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LEQUE DE CORES
A Pantone, empresa conhecida por seu sistema de cor amplamente utilizado na indústria gráfica, transformou os
seus cartões de referência
em modernas capas para
iPhones.
Criada há quase 50 anos, a
companhia americana ganhou fama por conseguir padronizar - a partir de uma
numeração – os tipos de cores. A escala é formada por
quase duas mil tonalidades.
E já serviu de inspiração para
produtos e projetos que vão
de canecas e acessórios, como cachecol e anel, a um hotel conceito construído em
Bruxelas, com 59 quartos
multicoloridos.

Sustentável
até na
decoração
No Bar Agricole, na descolada
San Francisco (EUA), cardápio
e decoração falam a mesma língua. Enquanto os pratos são feitos com ingredientes da agricultura sustentável, fornecidos
por produtores locais, o ambiente conta com madeira reciclada e a colaboração de diversos artesãos. No projeto, assinado pelo escritório Aidlin Darling Design, as paredes foram
revestidas com lâminas de carvalho recuperado de barris de
uísque. O uso de materiais como aço e concreto deram um caráter urbano ao ambiente rústico, que antes abrigava um armazém. Por sua decoração, o bar
ganhou o prêmio mais cobiçado da gastronomia americana,
o James Beard Award.

Conceito:
Mistura de
elementos
rústicos e
industriais

PANTONE/CASE SCENARIO
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Sem uso. Instalações do Botanique, em Campos do Jordão: após briga entre sócios, obras do resort estão paradas há 4 anos

Quando ser
CHIQUE
não basta
Alta do real e crise europeia põem em xeque
o modelo de negócio dos resorts de luxo
Fernando Scheller

No início da década passada, o
dólar valia R$ 3, as propriedades
no Nordeste brasileiro eram tão
baratas que europeus compravam apartamentos no cartão de
crédito e as construtoras espanholas e portuguesas, com o caixa gordo, buscavam oportunidades de investimento. As praias
do Nordeste pareciam o palco
ideal para o desenvolvimento de
híbridos de casas de veraneio e
quartos de hotel luxuosos.
Assimnasceuo mercadoderesortsde luxono País,combangalôs detalhadamente decorados,
serviço personalizado e a oferta
deuma série demimos aos clientes,comodegustações gastronômicas, passeios guiados e tratamentos de beleza. Tudo por uma
diária de até US$ 1.000.
Tanto verniz, porém, é insuficiente para esconder as muitas
pedras que surgiram no caminho do conceito “refúgio de luxo”. A maior parte dos resorts de
luxo do País foi criada quando
vir para o Brasil era barato para o
turista estrangeiro – Txai, Estrela D’Água e Ponta dos Ganchos,
por exemplo, foram inaugurados entre 2000 e 2001.

No tom. A mais famosa
paleta de cores saiu da
gráfica para o celular

Umadécadadepois,porém,esses empreendimentos enfrentamdificuldadesparatirarosprimeiros “filhotes” do papel. O
Txai,que nasceu emItacaré, está
chegandoagora emSantaCatarina. Mas tem outros três projetos
sem previsão de sair do papel. O
Estrela D’Água, de Trancoso, teve de modificar o novo projeto
de Salvador, esperado para 2012,
eusarrecursospróprios.Eocatarinense Ponta dos Ganchos ainda tenta encontrar investidores
para três novos resorts.
Entre os obstáculos que atrapalharamaexpansãodosegmento está a valorização do real, que
reduziu o poder de compra dos
europeus no País. Além disso, o
renascimento do mercado imobiliário nacional mostrou que
existemoutrasopçõesdeinvestimento mais rentáveis dentro do
segmento, como as residências e
os escritórios corporativos.
Mesmo dentro do negócio hoteleiro, dada a renda média do
brasileiro,investiremhotéiseconômicos é uma opção mais vantajosa. Segundo José Ernesto
MarinoNeto, presidenteda consultoriaespecializadaemhotelaria BSH, isso ocorre por dois motivos:osempreendimentosdelu-

