
As janelas do Plaza Athénée,
um dos mais tradicionais hotéis
em Paris, de onde é possível ver
a Torre Eiffel ou os charmosos
telhados do Montmartre, de-
vem fechar em breve para refor-
ma. Segundo um operador de tu-
rismo integrante do Virtuoso,
do qual fazem parte agências es-
pecializadas em viagens de lu-
xo, alguns prédios próximos, co-
mo o da joalheria Harry Wiston,
no mesmo quarteirão, serão in-
tegrados ao hotel.

O grupo já informou ao seleto
grupo de operadores que as re-
servas estarão suspensas de pri-
meiro de outubro deste ano a
primeiro de julho de 2014. Pelo
site, é impossível fazer reservas
após outubro de 2013. A direto-
ra de comunicação do hotel,Isa-
belle Maurin, confirma que o
grupo Dorchester Collection,
dono do hotel, comprou três
imóveis ao lado do Plaza Athé-
née, mas não entra em detalhes
sobre o destino dos imóveis.

Expansão parece ser a atual
palavra de ordem na hotelaria
francesa de luxo. Especialmen-
te depois que o Hotel George V,
que pertence ao príncipe saudi-
ta Alwaleed bin Talal, consumiu

US$ 125 milhões para se repagi-
nar e crescer, antes de reabrir
no segundo semestre do ano
passado. O movimento provo-
cou uma onda de reformas en-
tre seus concorrentes, como o
Ritz, por exemplo, que fechou
suas portas recentemente e só
deve reabrir no ano que vem, to-
talmente modernizado.

Com cinco restaurantes – um
dos quais pilotado pelo chef três
estrelas no Michelin, Alain Du-
casse - e um bar, o Plaza Athé-
née de Paris tem um spa da grife
francesa Dior e uma adega ím-
par. A diária para a acomodação
mais simples custa € 735, sem
as taxas de serviço. Mas o per-
noite pode alcançar €30 mil nas
suítes mais sofisticadas. Entre
os mimos oferecidos aos hóspe-
des estão o menu com seis dife-
rentes travesseiros, um mini-
bar com 80 itens e um assisten-
te pessoal para cuidar de reser-
vas em restaurantes e teatros,
compras e outros luxos.

Os operadores das agências

de luxo especulam se na reaber-
tura o restaurante de Ducasse
permanecerá no hotel. Pelo que
consta, não são raros os atritos
entre o famoso chef e adminis-
tração do Plaza, pois os hóspe-
des não tem prioridade no estra-
lado restaurante, que privilegia
consumidores de vinhos raros
na hora de reservas de mesas.

O grupo do qual o Plaza Athé-
née faz parte pertence ao sultão
de Brunei, Hassanal Bolkiah, e
reúne ainda os hotéis Príncipe
di Savoia, em Milão; Park Lane,
The Dorchester e Coworth Pa-
rk, na Inglaterra; Le Richmond,
em Genebra; Le Meurice, tam-
bém em Paris, além de dois nos
Estados Unidos: Bel-Air, em
Los Angeles, e Beverly Hills, no
distrito de mesmo nome.

No próximo dia 20, o cinco
estrelas vai comemorar um sé-
culo de existência soltando uma
centena de balões coloridos e
servindo um gigantesco bolo pa-
ra os hóspedes. Os restaurantes
do hotel criaram pratos alusi-
vos à data. No pilotado por Du-
casse, o menu passou a incluir a
trufa quente e o patê de galinha
da Guiné. No Relais Plaza, a no-
va receita é cabeça de vitela
com molho de tomate apimenta-
do e batatas. O hotel também
tem pacotes para quem quiser
participar da festa, seja apenas
se hospedando no hotel ou in-
cluindo outros eventos come-
morativos do centenário. ■

Fundada há um ano por Marcos
Fray e pelo mestre cervejeiro
Celso Hofling, dois ex-funcioná-
rios da fábrica da Skol em Rio
Claro, interior paulista, a cerve-
jaria artesanal Prada quer se se
aproximar dos públicos A e B
que consomem esse produto
com regularidade nas capitais
paulista e fluminense.

A boa receptividade na re-
gião de Rio Claro os estimulou a
ir além. "Queremos vender a
cerveja Pilsen, o tipo mais con-
sumido no país, a versão escura
e os três tipo de chope em super-
mercados e bares e restaurantes
em São Paulo e no Rio de Janei-
ro", explica explica o responsá-
vel pelo marketing da Cerveja-
ria Prada Fábio Fray.

Apesar da associação à grife,
o nome da marca é o diminuti-
vo dos campos de cevada, cha-
mados de pradaria. A produção
artesanal segue a lei de pureza
alemã, datada de 1516, e que
preconiza apenas água, lúpulo
e malte como ingredientes da
bebida. Por isso, dependendo
da composição, o custo para
produzir artesanalmente pode
ser até três vezes maior do que
a versão tradicional, em que mi-
lho e arroz entram na mistura.

As cervejas Pilsen e a Black
têm embalagens de 355 ml e de
600 ml. Os preços variam en-
tre R$ 8, no varejo, e R$ 15, em

bares e restaurantes.
São três tipos de chope: Pil-

sen, Claro e Black, vendidos em
duas embalagens. O barril de 5
litros Keg, que conta com um
sistema de pressurização para a
bebida não entrar em contato
com o ar, custa R$ 60. Já no bar-
ril descartável (20 a 30 litros) o
valor do litro é R$ 9.

Em pouco menos de mil me-
tros quadrados, a Prada produz
mensalmente 40 mil litros de
cerveja e chope. Foram investi-
dos R$ 5 milhões na fábrica,
que possui seis tanques com ca-
pacidade para 3,5 mil litros ca-
da e que fazem todo o processo
de fermentação e de matura-
ção. Normalmente são usados
tanques diferentes para as duas
etapas de produção.

O chope leva 15 dias para fi-
car pronto. A cerveja precisa de
um dia a mais para ser pasteuri-
zada. Versões da alemã Weiss
(de malte de trigo) e da inglesa
Stout (de malte torrado) serão
produzidas em breve.

A Associação Brasileira de Be-
bidas (Abrabe) estima existir
200 microcervejarias, concen-
tradas nas regiões sul e sudeste
do Brasil. Segundo a entidade,
esse segmento responde por
0,15% do setor cervejeiro nacio-
nal, que em 2012 alcançou 13,7
bilhões de litros de cerveja, e de-
ve chegar a 2% da produção to-
tal na próxima década. Melho-
ria de renda da população nos
últimos anos e a satisfação sen-
sorial oferecida pelas cervejas
artesanais são apontados como
os motivos do incremento das
vendas desses produtos. ■

PETROBRAS

Vazamento em oleoduto atinge praias de SP

Plaza Athénée compra
imóveis para expandir

A mancha de óleo causada após vazamento de combustível em uma das

redes do Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Petrobras,

espalhou-se por pelo menos dez quilômetros e afetou nove praias do

município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Até que

sejam concluídas análises do impacto ambiental, o acesso dos banhistas

às praias Deserta, Porto Grande, Ponta da Cruz, Arrastão, São

Francisco, Figueira, Portal da Olaria, Cigarras e Enseada está proibido.
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Hotel cinco estrelas
comemora cem anos

no próximo dia 20
com balões coloridos,

bolo gigante e
cardápios exclusivos

Divulgação

Cerveja artesanal
pega carona na
fama da grife Prada

Hotel suspende reservas
para segundo semestre e ficará
fechado até julho de 2014

Boa aceitação regional estimula
empresa de Rio Claro a investir
nas capitais de SP e RJ
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2013, Empresas, p. 15.




