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Enquanto o governo francês tenta definir o novo sistema de classificação da hotelaria no país, 
que prevê a criação do conceito de cinco estrelas, inexistente na França, o mercado dos 
grandes hotéis de luxo em Paris, chamados de "palácios", vai de vento em popa, impulsionado 
pela forte demanda e por três novos projetos atualmente em construção.   
 
Com uma taxa de ocupação de 78% atualmente e diárias médias a partir de 1 mil euros (R$ 
2,4 mil), os "palácios" parisienses, que encarnam a imagem do luxo e sofisticação da capital 
francesa, vêm atraindo cada vez mais os investidores estrangeiros.   
 
Eles já compraram seis dos atuais sete "palácios" parisienses (Ritz, George V, Plaza Athénée, 
Bristol, Meurice e Crillon). Apenas o Fouquet´s Barrière, aberto em 2006, tem capital francês. 
Por trás dos três novos "palácios", que devem ser inaugurados no prazo de até três anos, 
estão capitais asiáticos e do Golfo.   
 
O primeiro que abrirá suas portas, já no próximo ano, será o Shangri-La Paris, do grupo 
Shangri-La, de Hong Kong, com 55 hotéis no mundo. O novo hotel, com 109 quartos, custou 
270 milhões de euros , sendo quase a metade para a aquisição do imóvel, a antiga mansão do 
príncipe Roland Bonaparte (neto do irmão do imperador Napoleão I), transformado 
posteriormente na sede do Centro Francês do Comércio Exterior.   
 
No fim de 2010, deve ser inaugurado na badalada rua Saint-Honoré, ao lado do Hotel Costes, 
o "palace" do grupo Mandarin Oriental, que terá 150 quartos e investimentos de 40 milhões de 
euros. O terceiro projeto em andamento se situa na avenida Kléber, próxima ao Arco do 
Triunfo, em um local histórico: o antigo centro de conferências internacionais do Ministério das 
Relações Exteriores francês já havia sido antes um hotel, o Majestic, que serviu de quartel-
general para o exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O governo francês vendeu 
o prédio ao grupo Barwa, do Qatar, por 400 milhões de euros, que o revendeu à uma empresa 
do emir do Qatar.   
 
Tantos investimentos e otimismo no setor têm uma razão: nos últimos tempos, a clientela dos 
países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) tem movimentado consideravelmente a hotelaria 
de alto luxo na França.   
 
Os "palácios" confirmam o aumento de clientes originários desses países. O Hotel Meurice, que 
registrou crescimento entre 40% e 50% de seu faturamento nos últimos dois anos, informa 
que o número de brasileiros aumentou 20% nesse mesmo período. A clientela russa do hotel 
cresceu 35% e já é a quinta maior. "Registramos forte expansão da clientela russa e 
brasileira", também confirma a assessoria de comunicação do Plaza Athénée, tradicional reduto 
de brasileiros endinheirados em Paris.   
 
Os novos milionários russos, por sua vez, têm aplicado o lema "quanto mais caro, melhor". 
Como diz Alexandre Melnik, professor de geopolítica e autor do livro "Perfil de um turista russo 
em Paris", "essa clientela de luxo, mais jovem do que os antigos membros da nomenclatura 
soviética, se enriqueceu rapidamente e quer mostrar sua riqueza gastando o máximo".   
 
Os "palácios" se preparam para enfrentar a nova concorrência que surgirá no curto prazo e 
também para atender uma clientela de países emergentes que se torna cada vez mais 
exigente. O Hotel Crillon, na praça da Concórdia, vai realizar obras, que devem durar um ano e 
meio, mas continuará aberto nesse período. O Bristol, na rua Faubourg Saint-Honoré, adquiriu 
um imóvel ao lado para ampliar suas instalações e oferecer 26 quartos suplementares e quatro 
novas suítes. O designer Philippe Starck redecorou, no fim do ano passado, o hall do Hotel 
Meurice, inaugurado em 1835, como também o bar e os restaurantes Dali (em homenagem ao 
pintor, célebre hóspede do hotel) e o gastronômico Le Meurice, três estrelas no guia Michelin.   
 
Novos serviços, cada vez mais luxuosos, também fazem parte da estratégia de preparativos 
para enfrentar a concorrência mais acirrada com a abertura de três "palácios" parisienses. O 



Meurice inaugurou um spa no início deste ano. O Plaza Athénée, na avenida Montaigne, abre 
em setembro um instituto de beleza em parceria com a grife Dior. O hotel também passou a 
propor, entre os meses de março e outubro, o "my private boat", que permite alugar um barco 
com comandante para navegar pelo rio Sena durante duas horas, tomando champanhe e 
degustando doces preparados pelo chef doceiro do hotel, campeão do mundo em 2005.   
 
Com a inauguração dos três novos "palácios", a hotelaria de alto luxo em Paris passará a 
dispor de 2 mil quartos, contra 1,2 mil atualmente. Mas os analistas do setor estimam que o 
mercado parisiense tem espaço para hotéis desse tipo, já que a demanda vem crescendo 4,4% 
anualmente, em média. Na previsão dos analistas, a taxa de ocupação, hoje de 78%, poderá 
cair para 66% com a ampliação da oferta, mas mesmo assim se situará em patamares 
considerados bons.   
 
Em meio a discussões sobre uma possível recessão na França neste ano, após uma queda no 
PIB de 0,3% no segundo trimestre e perspectivas de maus resultados também no terceiro 
trimestre, o setor da hotelaria de alto luxo na França não tem visto crise econômica no 
horizonte. A suíte Royal do Plaza Athénée, com diária de 19 mil euros, está "quase o tempo 
todo ocupada", como afirma a assessoria do hotel. O principal problema para esse setor hoje 
parece ser quando a tão aguardada reforma do sistema de classificação dos hotéis, que deve 
definir melhor o termo "palácio", será finalmente anunciada pelo governo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


