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Marriott e Overseas Private Investment Corporation anunciam 
investimento de US$ 200 milhões em mercados emergentes 

No Brasil, a rede norte-americana de hotéis investiráUS$500 mil em projeto de REDD+ no 
Amazonas 

  
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2012 – A rede Marriott International e a instituição de 
financiamento Overseas Private Investment Corporation (OPIC) anunciam a parceria de US$ 
200 milhões para construção de novos hotéis ambientalmente sustentáveis em mercados 
emergentes. O anúncio, feito durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), engloba países da América Latina, Oriente Médio, 
África e Caribe. 
  
De acordo com o Memorando de Entendimento (MOU) concluído recentemente entre as 
empresas, a OPIC fará empréstimos em longo prazo para hotéis de terceiros e a Marriott 
providenciará o gerenciamento dos hotéis ou serviços de franchising sob acordos separados. 
A agência de financiamento criará um processo simplificado para aprovação de empréstimos 
e condições de empréstimo que podem ser modificadas com base nas regulamentações locais. 
  
No Brasil, a Marriott também investirá US$ 500 mil exclusivamente para o projeto de 
REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação), conduzido pela Fundação 
Amazonas Sustentável (FAS), no Amazonas. Esse investimento será fruto da abertura de dez 
novos hotéis no país, em que cada propriedade fará uma parcela da doação, totalizando o 
valor final. Desde 2008, a Marriott já contribuiu com US$ 2 milhões para a FAS para a 
proteção de 1,4 milhões de acres de floresta tropical no País. 
  
A parceria OPIC-Marriott terá início com o desenvolvimento de hotéis sustentáveis em 
mercados emergentes, onde os recursos hídricos e de energia podem ser limitados. Os 
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empréstimos estarão disponíveis para as 14 marcas Marriott, incluindo Marriott Hotels & 
Resorts, Courtyard e Fairfield. As propriedades serão construídas com padrões 
ambientalmente sustentáveis, como a certificação LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) concedida pelo Green Building Council dos EUA, ou de acordo com 
outras especificações globais ou regionais. 
  
"Esta é uma importante colaboração para impulsionar o desenvolvimento de hotéis 
sustentáveis em mercados emergentes, criando oportunidades para as pessoas construírem 
carreiras ao longo da vida, apoiando as empresas locais e oferecendo um efeito multiplicador 
na comunidade local", diz Mari L. Snyder, vice-presidente de responsabilidade social para a 
Marriott International. 
  
"Dado que Recursos Renováveis é um dos setores prioritários para a OPIC, estamos 
satisfeitos com a parceria com a Marriott – uma das corporações mais respeitadas no mundo - 
nesta nova iniciativa", diz Elizabeth Littlefield, presidente e CEO para a OPIC. "Esperamos 
que essa parceria sirva de modelo no futuro para o desenvolvimento de hotéis com eficiência 
energética em mercados emergentes”, completa Littlefield. 
  
No último ano, OPIC financiou US$ 1,1 bilhão para o setor de recursos renováveis, cerca de 
três vezes mais do que o valor que foi investido em 2010. 
  
O compromisso da rede Marriott é proteger o ambiente dentro e fora dos seus hotéis. A sua 
filosofia ambiental Espírito de Preservar® inclui: tornar verde a sua cadeia de suprimentos; 
reduzir o consumo de energia e água em 20% até 2020; capacitar os parceiros para 
construção de hotéis verdes; educar e inspirar os funcionários e hóspedes a conservar e 
preservar o ambiente; e resolver problemas ambientais por meio de iniciativas inovadoras de 
conservação. Para mais informações sobre os projetos de sustentabilidade da Marriott 
International, visite www.marriott.com/environment.  
_____________________________________ 
Visite Marriott International, Inc. (NYSE: MAR) para informações sobre a empresa. Para 
reservas ou informações, por favor, acesse www.marriott.com, e para as últimas novidades, 
visite www.marriottnewscenter.com. 
OPIC é uma instituiçãode financiamento do Governo dos EUA. A instituição mobiliza 
capital privado para ajudar a resolver desafios críticos de desenvolvimento e, assim, os 
avanços da política externa dos EUA. Como OPIC trabalha com o setor privado dos EUA, 
isso ajuda empresas americanas a ganharem pontos de apoio em mercados emergentes que 
catalisam as receitas, empregos e oportunidades de crescimento tanto em casa como no 
exterior. A sua missão é fornecer aos investidores financiamentos, garantias, seguros de risco 
político, e apoio a fundos de investimento private equity. 
Estabelecida como uma agência do governo dos EUA em 1971, a OPIC opera em uma base 
autossustentável sem nenhum custo líquido aos contribuintes americanos. Serviços da OPIC 
estão disponíveis para novos empreendimentos e expansão em mais de 150 países em todo o 
mundo. A instituição já apoiou quase US$ 200 bilhões de investimentos em mais de 4.000 
projetos, gerou US$ 74 bilhões em exportações dos EUA e apoiou mais de 275.000 empregos 
americanos. 

http://www.marriott.com/environment
http://www.news.marriott.com/company-information.html
http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/


# # # 
  
 


