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Parte do complexo do WTC, o Sheraton São Paulo WTC Hotel, situado na região da Berrini 
(batizada informalmente de a segunda Avenida Paulista), aproveita a localização para atrair 
cada vez mais executivos. Mas a proposta do hotel, que alia luxo e sofisticação, é também ter 
famílias como hóspedes. Por isso, investe cada vez mais em serviços e dicas de lazer para 
reter os hóspedes durante os finais de semana. Nesta entrevista, Malu França, diretora de 
relacionamento do Sheraton São Paulo WTC Hotel, conta que a rede norte-americana tem 
planos de abrir novos hotéis no Brasil, de olho no aumento do movimento que a Copa e 
Olimpíadas vão promover. Outra prioridade é investir em ações de marketing de 
relacionamento para fidelizar clientes. 
 
O Sheraton São Paulo está com projeto para aproximar clientes e funcionários? 
 
A gente tem ações de marketing de relacionamento tanto para colaboradores como para 
clientes. Faz eventos para que as pessoas tenham experiências e uma ligação maior com o 
nosso trabalho, de uma maneira mais prazerosa. 
 
Por que optaram por essa linha de marketing de relacionamento? 
 
A gente percebeu que quando a pessoa está envolvida com aquilo que gosta de fazer absorve 
mais o que você está querendo literalmente vender. Se fizer ações de uma maneira que a 
pessoa tenha alguma ligação, se identifica, tenha prazer, ela volta mais vezes, fica mais feliz, 
não esquece o seu nome. 
 
Costumam fazer esse tipo de ação quando a pessoa está hospedada? 
 
Fazemos ações em várias situações. Para o hóspede, fazemos ações nos apartamentos. No Dia 
dos Namorados no ano passado, por exemplo, fizemos ação com Unilever, em que lançamos 
sorvete da Kibon. Este ano estamos fazendo ações pontuais, sempre com parceiros. 
 
Vocês fizeram recentemente um workshop de saque. Por quê? 



 
Foi em abril. Fizemos uma palestra com especialista em saquê. A gente achou interessante. 
Recebemos um número de pessoas maior do que esperávamos. Aproveitamos para apresentar 
nosso chef de cozinha, que harmonizou os pratos com o saquê. Para o restaurante, ele faz 
cozinha internacional. 
 
Qual é o posicionamento do hotel? 
 
Posicionamento do Sheraton é luxo, sofisticação, conforto, a sensação de ter uma pessoa que 
vai te atender da melhor maneira possível. Temos 77 suítes decoradas por arquitetos. A Casa 
Cor passou por aqui durante dois anos. Cada apartamento tem uma experiência, linha 
diferente, para que o hóspede tenha sempre uma experiência diferente. A gente tem mais de 
70 espaços de eventos, desde pequenos até eventos para 2.500 pessoas. Está numa região 
muito privilegiada, isso conta muito. 
 
Como os brasileiros veem a marca Sheraton? 
 
Normalmente, uma cadeia americana, como é o caso do Sheraton, se identifica mais com as 
pessoas que têm alguma coisa com os Estados Unidos ou qualquer relação com os americanos. 
Tem um padrão Sheraton com o qual os clientes se identificam e, por isso, acabam 
retornando. Tanto os hóspedes como os clientes corporativos elogiam muito o atendimento. O 
cliente quer muita honestidade, sinceridade, receber aquilo que foi prometido. 
 
Quantos hóspedes vocês recebem por ano? 
 
Temos 296 apartamentos e uma média de 65% a 70% de ocupação ao ano. Há épocas em que 
estamos 100%, o que tem acontecido muito, e outras em que temos 60% de ocupação. 
 
Qual é a capacidade do hotel? 
 
De hospedagem, como os apartamentos são duplos, chega a praticamente o dobro de 296. No 
centro de convenções, só um espaço tem capacidade para 2.500. Na nossa área de 
alimentação, que é ligada ao D&D, passam de 6 mil a 7 mil pessoas por dia. É um volume 
muito grande. 
 
Qual é o valor da diária do Sheraton São Paulo? 
 
A média da diária é de R$ 600 a R$ 1.200, mas isso é muito sazonal, dependendo da época. A 
presidencial vai até R$ 14.000,00. Em janeiro é um período mais baixo em São Paulo. Em 
setembro, que é muito procurado, o preço é outro. 
 
Qual é o público-alvo? 
 
Basicamente tem sido corporativo, pelo fato de estar numa região muito de business. Essa 
região está virando uma segunda Paulista. Mas há interesse grande de trazer pessoas para 
passar fim de semana aqui. Lançamos o resort urbano, para mostrar que tem lazer em São 
Paulo, como galerias, museus, zoológico. Dá facilidades e dicas de lazer para as pessoas 
ficarem aqui no final de semana. Apresentamos parceiros que façam passeios, tour pela 
cidade. O objetivo é reter os hóspedes nos finais de semana também. 
 
E o que o hotel oferece de lazer? 
 
Além do fitness, tem piscina, desconto para jogar golfe no Vista Verde, que fica a caminho de 
Sorocaba (SP). Tem spa no quarto. Oferece uma série de serviços que, se a pessoa quiser 
estender, tem facilidade. 
 
Qual é a agência de comunicação do Sheraton? 
 



Há uma assessoria de marketing, que é a MadiaMundoMarketing, e a assessoria de imprensa é 
a Index. 
 
Que tipo de trabalho a Madia está desenvolvendo? 
 
Basicamente está fazendo pacotes, para o hotel ter retorno maior nos finais de semana. Está 
fazendo várias campanhas, seja só para o fim de semana, ou sazonais, para datas 
comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. O site está 
sendo modificado. A Madia entrou em março deste ano, ainda vão mexer no site. Antes 
tínhamos um atendimento do marketing interno. 
 
