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Nascida no Japão, em 1948, Chieko Aoki veio para o Brasil aos seis anos de idade. Naturalizada, 
ela comanda, hoje, uma das maiores cadeias de hotéis do País, a rede Blue Tree Hotels , com 25 
unidades. 
 
A trajetória da empresária começou nos anos 70, quando trabalhou como secretária bilíngüe na 
montadora Ford e entrou no ramo hoteleiro após seu casamento com John Aoki. Na época, ele era 
um dos sócios da rede Caesar Park Hotels & Resorts . Em 1982, trabalhou como diretora de 
marketing e vendas na empresa, chegando à presidência em 1986.  
 
No mesmo ano, Chieko se tornou presidente da Westin Hotels & Resorts , uma das mais 
tradicionais companhias hoteleiras dos Estados Unidos, com 70 hotéis no mundo. “Nessa ocasião, 
viajava muito, buscando conhecer e aprimorar as mais modernas técnicas e tendências de 
operação hoteleira nos quatro continentes”, diz Chieko.  
 
Formada em direito pela Universidade de São Paulo e com pós-graduação em administração pela 
Universidade de Sofia, em Tóquio, fez cursos em administração hoteleira na Cornell University, 
nos Estados Unidos. Fala fluentemente português, inglês, japonês e espanhol e participa de 
diversas organizações de âmbito privado e governamental para o desenvolvimento do turismo e 
da indústria hoteleira nacional. A executiva acumula experiências de atuação nos Estados Unidos 
e em países da Ásia e Europa, mas se concentrou no Brasil.  
 
Segundo Chieko, diferenciar é o que garante ao segmento atrair clientes. Pensando neste efeito, o 
Grupo Chieko Aoki (GCA) , está apostando em dois nichos a partir deste ano: gestão empresarial 
e centro de eventos. Chamada Business Management Institute (BMI), a empresa de gestão 
nasceu com uma equipe formada por 45 profissionais e uma carteira de mais de 30 clientes, 
dentre eles Submarino , Casa do Pão de Queijo , Jin-Jin & Morana , e United Mills . Chieko foi 
buscar alguns nomes conhecidos do mercado no segmento de gestão para estruturar a BMI e 
oferecer seu know-how adquirido na condução dos negócios hoteleiros da rede Blue Tree .  
 
“Identifiquei um nicho de mercado para uma empresa de gestão e criei a BMI, convidando alguns 
parceiros do mercado sintonizados com esta visão”, diz.  
 
O outro projeto do grupo contou com investimento de cerca de R$ 300 mil e foi inaugurado em 
novembro. É o Villa Noah — Espaço de Eventos , um novo pólo de cultura e lazer, com mais de 
sete mil metros quadrados no bairro Chácara Santo Antônio.  
 
O espaço ocupa o prédio de uma antiga fábrica e tem capacidade para atender até 1,5 mil 
pessoas. 
 
Chieko deixou a presidência do Grupo Caesar Park em 1997, para se dedicar exclusivamente ao 
comando da administradora Caesar Towers , marca que criou em 1992 para hotéis de categoria 
quatro estrelas e que apresentava na ocasião expressivo crescimento no País, surgindo daí a rede 
Blue Tree. “O mercado sinalizava grande demanda por hotéis confortáveis, com preços atraentes 
e serviços eficientes, voltados para hóspedes executivos, praticamente inexistentes no País”. 
 
Em 1998, de acordo com a estratégia de expansão dos hotéis, a administradora passou a se 
chamar Blue Tree Hotels , com a participação societária da Funcef ( Fundação dos Economiários 
Federais ), que adquiriu 20% da administradora. Hoje, a rede está presente em mais de 15 
cidades do País, com hotéis de padrões entre três e cinco estrelas. A rede pretende converter 
outros 10 hotéis até o final de 2005. As cidades de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis 
provavelmente os receberão. 



Segundo Chieko, o mercado hoteleiro brasileiro oferece inúmeras oportunidades para a conversão 
de produtos que têm excelente potencial e que buscam resultados positivos. “A rede tem uma 
gestão moderna focada no comprometimento e na competência profissional”, enfatiza. 
Atualmente, outros três hotéis do grupo estão em fase de implantação. A rede administra também 
os resorts Blue Tree Park Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e o Blue Tree Park Angra 
dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo segmento, está o Blue Tree Park Mogi das Cruzes, um 
resort voltado a convenções e lazer, localizado no interior de São Paulo e que possui campo de 
golfe. “O segmento hoteleiro está numa boa fase no Brasil, sobretudo o de negócios”.  
 
No primeiro semestre deste ano, o grupo registrou crescimento de 31% no número de hóspedes, 
em relação ao mesmo período do ano anterior. A estimativa é de encerrar 2004 com 750 mil 
hóspedes, contra os 350 mil do ano passado. 
 
De acordo com Chieko, o foco da rede são hotéis localizados em regiões estratégicas de todo o 
Brasil, voltados para o turismo de negócios. Em receita, Chieko estima que em 2004, o grupo 
obtenha lucro de R$ 190 milhões, 40% superior que 2003. 
Reconhecimento 
 
Em 2002, a empresária foi incluída na lista da revista de economia e negócios Latin Trade, que 
selecionou 44 dirigentes de grandes corporações na América Latina considerados os mais eficazes 
‘apagadores de incêndio’. 

 
 
Leia Mais 
 
Blue Tree lança novo conceito 
 
A Blue Tree Hotels lançou em outubro um novo conceito em hospedagem: a bandeira Basic, que 
será fincada pela primeira vez no Blue Tree Basic Curitiba – St. Michel , no Paraná. O novo hotel 
ingressa na rede após um projeto de reestruturação que permitiu a Blue Tree assumir a operação 
do Hotel St. Michel. A estratégia da rede é ser fornecedora de produtos hoteleiros em várias 
categorias de tarifas, atendendo assim à necessidade de suas empresas clientes.  
 
“Nesta categoria estamos lançando uma bandeira que irá transformar diárias acessíveis em 
benefícios para nossos hóspedes”, diz Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels.  
 
O hotel conta com 114 apartamentos, com sala, cozinha, quarto e banheiro em ambientes 
independentes e equipados com workstation com Internet, TV a cabo, cofre, minibar, microondas, 
secador de cabelos e dois aparelhos telefônicos. O hotel possui ainda duas salas de reuniões para 
até 160 pessoas. 
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