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François Delahaye, presidente do Dorchester Collection, grupo criado pelo sultão do Brunei 
para administrar um portfólio de hotéis de refinamento absoluto - Plaza Athénée e Le Meurice 
(Paris), Principe di Savoia (Milão), The Dorchester (Londres) e The Beverly Hills Hotel (Los 
Angeles) - está empenhado em mostrar a reputação e a excelência de cada uma destas casas 
ao trade de turismo classe A do País. Pesquisa recente mostrou que 8% dos clientes do Plaza 
Athénée são brasileiros, "público fiel, agradável e elegante", conforme disse na terça-feira, 
assim que chegou a São Paulo, no momento em que concedeu esta entrevista à Gazeta 
Mercantil.  
 
Gazeta Mercantil - Neste momento, turistas do Brasil interessam bastante ao grupo 
Dorchester. O senhor poderia falar um pouco sobre este namoro com o cliente brasileiro?  
 
Há brasileiros com propriedades na Avenue Montagne, onde fica o Plaza Athénée. Parecem 
gostar muito deste lugar em Paris. Se muitos têm residência no local, há os que preferem se 
hospedar conosco. É uma longa história entre o Plaza Athénée e o Brasil. E nossos hóspedes 
brasileiros são muito elegantes, talvez de famílias distintas, que falam um francês impecável.  
 
Gazeta Mercantil - E o público brasileiro também costuma freqüentar os outros hotéis da rede?  
 
O brasileiro começa a chegar ao Le Meurice e ao Principe di Savoia. Nada muito significativo. E 
também ao Dorchester, mas queremos mais brasileiros. Em Los Angeles, o público é 
insignificante. Talvez não viajem tanto à Califórnia por quase não existir linhas aéreas que 
ligam as principais cidades brasileiras à costa oeste americana.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor poderia falar sobre a experiência única de se hospedar em um 
desses hotéis?  
 
A companhia está empenhada em cultivar a reputação e o caráter individual de cada um de 
nossos hotéis, mantendo padrões de serviço, a herança histórica, a alma e o caráter de cada 
imóvel. Cada um tem seu charme. The Dorchester é um dos hotéis mais legendários do 
mundo. E procuramos preservar isso. Foi inaugurado em 1931... Situado em Park Lane, tem 
suítes no estilo de uma mansão campestre inglesa e outras no estilo ‘glamour hollywoodiano’, 
com vista do Hyde Park (algumas por £ 5 mil, a noite) e mordomos exclusivos. O jantar pode 
ser nos restaurantes Promenade, The Grill, China Tang e Alain Ducasse at The Dorchester 
(primeiro do chef na capital inglesa), inaugurado em dezembro e sucesso absoluto em 
Londres...  
 
Gazeta Mercantil - Um dos chamarizes dos hotéis do grupo é proporcionar experiências 
gastronômicas emocionantes...  
 
Sim, fazemos questão de investir em gastronomia. Somos o único grupo com seis estrelas no 
Michelin. No novo Ducasse de Londres investimos £ 3,5 milhões. É a mais bela cozinha da 
Europa, que será comandada pelo chef executivo Jocelyn Herland, formado por Ducasse no 
Plaza Athénée. Entre os atrativos, a sala privada de oito lugares separada do salão principal 
por uma cortina de pedras preciosas. Uma experiência impressionante. A louça é Hermès. Os 
produtos usados na cozinha, porém, prezam a simplicidade. Não há nada de rococó ou de 
tecnológico. O melhor frango, o melhor tomate, a melhor cenoura, bem no espírito Ducasse.  
 
Gazeta Mercantil - E quais são os novos projetos do grupo?  
 
A curto prazo, mais ou menos dois meses, compraremos um hotel luxuoso em Nova York e 
outro em Los Angeles. Mas não me pergunte quais. Estou terminantemente proibido de falar 
sobre isso. A longo prazo, dois anos, teremos outros dois hotéis, que começam a ser 
construídos em Londres.  
 
Gazeta Mercantil - São hotéis com público sênior. Como fazem para seduzir os jovens?  



 
É questão essencial para nós. Se temos como clientes, hoje, os pais de determinada família, 
precisamos ter seus filhos como hóspedes. O restaurante Le Dalí, do Meurice é focado no 
público jovem. O cliente pode se instalar sob a abóbada do projeto de Philippe Starck, uma 
tela monumental de 145 m, de Ara Starck, filha do designer. E o sonho continua, graças à 
culinária de Yannick Alléno, que pensou em opções light. Além disso, você pode ver uma 
cadeira ao estilo de Dalí, cm pés em forma de escarpim, uma lâmpada com gavetas ou, ainda, 
uma lagosta acomodada sobre um telefone.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C12. 


