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Pode soar estranho. Mas o executivo Eduardo Lara, diretor executivo da rede hoteleira Blue 
Tree, deve abrir um champanhe quando o acorde entre a empresa e a Funcef (fundo de 
pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal) for anunciado hoje. Com o acordo, a 
fundação deixa de ser acionista da Blue Tree, em que detém uma participação de 20%. Em 
contrapartida, a Blue Tree deixa, de forma escalonada, a administração de três hotéis de 
propriedade da Funcef: Cabo de Santo Agostinho (PE), Brasília e Angra dos Reis (RJ).  
 
Juntos, esses três empreendimentos representam hoje 36% dos R$ 253 milhões faturados em 
2005 pelos hotéis Blue Tree no país e 20% da receita obtida pela rede para administrá-los, de 
R$ 16 milhões no ano passado. Perdê-los, a princípio, não parece ser exatamente um motivo 
de comemoração. Mas o acordo põe fim a um ano e meio de disputas judiciais e libera a Blue 
Tree de altos gastos com advogados e do forte desgaste de imagem. O embate com a Funcef 
tinha reflexos não apenas na clientela dos hotéis, como nas conversas com novos investidores.  
 
"Não ganhamos dinheiro com o acordo. Ganhamos tranquilidade", afirma Lara. O acordo - 
antecipado pelo Valor em 26 de abril - prevê um encontro de contas. A Funcef teria recursos a 
receber por sua participação na Blue Tree e à rede hoteleira caberia uma indenização pela 
rescisão nos contratos dos três empreendimentos. Os recursos hoje em caixa desses hotéis - 
hoje de cerca de R$ 2 milhões - ficarão com a Funcef. O fundo também passa a compartilhar a 
administração do Blue Tree de Angra dos Reis, que só deixará o portfólio da rede hoteleira em 
meados de 2008. Em Brasília, a saída está marcada para o fim deste ano.  
 
"Todo o contrato de Angra será revisado e passaremos a indicar um diretor financeiro", diz o 
presidente da Funcef, Guilherme Lacerda. Ele enfatizou o fim do conflito e o início de um 
relacionamento amigável entre os dois grupos.  
 
Em Cabo de Santo Agostinho, a empresa de Chieko Aoki sairá da administração já em junho. 
Segundo Lacerda, o hotel será fechado para reformas e a Funcef fará uma licitação para 
escolher as novas bandeiras. A rede Marriott já administra um empreendimentos do fundo, o 
hotel Renaissance, de São Paulo.  
 
Apesar da perda do hotel em Pernambuco, a Blue Tree espera fechar o ano com um lucro entre 
R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, de acordo com Lara. No ano passado, o balanço ficou no 
vermelho. "Começamos a nos preparar para esse desfecho desde o fim de 2005. O acordo 
marca uma nova fase da Blue Tree, mais dinâmica, atenta, pró-ativa", diz o executivo. Não é 
uma tarefa fácil. Para compensar a perda do hotel à beira-mar de Pernambuco, a rede fechou 
recentemente um acordo para administrar outro resort - em Lins, no interior de São Paulo, que 
agora passa por reformas. Também ganhou um contrato para um empreendimento de 350 
quartos em São Paulo e de 132 quartos em Londrina (PR).  
 
Para ganhar os novos contratos, tem apostado em redução de custos e na adoção de mais 
transparência no trato com os donos dos hotéis. Investe na expansão internacional. Tem 
acordo para administrar um hotel, já em construção, em Paracas, 400 km ao sul de Lima, no 
Peru. A rede também está em negociação com um grupo da Costa Rica, na América Central.  
 
Lara acredita que, com a "inflação imobiliária" nos Estados Unidos e na Europa, muitos 
investidores passaram a olhar o Brasil e que isso pode ser um impulso aos empreendimentos 
hoteleiros também no país. Ele admite que, com a saída da Funcef, a rede está aberta à 
entrada de novos sócios.  
 
A principal mudança da Blue Tree, porém, ocorreu no ano passado. Foi a decisão dos irmãos 
Chieko Aoki e Jorge Nishimura de separar os negócios. "A Chieko é um ícone da hotelaria, dos 
serviços impecáveis. Mas ela tem um grande defeito: não olha números", diz um executivo que 
trabalhou com a empresária. As áreas administrativa e financeira do hotel ficavam com Jorge - 
tido como um executivo enérgico, que não gosta muito de dialogar e que nos últimos tempos 



não vinha dando muita atenção aos pedidos da irmã. "A Chieko é muito perfeccionista, 
detalhista", explica uma ex-funcionária.  
 
Na divisão dos negócios, Jorge passou a comandar o Vila Noah, empresa de eventos e 
gastronomia, onde ambos são sócios. Chieko ficou com a administração da Blue Tree. Nesse 
processo de reestruturação, alguns diretores saíram e entrou Eduardo Lara. "Tenho a 
humildade de ouvi-la. Chieko tem uma maneira muito particular de enxergar as coisas. Tem 
uma visão mais espacial das questões", explica Lara, sem querer entrar em detalhes sobre o 
relacionamento dos dois irmãos. "Sou apenas um facilitador. Quem aparece é a Chieko. Ela é a 
estrela".  
 
Na nova fase da Blue Tree, Lara vê a oportunidade de introduzir práticas de gestão típicas de 
empresas de bens de consumo, de onde veio (ele foi executivo da alpargatas). Para 2007, por 
exemplo, ele deverá adotar a remuneração variável para seus funcionários. Com participação 
nos resultados, ele espera obter um engajamento ainda maior do grupo. Para 2006, a 
expectativa é de que as receitas de administração alcancem R$ 20 milhões - cerca de 25% 
acima do resultado obtido no ano passado. Sem os hotéis da Funcef, será que a Blue Tree vai 
conseguir? 
 
