquisição da administradora
de hotéis Grupo Solare, primeiro
empreendimento da Companhia
no estado do Maranhão
Incorporação de quatro hotéis
em Belém-PA, pertencentes ao
Grupo MB Capital
Entrada em novos mercados
estaduais – Minas Gerais, Goiânia
Lançamento do BHG Modal
Fundo de Investimentos em
Participações em Hotelaria (FIP) já
com capital subscrito no valor de
R$ 150 milhões em equity para
o desenvolvimento de cerca de
40 hotéis midscale nos próximos
cinco anos
Confirmação da validade e
eficácia da aquisição do Hotel
Rio Palace pelo Grupo BHG pela 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro
Receita Operacional Líquida da
BHG apresentou crescimento de
27,0% em relação ao ano anterior
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EBITIDA hoteleiro totalizou
R$ 74,9 milhões em 2012 - 28,7%
maior em relação a 2011, atingindo
margem EBITDA hoteleiro de
33,4%, um aumento de 0,4 p.p.
em relação ao ano passado
EBITDA Consolidado da
Companhia foi de R$ 61,1
milhões no ano, 45,9% maior
que em relação ao ano passado,
atingindo uma margem EBITDA
de 27,3%, 3,6 p.ps. que em 2011
Prejuízo líquido operacional
dos acionistas registrou R$ 6,3
milhões em função do aumento na
Depreciação e no saldo negativo
do Resultado Financeiro
Segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em
ações da espécie quirografária, no
valor de R$ 70 milhões

Visão de futuro
O movimento virtuoso de expansão
da BHG deve se manter ao longo dos
próximos anos. O ritmo acelerado de
crescimento da economia brasileira,
somado aos investimentos que a
Companhia já realizou e continuará a
realizar nos próximos anos, elevará o
portfólio da BHG em 140% até 2015.
Considerando todos os 20 hotéis em
desenvolvimento, incluindo os Tulip Inns
selected services e os demais que serão
somente administrados, a Companhia
atingirá a marca de 13.077 quartos sob
gestão ao final de 2015, distribuídos
entre 69 hotéis, sendo 16 próprios
(3.030 quartos), 42 de terceiros (9.137
quartos), 11 com participação mista
(910 quartos), além de outros três hotéis
por meio de participação minoritária.

(*) Incluímos os quartos do ativo Rio Palace
Hotel (Sofitel) em 2012, quando passamos a
contabilizar a depreciação do empreendimento
em nosso balanço

Produtos
A qualidade na prestação de serviços, a hospitalidade e a arte de bem servir são questões vistas com total prioridade,
um compromisso colocado em prática por meio da oferta de um portfólio de produtos variados, capaz de atender as
necessidades de perfis distintos de clientes.
Para certificar a qualidade dos produtos oferecidos e verificar a performance dos hotéis, garantindo a adoção das melhores
práticas e das diretrizes estabelecidas pela Diretoria, a Companhia realiza dentro de cada estabelecimento e através da internet
a Pesquisa de Satisfação com os clientes da rede. Eles avaliam todos os serviços prestados, determinando uma nota geral para
a permanência, que pode variar entre 1 e 10 pontos. Em 2012, considerando todos os hotéis da rede, a BHG obteve uma
avaliação média geral de 8,34 pontos. Conhecer a avaliação dos clientes é um fator estratégico para Companhia e incentivar a
participação deles na pesquisa faz parte da meta dos gerentes dos hotéis e dos gerentes regionais.

Pesquisa de satisfação dos clientes
Avaliação média dos serviços prestados nos hotéis
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A Empresa possui um acordo de exclusividade com a Golden Tulip, permitindo acesso a uma rede de distribuição
internacional e garantindo um padrão operacional em seus hotéis. Este acordo traz diversos benefícios para a BHG, tais
como: exclusividade para explorar as marcas Golden Tulip na América do Sul, benefícios nas taxas de Royalty e Marketing
Internacional, acesso a uma rede de distribuição internacional e call centers espalhados pelo mundo, uso das ferramentas
comerciais exclusivas da rede e acesso à rede de milhagem da Golden Tulip (programa Flavours e Ambassador Club).

¹ Outros inclui tripulação de companhia aérea

A qualidade
na prestação
de serviços, a
hospitalidade
e a arte de
bem servir
são questões
vistas com total
prioridade

Atualmente, a BHG trabalha com as seguintes marcas/categorias:
Royal Tulip Hotels – Inclui hotéis na categoria cinco estrelas,
diferenciados pelas elegantes e luxuosas facilidades e requisitos de
conforto e serviços personalizados.
Golden Tulip Hotels – Hotéis quatro estrelas segundo padrões internacionais
de conforto, serviços e facilidades. Destacam-se pela localização estratégica em
centros das cidades ou próximos a aeroportos e principais rodovias, distritos
comerciais ou nas cercanias de centros de convenções.
Tulip Inn – Classificados na categoria três estrelas, os hotéis estão
localizados no centro urbano ou próximo às rodovias de principal acesso.
Aparelhados com apartamentos funcionais, têm serviços qualificados e um
excelente custo benefício.
Soft Inn – Incluídos na categorias 2 estrelas limited service, oferecem uma boa
opção de custo benefício para turismo corporativo.
Super luxo - A BHG administra um hotel nesta categoria, o Txai Itacaré, no
sul da Bahia
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A diversificação geográfica que vem
sendo promovida pelo BHG levou, no
final de 2012, à equiparação da região
Nordeste à Sudeste em número de
hotéis da rede, apresentando 16 cada
uma. A região Sudeste possui maior
concentração da atividade econômica
do país e o Nordeste tornou-se a região
com maior índice de crescimento
nos anos recentes. Dos 15 hotéis
incorporados à BHG em 2012, oito
levam a bandeira Tulip Inn.
Em relação à distribuição dos quartos,
São Paulo e Rio de Janeiro concentram
o volume aproximado de 3 mil quartos,
com predominância nas categorias
superior e econômico (midscale).
Em contrapartida a esta concentração,
a expansão para outras regiões foi
reforçada em 2012. O Pará surge
logo em seguida, com 980 quartos,
decorrência da recente operação
realizada com a MB Capital, assim como
o Maranhão, destaque pela aquisição da
administradora de hotéis Grupo Solare,
que incluiu oito empreendimentos no
estado, com 833 quartos, além de mais
um em Maceió-AL, totalizando 939
quartos próprios.

* Os hotéis Grand Plaza), Luz Plaz e Hampton Park, em São
Paulo-SP, Gran Solare Lençóis, em Lençóis-AL, e Praia Mansa, em
Fortaleza-CE, não operam sob a bandeira Golden Tulip, embora
sejam administrados pela BHG. No mapa, foram classificados
com o seguinte critério: os quatro primeiros sob a marca
Golden Tulip e o hotel Praia Mansa como Tulip inn.

Distribuição geográfica de quartos e hotéis por estado
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Hotéis com operação iniciada ao longo de 2012

Missão, Visão e Valores

Linha do tempo

Visão - Ser a Escolha preferida no segmento
hoteleiro, e com Transparência, gerar Resultados
com Eficiência. Liderar através de suas iniciativas
e proporcionar Alegria e satisfação aos seus
clientes, colaboradores e investidores.

1998 -Chambertin inicia operações como
administradora de hotéis

Missão - Com um olhar no futuro, trabalhar
em equipe motivada e ética, com objetivos
claros, utilizando padrões e critérios de nível
internacional. Ser comercialmente agressivo, com
eficiência em custos e excelência em serviços. Ter
crescimento rápido e sustentável, com produtos
bem localizados e atualizados, valorizando
sempre a nossa maior estrela “O Cliente”.

2007 - InvestTur realiza IPO, captando R$ 945 milhões

Valores - Ética, Comprometimento,
Cordialidade, Objetividade e Trabalho em equipe.

2009 - Incorporação da LA Hotels pela InvestTur.
Assinatura do contrato de administração do Complexo
Brasília Alvorada

2006 - Chambertin aparece entre as 15 maiores
administradoras do País, com 15 hotéis sob gestão

2008 - GP Investimentos constitui a LA Hotels com a
aquisição da Chambertin e dos hotéis Regente, Continental
e o atual Tulip Inn Copacabana, todos no Rio de Janeiro;
Hotel Belas Artes, em São Paulo; Porto Bali, em Angra dos
Reis; Hotel HI em Salvador; e hotéis Batel em Curitiba (São
José dos Pinhais, Santa Felicidade e Campo Largo)

2010 - Aquisição dos hotéis Internacional Foz-PR,
Recife Palace, em Pernambuco e Odara em Cuiabá-MT.
Aumento da participação no atual Golden Tulip Rio
Vermelho para 75,1%
2011 - Conclusão da aquisição do hotel Royal Tulip Rio
de Janeiro, no bairro de São Conrado. Compras de hotel
em Goiânia-GO e do Rio Palace Hotel, em Copacabana,
Rio de Janeiro-RJ
2012 – Conclusão da aquisição e operação de quatro
hotéis pertencentes ao Grupo MB Capital, em BelémPA. Aquisição da administradora de hotéis Grupo
Solare e início da operação de seus nove hotéis – oito
no Maranhão e um em Alagoas. Lançamento do BHG
Modal Fundo de Participação (FIP)
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Prêmios e reconhecimentos

O “Hotel of the Year

Hotel of the Year - A edição de 2012 do evento,
promovido pela Golden Tulip Hospitality Group em
todo o mundo, destacou a alta qualidade e eficiência
de três dos hotéis da BHG em 2012. O Tulip Inn
Copacabana, Rio de Janeiro-RJ, foi eleito Hotel Of
The Year - Americas, na categoria Tulip Inn; o Golden
Tulip Paulista Plaza, em São Paulo-SP, foi considerado
Hotel Of The Year - Americas, na categoria Golden
Tulip; o Royal Tulip Brasília Alvorada, no Distrito
Federal, ganhou o prêmio máximo, de Hotel of the
Year, pelo segundo ano consecutivo. A escolha é
baseada no resultado do Programa de Garantia de
Qualidade da Golden Tulip Hospitality Group, pela
qual são avaliados os padrões de atendimento de
cada hotel, analisando a hospitalidade, os serviços de
manutenção e limpeza, a preservação da identidade
da marca, entre outros itens.

2012”, promovido pela
Golden Tulip Hospitality
Group em todo o mundo,
destacou a alta qualidade
e eficiência de três dos
hotéis da BHG em 2012:
o Tulip Inn Copacabana,
no Rio de Janeiro-RJ;
o Golden Tulip Paulista
Plaza, em São Paulo-SP;
e o Royal Tulip Brasília
Alvorada, no Distrito Federal

15
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Contexto
Setorial
São grandes as transformações pelas
quais passa o segmento turístico do
Brasil. O crescimento econômico do país,
o aumento expressivo do número de
viajantes de negócios, o incremento da
renda e a grande visibilidade que o país
vem ganhando como um importante
destino de viagem, como não
poderia deixar de ser, tem impactado
positivamente o mercado brasileiro de
hospedagem. Por si só, o país detêm
um expressivo mercado potencial para
o turismo, tendo em vista ser a sétima
maior economia do mundo e o quinto
maior país, com população de 191,7
milhões de habitantes (IBGE-2010).

Turismo em desenvolvimento
Segundo dados do ICCA (International
Congress and Convention Association),
o Brasil foi o segundo país que mais
cresceu no número de eventos
corporativos – atrás apenas da China
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– ocupando em 2009 o sétimo
lugar no ranking mundial de eventos
internacionais associativos. Escolhido
como sede de grandes eventos mundiais
como a Copa do Mundo de 2014, dos
Jogos Olímpicos de 2016 e participando
da disputa, com São Paulo, para ser
a cidade sede da Expo 2020, o Brasil
deverá se tornar até 2030 o quarto
maior mercado mundial de viagens
domésticas, segundo estudo feito pela
empresa Airbus.
As perspectivas da Organização
Mundial de Turismo (OMT) para a
região das Américas são ainda mais
significativas. Em âmbito mundial,
a instituição estima que, até 2020,
o número de viagens supere a casa
dos 280 milhões, um crescimento
de 92% em comparação a 2008.
Para a América do Sul, o crescimento
previsto deve quase dobrar o número
atual de turistas.

