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EU&E ST I LO
Entre o abraço do macaco e o do concierge
Te n d ê n c i a

Angela Klinke

I
r para um lodge em
Ruanda, entrar no
parque nacional e
abraçar um gorila da
montanha, espécie

ameaçada de extinção.
Programa de índio? Aventura
para preservacionista?
A “v i v ê n c i a” com o macaco é
uma das experiências mais
exclusivas e desejadas por
viajantes de luxo. Traduzindo:
em mercados mais maduros,
o cidadão já se cansou do
corrimão dourado e da cortina
de veludo e precisa de outras
emoções distintivas na jornada.

O conceito de experiência
está tão desgastado quanto
a ideia tradicional de luxo.
No entanto, a combinação de
ambos é o principal destaque

do estudo sobre o setor feito
pela Boston Consulting
divulgado no último mês.
O “luxo experiencial” cresce
50% mais rápido no mundo
que a venda de acessórios,
relógios e joias, o que significa
um impulso para hotéis, spas,
serviços sofisticados e amizade
com gorilas. Grosso modo,
esse consumidor precisa de
mais que a sensação de prazer
fugaz obtida com uma bolsa
de grife. E viaja numa nova
busca por diferenciação.

“A cara da experiência está
mudando para o consumidor
de luxo. O destino é menos
importante que a necessidade
de se surpreender e se
comover porque só esses
sentimentos garantem a
exclusividade de forma pessoal
e intransferível. E não há limite
de gastos para essa validação
emocional”, diz Gabriela
Otto, professora de turismo e
marketing de luxo da ESPM.

Contudo, para o brasileiro
emergente abraçar o concierge
do cinco estrelas ainda é
mais emocionante. Ele precisa
“vestir ” e “desfilar ” um hotel
como faz com sua “it bag”.
É como se estivéssemos num
estágio iniciante na grande
escalada por sensações
dignificantes. Assim, a

bacaneza brasileira tem
brilhado na hotelaria de luxo.
Levantamento da associação
The Leading Hotels, que reúne
hotéis top no mundo, mostra
que, apesar da desvalorização
do real, os brasileiros gastaram
mais em hospedagem nos
primeiros cinco meses deste
ano do que no mesmo período
de 2011. “Mesmo na baixa
estação no Hemisfério Norte,
quando as tarifas caem, a
diária média do brasileiro
subiu de US$ 583 para US$ 628”,
diz João Annibale, diretor
da Leading Hotels no Brasil.

Estes portadores de malas
Rimowa estão em busca de
suítes cada vez mais caras e
espaçosas. Adoram viajar em
família e isso multiplica o
total de quartos, uma vez
que as crianças são sempre
acompanhadas da babá.
Além disso, gastam mais
em restaurante e serviços
extras. Querem viajar e
obrigatoriamente ser feliz.
Gostam de transformar suítes
presidenciais de US$ 25 mil
em Miami em espaço para festa
de comadres ou reservar 70
quartos na Costa Amalfitana
para um casamento. Ah, e há
famílias que já garantiram
sua dúzia de suítes de € 1,2 mil
cada para o Carnaval de 2013.

Em Londres, of course.
Mas estas fazem parte do “IOF
F r e e”, grupo que nem se
preocupa com a taxa de 6,4% do
cartão de crédito porque já têm
seus recursos no exterior.

Entre os associados da
Leading, o parisiense Le Bristol
ocupou a primeira posição
em valor no ranking de hotéis
preferidos pelos brasileiros
no ano passado. Em número
de diárias, a liderança foi do
Fasano, no Rio. Mas não pense
que, por não estar ainda no
patamar de encarar o gorilão
como luxo in natura, o
brasileiro se deslumbre com
facilidade. É bem mais exigente
que a média dos emergentes,
apesar de ser mais simpático
que um russo. Para quem se
acostumou a ser servido por
empregados domésticos desde
sempre, atendimento de
qualidade é o mínimo esperado.

“ O brasileiro além de
mimado, gosta de ser
reconhecido, chamado
com intimidade pelo nome.
Isso o ajuda a definir sua
escolha do hotel”, diz Tati
Simões, da Premier Destination,
que representa no país os
hotéis independentes The
Lowell e Santa Caterina .

Por sua disposição de
investimento e apreciação de

mordomias, há uma infinidade
de hotéis internacionais
que querem um Silva para
chamar de seu. Procuram
freneticamente representantes
no país para conquistar
os viajantes brasileiros.
A missão dada para esses
profissionais locais não é só
promover o empreendimento,
mas atuar junto às agências de
viagem para que elas ofertem
justamente as suítes mais caras.

O assédio internacional
cresce porque o movimento do
brasileiro é sempre buscar
“e x p e r i ê n c i a” fora do país.
Os hotéis e serviços que
poderiam contentar esse grupo
no Brasil ainda são raros e
numa faixa de preço superior
aos encontrados no exterior.
Entre um safári na África do Sul
e uma caça à onça do Pantanal,
esse turista prefere o bicho que
vem com o duty free acoplado.

Mas digamos que houvesse
por aqui um viajante de luxo
no modelo “adoro Ruanda”, e
que quisesse dar uma chance à
terra natal para além do
“c i v i l i z a d o” Fasano carioca.
E que estivesse disposto a um
“jet leg cultural”. Então, ele
cogita uma ida a Parintins, a
ilha amazônica onde se realiza
a mais exuberante e luxuosa
festa popular da floresta, o

festival do folclore do boi
bumbá. Ele estaria no coração
da natureza, a 420 quilômetros
de Manaus pelo rio Amazonas,
numa verdadeira manifestação
de autenticidade que conta
hoje com mais de R$ 30 milhões
em patrocínio. A expectativa
numa paragem como esta não
é de candelabro de cristal, mas
de conforto com charme local.

