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Com o apoio estratégico da Eugenio Propaganda, a Golden Dolphin, bandeira hoteleira que 
administra hotéis em Porto Seguro (BA) e Caldas Novas (GO), e a Independente S.A., 
responsável pelo Parque do Peão, onde acontece a tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos, lançam o Barretos Thermas Park. Trata-se de um complexo imobiliário formado por 
três torres, um parque aquático e dois centros de convenções. "São três mil novos leitos na 
cidade", comenta o presidente da Golden Dolphin, Vanterluiz Tiago Pereira.  
 
Com um investimento estimado em R$ 130 milhões, são 710 apartamentos com metragem 
que variam de 39 m a 120 m. A unidade com 39 m e um dormitório, por exemplo, custa R$ 
120 mil. No total, já foram comercializadas 328 unidades. "A expectativa de retorno para os 
investidores é de menos de seis anos", comenta Pereira. Esse prazo tem como base uma 
média de ocupação de 85%. "Acredito que na primeira Festa do Peão de Barretos o investidor 
terá boa parte do retorno de seu investimento", completa o executivo.  
 
Pereira explica que, além do turismo de eventos, Barretos tem também um grande potencial 
para o turismo de negócios e também o de lazer. Isso devido às suas fontes termais. "A cidade 
possui duas fontes. Vamos utilizar uma delas, em que a temperatura da água chega a 49°C", 
comenta Pereira.  
 
O Barretos Thermas Park está localizado ao lado do Parque do Peão. "Esse, sem dúvida 
alguma, foi um dos grandes atrativos para a realização do negócio", afirma o presidente da 
rede hoteleira.  
 
A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos acontece sempre na segunda quinzena de agosto. 
Este ano o evento será realizado de 21 a 31 de agosto. Na edição do ano passado foram mais 
de 800 mil visitantes, números que endossam o empreendimento.  
 
"Mas o Parque do Peão é muito mais do que somente a Festa do Peão de Boiadeiro", afirma o 
diretor-geral da Independente S.A., Julio Vilela. Ele conta que atualmente são realizados nove 
eventos no Parque do Peão por ano. "Nosso objetivo é ter pelo menos 26 eventos anualmente. 
Acredito que após a entrega do empreendimento, em 2010, atingiremos essa meta 
facilmente", conta Vilela.  
 
A primeira torre será entregue no ano que vem. No total são 119 mil m de área, dos quais 39 
mil m do empreendimento e 80 mil m do Parque Aquático. O projeto prevê ainda dois centros 
de convenções com capacidade para 550 pessoas cada um.  
 
Além da Festa do Peão de Boiadeiro, o Parque do Peão recebe a Barretos MotorCycle. O evento 
reúne motoqueiros e fãs do motociclismo. Este ano, mais de 80 mil pessoas passaram pelo 
encontro, que acontece anualmente no início do mês de maio. "Com os eventos, a ocupação 
do complexo deve ser de cerca de 90%, já na época considerada de baixa, deve ficar entre 
50% e 60%", diz Pereira, da Golden Dolphin. A companhia vai administrar todo o complexo. 
"Temos uma vasta experiência na administração de hotéis com águas termais e tenho certeza 
que Barretos se tornará uma das referências nesse tipo de turismo em São Paulo", afirma o 
executivo. Hoje, a rede Golden Dolphin mantém índices de ocupação acima de 70% em hotéis 
como o Resort, com 526 apartamentos, e o Golden Dolphin Júnior, com 90 apartamentos, 
ambos em Caldas Novas (GO) e Golden Dolphin de Porto Seguro, com 270 apartamentos. 
"Com a experiência do grupo, temos certeza que o empreendimento dará o retorno esperado 
pelos investidores", comenta Vilela, da Independente.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 
 
 