Os dados disponíveis pelo Ministério
do Turismo atestam indicadores
melhores ano a ano no setor. Em
2012, o país recebeu 9,2 milhões de
viajantes internacionais, 2,4% acima
do verificado no ano anterior. Apesar
do crescimento, o Brasil representa o
destino de menos de 1% do total de
1,035 bilhão de viajantes mundiais
registrados em 2012 pela Organização
Mundial de Turismo (OMT).
Como termo de comparação aos
estimados 9,2 milhões de turistas
estrangeiros que visitaram o país em
2011, a França, destino número um,
recebeu 77 milhões e Paris, a oitava
cidade no ranking mundial, 9,7 milhões
de visitantes. A primeira cidade no
ranking é Londres, com 16 milhões,
posto ocupado também em 2010 e
2011. Estes dados demonstram a baixa
maturidade e o grande potencial de
crescimento do Brasil nos próximos anos
para se tornar um dos mais atraentes
mercados turísticos do mundo.
Segundo o Banco Central, as receitas
provenientes de turistas estrangeiros
no Brasil foram de US$ 6,6 bilhões,
apresentando um crescimento de 1,4%
em relação a 2011. A maior parte desses
visitantes em 2012, segundo o Ministério
do Turismo, veio de países da América
do Sul (46%), seguidos pela Europa
(31%) e América do Norte (15%). No
entanto, os europeus se destacam pelo
tempo de permanência – 24,3 dias
contra 10,3 dias dos sul-americanos – e
pela maior disposição para gastar. Os
norte-americanos ficam no país por, em
média, 19,5 dias.
No Brasil, a demanda interna se
mantém como maior impulsionadora
do turismo. Em 2012, o fluxo
doméstico de turistas foi 7,1% maior
do que 2011, segundo o Ministério do
Turismo. Neste ano, a indústria atingiu
a marca histórica de 84,9 milhões de
passageiros, ainda mais expressiva
quando comparada a 2010, com um
crescimento de 71,2% no período.
As mudanças comportamentais
também são consistentes e os brasileiros
já viajam mais de avião do que de
ônibus. Desde 2010, o número de
passageiros de avião superou o de
ônibus, estimados em 55 milhões,
de acordo a Agência Nacional de

Transportes Terrestres-ANTT. A
tendência reflete claramente o maior
poder de compra e a necessidade de
deslocamento veloz, fator intimamente
ligado ao segmento das viagens de
negócios, foco prioritário de atuação
da BHG. De acordo com o Relatório de
Tarifas Aéreas Domésticas, divulgado
em setembro de 2012 pela Agência
Nacional de Aviação Civil-Anac, a
redução das tarifas em dez anos foi de
R$ 505,10 para R$ 273,32.

O segmento hoteleiro
O aumento do fluxo de turismo
internacional tem grande impacto no
setor hoteleiro, pois estima-se que
a hotelaria seja uma das principais
categorias de gastos dos viajantes.
O cenário de forte aquecimento do
número de viagens projetado para o
Brasil para os próximos anos tende
a provocar mudanças ainda maiores
no segmento. Atualmente, o país
apresenta um cenário peculiar em
relação a este mercado. Enquanto a
tendência em diversos países do mundo
é o domínio das grandes cadeias globais
de hotelaria, no Brasil predominam as
empresas de gestão familiar, chamadas
de “hotéis independentes”.
De acordo com o IBGE, estão em
atividade no país cerca de 9.600 hotéis,
totalizando 453.000 quartos. Segundo
um estudo feito pela Jones Lang LaSalle,
consultoria especializada no mercado
imobiliário e de hotelaria, o segmento
de hotéis independentes responde por
72% dos quartos disponíveis e por
cerca de 92% dos hotéis existentes.
O restante se divide entre as cadeias
hoteleiras nacionais e internacionais.
Mesmo com participação em
menor escala das grandes cadeias
em comparação com os hotéis
independentes, as redes hoteleiras
como a BHG têm sido as principais
responsáveis pela modernização do
mercado, com ganhos de qualidade,
padronização de atendimento e suporte
à crescente demanda por hospedagem
que o país enfrenta.
No início da década, o mercado
hoteleiro no Brasil enfrentou baixas
taxas de ocupação, mas cresceu
progressivamente, em sintonia com o
aquecimento da economia brasileira.
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Ano a ano, o país vem registrando fatos
que atestam o crescimento irreversível
deste mercado, como a própria
expansão acelerada de redes como a
BHG, que têm encontrado um terreno
fértil para expandir no segmento.
Em relação à ocupação, hotéis voltados
ao lazer são comparativamente
mais afetados pelo ritmo sazonal do
segmento. Já o turismo de negócios,
foco prioritário da BHG, sofre menor
influência da sazonalidade, o que
permite taxas de ocupação maiores e
mais estáveis ao longo de todo o ano.
De todos os hóspedes que os hotéis
BHG recebem, cerca de 75% pertence
à categoria Viajantes de Negócios.

O cenário de forte
aquecimento
do número de
viagens projetado
para o Brasil para
os próximos anos
tende a provocar
mudanças ainda
maiores no
segmento

Segundo dados do IBGE e da Jones Long La Salle, o segmento corporativo representou 53% da ocupação hoteleira
no Brasil em 2011. De acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE), quando o motivo
da viagem é negócios, 36,8% dos viajantes procuram se hospedar em hotéis de 1 a 3 estrelas e 14,3% em hotéis de
4 ou 5 estrelas.

Fonte: Ministério do Turismo

Outro dado que atesta a evolução do mercado
hoteleiro são os valores do RevPar (Revenue per
Available Room)*, que continuam em elevação.
Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil
- FOHB, o crescimento do RevPar foi de 3,8% em
relação ao desempenho do ano anterior, totalizando
R$ 155,51, contra os 149,82 de 2011. A diária média
cresceu 14,2% no período e alcançou R$ 233,77. Para
a taxa de ocupação, foi registrado aumento de 2,0
p.ps - 66,5% em 2012 ante 64,5% em 2011.

As redes hoteleiras como a BHG
têm sido as principais responsáveis
pela modernização do mercado,
com ganhos de qualidade,

*RevPAR é uma medida de desempenho obtida dividindo-se a receita de apartamentos pelo total de

padronização de atendimento

apartamentos disponíveis no ano.

e suporte à crescente demanda
por hospedagem

Indicadores Hoteleiros

Fonte: InFohb 2012
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A região com maior crescimento no RevPAR auferido no Brasil foi o Sudeste, com crescimento de R$ 149,8 em
2011 para R$ 155,51 em 2012. A região Norte foi a que obteve o menor crescimento, totalizando R$ 111,70.
Em relação à Diária Média, o maior crescimento ocorreu também no Sudeste, totalizando R$ 255,77. A região de
menor crescimento foi o Sul, no qual o valor passou para R$ 186,46 em 2012. O Nordeste se destacou na taxa de
ocupação, liderando com 69,82%.

Média dos Indicadores Hoteleiros por Região - 2012
Taxa de ocupação (%)

Diária média (R$)

RevPAR (R$)

Desde o início de suas atividades,
a BHG escolheu especializar-se
na oferta de serviços ao público
corporativo, concentrando seus
esforços e investimentos em
regiões urbanas com alta atividade
econômica
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Em 2012, a BHG apresentou uma
diária média de R$ 260,9, sendo
superior em 11,6% à media auferida
pelo setor no Brasil, mais que
compensando a diferença de 2,0
p.ps na taxa de ocupação registrada
pelo mercado em geral, o que
nos permitiu alcançar um RevPar
de R$ 165,9 – 6,7% maior que a
média do mercado. Tal diferença
está relacionada à constante busca
por um melhor mix de vendas,
em função da segmentação dos
clientes, campanhas de marketing e
constante ajuste, acima da inflação,
dos preços praticados.
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Estratégia
e Mercados
de Atuação
Estratégia e mercados
de atuação
Desde o início de suas atividades,
a BHG escolheu especializar-se
na oferta de serviços ao público
corporativo, concentrando seus
esforços e investimentos em
regiões urbanas com alta atividade
econômica. Reconhecida por sua
obsessão por qualidade, pela
entrega de resultados e por investir
em melhorias contínuas dos hotéis,
a companhia tem contribuído
fortemente com a consolidação do
mercado hoteleiro no Brasil.
A estratégia de negócios bem definida
passa pela ampliação contínua de
portfólio de hotéis, baseada no
crescimento robusto e sustentável,
tendo como meta tornar-se a maior
operadora de hotéis do Brasil e,
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possivelmente, da América Latina.
Os investimentos são realizados de
forma criteriosa, após uma extensa e
cuidadosa análise de mercado.
A Companhia tem definidas três
vertentes de atuação:
Aquisição de hotéis antigos e/ou
depreciados localizados em regiões
de intensa atividade econômica
Administração de hotéis de
terceiros buscando aumentar
sinergias e economia de escala
Desenvolvimento de hotéis
greenfield em cidades consideradas
secundárias, porém com crescente
demanda por serviços hoteleiros e
intensa atividade econômica

Buscar boas
oportunidades de
compra de hotéis
no mercado é
uma das formas
da BHG ampliar a
sua presença no
mercado brasileiro
aumentando
a robustez das
operações e
resultados
Aquisição de hotéis
Buscar boas oportunidades de compra
de hotéis no mercado é uma das
formas da BHG ampliar a sua presença
no mercado brasileiro aumentando a
robustez das operações e resultados.
A estratégia passa pela aquisição
tanto de hotéis já administrados de
forma profissional e moderna quanto
daqueles que necessitam de um maior
grau de modernização, investimentos e
profissionalização de suas atividades.
A localização é outro fator chave na
decisão de compra, uma vez que a
empresa tem muito clara as regiões
onde pretende crescer, caracterizadas
por localidades de crescente atividade
econômica e demanda por serviços de
hotelaria corporativa.
Entre os destaques das operações de
aquisição de 2012 está o acordo para
a aquisição e/ou operação de quatro
hotéis localizados na cidade de Belém-PA,

pertencentes ao Grupo MB Capital, por
meio do qual a BHG adicionará 790 novos
leitos ao seu portfólio. O acordo entre as
empresas definiu que parte da aquisição
dos ativos seria paga em ações de emissão
da Companhia, mediante a incorporação
das ações de emissão da BHG Norte
Hotelaria, que é a proprietária de imóveis
que compõem os empreendimentos.
Como consequência dessa operação,
a companhia deu início em 2012
à operação do Complexo Hoteleiro
Hangar, empreendimento formado
pelo Tulip Inn Hangar e Soft Inn Hangar
(somados, são o maior do Estado, com
405 apartamentos), Soft Inn Batista
Campos e o Golden Tulip Belém.
Significativa para a estratégia de ampliação
geográfica da Companhia, a aquisição da
administradora de hotéis Grupo Solare
possibilitará à BHG expandir suas atividades
no Maranhão, assumindo a administração
de nove hotéis, que totalizam 939 quartos
à sua carteira. Deste total, sete estão
localizados na capital São Luís, classificados
nas categorias econômica (Soft Inn) e
midscale (Tulip Inn). Já o Gran Solare
Lençóis Resort com 106 quartos, fica na
cidade de Barreirinhas, à beira do Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. O
nono hotel incorporado se localiza em
Maceió-AL. Além disso, a negociação ainda
prevê a administração de outros seis hotéis
em desenvolvimento, que adicionarão
1.430 quartos entre 2013-2015.