HOTELARIA NO PAÍS
Intenção e realidade
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trounidades nos próximos anos,
o consultor acredita que é pouco
provável que todos os planos venham a ser concretizados.
Com tantos reveses, o consultorafirmaqueumresortdogênero pode ser considerado um sucesso atualmente se tiver ocupação média de 50% no ano. “Existia uma expectativa de um fluxo
contínuodeeuropeusparaoBrasil, dentro de um mercado chamado ‘segunda residência’. Mas
isso acabou não acontecendo”,
explica Marino Neto.
Outra dificuldade de expansão, de acordo com Ricardo Mader, diretor da Jones Lang LaSalle Hotels, é o fato de o mercado
deluxosernaturalmenteumuniverso específico. Após a crise de
2008, houve uma forte redução
do número de turistas europeus
nas praias brasileiras – e o público desses projetos, que já era pequeno, ficou mais restrito. “Hoje, os resorts dependem do turista nacional e concorrem com o
mundo todo. O consumidor pode ir uma ou duas vezes a um resort nacional. Mas, depois, tem a
opção de Paris, Estados Unidos
ouMarrocos”, diz o especialista.
Dentrode um cenário de crise,
os projetos com mais chance de
sairdaspranchetasenvolvem investidores com alto poder de fogo, que veem o hotel como um
“detalhe” de uma proposta multiformato. O Grupo Fasano iniciou uma operação de resort em
Punta Del Este, no Uruguai, em
dezembro passado. Para julho,
preparaa Fazenda Boa Vista, nos
arredores de São Paulo. Ambos
são financiados pela JHSF, e sua
verdadeira razão de ser são os
empreendimentos imobiliários,
as chamadas Vila Fasano. O hotel é mero complemento.
Segundo o empresário RogérioFasano,omesmoconceitodeverá ser aplicado nos próximos
anos em um projeto na Bahia, financiadopor umpoolde investidores denominado Itacaré Partners. Os demais hotéis previstos
pela marca são urbanos, no estilo das unidades de São Paulo e
Rio. Em Salvador, a unidade será
financiada pelo grupo espanhol
Prima; em Belo Horizonte, o dinheiro virá novamente da JHSF.
O Estrela D’Água, de administração familiar, dá os primeiros
passos fora de Trancoso depois
de12anos.Enquantoamaiorparte dos projetos de resort de luxo
custa cerca de R$ 30 milhões, a
famíliaGaviolicomproudoisedifícios em Salvador, com o objeti-

xo exigem investimento mais altoeoferecemrentabilidade inferior à dehotéis econômicos. “No
mercado básico, a rentabilidade
é de 14%. No de resorts, cai para
6% ou 8%”, afirma o consultor.

vo de adaptá-los ao conceito da
marca – e pretende gastar R$ 8
milhões, incluindo a reforma. “A
diferença deste projeto é que temos acesso ao mar, o que é raro
(na capital baiana). A inauguraçãoseráemmeados de2012”, explica Evelyn Gavioli, diretora da
empresa e filha dos fundadores.
Lições. O mercado de resorts

já produziu histórias de culto ao
luxo que se transformaram em
grandes prejuízos. Capitaneado
por empresários portugueses, o
Warapuru chegou a ser tema de
reportagem na classuda revista
de design Wallpaper. O projeto,
que queimou cerca de €30 milhões,acabouparalisadosobacusação de a obra ter danificado
áreasdeMataAtlântica.Oesqueleto do resort agora se deteriora
no cenário de Itacaré, na Bahia.
Em Campos do Jordão, no interior paulista, o projeto Botanique,resortqueenvolveempresários como Ricardo Semler (do
Grupo Semco, também conhecidocomoautordelivrosdeautoajuda corporativa como Virando a
Própria Mesa), Mário Fleck e
Paulo Bilyk (ambos da Rio Bravo
Investimentos),teveasobrasparalisadas em 2007, após um conflito societário – o prejuízo estimado com a obra inacabada é de
pelo menos R$ 30 milhões.
Procurados pela reportagem,
Semler, Fleck e Bilyk não quiseram dar entrevista. No entanto,
aconta doempreendimentoainda não foi fechada. Segundo fontesdemercado,enquantoprocuram uma porta de saída do negócio, os sócios gastam hoje R$ 120
milpormêsparaevitar adeterioração do Botanique.

INVESTIMENTOS
Valor financeiro aplicado nas
novas unidades inauguradas
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Instabilidade. Um estudo da

BSH mostra que, de forma geral,
o mercado hoteleiro vive de promessas não cumpridas: entre
2008 e 2010, somente cerca de
um terço dos projetos anunciadosvirourealidade.“Comareduçãodofluxodeturistasendinheirados da Europa nos últimos
anos, o resort de luxo se viu na
condição de “patinho feio” do
mercado”,diz Marino Neto. Embora as redes anunciem a intençãodeconstruirmaistrêsouqua-

O hotel
é só um
detalhe

O grupo imobiliário JHSF propõe um
novo modelo: usa os hotéis Fasano como
complemento a projetos de luxo – caso
do Las Piedras (Punta del Este, Uruguai).

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 jun. 2011, Negócios, p. N5.

