
G
lobalização e informatização
são fatores que estão moldando
o modo de viver das pessoas
nesse início de milênio e a alta

hotelaria vê estes fatores como parâmet-
ros tão importantes quanto refinamen-
to e elegância. A globalização nos fez
mais sensíveis às características de cada
local, à importância da tradição e da
cultura de cada país e cada cidade en-
quanto que a tecnologia nos obriga a
exigir dos hoteleiros mais investimento
em infraestrutura de TI. Assim, se por
um lado o toque dos celulares pode ser
prejudicial à ambiance sofisticada, dis-
por de internet wi-fi hoje é fundamen-
tal para o savoir-faire de um estabeleci-
mento de alto padrão. Claro que a per-
sonalidade de cada hotel tem papel de-
cisivo na escolha do viajnate.

"Tanto quando viajam de férias ou a
negócios, as pessoas procuram hotéis
que reflitam sua personalidade. Sempre
há uma identificação entre o hóspede e

o hotel", diz o presidente da rede Relais
& Chateaux, Jaume Tàpies, que recente-
mente esteve no Brasil. A prestigiada re-
de francesa inclui dois hotéis no Brasil:
o Hotel Fazenda Rosa dos Ventos, em
Teresópolis (RJ) e o Ponta dos Ganchos,
no litoral catarinense. "É preciso ser
muito especial em conceito, localização
e atendimento para fazer parte da rede
e é a consistência dos nossos hotéis que
nos dá credibilidade junto aos nossos
clientes", completa Tàpies.

"Como os meios de transporte estão
mais rápidos e muito menos glamouro-
sos do que eram há algumas décadas, o
charme de uma viagem está na hospe-
dagem", afirmou o presidente da The
Leading Hotels of the World, Paul
McManus, durante um seminário inter-
nacional sobre o setor de turismo.

Congregando os mais prestigiados e
luxuosos hotéis independentes de luxo
do mundo como Plaza Athenée, em Pa-
ris, Príncipe di Savoia, em Milão, Hay-

ícones de estilo e
sofisticação, os grandes
hotéis do mundo investem
na sedução constante
dos seus hóspedes

Por Andréa Ciaffone
Adams, em Washington, New York Pala-
ce, Baur au Lac, em Zurique e outros
muitos hotéis que combinam qualidade
e tradição. Nos primeiros seis meses do
ano, foram vendidas 852 mil noites, o
que representa um crescimento global
de 2% em relação a 2005. Já o escritório
brasileiro da The Leading Hotels of the
World, em São Paulo, registrou no mes-
mo período crescimento de 15,5%, índi-
ce que mantém a proporção com os ín-
dices de crescimento dos últimos quatro
anos que passaram dos 30% anuais. "O
crescimento se explica pela combinação
do aumento de demanda natural decor-
rente da internacionalização das rela-
ções pessoais e profissionais com o
maior interesse dos hotéis em se fazerem
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Considerado por boa parte da elite brasileira seu lar em
Paris, o Plaza Athenée Paris se mantém encantador

conhecidos pelo público epelo trade
brasileiro", explica o diretor-geral da
Leading no Brasil, João Annibale.

Como em todos os setores, os hotéis
que investem mais em marketing e rela-
cionamento tendem a ter melhor per-
formance. O melhor exemplo de cuida-
do com o mercado brasileiro é o do ho-
tel Plaza Athenée Paris, do Dorchester
Group, que há uma década mantém no
mercado brasileiro uma mistura de ge-
rente de marketing e relações públicas
com representante, Sônia Sahão."O Bra-
sil representa entre 7% e 8% do total de
vendas anuais do Plaza Athenée, só per-
de para os EUA em número de noites",
revelou a diretora do Plaza Athenée, Lau-
rence Bloch, durante sua visita anual ao
Brasil. Outros hotéis do Dorchester
Group, como o Lê Maurice (Paris) e o
Principe di Savoia (Milão) passaram a
adotar uma estratégia semelhante e en-
viam periodicamente gerentes de mar-
keting para visitar a clientela daqui. "A
resposta do mercado brasileiro foi ime-
diata", afirma o diretor de vendas, Filip-
po Toriani em sua segunda visita ao Bra-
sil neste ano. Brasileiro, o diretor de mar-

keting do Maybourne Group, Antônio
Massafera, afirma que, no mercado de
luxo, o cuidado de estar sempre presen-
te nos mercados importantes é funda-
mental para o sucesso nas vendas. Além
de visitar o Brasil anualmente, Massafe-
ra investe metade do seu tempo percor-
rendo o mundo para visitar clientes dos
hotéis londrinos The Berkeley, Clarid-
ge's e The Connaught.

As propriedades de maior prestígio
no planeta têm em comum o hábito de
fazer renovações freqüentes que servem
tanto para incluir novidades tecnológi-
cas quanto para reforçar a sua personal-
idade por meio da decoração. "O design
de interiores deve combinar com o espí-
rito da cidade. Isso é fundamental para
que os quartos de hotel não se transfor-
mem em borrão na memória dos hóspe-
des que viajammuito", diz a designer de
interiores Alexandra Champalimaud, re-
sponsável pela decoração da entrada
principal e o hall de entrada do The Ber-
keley, em Londres. O melhor é que quan-
do a renovação é concluída surge a opor-
tunidade de contar aos clientes a novi-
dade. Por exemplo, recentemente a dire-

tora de comunicação do Plaza Athenée
New York esteve no Brasil para apresen-
tar ao mercado a nova decoração das
suítes. A preocupação de enfatizar o chie
local foi o ponto de partida do grupo
Orient-Express Hotels, que adquiriu em
1989 o Copacabana Palace, nas reformas
realizadas no hotel carioca. O grupo já
investiu cerca de US$ 90 milhões na pro-
priedade desde que a comprou. As ren-
ovações do Anexo e dos salões do anti-
go cassino acabam de ser concluídas.
Também no Rio de Janeiro, o Sofitel aca-
ba de investir na reforma do seu restau-
rante gourmet, o Lê Pré-Catelan.

A rede Four Seasons também tem se
preocupado em oferecer o que há de
mais moderno para seus hóspedes. Ho-
je, suas propriedades em New York, Los
Angeles, Miami e Milão estão sempre as
preferidas pelos viajantes de alto padrão.
Os Hyatt de Milão, Madri e Paris tam-
bém disputam a preferência dos viajan-
tes de luxo com os hotéis tradicionais
destas cidades. Já a rede Limited Edi-
tion by Virgin segue o princípio de com-
binar locais históricos a uma filosofia
inovadora de atendimento.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 144, p. 80-81, 14 nov. 2006.