Administração de hotéis de
terceiros
A busca por oportunidades no Brasil
contempla a administração de hotéis
de terceiros, para os quais a BHG
empresta todo o seu expertise e
conhecimento, contribuindo para que
os investidores proprietários conquistem
melhores resultados. A remuneração
da BHG é calculada sobre os resultados
apresentados por cada hotel. Por
meio desse tipo de operação, a BHG
consegue expandir o seu portfólio sem
que seja necessário realizar grandes
investimentos e desembolsos.
A administração de empreendimentos
de terceiros também contribui com a
estratégia da companhia de aumentar a
capilaridade em regiões de seu interesse,
principalmente nas localidades onde
não são identificadas oportunidades
de negócios a preços atrativos ou áreas
adequadas para a construção de novos
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projetos. Por meio desta modalidade,
a Companhia marcou sua entrada em
2012 em dois importantes estados para
o seu perfil de negócios, Minas Gerais e
Goiás, e ampliou a presença nas regiões
Norte e Nordeste.
Em 2012, a BHG deu início à
administração do Tulip Inn Uberlândia
(antigo Hotel Presidente), na maior
cidade do Triângulo Mineiro. O hotel
conta com 125 apartamentos. Ainda
no ano que passou, assinou contrato de
administração de um hotel Soft Inn em
Belo Horizonte, com 170 apartamentos,
ainda em obras, e de um Golden Tulip,
na região central da capital mineira,
ambos com previsão de início de
operação para 2014. Em Goiânia,
assumiu a administração do Golden
Tulip Address, com 130 apartamentos.
Dentro da estratégia de expansão
para os estados do Norte e Nordeste,
a BHG anunciou diversos contratos
de administração que entrarão em
operação nos próximos anos. A série
de contratos assinada em 2012 para
a administração de hotéis nas duas
regiões totalizam 1.854 quartos em 13
novos empreendimentos. Entre eles está
o lançamento do Gran Solare Resort e
Suítes, localizado em Maceió-AL, que
contará com 384 quartos. Já em 2014,
serão lançados dois hotéis em MarabáPA, sendo um Golden Tulip de 120
quartos e um Tulip Inn de 150 quartos.
Em 2014, a Companhia iniciará em
Imperatriz-MA a administração de
um novo empreendimento com 196
quartos, o Soft Inn Imperatriz, e
prevê a inauguração em 2015 de um
empreendimento hoteleiro composto
de três torres com um total de 360
quartos. Em 2014, será lançado
um Tulip Inn, com 123 quartos, em
Castanhal-PA e, por fim, em 2015,
iniciará as operações de um Soft Inn
em Maceió-AL, com 249 quartos.
Marcando a entrada no interior do
Estado do Rio, foi assinado com a
incorporadora PDG um Memorando de
Entendimentos para a administração
de um empreendimento hoteleiro
a ser desenvolvido e incorporado
no município de Campos de
Goytacazes, com 260 quartos. A
inauguração está prevista para 2015. O
empreendimento receberá a bandeira
Golden Tulip, utilizada para hotéis de
padrão 4 estrelas.

Desenvolvimento de novos
hotéis e parcerias estratégicas
A terceira vertente da estratégia de
atuação da BHG é o investimento na
construção e desenvolvimento de hotéis
através de parcerias (projetos greenfield).
A escolha das cidades que receberão os
investimentos é feita de forma criteriosa,
tendo como norte a localização de
municípios estratégicos, com alto
potencial de desenvolvimento econômico
e demanda reprimida por novos hotéis
voltados para o turismo de negócios.
A Companhia fez um profundo estudo
das cidades brasileiras que estão sendo
fortemente impactadas por projetos e
investimentos públicos e privados, bem
como por eventos para conhecer com
precisão a relação oferta versus demanda.
O estudo resultou em um plano de
negócios que prevê o desenvolvimento
de 40 hotéis Tulip Inn limited service nos
próximos cinco anos, com presença de,
no mínimo, 25% da própria BHG nos
empreendimentos e o restante destinado
à participação de parceiros estratégicos.
Nesse sentido, um dos grandes
destaques de 2012 foi a criação do
BHG Modal Fundo de Investimento
em Participações em Hotelaria (“FIP”
ou “Fundo”), a ser distribuído pelo
Banco Modal, com o objetivo de captar
até R$ 400 milhões para financiar o
desenvolvimento desses 40 hotéis.

Tulip Inn Campos - RJ: 160
apartamentos (já aprovada pelo
Conselho)
Tulip Inn Angra dos Reis - RJ: 120
apartamentos (sob aprovação do
Conselho)
Tulip Inn Itaboraí - RJ: 256
apartamentos (já aprovada pelo
Conselho)
Tulip Inn Sete Lagoas - MG: 168
apartamentos (já aprovada pelo
Conselho)
Vale lembrar que a BHG não terá
mais participação na construção
dos hotéis de Maringá e Palmas,
anunciados anteriormente.

Landbank
Em 2012, a companhia deu
continuidade à estratégia de monetizar
o seu landbank, herdado dos
investimentos efetuados pela Invest
Tur antes da fusão com a LA Hotels.
Com a proposta de capitalizar esse
ativo por meio de permutas e vendas,
a Companhia pretende ampliar os
recursos disponíveis para investir em sua
atividade principal, hotéis corporativos
em cidades urbanas.
Em abril de 2012, a BHG concluiu
a permuta de 24,5% da sociedade

Ao acumular o duplo papel de
investidora e administradora de todos os
hotéis do FIP, a BHG contemplará tanto
o recebimento de sua porcentagem em
relação ao desempenho do fundo como
também o próprio interesse em garantir
que os empreendimentos conquistem
os melhores resultados. O formato
escolhido tem o objetivo de proporcionar
conforto e segurança ao investidor.
O fundo já tem assegurados R$ 150
milhões. Deste total, em torno de 40% são
da BHG e o restante de seis investidores
que iniciaram o processo de adesão ainda
em 2012. A medida que novos investidores
entrem no fundo, a participação da BHG
será diluída para até 25%.
Por meio do FIP, está prevista a construção
dos seguintes empreendimentos:
Tulip Inn Itaguaí - RJ: 200 apartamentos
(já aprovada pelo Conselho)
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constituída para o desenvolvimento
do projeto Singlehome Trancoso, um
empreendimento turístico hoteleiro e
imobiliário, localizado em Trancoso,
região sul da Bahia. Em contrapartida,
recebeu 41 unidades do futuro Golden
Tulip Belo Horizonte, na região central
da capital mineira. A BHG será também
responsável pela administração do hotel
de 396 apartamentos, com início de
operações previsto para 2013.
Em setembro de 2012, a Companhia
vendeu sua participação no projeto Txai
Terravista Trancoso, localizado ao sul
da Bahia, por um valor estimado de R$
14,3 milhões referentes a 13 unidades e
R$ 750 mil pagos em dinheiro.
Adicionalmente, foi assinado um
contrato de locação de imóvel para
avaliação de potencial eólico e
implementação de central geradora em
parte da propriedade denominada Port
Beach, uma área de aproximadamente
370 hectares localizada no município
de Parnaíba-Piauí.
O landbank da BHG no encerramento
do exercício de 2012 contava com
13 terrenos distribuidos em oito
estados brasileiros, com valor contábil
total de R$ 165,4 milhões, em 31 de
dezembro de 2012.

Eventos subsequentes
Em continuidade a iniciativas originadas
em 2012, nos primeiros dias de 2013
a Companhia anunciou três negócios
de grande porte. Foi assinado um
memorando de entendimento para
o desenvolvimento de um hotel no
padrão superior em Natal-RN com
administração da BHG. Previsto para
entrar em operação no primeiro
trimestre de 2014, o complexo terá
uma torre destinada a um hotel com
168 quartos e a uma segunda torre
com 120 flats, totalizando 288 quartos.
O primeiro hotel da Rede na cidade
de São José dos Campos-SP teve o
contrato de administração assinado,
com previsão de abertura para o
final de 2013. Em avançado processo
de construção, o empreendimento
com 126 quartos será operado sob a
bandeira Golden Tulip.
Em Goiânia- GO, a assinatura de
contrato de administração de um
hotel em desenvolvimento acompanha
a estratégia de expansão em novas
regiões com alto potencial. O hotel no
padrão supereconômico, operado com
a bandeira Soft Inn, será construído
anexo a um shopping center. Contará
com 322 quartos e tem previsão
de inauguração para o primeiro
semestre de 2014. Com o novo
empreendimento, a Companhia passará
a somar quatro hotéis na região de
Goiás e Distrito Federal, favorecendo a
eficiência operacional e os ganhos de
escala na operação hoteleira.

Modelo de gestão
Os resultados expressivos alcançados
pela BHG ao longo de sua história
estão diretamente relacionados ao
sólido modelo de gestão profissional
que orienta as atividades e operações
da Companhia.
Tendo como norte a busca pelos
melhores resultados e pelo
crescimento sustentável do negócio,
esse modelo visa assegurar o foco de
atuação, o desenho de metas claras,
bem como a estratégia para alcançálas. A BHG também tem investido na
busca por profissionais capacitados e
alinhados aos valores da companhia,
na capacitação dos times e na criação

de uma cultura organizacional sólida
e única para ser seguida por toda a
sua rede hoteleira.
Foi significativa, em 2012, a evolução
em relação à gestão do negócio, tendo
contribuído de forma decisiva para os
bons resultados conquistados ao longo
do ano, no qual a Empresa combinou
o controle ainda mais eficaz dos custos
com os ganhos de receita.
Uma das principais ferramentas para
colocar esse modelo em prática é o
sistema de gerenciamento integrado,
uma plataforma destinada a unificar
as operações em todas as unidades.
Essa forma de gerenciar totalmente
centralizada garante a assertividade
dos resultados, principalmente no
que diz respeito ao desempenho
operacional, redução de custos e
despesas de suas unidades. Assim, a
Companhia conta com uma estrutura
robusta e adequada para manter o
funcionamento eficiente de todas as
suas operações.
O comprometimento das equipes
com a padronização de serviços
proposta pela Companhia também é
visto como uma questão da máxima
relevância. A BHG realiza programas
de treinamento (operacional e
comportamental), de forma a
uniformizar o padrão de qualificação
e, portanto, também dos serviços
prestados nas suas diferentes
unidades hoteleiras. Tais programas
de capacitação permitem ainda que a
equipe se mantenha profissionalmente
atualizada e motivada.
A liderança executiva da BHG
é formada por um grupo de
profissionais que reúne diferentes
expertises, incluindo executivos com
mais de 20 anos de experiência
no setor hoteleiro, bem como
profissionais qualificados e
reconhecidos nos campos financeiro
e de gestão de empresas.

Modelo operacional de vendas
Resultado da combinação de
dois fatores cruciais, o modelo
operacional de vendas da BHG
adiciona os ganhos de eficiência por
meio de uma gestão profissional
a um agressivo programa
de intermediação de vendas
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corporativas, direcionas ao turismo
de negócios. A Companhia conta
com uma equipe comercial dedicada,
ferramentas e sistemas de reservas e
de vendas, call centers integrados a
quinhentas mil agências de turismo
no Brasil e no mundo e a cerca de
dois mil sites.
O modelo proporciona um incremento
no valor médio das diárias cobradas e,
portanto, também da receita auferida
com os hotéis adquiridos ou operados.
Isso se dá, principalmente, em razão
da maior visibilidade dos hotéis no
mercado, incluindo o aumento no
número de eventos corporativos
realizados, e seu impacto positivo
sobre a receita de hospedagem.

Os resultados
expressivos
alcançados pela
BHG ao longo
de sua história
estão diretamente
relacionados ao
sólido modelo
de gestão
profissional
que orienta as
atividades e
operações da
Companhia
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Recursos
Humanos
A BHG sabe que os bons resultados e
alcance das metas que estipula dentro
do seu planejamento estratégico
depende, invariavelmente, do
comprometimento e da qualidade
dos serviços prestados pela equipe
de colaboradores que mantém,
responsável por colocar seus negócios
em operação.
Para formar esse time de excelência,
a Companhia busca no mercado
profissionais altamente qualificados
e alinhados aos valores e à sólida
cultura corporativa da Empresa.
Também investe na preparação,
capacitação e construção de uma
equipe motivada a conquistar os
melhores resultados. Essas pessoas,
muitas delas em contato direto
com o cliente, são as grandes
responsáveis por fazer da BHG uma
provedora de soluções inovadoras,
reconhecida como uma das
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melhores do seu setor pelo mercado
e também pelos hóspedes.
A BHG chegou ao final de 2012 com
um time de 3.303 colaboradores,
considerando o corporativo e também
todos os que trabalham nos hotéis
da Rede. O turnover de 2012 foi
de 3,5%, bem abaixo da média da
indústria hoteleira de 15%. Com uma
equipe formada, prioritariamente,
por profissionais do setor hoteleiro,
a média de idade é de 34 anos.
Atualmente, 70% possuem graduação
e 10% são pós-graduados.
Sólida e sistematicamente preparada
para oferecer serviços de excelência,
a equipe é incentivada a buscar
a inovação e a qualidade – ativos
intangíveis primordiais em uma
empresa de hotelaria – tendo sempre
como meta superar as expectativas
dos hóspedes.

