
Entrevista

HOTEL DOS SONHOS

quando hóspede, Chieko Aoki

conseguiu construir, em 14 anos,

uma rede composta por 26 ho-

téis. O curioso é que a presidente

da Blue Tree Hotels entrou para

o universo hoteleiro por acaso.

Formada em direito pela Uni-

versidade de São Paulo (U5P), a

executiva trabalhava como as-

sistente da presidência de uma

empresa, que foi adquirida pelo

Caesar Park. Na reestruturação,

ela assumiu a diretoria de mar-

keting do Caesar Park. "Como

sempre achei que o atendimento

diferenciado era uma bandeira

forte, nada mais natural do que

investirem marketing. A partir

daí busquei novos conhecimen-

tos em assuntos que pudessem

me ajudar a oferecer o serviço

que sempre desejei." Depois de

cursar administração na Uni-

versidade de Sofia, em Tóquio,

e hotelaria na Universidade de

Cornell (EUA), Chieko fundou,

em 1992, a Blue Tree Hotels, que

possui três bandeiras: Blue Tree

Park; Blue Tree Premium; e Blue

Tree Towers. Nesta entrevista, a

profissional que ocupa a cadeira

de n" 17 na Academia Brasileira

de Marketing fala sobre o seg-

mento de turismo e apresenta os

rumos de seu empreendimento

no país e no exterior.

ANNA GABRIELA ARAÚJO

MARKETING - O que significa para a

senhora participar da Academia Bra-

sileira de Marketing?

CHIEKO AOKI - Quando fui comu-

nicada sobre minha escolha para

participar da academia confesso que

fiquei surpresa, pois, afinal, não sou

uma profissional de marketing, sou

uma hoteleira. Mas depois pensei: os

hotéis, que se propõem a ter excelên-

cia em serviços, são grandes centros

de desenvolvimento do marketing.

E como a Blue Tree Hotels tem esse

objetivo, fiquei feliz com o fato de a

academia ter se lembrado de mim.

Afinal, o profissional de marketing

é aquele que detecta, em primeiro

lugar, para onde bate o vento e para

que sentido deve posicionar as velas

do barco.

MARKETING - Como está estruturado

o marketing da rede Blue Tree Hotels?

CHIEKO - Temos uma equipe de sete

profissionais que cuidam de todas

as ações de comunicação, marke-

ting e promoção de vendas. Eles são

responsáveis pela definição de polí-

ticas e diretrizes, além de coordenar

as ações desenvolvidas nos hotéis.

Também têm sob sua responsabi-

lidade todo o posicionamento da

marca Blue Tree Hotels. A área coor-

dena empresas terceirizadas e pro-

fissionais liberais que nos prestam

serviço de assessoria de imprensa,

publicidade, eventos e outros.

MARKETING - Qual o investimento

anual da rede de hotéis em marke-

ting?

CHIEKO - No ano de 2006 inves-

timos cerca de R$ 3 milhões. Para

2007, iremos destinar uma verba de

R$ 5 milhões para as atividades de

marketing, relações públicas, publi-

cidade e promoção de vendas.

MARKETING - Qual o ticket médio dos

clientes da rede?

CHIEKO - Nos resorts, conhecidos na

Blue Tree como Parks, o valor é de R$

350. Nos hotéis, conhecidos como

Towers e Premiuns, R$ 180 (valores

de 2005).

MARKETING - O que esses clientes es-

peram dos hotéis do grupo?

CHIEKO - Viver experiências únicas. O

cliente Blue Tree Hotels quer ser to-

cado de forma diferente, buscando o

prestígio da marca e atendimento di-

ferenciado. A Blue Tree é reconhecida

internacionalmente pela elegância e

pela alta qualidade de seus serviços,

e nossos hóspedes buscam isso. Eles

querem ser encantados e bem aco-

lhidos. Querem vivenciar sensações

positivas. Quando recebo alguma

reclamação, o cliente sempre diz:

"Não poderia acreditar em tal acon-

tecimento em um hotel da rede Blue

Tree." E esse é o foco de atenção de

toda a equipe: não admitimos me-

nos do que alto padrão de qualidade,

para que o cliente sinta que isso é o

mínimo esperado da rede.
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o investir em serviços

de hotelaria, alguns dos

quais sempre desejou ter



MARKETING - Como foi o desempe-

nho da rede em 2006?

CHIEKO - O ano de 2006 foi cheio

de desafios e conquistas. Con-

quistamos novos contratos e em

2007 passamos a operar também

em Macaé, Goiânia e São José dos

Campos. E mais: iniciamos o pro-

cesso de internacionalização da

marca com contratos para 2008 no

Peru e Costa Rica.

MARKETING - Quais os planos da B/ue

Tree para 2007?

CHIEKO - A Blue Tree têm hoje 26

hotéis nas categorias superior e luxo.

Para 2007, a rede tem planos de ex-

pansão e consolidação nas praças

onde já opera. A empresa vai traba-

lhar para sua internacionalização,

com foco na América Latina. A rede

vai administrar hotéis no Peru e na

Costa Rica, países escolhidos por es-

tarem em grande desenvolvimento

e serem destinos que atraem brasi-

leiros. Nossa expectativa é que, no

período de cinco anos, estejamos nos

países mais importantes da América

Latina. Essa é uma forma de ampliar

o atendimento ao nosso público, tan-

to nacional como internacional. Além

disso, a Blue Tree se prepara para as-

sumir, até 2008,

mais cinco ho-

téis que já estão

em construção

no Brasil. Este ano vamos chegar a

Macaé, Goiânia e São José dos Cam-

pos. No próximo ano estaremos em

Manaus, e em 2009, no Rio Verde.

Outro forma de crescimento é com

ampliação: o Blue Tree Park Lins, por

exemplo, vai ganhar, até meados de

2007, 48 novos apartamentos, tota-

lizando 162.

MARKETING - Como a senhora avalia

o marketing turístico no Brasil?

CHIEKO - O nosso marketing está

mudando a cara e a percepção do

Brasil no mercado externo e interno,

estimulando o brasileiro a viajar e co-

nhecer mais o país. O país está sendo

posicionado como um dos melhores

destinos para viagens de lazer e ne-

gócios. O marketing é a alma do ne-

gócio, e isso não é diferente no turis-

mo. É preciso despertar no cliente a

vontade, o desejo de viajar, conhecer

outros lugares e se encantar com o

que a vida tem de melhor. Viajar é

sonhar. Isso o marketing tem como

reforçar fortemente. Atualmente, o

setor de turismo impacta mais de 50

setores da economia. Então, acredito

que o marketing possa ajudar cada

vez mais a gerar negócios e fazer do

turismo o primeiro setor da econo-

mia nacional.

MARKETING - Em sua opinião, a cria-

ção da marca Brasil pode ser conside-

rada uma boa estratégia?

CHIEKO - O Governo Federal tem

investido muito na divulgação do

Brasil e o resultado tem sido bom.

O número de turistas cresce a cada

ano no país. O turismo é o sétimo

maior setor na balança comer-

cial brasileira: de janeiro a julho

de 2006, o saldo foi de US$ 522

milhões (fonte MDIC/Secex e BC).

Acho corajoso criar uma marca para

o Brasil, pois qualquer problema in-

terno de segurança pode impactá-la

negativamente. A criação da marca

Brasil e de toda a estratégia de co-

municação atrelada a ela me parece

uma excelente iniciativa para mul-

tiplicar o conceito do nosso país:

suas cores, cultura, belezas, enfim, a

nossa história. ©
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