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EU&E ST I LO
TÚNEL DO TEMPO

Roleta, cartas
e glamour,
mas de
b r i n c a d e i ra
Grande Hotel Araxá usa a mística dos
tempos dos cassinos para atrair hóspedes.
Po r Marcos de Moura e Souza, de Araxá

Mais de meio século atrás,
quem desfilava pelos salões ele-
gantes do hotel mais estiloso de
Minas Gerais eram galantes ra-
pazes e homens de meia idade
de terno, gravata e abotoaduras
reluzentes. Ao lado deles, lindas
mulheres em seus vestidos lon-
gos, carregadas de joias. Um
cassino funcionou nos primei-
ros anos do hotel.

Os salões estão exatamente
como eram nos áureos tempos
do Grande Hotel Araxá, inaugu-
rado em 1944. Mas hoje no lu-
gar da elegância impecável, o
que se vê às vezes pelos corredo-
res são motoqueiros (a caráter)
amantes de Harley-Davidson;
grupos de aposentados em pa-
cotes da CVC; e casais com filhos
correndo de sunga e chinelo nas
férias de fim de ano.

O hotel pertence ao Estado de
Minas Gerais. Está sob concessão
desde 2000. Nos últimos dois
anos, quem o administra é o em-
presário do setor hoteleiro João
Pinto Ribeiro, dono da rede Tauá
de hotéis. Seu desafio é atrair
hóspedes dispostos a viajar para
Araxá, cidade muito simpática e
agradável, mas a centenas de qui-
lômetros de Belo Horizonte, São
Paulo, Brasília ou Goiânia — as
capitais mais próximas.

Quando assumiu a concessão,
Ribeiro diz que reduziu um pou-
co as tarifas para atrair mais hós-
pedes. A ocupação média ao lon-
go do ano é de 50%. São ao todo
283 quartos; a diária mais barata
custa R$ 497 e, a mais cara, na suí-
te presidencial, R$ 1.501.

D I V U LG A Ç Ã O

A vista de fora e ambientes do Grande Hotel Araxá: exuberância dos tempos dos cassinos e tentativa de se tornar atraente e achar uma nova identidade

“Achei que fosse mais fácil levar
fregueses para o hotel quando as-
sumimos a concessão”, diz ele. “A
maioria dos hotéis trabalha com
o setor corporativo e Araxá é mui-
to distante; mais de 350 km de Be-
lo Horizonte e quase 300 km de
Ribeirão Preto”, diz o empresário.
O faturamento do hotel repre-
senta cerca de 30% do faturamen-
to total da rede Tauá (que inclui
também um hotel em Caeté (MG)
e Atibaia, em São Paulo), que no
ano passado foi de R$ 76 milhões.

Mesmo com as distâncias, o
pomposo Grande Hotel Araxá
recebe eventos diversos: de car-
ros antigos, da Harley-David-
son, da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), de médicos e
de empresas como CBMM, Vale,
Bayer e outras.

Metade do movimento do ho-
tel se deve a esse tipo de encon-
tro; metade a lazer, com grupos
fechados, casamentos, encontros
da famílias numerosas, pais com
crianças pequenas e etc. Os hós-
pedes são de Minas, São Paulo e
um parte também de Brasília.

Vista de longe, a estrutura
monumental do hotel faz lem-
brar um castelo, talvez um mos-
teiro. De perto, lembra o cená-
rio de romances de outra época.
Tudo aqui é tombado como pa-
trimônio histórico: os móveis,
os lustres, a fachada e as termas
de águas sulforosas e radioati-
vas. Esse é um dos fortes do ho-
tel desde sempre.