A BHG procura oferecer aos seus
colaboradores um ambiente de
trabalho motivador, de forma
que todos sejam capazes de
encontrar na Companhia um local
para o crescimento profissional e
satisfação pessoal
A BHG procura oferecer aos seus
colaboradores um ambiente de trabalho
motivador, de forma que todos sejam
capazes de encontrar na Companhia
um local para o crescimento profissional
e satisfação pessoal.
Incentiva práticas de companheirismo
e integração, bem como abre espaço
para que os colaboradores possam
expressar suas ideias e opiniões,
contribuindo diretamente para o
crescimento da Empresa. Além de
uma remuneração e programas de
benefícios totalmente compatíveis
à média do setor, a BHG entende
que a valorização do funcionário
também passa por apoiá-lo em todos
os momentos de sua vida. Cabe à
área de RH prestar todo o suporte
necessário ao corpo funcional e seus
familiares em eventuais situações
adversas ou inesperadas.
O crescimento da Empresa faz com
que a BHG seja uma empresa repleta
de oportunidades profissionais,
orientadas por um plano de
carreira bem estruturado, no qual
os colaboradores conseguem
ver claramente os caminhos que
precisam seguir para alcançar a
maturidade profissional. Sempre
que surge uma nova vaga, eles são
informados com prioridade por meio
do Projeto Prata da Casa, podendo,
se tiverem o perfil e a qualificação
necessários, candidatar-se aos
postos em aberto.

Código de conduta
Todos os novos funcionários que entram para a Empresa recebem um
Manual de Boas Vindas durante o Programa de Integração. De maneira
clara e didática, o material apresenta diretrizes da empresa, bem como as
práticas e procedimentos que os colaboradores devem adotar no dia a dia.
A Companhia também possui um Código de Conduta com o objetivo de orientar
claramente a conduta e o comportamento desejados nos mais diversos níveis
de relacionamento e execução das atividades. O Código é aplicável a todos os
colaboradores, bem como aos estagiários, prestadores de serviço e consultores,
membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.
O documento alerta para questões que requerem cautela e é
considerado como uma ferramenta preventiva e de orientação,
necessária para detectar e evitar violações das políticas do Grupo e
da legislação vigente. As relações com a comunidade e com o meio
ambiente também foram contempladas pelo documento.

Meritocracia
A gestão dos colaboradores da BHG é totalmente baseada nos princípios da
meritocracia. Todos os anos, a Administração determina um conjunto de metas
para cada colaborador, incluindo os de cargo operacional. Os colaboradores
passam por avaliações sistemáticas e os programas de remuneração variável estão
totalmente atrelados à conquista das metas individuais e coletivas previamente
estabelecidas. Esse processo envolve ainda ciclos de acompanhamento mensais,
nos quais são monitorados os progressos de cada meta estabelecida.

Plano de opção de compra de ações
Os diretores, diretores-executivos e gerentes sênior da BHG têm como um dos
seus benefícios o Plano de Opção de Compra de Ações. Por meio desse plano, a
Companhia busca motivar e reter esses funcionários, alinhando as expectativas
individuais aos interesses dos acionistas e reforçando o senso de propriedade
na gerência. Em 2012, 21 gestores participaram do programa.
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BHG, sediado no Golden Tulip Belas
Artes, em São Paulo, que desde
2011 proporcionou atividades de
capacitação de cerca de 1.800
colaboradores. O projeto proporciona,
a partir de experiências teóricas e
práticas, vivenciar o dia-a-dia do setor
de hospedagem. Para isso, oferece
uma estrutura completa de hotel
equipada com computadores e um
apartamento modelo, com quarto e
banheiro, ambientados no padrão
internacional Golden Tulip.

Treinamento e capacitação
É meta da Companhia desenvolver
a melhor equipe de profissionais
de hotelaria do Brasil. A expansão
acelerada da BHG, com metas ousadas
de crescimento para os próximos
anos, exige ainda mais atenção
da empresa no que diz respeito a
capacitação dos seus colaboradores.
A preparação dos novos profissionais
e o desenvolvimento contínuo
daqueles que já atuam na Companhia
se realizam por meio de uma
série de programas, treinamentos,
capacitações e workshops, oferecidos
para todos os níveis da organização.
Um dos destaques do programa
de treinamento é o Hotel-Escola

prática as inúmeras disciplinas que
compõem o currículo acadêmico.
Por meio deste projeto, o estudante
pode perceber as diferenças do
mundo organizacional e exercitar
sua adaptação ao meio empresarial.

Um dos
destaques do

A empresa conta também com
a Academia BHG, um portal que
oferece treinamentos via e-learning
para as atividades como a recepção
e governança, além de disponibilizar
treinamentos online, arquivos de
treinamentos presenciais, fóruns, murais,
artigos, vídeos, entre outros recursos que
contribuem para o maior conhecimento
dos colaboradores. Por se tratar de
uma rede voltada a empreendimentos
corporativos, além dos temas
operacionais, também são oferecidas
aulas de idiomas e supletivo online.

programa de

Já o programa Trainee BHG foi criado
com o objetivo de preparar os futuros
líderes da Companhia. O programa
procura captar talentos recémformados e aprimorá-los na estrutura
de formação da Empresa visando,
no futuro, os cargos de gerência
e as chefias de departamentos. Os
profissionais com maior potencial
recebem cross training (treinamento
cruzado) e participam de módulos
internos e externos (técnicos,
comportamentais e estágios); e
entregam relatórios bimestrais sobre
o trabalho, incluindo a sugestão de
melhorias para implantação.

Belas Artes, em

Desde a criação do programa, cinco
jovens concluíram todas as etapas
e foram integrados ao quadro de
colaboradores da BHG, sendo quatro
em posição de gerente geral e um como
gestor corporativo. Em 2012, teve início
a terceira turma do programa, com a
participação de oito pessoas.
Outra iniciativa que também
colabora para a formação de mão
de obra capacitada é o programa
de estágio da BHG, que permite aos
estudantes vivenciar o aprendizado
na faculdade (teoria) colocando em
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treinamento é
o Hotel-Escola
BHG, sediado
no Golden Tulip
São Paulo, que
desde 2011
proporcionou
atividades de
capacitação de
cerca de 1.800
colaboradores
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Governança
Corporativa
Única empresa do setor hoteleiro do
Brasil com ações listadas no Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, a BHG
se organizou como uma empresa
comprometida com os mais altos
padrões de governança corporativa.
Para isso, construiu uma completa
estrutura de governança. A sólida e
transparente política de divulgação
de informações de suas atividades
garante total cobertura dos passos da
empresa por investidores institucionais,
pessoas físicas e analistas de mercado.
A Companhia – via Invest Tur – fez sua
Oferta Pública Inicial de Ações em 16
de julho de 2007.
A cuidadosa gestão da governança
exercida pela BHG mereceu o
reconhecimento do Prêmio IBGC,
promovido pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, como uma
das empresas finalistas na categoria
Evolução Empresas Listadas.
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Estrutura de governança
corporativa
Conselho de Administração Órgão de deliberação colegiada,
responsável pela formulação da política
geral de negócios da Companhia,
incluindo a sua estratégia de longo
prazo. É responsável também, entre
outras atribuições estatutárias, pela
designação dos diretores, assim como
pelo monitoramento e supervisão da
gestão, no sentido de acompanhar
a efetiva aplicação da estratégia
definida. Superando as exigências
do Novo Mercado da BM&FBovespa,
o Estatuto Social da BHG estabelece
que o conselho seja formado por sete
membros, sendo pelo menos 20% por
conselheiros independentes. Eles são
eleitos em Assembleia Geral Ordinária
(AGO) de acionistas para um mandato
unificado de dois anos, podendo ser
reeleitos e destituídos a qualquer
momento pelos acionistas reunidos em

assembleia geral. Em 31 de dezembro de 2012, o Conselho de Administração era formado por sete membros - dos quais
dois independentes - e um membro suplente independente.

Formação do Conselho de Administração - 2012
Conselheiros

Antonio Carlos A. Ribeiro Bonchristiano – Presidente do Conselho da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP.
Bacharel em política, filosofia e economia pela University of Oxford. Ingressou na GP Investments, Ltd. em 1993,
empresa da qual é Co-Presidente do Conselho, Co-CEO e Diretor de Relações com Investidores. Atua ou atuou como
membro do conselho de administração das seguintes companhias:ALL – América Latina Logística S.A. (2003-2008), GP
Investments, Ltd (2003- até a presente data), BR Malls Participações S.A. (2005-2006), Tempo Participações S.A. (20052006), Gafisa S.A (1997-2006), Submarino S.A. (2005-2006), LAHotels S.A. (incorporada pela Companhia) (2007-2009),
Magnesita Refratários S.A. (2006-2008), Allis Participações S.A. (2006 - até a presente data), BRZ Investimentos S.A.
(2006 – até a presente data), BR Properties S.A. (2006 - até a presente data) e Estácio Participações S.A. (2008 – até
a presente data). Atua ou atuou como membro suplente do conselho de administração das seguintes companhias:
Magnesita S.A. (2007-2008) e Magnesita Refratários S.A. (2009-até a presente data). Atua ou atuou como presidente
do conselho de administração das seguintes companhias: Submarino S.A. (2005-2006), Tempo Participações S.A.
(2006), BR Malls Participações S.A. (2006), Magnesita Refratários S.A. (2006-2008), BR Properties S.A. (2006-2009),
co-presidente do Conselho de Administração da GP Investments, Ltd. (2006 - até a presente data), LAHotels S.A.
(incorporada pela Companhia) (2008-2009), Allis Participações S.A. (2008 – até a presente data). Atua ou atuou como
vice-presidente do conselho de administração das seguintes companhias: BR Properties S.A. (2009 - até a presente data).
Atua ou atuou como diretor vice-presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (alternadamente de 2006 até
a presente data). Atua ou atuou como diretor presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (alternadamente
de 2006 até a presente data). Atua ou atuou como diretor de relações com investidores da seguinte companhia: GP
Investments, Ltd. (2010 - até a presente data).
Daniel Cunha – Membro do Conselho da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Bacharel em engenharia mecânicaareonáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e MBA pela Harvard Business School. Ingressou na GP
Investments em 2011. Anteriormente trabalhou como consultor na McKinsey & Company (empresa especializada em
consultoria estratégica) de 2006 a 2008 e foi Gerente de Planejamento na Vale de 2008 a 2009.
Fersen Lamas Lambranho – Membro do Conselho da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Bacharel em engenharia civil
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em administração de empresas pela COPPEAD-UFRJ. Também concluiu o
Owner President Management Program na Harvard Business School. Ingressou na GP Investments, Ltd. em 1998. É Co-Presidente
do Conselho e Co-CEO da GP Investments, Ltd. Atua ou atuou como membro do conselho de administração das seguintes
companhias: Contax Participações S.A.(2003 -2006), Telemar Participações S.A. (2003 – 2008), GP Investments, Ltd. (2003 – até
a presente data), Gafisa S.A. (2004 – 2007), BRZ Investimentos S.A. (2006 – até a presente data), BR Malls Participações S.A.
(2006 - até a presente data), Telemar Participações S.A. (2007 – 2008), Allis Participações S.A. (2007 – até a presente data),
Magnesita Refratários S.A. (2007 – até a presente data), Magnesita S.A. (2007 – 2008), BR Properties S.A. (2007 – 2010) e
Estácio Participações S.A. (2008 – até a presente data). Atua ou atuou como membro suplente do conselho de administração
da seguinte companhia: Companhia Energética do Maranhão – CEMAR (2004 – 2008). Atua ou atuou como presidente do
conselho de administração das seguintes companhias: Telemar Participações S.A. (2003 – 2006), co-presidente do Conselho de
Administração da GP Investments, Ltd. (2006 – até a presente data) e Magnesita Refratários S.A. (2008 – até a presente data).
Atua ou atuou como vice-presidente do conselho de administração da seguinte companhia: BR Properties S.A. (2006 – 2009).
Atua ou atuou como diretor da seguinte companhia: Telemar Participações S.A. (2005 – 2007). Atua ou atuou como diretor
vice-presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (2006 (alternadamente) – até a presente data). Atua ou atuou como
diretor presidente da seguinte companhia: GP Investments, Ltd. (2006 (alternadamente) – até a presente data).
Francisco Ribeiro de Magalhães Filho – Membro do Conselho da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Empresário
do ramo financeiro, atualmente supervisiona o Fundo de Investimentos de Ações e Empresa de Participações (empresa que
administra patrimônio familiar), com gestão por equipe própria. Foi membro do Conselho de Administração da Brasil Telecom
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S.A. (telecomunicações) de 2005 a
2009. Adicionalmente, foi co-fundador
e diretor da Associação Nacional dos
Investidores do Mercado de Capitais
(ANIMEC, atual AMEC). Começou
sua carreira como funcionário do
Investbanco, sócio da Supra DTVM.
Horácio Lafer Piva – Membro
independente da BHG S.A. - BRAZIL
HOSPITALITY GROUP. Formado
em economia e pós-graduado
em administração de empresas
pela Fundação Getúlio Vargas. É
acionista e membro do Conselho de
Administração da Klabin S/A (papel
e celulose) desde abril de 1980,
do Conselho de Administração da
Atmosfera - Higienização de Têxteis
S.A. (higienização de têxteis) desde
janeiro de 2007, da Redecard S.A.
(credenciamento de estabelecimentos,
captura de transações comerciais e
financeiras realizadas com cartões de
pagamento) desde agosto de 2007, da
Martins Atacadista (investimentos) desde
abril de 2009 e da Tarpon Investimentos
S.A. (investimentos) desde fevereiro de
2009. Membro do Conselho Consultivo
da Spread Informática (informática)
desde fevereiro de 2005, da Brasilpar
Serviços Financeiros (serviços financeiros)
desde setembro de 2005 e da Revista
Piauí (jornalismo) desde agosto de
2008. Presidente da AACD - Associação
de Assistência à Criança Deficiente
(assistência social) desde abril de 2007.
Membro dos Conselhos do Hospital A.C.
Camargo (hospital) desde dezembro de
1997, FAPESP - Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo
(pesquisa) desde setembro de 2003,
Osesp – Fundação Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo desde junho
de 2005 (música), ABDIM – Associação
Brasileira de Distrofia Muscular
(medicina) desde janeiro de 2006. Foi
presidente da Bracelpa (Associação
Brasileira de Celulose e Papel) de 2006
a 2011 e membro do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do
governo Lula de 2003 a 2008.
Rubens Mario Marques de
Freitas - Engenheiro mecânicoaeronáutico, graduado pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
possui MBA em Harvard. Ingressou
na GP Investimentos em 2006, como
Associate, tornando-se diretor em
maio de 2011. De maio de 2009 a
abril de 2011, atuou como diretor
comercial e posteriormente como