Frustração é o sentimento
reservado a esse caçador
sofisticado de experiências.
Só clientes de patrocinadores
ou hóspedes do governador
podem desfrutar de
uma estadia confortável.
O navio-hotel Iberostar, única
opção na região, é reservado
para convidados da Coca-Cola ,
patrocinadora master há 18
anos, que busca divulgar o
evento também fora dos
limites do Estado.
Eventualmente, particulares
alugam seus iates. A festa
vai completar 100 anos em
2013 e as hospedarias cortam
sabonetes em pedaços, numa
concepção local de “amenities”.
Infelizmente o surpreendente
espetáculo de Parintins não vai
contribuir para as estatísticas
da Boston Consulting.
Ruanda está mais preparada.
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H OT E L

A experiência
da arte de não
fazer nada

SILVIA COSTANTI/VALOR

Acima, vista dos quartos do hotel Rio Sagrado;
ao lado, o diretor Floris Boyen, os bebês de alpaca
e lhama que circulam pelo hotel, e a vista do
restaurante no café da manhã; abaixo, um
dos quartos e a área externa do spa Mayu Wilka

Rebeca de Moraes
de Cusco

O belga Floris Boyen planejava
para 2012 viver com sua mulher
entre os prédios de Pinheiros e o
burburinho da Vila Madalena,
em São Paulo, como proprietário
de um restaurante a ser inaugu-
rado na movimentada região.
Um convite de rede hoteleira
Orient-Express fez com que ele
radicalizasse e mudasse os pla-
nos completamente. Trocou São
Paulo por um vilarejo na região
do Vale Sagrado, perto de Cusco,
no Peru, para dirigir o hotel Rio
Sagrado. A proposta “irrecusá -
vel”, como ele diz, levou-o com a
família para morar uma casa
dentro do terreno do próprio ho-
tel, numa propriedade entre cor-
dilheiras, com o rio Urubamba
passando pelo quintal, uma lha-
ma e uma alpaca bebês como
simpáticos bichinhos de estima-
ção. É nesse cenário que ele con-
vida os turistas a aprender “the
art of doing nothing” (a arte de
não fazer nada).

O hotel Rio Sagrado foi inaugu-
rado há apenas dois anos. Fica a 72
km de Cusco, numa região de cerca
de 3,4 mil metros de altitude e com
estrutura hoteleira maior que a de
Machu Picchu, o que faz do sim-
ples vilarejo um tradicional ponto
de parada para os turistas se acli-
matarem no percurso até a cidade
sagrada dos incas. Foi a riqueza na-
tural da região que inspirou Boyen
a chamar os turistas para não fazer
nada. “ ‘The art of doing nothing’
é a nossa proposta para que os tu-
ristas parem em silêncio, com
tranquilidade, para apreciar a
vista do hotel e refletir sobre tudo
que veem aqui”, diz Boyen.

Ele conta que os hóspedes que
passam pelo Rio Sagrado em geral
estão em meio a tantas atividades
físicas — caminhadas, trilhas, raf-
ting, escalada — que não conse-
guem admirar a paisagem como
se deve: com calma. É como se ao
invés de relaxar eles levassem pa-
ra o meio do mato a mesma ten-
são e o ritmo alucinado do dia a
dia. “As pessoas podem sentar e fi-
car em silêncio por horas, olhan-
do para as montanhas que os in-
cas consideravam deuses e já ob-

servavam há milhares de anos
atrás. Estamos falando de uma ri-
queza natural antiquíssima.”

O agitado hóspede ganha um
empurrãozinho para entrar nessa
conexão com a natureza. Os fun-
cionários do Rio Sagrado são
orientados a sutilmente abordar
os turistas que sentam nos divãs do
jardim à beira do rio para contar
histórias. “Sabe aquela montanha
ali? Então, os incas achavam que
aquele pedaço de terra era um
deus e se comunicavam com a
montanha com oferendas.”

“Recebemos principalmente tu-
ristas americanos e europeus. Per-
cebemos que, em geral, eles vêm
de ambientes muito agitados, por
isso a arte de não fazer nada se tor-
na uma experiência”, diz Boyen. E
para tudo o Rio Sagrado tem uma
“e x p e r i e n c e”. Se a vontade do su-
jeito é ser induzido ao relaxamen-
to na marra, também há opções. A
mais, digamos, intensa delas é a
chamada “sleeping experience”,
em que a terapeuta mistura a mas-
sagem tradicional a posições de ni-
dra yoga, para que seja alcançado
o relaxamento profundo, no quar-
to do hóspede. Se a ideia é movi-
mento, deixe por conta da “expe -
rience manager” Maria Antónia
Nunes Boyen, mulher do diretor
do hotel. “Ela pode sugerir as ativi-
dades de acordo com o perfil do
h ó s p e d e”, diz Floris Boyen.

Entre os atrativos do hotel estão
as chamadas vilas, que podem ser
alugadas para famílias e grupos
maiores, com acesso irrestrito ao
jardim — onde circulam tranquila-
mente uma lhama e uma alpaca
recém-nascidas, para serem ali-
mentados com mamadeira pelas
crianças que brincam por ali.

A experiência de luxo se com-
pleta com o restaurante El Huerto
e o spa Mayu Wilka, que ficam na
propriedade. Os espaços gastronô-
micos dentro dos hotéis acabam
sendo as poucas opções da cidade.
O El Huerto tem pratos peruanos
com toque “internacional”, adap-
tado ao gosto dos estrangeiros. O
spa oferece tratamentos com
plantas nativas e massagens para
acalmar e relaxar — com serviços
que custam a partir de US$ 90.

A repórter viajou a convite da PromPerú
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jul. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