Durante muitos anos, os ba-
nhos no hotel com as águas espe-
ciais e também com lama era coi-

F E R RA R I

Motor verde para um coração que continua vermelho
B LO O M B E RG

O motor da nova Ferrari F70 (com os motores eletricos na cor verde) e o visual: até carros procurados essencialmente por seu desempenho bruto estão desenvolvendo tecnologias “ve rd e s ”

Tommaso Ebhardt
Bloomberg Businessweek, de Milão

Por anos e anos, boa parte das
fabricantes dos caríssimos carros
esportivos valorizou uma carac-
terística acima de todas: força
bruta. A Ferrari, vício preferen-
cial de vários dos motoristas com
bolsos cheios e sede de velocida-
de, no entanto, agora voltou suas
atenções à economia de combus-
tível e à tecnologia dos modelos
híbridos para criar o que será seu
modelo mais potente e caro até
hoje. Valendo-se de tecnologias
desenvolvidas na Fórmula 1, o
primeiro híbrido da montadora
italiana vai combinar dois moto-
res elétricos com um a gasolina
de 12 cilindros para produzir
mais cavalos de potência do que
qualquer Ferrari anterior e, ao
mesmo tempo, reduzir o consu-
mo de combustível em 40%.

O F70 não chegará a preço de
Prius: o veículo provavelmente
passará a marca dos € 660 mil,
custo da célebre edição limitada
Enzo, da qual é considerada su-
cessora, segundo uma fonte a
par dos planos da Ferrari, mas
sem autorização para comen-
tá-los oficialmente. “Motoristas
afeitos a Ferraris preocupam-se,
primeiro, com potência e tecno-
l o g i a”, diz Fabio Barone, presi-
dente do clube de proprietários
Passione Rossa, que tem duas
Ferraris. “O novo Enzo vai satis-
fazer seu apetite.”

O modelo faz parte da onda
de supercarros “verdes”, em que
as montadoras de alto padrão
intensificam os esforços para
tornar os modelos ambiental-
mente mais palatáveis, enquan-
to mantém ou melhoram seu
desempenho. À medida que au-
menta a disponibilidade de mo-
delos e as regras contra emissões
de gás carbônico ficam mais ri-
gorosas, as vendas de supercar-
ros híbridos podem avançar das
menos de 100 unidades neste
ano para mais de 2,1 mil em
2015, segundo IHS Automotive.

A Porsche, que vende versões
híbridas do utilitário esportivo
Cayenne e do Panamera, preten-
de começar as entregas do 918
Sypder, de € 768 mil, em 2013.
O carro esportivo topo de linha
da Porsche vai combinar um
motor de 500 cavalos de força
com dois motores elétricos de

218 cavalos de força para atin-
gir velocidade máxima superior
a 320 km por hora. A BMW lan-
çará seu híbrido i8, que pode
ser abastecido em tomadas, em
2014. O supercarro da BMW, si-
milar ao usado no filme “M i s-
são: Impossível – Protocolo Fan-
t a s m a”, poderá dirigir até 35
km com energia elétrica e acele-
rar até os 100 km por hora em
menos de cinco segundos. “Se
você quiser vender um veículo
nos EUA e Europa, vai precisar
mostrar que pode fazer a dife-
rença em termos de baixas
emissões, mesmo se estiver ven-
dendo um carro de € 100 mil”,
diz o analista Ian Fletcher, da
IHS Automotive. “Mesmo um
supercarro torna-se mais apro-
veitável para dirigir na cidade
se tiver um motor híbrido.”

A Lexus, da Toyota Motor, que
vem encabeçando entre as mon-

sa levada muito a sério, como tra-
tamento de saúde, com orienta-
ção médica e tudo. Havia mesmo
um médico aqui que recomen-
dava esses ou aqueles banhos aos
hóspedes com a saúde abalada.
Hoje, ninguém vem aqui para se
curar. O mote é o bem-estar. E
quem se ocupa de cuidar dos
hóspedes hoje é uma equipe de
massagistas e esteticistas.

Atração original do hotel, o
cassino funcionou somente nos
seus dois primeiros anos; acabou

tadoras de luxo a mudança para
as tecnologias verdes, oferece
cinco modelos híbridos, desde o
CT, de US$ 29,12 mil, ao LS de US$
112,75 mil. A Mercedes-Benz, da
Daimler, vende o híbrido Classe
S, de US$ 91,85 mil, e lançou uma
versão a diesel e elétrica do Clas-
se E na Alemanha neste ano. Até a
linha de ultraluxo Bentley, da
Volkswagen, estuda lançar uma
versão híbrida, com abasteci-
mento em tomada, de seu utilitá-
rio esportivo ainda sendo plane-
jado, que custará entre US$ 201
mil e US$ 252 mil.