CFO da Leitbom (atual LBR). Antes
de ingressar na GP Investimentos,
trabalhou por cinco anos como
consultor da Roland Berger Strategy
Consultants. Atualmente é membro
do Conselho de Administração
da LBR (empresa produtora de
alimentos lácteos) Diretor da Lesotho
Participações e Empreendimentos
S.A. (empresa especializada em
investimentos e na aquisição de
participações em outras sociedades)
e da Monticiano Participações
S.A. (empresa especializada em
investimentos e na aquisição de
participações em outras sociedades).
Anteriormente, atuou como membro
do Conselho de Administração da
Telemar e da Tempo Assist.
Ricardo Abecassis Espírito Santo
Silva – Membro independente da
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY
GROUP. Licenciado em economia
pela The City University, de Londres,
Inglaterra. É acionista e membro
do Conselho de Administração
do Banco Espírito Santo S.A.
(financeiro), membro do Conselho
de Administração da Bradespar
S.A. (holding) e da Agribahia S.A.
Desde 2001 é Diretor Presidente do
Banco Espírito Santo InvestimentosBrasil, que por sua vez faz parte do
Grupo Espírito Santo, o qual possui
investimentos relevantes no setor
imobiliário turístico. Nos últimos
cinco anos atuou na: (i) Agriways S.A.
(empresa do setor de agroindústria)
(Brasil) (Vice-Presidente do Conselho
de Administração); Associação
Brasileira de Bancos Internacionais
S.A (Vogal do Conselho Consultivo);
Associação Espírito Santo Cultura
(Brasil) (Diretor);AVISTAR – S.G.P.S.,
S.A. (Vogal do Conselho de
Administração); Banco Bradesco,
S.A. (Vogal do Conselho Fiscal);
Banco Espírito Santo de Angola,
SARL (Presidente de Conselho de
Administração); Banco Espírito Santo
de Investimento S.A. (Vice-Presidente
do Conselho de Administração)
;Banco Espírito Santo do Oriente, S.A.
(Presidente do Conselho Fiscal);Banco
Espírito Santo, S.A. (Vogal do
Conselho de Administração); Banco
Espírito Santo Finance Limited (Vogal
do Conselho de Administração);
Banco Espírito Santo Investimento
do Brasil S.A. (Vogal do Conselho
de Administração); Banco Espírito
Santo Investimento do Brasil, S.A.
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(Presidente Executivo); Bradespar
S.A. (Brasil) (Vogal do Conselho de
Administração); Câmara Portuguesa
de Comércio no Brasil (Vice-Presidente
do Conselho de Administração);
Companhia Agrícola Botucatu
(Presidente Executivo); E.S. Holding
Administração e Participações S.A.
(Brasil) (Presidente Executivo); ES
Consultoria Ltda. (Brasil) (Diretor);
ESAI - Espírito Santo Activos
Imobiliários Ltda. (Brasil) (Diretor);
ESAP Brasil Agro-Pecuária Ltda. (Brasil)
(Diretor); ESAP Espírito Santo AgroPecuária S.A. (Uruguai) (Diretor);
ESCAE - Administração e Participações
Ltda. (Brasil) (Diretor); Espírito
Santo Bank (EUA) (Vice-Presidente
do Conselho de Administração);
Euroamerican Finance Corporation,
Inc. (BVI) (Vogal do Conselho de
Administração); Europ Assistance
(Brasil) (Vogal do Conselho de
Administração); GESPAR S/C Ltda.
(Brasil) (Diretor); Monteiro Aranha
S.A. (Brasil) (Vogal do Conselho
de Administração); Novagest
Assets Management Ltd. (Vogal do
Conselho de Administração); Pojuca
Administração S.A. (Brasil) (Presidente
do Conselho de Administração);Pojuca
S.A. (Brasil) (Presidente do Conselho
de Administração); Rioforte Investment
Holding Brasil S.A.(Vogal do Conselho
de Administração); Saramagos S.A.
Empreendimentos e Participações
(Brasil) (Diretor); Ushuaia – Gestão e
Trading International Limited (Vogal do
Conselho de Administração).
Miguel Garcia Rugeroni Ahlers
– Membro independente e suplente
da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY
GROUP. Gestor de Empresas formado
pela Universidade Católica Portuguesa.
Foi Administrador Delegado (CEO)
da Espírito Santo Tourism (Portugal)
(2005 a 2010) e Administrador da
Espírito Santo Resources (Portugal)
(2006 a 2010).
Diretoria Executiva - Os Diretores
da BHG são os seus representantes
legais, responsáveis, principalmente,
pela administração dos negócios
e pela introdução das políticas e
diretrizes gerais da Companhia.
São eleitos pelo Conselho de
Administração da BHG para mandato
de dois anos, permitida a reeleição
e podendo, a qualquer tempo, ser
destituídos por tal órgão.

Atualmente, os diretores executivos da Companhia são:

Diretores executivos (2012)

Membros da Diretoria Executiva
Pieter Jacobus Franciscus van Voorst Vader - Diretor Presidente da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. O Sr. Vader
é o ex-CEO da BrazilFastFood Corporation (BFFC) (alimentos), ocupou diversas posições em marketing e vendas da Shell
International Petroleum Co. (energia). Também trabalhou como consultor para Latin America Investment Partners Limited,
Movi&Art, Odebrecht e Golden TulipHotels. Possui mestrado em Negócios Internacionais pela Florida Int. Univ., bem como
graduação em Gestão Hoteleira pela FIU e HHS The Hague.
Ricardo Levy - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Bacharel em
Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, concluiu seu MBA Executivo em
Administração, pelo Instituto Coppead de Administração do Rio de Janeiro em 2000. Atuou como Superintendente de
Finanças e Relações com Investidores da Light S.A. (energia). Anteriormente, desempenhou funções financeiras na Aracruz
Celulose S.A. (papel e celulose).
Reginaldo Luchini Olivi - Diretor sem designação específica da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Formado em
Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP). Ingressou no Grupo Chambertin. em 1998, cuja
principal atividade era a administração de hotéis, como sócio. Anteriormente, trabalhou como diretor na empresa Olivi
Assessoria e Consultoria S/C Ltda. (hoteleira) e atuou como gerente financeiro na empresa Arquitetura da Paisagem.
André Luiz Dias Lameiro - Diretor sem designação específica da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP. Bacharel em
Economia pela Faculdade Metropolitana de Vitória (FMV) e em Marketing pela Anhembi Morumbi. Ingressou no Grupo
Chambertin como sócio, cuja principal atividade era a administração de hotéis. Anteriormente, trabalhou na área de
marketing na empresa Lameiro Consultoria, Residence Administradora de Flats (hoteleira).
Flavio Maia - Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Politicas e Econômicas do Rio de Janeiro,
concluiu MBA em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ e cursou o General Management Program
na Harvard Business School, em 2011. Atuou em empresas multinacionais como Ogilvy & Mather, Shell Brasil, Young &
Rubicam. Antes de ingressar na BHG, ocupou cargos de liderança na BFFC – Brazil Fast Food Corp durante 12 anos, à frente
das diretorias de Marcas, Desenvolvimento e Marketing.
Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal funciona de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e
somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. Quando
instalado, o Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não. Os membros
do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos
termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações e informações financeiras.
Atualmente, os membros do Conselho Fiscal da Companhia são:

Conselho Fiscal (2012)
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Membros do Conselho Fiscal
Aloísio Kok – Membro do
Conselho Fiscal da BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP.
Experiência de 27 anos em
organizações bancárias, com
amplos conhecimentos nas áreas
de Crédito Direto ao Consumidor,
Mercado de Capitais, Finanças,
Gestão de Recursos e Crédito.
Experiência de 4 anos na área
administrativo-financeira de
empresa industrial e de 5 anos
na qualidade de consultor para
empresas industriais e de serviços.
Experiência de 3 anos como
Conselheiro Fiscal de Empresas
de Capital Aberto. Membro
Suplente do Conselho Fiscal da:
Paranapanema S.A., empresa cuja
principal atividade a atuação no
setor de metalurgia (abr/2009
até a presente data); Contax
Participações S.A., cuja principal
atividade é a prestação de serviços
de Contact Center (abr/2009 –
abr/2011); Mahle Metal Leve
S.A., cuja principal atividade é a
atuação no setor automobilístico
(abr/2009 – abr/2011). É também
membro suplente do Conselho
de Administração da Marisol S.A,
empresa cuja principal atividade é a
atuação no segmento de vestuário
(jul/2009 até a presente data).
Ricardo Scalzo - Membro do
Conselho Fiscal da BHG S.A. - BRAZIL
HOSPITALITY GROUP, e membro
do Conselho Fiscal das seguintes
empresas: (1) Lojas Americanas S.A
(comércio e varejo); (2) ALL - América
Latina Logística S.A. (logística);
(3) Beneficiência Medica Brasileira
S.A Participações S.A (seguros); (4)
Tecnisa S.A (construção civil); (5)
Ferroban - Ferrovias Bandeirantes
S.A (transportes): (6)Hopi Hari S.A
(diversões); (7) Centrais Elétricas do
Maranhão -Cemar S.A (energia); (8)
Equatorial Energia S.A (energia); e
Companhia de Bebidas das Américas –
AmBev (bebidas).
Sérgio Antonio Cordeiro de
Oliveira – Membro do Conselho
Fiscal da BHG S.A. - BRAZIL
HOSPITALITY GROUP. De 2002 a
2009, atuou como Diretor Presidente
da CDMA Participações S/A
(diversões) e Diretor Presidente da