Vocês fazem anúncios? 
 
Fizemos algumas parcerias com eventos. Não faz anúncio como a maioria dos hotéis que diz 
"venha pra cá" etc. O último que fizemos foi na Revista Náutica e ficou muita informação. Não 
é o nosso foco. 
 
Vão fazer o que mais? 
 
Vamos fazer e-mail marketing, marketing de relacionamento, algumas coisas diferentes com 
clientes. Sempre fazendo o que eles gostariam e queremos realmente acertar com eventos, 
por exemplo. Percebemos que o de saquê foi um sucesso. 
 
Então, em publicidade vocês não investem? 
 
Não, mas existe a propaganda da rede Sheraton. Focamos em eventos de marketing de 
relacionamento com nossos clientes e prospects. 
 
Qual é a verba de marketing? 
 
Não revelamos, mas ela cresce a todo ano, basicamente é direcionada a eventos de marketing 
de relacionamento, envolvendo clientes corporativos, do interior e de outros estados. Do 
mesmo jeito que aumenta o que tem de dar de retorno, aumenta a nossa verba de marketing 
também. 
 
O hotel está nas redes sociais? 
 
Estávamos no Twitter, estamos pensando em entrar no Facebook. Demos uma parada no 
Twitter, porque a atualização tem de ser diária, e agora estamos repensando em como fazer a 
ação. Como não havia expertise de fazer diariamente, decidimos repensar como fazer a ação, 
para dar mais certo. 
 
Qual foi o retorno? 
 
Muito bom. As mídias sociais são uma das nossas prioridades, mas estamos pensando em 
como fazer para voltar. 
 
Por que escolheram a MadiaMundoMarketing como assessoria? 
 
Madia fez uma palestra aqui e gostamos muito e achamos interessante fazer um trabalho com 
eles. 
 
Qual o conceito do Sheraton São Paulo? 
 
Aqui tudo pode. Para mostrar que o hotel está sempre acessível para as pessoas. 
 
A rede Sheraton vem crescendo? 
 



Tem projeção de aumentar número expressivo de hotéis no Brasil, em função da Copa, 
Olimpíadas, demanda que realmente está bastante aquecida. Não deram previsão de quantos, 
mas afirmam que vão fazer mais hotéis no Brasil. 
 
E como está o investimento da rede no País? 
 
Todo ano existe investimento natural. Ano passado fizemos piso novo, que é de frente para a 
Ponte Estaiada. Existe investimento constante para atender melhor o cliente, com melhores 
instalações etc. Agora estamos pensando em fazer reformulação nos apartamentos. 
 
Como está a importância dos negócios do Brasil para a rede? 
 
Enorme. Estão sentindo que é necessário ter mais hotéis no Brasil, sabem que mundialmente é 
um País que é a bola da vez. Sabem que vai ter mais movimento de hóspedes, congressos, 
eventos. 
 
Há algum número do Sheraton global para investimento? 
 
Eles só falam que em relação ao Brasil vai ter aumento grande em número de hotéis. Eles 
estão muito focados em investimentos por regiões, países. 
 
E como é o conceito de hotel design? 
 
O hotel achou que era interessante proporcionar uma experiência sempre nova, mesmo que 
seja no mesmo hotel. Normalmente, quando a pessoa viaja muito, vai sempre para o mesmo 
hotel. A ideia era fazer uma coisa diferente, para que a pessoa tivesse experiência diferente, 
sentisse mais conforto. No primeiro ano a Casa Cor passou por dois andares. Cada 
apartamento tinha um arquiteto decorando, seguindo padrão de hotel, claro. O interessante é 
que tem não só a experiência de um quarto diferente, mas sensorial também, com um cheiro 
diferente, por exemplo. Os designs têm ligação para que a pessoa se sinta mais confortável no 
quarto. A pessoa pode escolher o quarto pelo site, como se estivesse escolhendo o produto 
numa prateleira com que se identifica mais. Isso começou há quatro anos. 
 
O público do hotel é A-B? 
 
Sim. 
 
As ações de marketing estão totalmente voltadas para os clientes? 
 
Sim. Durante dois anos, por exemplo, fizemos golfe empresarial. Fizemos relacionamento com 
clientes que jogam golfe. Estamos tentando fazer agora com corridas. Estamos tentando 
envolver a família também nessas ações. 
 
Vocês também estão focando muito nas facilidades que as pessoas podem ter no 
Sheraton? 
 
Fora o heliponto - nessa região o Sheraton é o único hotel que tem heliponto, temos uma série 
de serviços, que a gente chama de passaporte de serviços. Damos ao hóspede um cartão de 
visita, por exemplo. Funciona bem para um hóspede estrangeiro, que não quer dar o telefone 
de seu país e ao mesmo tempo não tem telefone local. Então ele dá em reuniões um cartão 
com o seu nome e telefone do hotel. Temos também o GPS, que é um aparelho que pode ir 
para qualquer local. Para um hóspede que chega durante a madrugada e quer tomar um 
banho, há cabines em que ele pode tomar banho. Temos parceria com a Localiza, com o Clube 
A, no qual o hóspede fica sócio temporário, e vários restaurantes parceiros, nos quais o 
hóspede não precisa pagar a conta na hora. Ele paga quando faz o check-out no hotel. É uma 
facilidade para a pessoa não precisar trocar moeda. 
 
Qual é o público predominante do hotel? 
 



50 % de estrangeiros e basicamente executivos. Tenho até visto mais famílias do que antes. A 
ideia é mostrar que São Paulo não é só para trabalhar, comer e dormir. Dá até para comparar 
São Paulo com Nova York, que tem uma infinidade de atrações. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 27.  