O híbrido da Ferrari estará
venda em 2013, com os EUA
provavelmente sendo seu maior
mercado, de acordo com a fon-
te a par do lançamento do car-
ro. A Ferrari vai produzir uma
quantidade limitada do mode-
lo, com o preço final ainda a ser
decidido, diz a fonte.

O Enzo original, com portas
tipo “asa de gaivota” (que abrem
para cima), carroceria de fibra
de carbono e motor de 660 cava-
los de força, teve produção limi-
tada de 400 unidades entre
2002 e 2004. Por sua raridade,
hoje é vendido em torno a US$ 1
milhão, segundo o site Infomo-
tori.com. O modelo sucessor do
Enzo será motorizado com tec-
nologia híbrida HY-KERS desen-
volvida pela equipe da marca na
Fórmula 1. No sistema, os moto-
res elétricos proporcionam cer-
ca de 100 cavalos de força adi-
cionais operando por meio de
uma caixa de câmbio de dupla
embreagem. O sistema transmi-
te potência instantaneamente
entre o motor de 12 cilindros e o
elétrico, segundo a Ferrari.

Isso traz alguns importantes
atrativos para aqueles que te-
nham inclinações ambientais e

façam parte da privilegiada “fai -
xa do 1%”. A economia de 40%
no consumo de combustível da-
rá aos motoristas de elite o direi-
to de gabar-se ecologicamente e
um rendimento de 3,8 km a
mais por litro (9 milhas por ga-
lão) em comparação aos carros
convencionais de peso similar.
Não são as vantagens “verdes”
na mudança de propulsão, no
entanto, que vêm animando os
adeptos de supercarros. É a
perspectiva de que adicionar es-
ses motores elétricos adicionais
lhes permita ir ainda mais rápi-
do, sem a necessidade de um
motor ainda maior. “I m p u l s i o-
nado pelos motores elétricos, o
novo supercarro pode ter mais
de 900 cavalos de força”, diz Ba-
rone, o presidente do clube de
donos de Ferrari. “Será um car-
ro sensacional; e também redu-
zirá as emissões.”

quando os cassinos foram proi-
bidos no Brasil. Os móveis e equi-
pamentos que restaram ainda es-
tão guardados numa área fecha-
da pelo governo no próprio ho-
tel, segundo a gerente Viviane
Magalhães. Onde hóspedes fa-
ziam suas apostas hoje é um sa-
lão usado para casamentos.

Em maio, Ribeiro, quis fazer
um teste. Um cassino no hotel
ainda chamaria atenção dos hós-
pedes? Contratou, então, uma
empresa de São Paulo, a Cassine-

ra, especializada em montar um
ambiente que em tudo faz lem-
brar cassinos de verdade, com
mesas, roletas e fichas em tama-
nho e peso padrão e crupiês ves-
tidos como nos países onde o jo-
go é permitido. A diferença é que
aqui não havia apostas envol-
vendo valores. Talvez tenha sido
a primeira vez que uma roleta
voltou a rodar no Grande Hotel
Araxá desde que seu cassino foi
fechado, diz Ribeiro. Os hóspe-
des ainda jogaram pôquer e bla-

ckjack. Os jogadores ganhavam
prêmios, o maior deles: uma
diária do hotel. Segundo o em-
presário foi um sucesso e a brin-
cadeira deve se repetir.

Talvez por nostalgia ou por ti-
no comercial, Ribeiro se entu-
siasmou. “É um absurdo não ter
cassino no Brasil. Vários países
têm. Aqui poderiam regulamen-
tar e permitir poucos cassinos e
alguns lugares”, diz. O Grande
Hotel Araxá seria, claro, candida-
tíssimo ao sonho do empresário.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