LPS Participações S/A (investimentos).
De 2005 a 2009, foi presidente do
Conselho de Administração do Hopi
Hari S.A (diversões).
Alexandre Luiz Oliveira de Toledo –
Membro suplente do Conselho Fiscal
da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY
GROUP. Graduado em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (1983). Atua, desde
1997, como Conselheiro Fiscal e
de Administração de companhias
abertas inseridas nos mais diversos
setores da economia. Em 2005, foi
Conselheiro Fiscal Titular da Ripasa
S.A. Celulose e Papel; CELG – Cia.
Energética de Goiás; Cia. Fluminense
de Refrigerantes (Coca-Cola);
Cerâmica Chiarelli S.A.. Em 2006, foi
Conselheiro de Administração Titular
da CELG – Cia. Energética de Goiás;
Cia. Fluminense de Refrigerantes
(Coca-Cola); Cerâmica Chiarelli
S.A.; Conselheiro Titular da Nossa
Caixa – Nosso Banco S.A.; Ripasa
S.A. Celulose e Papel e Suplente da
COPEL – Cia. Paranaense e de Energia
Elétrica; SABESP – Cia. de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo e da
Polialdem Petroquímica S.A. Em 2007,
foi Conselheiro de Administração
Titular da CELG – Cia. Energética
de Goiás; Cerâmica Chiarelli S.A.
e da Café Solúvel Brasilia S.A.;
Conselheiro Fiscal Titular da Datasul
S.A. e Suplente da SABESP – Cia. de
Saneamento Básico do Estado de
São Paulo. É atualmente profissional
liberal focado na área de mercado de
capitais, tendo anteriormente exercido
a gerência jurídica de instituições
financeiras nacionais.
Emanuel Sotelino Schifferle –
Membro suplente do Conselho Fiscal
da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY
GROUP. Ocupou várias posições de
diretoria no setor financeiro e em
empresas ligadas à GP Investimentos.
Já atuou como membro do Conselho
Fiscal da Estácio Participações S.A.
(serviços educacionais), Companhia
de Bebidas das Américas – AmBev
(bebidas), ALL – América Latina
Logísticas S.A. (logística) e Lojas
Americanas S.A. (comércio e varejo).
Também foi membro do Conselho
de Administração da Manasa
S.A. (madeireira) e São Carlos
Empreendimentos e Participações S.A.
(investimentos imobiliários).
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Pedro Wagner Pereira Coelho Membro suplente do Conselho Fiscal
da BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY
GROUP, e presidente do Conselho
Fiscal da Magnesita Refratários S.A
(refratários). Também foi presidente do
Conselho Fiscal das Lojas Americanas
S.A (comércio e varejo), Tele Norte Leste
Participações S.A (telecomunicação),
Telemar Participações S.A
(telecomunicações), Tam S.A
(transporte), e Enersul – Energética do
Matogrosso do Sul (energia). Sócio
de empresas no ramo de atividade
de Consultoria Fiscal e Contábil,
Planejamento e Assessoria Empresarial,
Empreendimentos e Participações.

Serviços de Auditoria
Independente
A BHG utiliza os serviços de Auditoria
Independente da Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S.S. No
decorrer do exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, além dos serviços
de auditoria independente, foram
prestados serviços de Due Dilligence

Relações com Investidores
A BHG procura manter seus investidores,
acionistas e analistas de mercado sempre
muito bem informados a respeito
dos acontecimentos, resultados e
investimentos da Companhia. Em um
relacionamento marcado pela ética e
pela transparência, a Empresa vai além
do cumprimento das rotinas de caráter
obrigatório para as companhias listadas
em bolsa com sede no Brasil, dedicando
uma especial atenção à comunicação
com esse público estratégico.
Entre as diversas ferramentas de
comunicação, mantém dentro
do seu site uma área exclusiva
(www.bhg.net/ri), atualizada
regularmente com informações
de desempenho e de resultados.
O canal de comunicação também
possibilita o cadastro para o
recebimento de alertas de notícias,
comunicados ao mercado, entre
outras informações relevantes.
Trimestralmente, a área de RI
organiza a divulgação de resultados,
coordenando a realização de
teleconferência, em inglês e
português, aberta ao mercado,
que promove o acesso direto
dos investidores interessados aos
principais executivos da Empresa.

08

Gestão
de Risco
A BHG utiliza padrões e também
desenvolve processos próprios de
gerenciamento de risco dentro de
rigorosas diretrizes, que a preparam de
forma eficaz para enfrentar os riscos
inerentes ao negócio. Profissionais
especializados atuam diretamente no
monitoramento das operações com
o objetivo de identificar possíveis
desvios e desenvolver e adotar soluções
que possam evitar a exposição da
Companhia a cada um dos riscos em
potencial, detalhados a seguir.
Estratégia de Negócios
O risco de adoção de uma estratégia
não adequada é inerente a qualquer
atividade econômica. Na BHG, a
experiência dos profissionais do
Conselho de Administração, que
estabelecem sua estratégia, assim
como de seus executivos na adoção
das mesmas, contribui para mitigar
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esses riscos. Os avanços substanciais
nos resultados operacionais obtidos
nos últimos anos, a despeito dos fortes
investimentos ainda em andamento,
corroboram para a indicação do acerto
do modelo de negócios adotado.
A BHG toma uma série de cuidados
no dia a dia das atividades para
minimizar o risco de a Companhia
seguir com uma estratégia não
adequada. O desempenho das
operações é continuamente
acompanhado e todas as aquisições
são baseadas em detalhadas
análises de potencial de mercado do
empreendimento, visando sempre a
relação risco versus retorno de cada
projeto. O nível de alavancagem é
mantido rigidamente no patamar
definido pela gestão, e os projetos
de médio prazo são periodicamente
reavaliados em vista dos cenários
econômicos e setoriais.

Ao longo de 2012, a Companhia
buscou aumentar a sinergia comercial
reforçando também a ligação entre
a marca BHG e a qualidade das
instalações e serviços dos hotéis, que
é uma preocupação constante da
gestão no dia-a-dia das operações
Valor da marca
Apesar do pouco tempo de operação,
a BHG acredita que uma marca
reconhecida e valiosa é um fator
preponderante na tomada de decisão
dos clientes, principalmente na
escolha de um hotel. Por essa razão,
a Companhia adota em 80% de seus
hotéis, as marcas internacionalmente
reconhecidas da Golden Tulip
Hospitality Group, das quais tem o
direito de exclusividade em toda a
América Latina.
Ao longo de 2012, a Companhia
buscou aumentar a sinergia comercial
reforçando também a ligação entre
a marca BHG e a qualidade das
instalações e serviços dos hotéis, que
é uma preocupação constante da
gestão no dia-a-dia das operações.
Contribuindo para a padronização dos
serviços nos diferentes hotéis, a gestão
conta com um sistema integrado que
permite acompanhamento próximo
das atividades em todas as unidades.
Treinamentos e capacitação do pessoal,
inclusive por e-learning, também são
ferramentas utilizadas no sentido de
garantir o padrão de qualidade. Em
termos de instalações, investimentos
são realizados continuamente na
manutenção e modernização dos
hotéis. Com relação a todos os hotéis
sob administração da BHG, mas que
não são de sua propriedade, o risco
de deterioração é mitigado pelo fato
de os contratos firmados com os
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proprietários preverem a realização
dos investimentos necessários para a
manutenção dos mesmos.
Em relação ao contrato para a
utilização das marcas da Golden Tulip
Hospitality Group – Tulip Inn, Golden
Tulip e Royal Tulip – destacamos que
este foi renovado em 2010 por 15
anos, prorrogáveis por outros 10
anos. O contrato prevê a utilização
exclusiva das marcas da Golden Tulip
na América Latina, além de outros
benefícios como o acesso a sua
rede de distribuição internacional,
responsável atualmente por cerca
de 20% de suas reservas totais e
aos programas globais de fidelidade
conhecidos como Flavours e
Ambassador Club.
Desde 2011, com a venda da
participação societária do Txai Resort
Itacaré e da marca Txai, a BHG se
tornou responsável apenas pela
administração do resort mantendo
o direito de uso da marca Txai para
futuros lançamentos do landbank.
Atualmente estão em desenvolvimento
os projetos Txai Ganchos, em
Santa Catarina, Txai Paraty (RJ),
Txai Salvador(BA) e o Txai Terravista
Trancoso, cuja participação da BHG
foi vendida recentemente, mantendo
apenas a administração do hotel.
Em 2012, a BHG adquiriu a marca
Soft Inn por meio da aquisição do
Grupo Solare. Esta foi a plataforma
escolhida pela Companhia

para contemplar o segmento
supereconômico, de duas estrelas.
Seu objetivo é atender o público que
viaja com frequência e possui um nível
mínimo de exigência de praticidade
e conforto em cidades com mais
de 80 mil habitantes e em franco
crescimento da atividade econômica.
Localização
Outro item essencial para a
escolha de um hotel é a sua
localização. Um local inadequado
ou a deterioração da região podem
abalar o desempenho da unidade,
independentemente da qualidade
de suas instalações e serviços. Ciente
deste risco, a Companhia busca
se precaver realizando estudos de
viabilidade antes da aquisição ou
desenvolvimento de novos hotéis,
acompanhando continuamente este
aspecto em relação aos hotéis de
seu portfólio. A política de gestão
dos negócios prevê ainda a venda da
unidade, sempre que identificado o
aumento do risco ou a não adequação
aos padrões de qualidade BHG no
caso dos hotéis em desenvolvimento
de terceiros a serem administrados
pela Companhia.
Mudança de preferência dos
consumidores

melhorias e adequações nas instalações
dos hotéis e nos serviços existentes, ou
mesmo lança novos serviços.

A BHG investe

Financiamentos

continuamente

A BHG investe continuamente em
todos os hotéis, como forma de
manter os empreendimentos atrativos
e competitivos. A estratégia de
forte expansão também depende
da captação de recursos por meio
de empréstimos, uma vez que
a Companhia adota padrão de
alavancagem de 40% nas aquisições
que realiza. A dificuldade de
obtenção desses recursos e/ou
aumento relevante nas taxas de juros
do mercado podem prejudicar o
andamento dos negócios.

em todos os

A forte e crescente capacidade de
geração de caixa, criando capacidade
de pagamento de suas obrigações
financeiras, assim como o rígido
controle do fluxo de caixa e do grau
de alavancagem financeira, contribui
para mitigar esse risco. A possibilidade
de captação de recursos por meio
de outros instrumentos financeiros
também pode vir a ser utilizada.
A Companhia toma empréstimos
em reais, de modo a ter um hedge
natural uma vez que sua receita é
nesta moeda.

atrativos e

O sucesso depende em boa medida
da habilidade de prever, identificar e
interpretar os gostos e preferências de
seus hóspedes, especialmente no setor
de viagens de negócios. A BHG dispõe
de uma oferta de serviços em linha com
a demanda estabelecida no mercado
hoteleiro. Trata-se de um desafio
constante, portanto, a necessidade
antecipar e identificar o comportamento
dos consumidores, procurando
compreender como são formadas e qual
a duração dessas preferências.
Ciente de tal risco, esforços são
dedicados no sentido de oferecer
novos serviços que atendam
às necessidades dinâmicas dos
consumidores, ou de adaptar os
produtos existentes de forma a atender
tais mudanças. Os investimentos,
pesquisas de mercado e de satisfação
e o acompanhamento das condições
econômicas e de condições setoriais
são ferramentas utilizadas na
mitigação deste risco. Nesse sentido,
a BHG continuamente introduz
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hotéis, como
forma de
manter os
empreendimentos
competitivos

09

Desempenho
Econômico
Financeiro
A BHG segue apresentando
forte crescimento das margens
operacionais, com EBITDA Hoteleiro
atingindo R$ 74,9 milhões em 2012,
um acréscimo de 28,7% em relação
a 2011, e com margem EBITDA de
33,4%. Os indicadores operacionais
da Companhia apresentaram
resultados positivos de crescimento
nesse ano, tendo o RevPar
apresentado crescimento de 7,8%.
Apesar de o crescimento da economia
(PIB), ao longo de 2012, ter ficado
aquém da expectativa do mercado, o
câmbio favoreceu a atividade hoteleira
no período, refletindo em melhores
resultados no segundo semestre do
ano. Seguindo a estratégia comercial
definida pela Companhia de aumentar
progressivamente a diária média dos
nossos hotéis, tivemos um crescimento
de 11,8% em relação ao mesmo
período de 2011. O desempenho
reflete os constantes investimentos
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em melhorias que a Companhia vem
realizando para proporcionar aos
nossos hóspedes e clientes maior
qualidade de infraestrutura/conforto e
serviços prestados.
No ano de 2012, a diária média
apresentou um aumento de
13,5% ou R$ 31,0, e a taxa de
ocupação, um decréscimo de 3,3
p.ps se comparado ao ano de 2011,
resultando em um RevPar de R$
165,9. A queda na taxa de ocupação
foi amplamente compensada
pelo aumento da diária média,
impactando positivamente o REVPar,
que apresentou expansão de 7,8%
no último ano.
Durante o ano, avançamos na
estratégia de monetizar os ativos
“non-core”, tais como os terrenos de
praia, e investir no desenvolvimento e
aquisição de hotéis urbanos com foco
no turismo de negócios.

Em outubro, anunciamos a celebração do contrato de Locação de Imóvel para Avaliação do Potencial Eólico e
Implementação de Central Geradora Eólica com a empresa Zeta Energia S.A (Zeta), por meio de sua controlada Port
Beach Empreendimento Turístico e Imobiliário Ltda. (Port Beach). Caso seja comprovado o potencial para a instalação
de um parque eólico, o contrato prevê o recebimento de uma parcela do faturamento gerado pela Zeta. A vigência do
contrato foi definida para 31 anos, prorrogável, automaticamente, por períodos adicionais de 4 anos.
Em relação à aquisição pela Companhia do Rio Palace Hotel, obtivemos uma importante decisão favorável no primeiro
semestre de 2012. Um novo recurso apresentado contra a decisão aguarda ser julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em Brasília. Importante ressaltar que estamos adotando todas as medidas juridicamente cabíveis para que esse
impedimento provisório para a formalização da aquisição seja superado o mais brevemente possível.

Resultado econômico-financeiro
Receita Operacional Bruta
No ano, a Receita Operacional Bruta da Companhia atingiu R$ 245,9 milhões, um crescimento de 24,8% em relação ao
ano de 2011. O aumento da Receita Bruta pode ser atribuído principalmente ao efeito conjunto da maior diária média
entre os períodos, e pela melhoria operacional dos hotéis de base. O RevPar da Companhia foi de R$ 165,9 no ano de
2012, um aumento de 7,8%.

Receita Operacional Líquida (ROL)
A ROL do ano de 2012 atingiu R$ 224,2 milhões,
com um crescimento de 27,0% em relação ao ano
de 2011. Em termos absolutos, a receita aumentou
em R$ 47,6 milhões em relação a 2011, refletindo
principalmente a consolidação no ano da receita
líquida do Royal Tulip Rio de Janeiro no montante de
R$ 42,0 milhões, um acréscimo de R$ 31,6 milhões.

No ano, a Receita
Operacional Bruta da
Companhia atingiu
R$ 245,9 milhões,
um crescimento de
24,8% em relação ao
ano de 2011
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Custos e despesas – Hotelaria

Os Custos e Despesas totais das operações hoteleiras da Companhia atingiram R$ 149,3 milhões no consolidado para
2012. A participação dos Custos e Despesas em relação ao ROL diminuiu em 0,4 p.p. passando de 67,0% em 2011
para 66,6% em 2012, quando a margem EBITDA Hoteleiro atingiu 33,4% ante os 33,0% apresentados em 2011. Esse
resultado pode ser atribuído, principalmente, à implementação do plano de contingenciamento de despesas aplicado
a partir de abril de 2012 sobre todos os empreendimentos da Companhia, atrelado a maior receita líquida entre
os períodos, com variação positiva de R$ 47,6 milhões entre 2012 e 2011, mais que compensando o aumento nos
custos em R$ 30,9 milhões.
Custos dos serviços prestados
A constante redução proporcional dos Custos em relação a ROL é reflexo do ganho de escala dos nossos empreendimentos,
maior geração de receita, e a constante busca por melhorias na operação. Considerando os Custos dos Serviços Prestados
em relação à Receita Líquida, observamos que a participação dos Custos foi reduzida em 2,9 p.ps na comparação contra
o ano de 2011, atingindo 27,6% da ROL. Tanto nas linhas de custo de hospedagem (13,7% da ROL) quanto nas linhas de
custos de A&B e outros (12,8% da ROL), foi possível alcançar maior eficiência das atividades operacionais.
Despesas comerciais, gerais e administrativas
Em 2012, as Despesas Comerciais, Gerais e
Administrativas relacionadas às operações hoteleiras
atingiram 39,0% da ROL, um aumento de 2,5 p.ps.
em relação a 2011. Estas despesas são relacionadas
à quantidade de hotéis na rede e variam de acordo
com o crescimento das operações e demanda por
nossos hotéis. Em 2012, o aumento destas despesas
em relação a ROL ocorreu devido ao impacto do
dissídio coletivo, do aumento no quadro de pessoal
e aumento da base de operações para atender ao
maior número de hotéis. Também teve influência a
entrada em operação do Royal Tulip Rio de Janeiro,
que na comparação ano contra ano impactou
significativamente as despesas com pessoal.
EBITDA Hoteleiro
Influenciado principalmente pela maior receita de hospedagem e alimentos & bebidas dos hotéis, além da forte
gestão do controle de custos realizado pela BHG, o EBITDA das operações hoteleiras da Companhia, em 2012, atingiu
R$ 74,9 milhões, superior em 28,7% em relação a 2011. A margem EBITDA Hoteleiro do período foi de 33,4% - 0,4 p.ps.
superior às margens verificadas em 2011.
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No ano, os hotéis da região Sudeste apresentaram melhor performance, somando um EBITDA de R$ 47,6 milhões
em comparação a R$ 31,6 milhões em 2011, crescimento de 50,7%. Em seguida, destacam-se as regiões Norte e Sul,
que apresentaram melhor desempenho se comparado ao ano de 2011. Considerando todas as regiões, obtivemos um
acréscimo de R$ 15,6 milhões entre os períodos.
A Companhia continua perseguindo a estratégia traçada desde a sua formação, de manter a rigidez e eficiência,
com foco no controle de custos e busca de sinergias e economias de escala, aliadas a uma estratégia comercial de
segmentação com ênfase no mercado corporativo. Estamos sempre em busca de elevar no patamar operacional da BHG,
que cada vez mais se destaca como uma das maiores redes de hotelaria no mercado nacional e internacional.

Receita de Propriedades não Operadas
O indicador decorre de receitas provenientes de propriedades
hoteleiras que atualmente não são operadas pela Companhia.
Embora a estratégia em toda aquisição de hotel seja iniciar a
administração e realizar o turnaround da propriedade, em alguns
casos, devido a acordos entre os antigos proprietários e a então
administradora, é necessário respeitar certas cláusulas contratuais.
No caso específico do Hotel Rio Palace do Rio de Janeiro, uma
decisão de primeira instância da 6ª Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro reconheceu suposto direito de preferência da
Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros Ltda. (“Nova Riotel”),
na qualidade de locatária, para a aquisição do Hotel, mesmo
tendo a aquisição pela BHG sido realizada em âmbito judicial. Em
vista de mencionada decisão de primeira instância, a Companhia
interpôs, em 9 de janeiro de 2012, agravo de instrumento
perante a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
com o objetivo de reformar a decisão de primeira instância.
Em 23 de maio de 2012, o referido tribunal decidiu, por
unanimidade, reformar a decisão de primeira instância para
rejeitar o suposto direito de preferência da Nova Riotel e
confirmar, portanto, a validade e eficácia da aquisição do Hotel
pela BHG, dando razão à Companhia em todos os quesitos.
A Nova Riotel opôs, em 5 de junho de 2012, embargos de
declaração, apontando supostas omissões, obscuridades e
contradições na decisão favorável à BHG. Em 11 de julho
de 2012, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro julgou os embargos de declaração, acolhendo o recurso
exclusivamente para a inserção de esclarecimentos adicionais,
sem modificação do resultado do acórdão anterior, de modo
que a validade e a eficácia da aquisição do Hotel pela BHG
permanece confirmada. O acórdão referente ao julgamento dos
embargos de declaração foi publicado em 20 de julho de 2012.
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Inconformada com a decisão, em 17 de setembro de 2012 a Nova Riotel interpôs Recurso Especial com vistas a reformar a
decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. O 3º Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
entendeu que o recurso preencheu os requisitos de admissibilidade, com decisão publicada em 30 de janeiro de 2013 e agora
encontra-se em trâmite do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro para ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília.
Assim, até que o STJ examine o recurso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem seus efeitos práticos restringidos.
Ademais, confiamos que não haverá qualquer reversão e que o STJ confirmará a decisão unânime da 4ª Câmara Civil do Tribunal
do Rio de Janeiro que, com o respaldo da opinião do Ministério Público, afastou as alegações da parte contrária.
Reiteramos, ainda, que estão sendo adotadas todas as medidas juridicamente cabíveis para que esse impedimento
provisório para a formalização da aquisição seja superado o mais brevemente possível. De todo modo, a discussão
referente ao direito de preferência gerou, dentre outros efeitos práticos, o não recebimento, até o momento, dos valores
que nos são devidos desde o dia 17 de agosto de 2011 em virtude da administração hoteleira do Rio Palace Hotel pela
referida administradora. Assim que solucionada a situação de forma favorável a nós, deveremos receber os valores
retroativos de aluguel, devidamente corrigidos.
Portanto, foi contabilizado como Receita de Propriedades não Operadas o total de R$ 3,4 milhões, referentes ao valor
equivalente da remuneração sobre o valor depositado pela BHG em conta judicial, que anualmente rende 6,0% mais a
taxa de referência (TR), referente ao pagamento realizado pela aquisição do imóvel.
EBITDA Consolidado da Companhia
Atingimos um EBITDA Consolidado de R$ 61,1 milhões em 2012, superior em R$ 19,3 milhões, ou 45,9%, ao apresentado
em 2011. O EBITDA Consolidado da Companhia contabiliza o EBITDA hoteleiro, as atividades de desenvolvimento
imobiliário, a receita de propriedades não operadas e as despesas corporativas. A Margem EBITDA da Companhia em
2012 atingiu 27,3%, 3,6 p.ps superior aos 23,7% obtidos em 2011. O crescimento da margem no ano demonstra que a
estratégia de crescimento da Companhia via expansão de suas operações hoteleiras, mantendo simultaneamente um forte
controle de custos sobre os gastos corporativos, é o caminho correto para o contínuo desenvolvimento da BHG.
O aumento em relação a 2011 foi proporcionado, em grande parte, pela entrada em operação do Royal Tulip Rio de Janeiro
no final de 2011, que acrescentou ao EBITDA hoteleiro R$ 13,1 milhões, e parte pelo investimento no Rio Palace Hotel,
que ocasionou receita de propriedades não operadas de R$ 13,1 milhões nos períodos acima mencionados. O resultado
reflete também a gestão de custos da Companhia, com a queda dos custos de serviços prestados e aumentos da receita de
hospedagem e alimentos, empreendidos no último trimestre.

Atingimos um EBITDA
Consolidado de R$ 61,1
milhões em 2012, superior
em R$ 19,3 milhões, ou
45,9%, ao apresentado
em 2011
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Depreciação
Refletindo principalmente os investimentos realizados entre os períodos e o início da depreciação do Rio Palace Hotel,
em 2012, a depreciação atingiu R$ 30,8, sendo superior em 71,7% se comparado aos R$ 18,0 milhões contabilizados
em 2011. Apenas a depreciação do Rio Palace Hotel em 2012 impactou o resultado em R$ 4,0 milhões. Adicionalmente,
a aquisição do Royal Tulip Rio de Janeiro, que apresentou depreciação de R$ 3,8 milhões em 2012, assim como a maior
capitalização de obras em andamentos ao longo do ano e a depreciação dos demais hotéis também impactaram o
resultado do período.
Resultado Financeiro Líquido
No ano, o Resultado Financeiro Líquido foi negativo em R$ 27,6 milhões, apresentando uma variação negativa de
R$ 15,9 milhões se comparado a 2011. As recentes aquisições e reformas de hotéis foram os principais fatores que
contribuíram para a mudança no resultado financeiro líquido da Companhia, decorrente da redução do saldo de
caixa disponível para aplicações financeiras. Ao mesmo tempo, houve um aumento na captação de empréstimos e
financiamentos devido à estratégia de alavancagem nas aquisições em cerca de 40% do total investido, o que gera
aumento no pagamento de juros e amortizações dos empréstimos.
Lucro/Prejuízo Líquido
Apesar de o segundo semestre de 2012 ter apresentado um lucro de R$ 1,2 milhão, no ano atingimos um prejuízo
líquido dos acionistas de R$ 6,3 milhões, em comparação ao lucro de R$ 9,6 milhões em 2011. Embora o EBITDA
Consolidado tenha sido 45,9% ou R$ 19,2 milhões superior, esse resultado ocorreu principalmente pelo aumento do
saldo negativo do resultado financeiro entre os períodos, no montante de R$ 15,9 milhões (+135,1%), do aumento
da depreciação em R$ 12,8 milhões (+71,7%) e do reconhecimento apenas parcial das receitas advindas do Rio Palace
Hotel, que em 2012 totalizaram R$ 13,1 milhões.
Endividamento
A dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2012 foi de R$ 311,6 milhões, um aumento de 32,3% em relação
a 31 de dezembro de 2011 (R$ 235,6 milhões). Um destaque foi a captação no montante de R$ 70,0 milhões, através
da emissão de debêntures em dezembro de 2012. Esse valor foi utilizado primordialmente para pagamento de algumas
dívidas de curto prazo relativas à capital de giro. O aumento da dívida em relação a dezembro de 2011 está relacionado
às captações em 2012 no valor total de R$ 136,4 milhões, destinas ao financiamento de maiores investimentos, à
rolagem/alongamento de linhas de curto prazo, bem como capital de giro entre os períodos, dando prosseguimento ao
planejamento estratégico da Companhia.
A dívida líquida (Caixa líquido) de R$ 263,4 milhões aumentou em 3,6% em comparação à registrada em setembro de
2012. O custo médio da dívida em dezembro de 2012, ficou em 10,1% a.a., apresentando uma redução de 0,6 p.p
se comparado a setembro de 2012 (10,7% a.a.) devido à captação de empréstimos com taxas menores às praticadas
anteriormente. O prazo médio da dívida (maturity) foi de 5,7 anos em dezembro de 2012.

¹ Em moeda nacional.
² Os empréstimos e financiamentos no valor de R$ 71 milhões , no circulante possuem aditivos já negociados para o alongamento do prazo de vencimento (10 anos).
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¹ Inclui gastos com comissões - Debentures
² Contas a pagar por aquisição de investimentos¹ = Empréstimos relacionados com a aquisição de hotéis, no qual o vendedor financia parte da venda (seller financing).
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Mercado
de Capitais
Estrutura Societária
A BHG é controlada diretamente pela Latin America Hotels, LLC, que detém
aproximadamente 45% de seu capital social total e votante. A Latin America Hotels,
LLC é, por sua vez, controlada indireta do fundo de investimentos GP Capital Partners
IV L.P. (“GPCPIV” ou “Fundo”), devidamente constituído sob as leis das Ilhas Cayman,
que detém aproximadamente 89,47% do capital votante e total da Latin America
Hotels LLC e, por conseguinte, indiretamente, cerca de 40,4% do capital social da
BHG. A GP Investments Ltd, por meio da GP Private Equity Ltd, como limited partner
do GPCPIV, possui, indiretamente, cerca de 14% do capital social da BHG. A GPCP4
também detém aproximadamente 1% de participação direta na BHG.

Desempenho das Ações

¹ Valores atualizados conforme desdobramento ocorrido em 12 de Janeiro de 2010 (1:20).
* Final do trimestre; ** Índice Small Cap da BM&F Bovespa; Fonte: Economática.
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Em 31 de dezembro de 2012, as ações da Companhia fecharam em R$ 19,25, representando um valor de mercado
de aproximadamente R$ 819,4 milhões. Em relação ao desempenho das ações, verifica-se que a BHGR3 apresentou
valorização de 24,2% no ano de 2012, em linha com a valorização de 26,2% do Índice Small Caps (SMLLBV) e acima do
Índice Bovespa (IBOV), que valorizou-se em 7,4% no mesmo período, conforme observado no gráfico.

Em 31 de
dezembro de
2012, as ações
da Companhia
fecharam em
R$ 19,25,
Ao final de dezembro de 2012, os controladores da Companhia detinham
44,6% de participação acionária. Desconsiderando as ações em tesouraria e
as ações de diretores e membros do conselho, o free float da Companhia era
de 52,6%. Desconsiderando-se também os acionistas com mais de 5,0% do
capital da Companhia, o free float efetivo da BHG ao final do mesmo período
foi de 27,8%, uma redução de 5,3 p.ps em relação aos 33,1% observados
ao final do 3T12. Essa redução se deve, principalmente, a inclusão do Banco
Fator no grupo dos acionistas com mais de 5,0% do capital da Companhia
em 28 de novembro de 2012.

representando
um valor de
mercado de
aproximadamente
R$ 819,4 milhões.
Em relação ao
desempenho das
ações, verificase que a BHGR3
apresentou
valorização de
24,2%
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Em relação ao perfil dos detentores de ações em circulação da Companhia, em 31 de dezembro de 2012, considerando
as ações em CBLC e em Livro, observamos que os investidores estrangeiros detinham cerca de 14,5 milhões de ações –
incluindo 5.800 ações do Programa de ADR da Companhia – representando 64,9% do total das ações em circulação.

¹ Incluir ações do programa de ADR

Remuneração dos Acionistas
Cabe ao Conselho de Administração definir e aprovar a distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. A
decisão é baseada nos resultados apresentados nas demonstrações financeiras anuais, ou semestrais, e em fatores como
resultado operacional, situação financeira, necessidade de recursos, perspectivas e outras questões julgadas relevantes.
O Estatuto da Companhia prevê que o dividendo obrigatório não poderá ser inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em
razão do desempenho de 2012 (ver Resultados econômico-financeiros), o resultado obtido foi destinado para a conta de
prejuízos acumulados, não havendo retenção de lucros ou distribuição de dividendos neste período.

44

11

Responsabilidade
Social Corporativa
Meio ambiente

como sistemas de aquecimento solar e
captação de água da chuva.

O compromisso da BHG com o
crescimento sustentável da sua operação
passa também pela execução de
rigorosas práticas ambientais que visam
reduzir ao máximo o impacto causado
por suas operações. A empresa prioriza
o uso de equipamentos, materiais e
instalações que proporcionam a redução
de consumo e, consequentemente, o
menor uso de insumos naturais.
Na seleção e contratação de
fornecedores, a companhia leva em
conta o compromisso das empresas
com as boas práticas socioambientais,
como ocorre com o fornecimento de
produtos têxteis, material de limpeza,
vidros, amenities e gás natural, entre
outros. Separação do lixo, coleta seletiva
e a destinação correta de resíduos sólidos
também fazem parte da rotina dos
hotéis da Rede e, sempre que possível,
a Empresa se utiliza de tecnologias
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Nos projetos greenfield, um dos
pontos fundamentais para a escolha de
uma construtora para uma obra, por
exemplo, é que seja certificada em boas
práticas ambientais, possua métodos
sustentáveis no canteiro de obras e
atenda integralmente a norma ISO14001
e a Resolução Conama 307/2002
(Conselho Nacional do Meio Ambiente).
Ao assumir a administração de um hotel,
entre as primeiras medidas adotadas
pela BHG estão as ações relacionadas
ao melhor aproveitamento energético
e dos recursos hídricos. A economia de
água conta com medidas de instalação
de redutores de vazão em chuveiros e
torneiras e a atualização tecnológica do
sistema de ar condicionado, que elimina a
necessidade das torres de arrefecimento,
fonte de considerável perda de água.

No Txai Resort,
em Itacaré (BA),
são aplicados
modernos
recursos
ecológicos na
operação, além de
conduzir iniciativas
regulares de
sensibilização
dos moradores
Iniciativas como a troca de iluminação
convencional por LED, de conhecida
eficiência energética, a substituição de
equipamentos de baixo rendimento,
como ar condicionado, por equipamentos
econômicos, além de campanhas de
conscientização interna para redução
de consumo, resultam em economia
crescente de energia. Um hotel padrão
da bandeira Golden Tulip, por exemplo,
em dois anos de investimentos em
ecoeficiência, apresenta uma economia
média de 30% em custos com energia
por apartamento.
No Txai Resort, em Itacaré (BA),
são aplicados modernos recursos
ecológicos na operação, além de
conduzir iniciativas regulares de
sensibilização dos moradores do
entorno e da comunidade em
prol do compromisso com o meio
ambiente. O empreendimento
conta com programas de
educação ambiental voltados para
conservação, resíduos sólidos e
práticas agrícolas conservacionistas.
Considerado um programa modelo,
o Txaitaruga monitora diariamente,

durante a temporada reprodutiva,
dez quilômetros de litoral para a
identificação e proteção dos ninhos
de tartaruga da região. Moradores,
já conscientizados, costumam
colaborar no trabalho, informando
sobre desovas.
Já o projeto Companheiros do Txai,
realizado em parceria com Instituto
Floresta Viva (IFV), promove ações
como coleta seletiva, oficinas de
reciclagem, compostagem, incentivo
ao consumo racional de água, eventos
de limpeza de praias e conta com
mais de 200 voluntários.

Responsabilidade social
A BHG procura influenciar
positivamente a vida das pessoas
que fazem parte do entorno de seus
empreendimentos. Para isso, incentiva
a integração harmônica entre os seus
colaboradores e as comunidades
ao redor dos hotéis. Projetos sociais
como o Florescer, realizado no
entorno do hotel Royal Tulip Rio
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do entorno e
da comunidade
em prol do
compromisso com
o meio ambiente

de Janeiro possibilitam a troca de
conhecimentos entre a comunidade
e os colaboradores, facilitando o
processo de inclusão social dos
participantes. O projeto é voluntário
e consiste na promoção de oficinas
de carpintaria, costura, garçom,
arrumadeira, padaria, confeitaria,
entre outros. Cada oficina tem a
duração de quatro meses com uma
carga horária mensal de 60 horas.
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Dados
corporativos
SEDE
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
Rua Ramos Batista 444 - 10º andar
Vila Olímpia - São Paulo - SP
CEP 04552-020
http://www.bhg.net

SISTEMA DE AÇÕES ESCRITURAIS
Banco Itaú Unibanco S/A
Núcleo de Instituição Depositária
Rua Lélio Gama, 105 – 38º andar
CEP 20031-080
Tel: 55 21 3808 3715

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Diretor: Ricardo Levy
Gerente de RI: Deborah Nunes
Analista de RI: Pedro Yagelovic
E-mail: ri@bhg.net
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
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Ticker: BZHGY
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Ernst & Young Auditores Independentes S/S
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