Leia mais 
 
Desgaste deixou marcas em Chieko Aoki  
 
Chieko Aoki está presente em todos os cantos da Blue Tree. Na porta de vidro da sede da 
empresa, em um prédio na zona sul de São Paulo, logo abaixo da marca Blue Tree aparece a 
informação de que a empresa é do grupo Chieko Aoki. Na sala de reuniões, sua presença pode 
ser sentida não apenas nos porta-retratos com fotos dela ao lado de autoridades - entre eles o 
candidato a Presidência Geraldo Alckmin - mas também pelos porta-copos com motivos 
japoneses.  
 
Mas Chieko aprendeu que seria preciso delegar e mudou muito com o desgaste provocado pelo 
embate com a Funcef. Em uma atividade que na última década tornou maciça a presença de 
concorrentes internacionais com faturamento na casa dos bilhões, como a francesa Accor, a 
empresária percebeu que estava na hora de tirar a administração familiar de um dia-a-dia 
repleto de indicadores financeiros.  
 
Voluntariosa, exigente e perfeccionista - qualidades que combinam com o serviço de hotelaria 
- Chieko já não é tão afeita aos números. Capaz de servir chá aos seus hóspedes de joelhos e 
de pegar um rodo para demonstrar a uma faxineira como se limpa um chão, a empresária não 
tem a mesma habilidade com balanços.  
 
Por isso, desde meados de 2005, o comando financeiro e administrativo da empresa está nas 
mãos de Eduardo Lara, executivo vindo da São Paulo Alpargatas, a fabricante das Havaianas. 
"Mas a estrela continua sendo Chieko. Ela é um ícone da hotelaria", diz Lara.  
 
Chieko começou seu negócio hoteleiro na década de 80, quando seu marido, o empresário 
japonês John Aoki, teve a idéia de transformar dois imóveis no Rio de Janeiro em hotéis e 
delegar o comando deles à esposa. Era a criação do Caesar Park.  
 
Os hotéis no Brasil foram dando certo, o que fez John abrir unidades no resto da América 
Latina e comprar a rede americana Westin. Chieko, que saiu do Japão ainda criança, passou a 
comandar mais de 70 hotéis no mundo inteiro.  
 
Com a recessão no Japão, John decidiu concentrar o negócio hoteleiro no Brasil e vendeu todos 
os demais. Para Chieko, isso não foi um entrave. Ela aproveitou para desenvolver os negócios 
no Brasil e criou uma rede de hoteleira de quatro estrelas, a Caesar Towers. Depois, vendeu 
todos os hotéis cinco estrelas para a rede mexicana Posadas.  
 



Precisou mudar seus hotéis de nome e decidiu adotar Blue Tree, tradução do seu sobrenome. 
Assim como a árvore azul japonesa, ela queria que sua rede foi muito rara, impactante e 
esperada. Em 1998, ela se associou à Funcef.  
 
De acordo com pessoas próximas a Chieko, a saída do fundo de pensão não deve ser um 
entrave à sua vida profissional.  
 
"Ela sempre diz que o ideograma japonês para crise e oportunidade é o mesmo e foi o que ela 
demonstrou a vida inteira", diz um profissional que acompanhou a empresária por mais de 15 
anos. 
 
Leia mais 
 
Busca por maior ocupação levou rede a perder três hotéis nos últimos meses 
 
Em meio à disputa entre seus sócios, a rede Blue Tree também enfrentou a perda de três 
empreendimentos nos últimos meses. Os hotéis ficavam em Curitiba (PR), Itacaré (BA) e São 
Paulo (SP).  
 
Essas trocas de bandeira se deveram à tentativa dos investidores de melhorarem a ocupação e 
a rentabilidade de seus hotéis.  
 
No empreendimento de Curitiba, por exemplo, os donos do imóvel já tinham outros dois hotéis 
administrados pela Atlantica Hotels. Eles acreditaram, segundo o Valor apurou, que, 
concentrando a gestão em uma só administradora, seus três investimentos poderiam ter 
ganhos maiores. Por isso optaram pela troca de bandeira.  
 
No caso do hotel na avenida Ibirapuera, em São Paulo (SP), o que motivou a saída da Blue 
Tree foi o fato a rede já administrar um outro empreendimento de 600 quartos - o Blue Tree 
Ibirapuera Convention - a pouco metros dali. Investidores de ambos os imóveis estavam 
descontentes com os resultados obtidos e creditavam o fraco desempenho à rivalidade com 
seu vizinho.  
 
Em Itacaré, o próprio dono do imóvel fazia a gestão do hotel quando resolveu terceirizá-la à 
Blue Tree. Mas, neste ano, preferiu voltar a fazê-la sozinho.  
 
A rede também enfrentou com os proprietários do imóvel do hotel Ibirapuera Convention uma 
disputa judicial em 2004. Os investidores cobraram a garantia de um rendimento mínimo 
prometido e não cumprido no período de outubro de 2004 a junho de 2005.  
 
Ficou acertado o pagamento de R$ 3,1 milhões em parcelas mensais aos investidores, 
montante que deve ser quitado neste trimestre, segundo estimativas da empresa.  
 
Nesse mesmo período de turbulências, a rede também conquistou outros dois hotéis em Lins 
(SP) e em São Paulo (SP), que estavam sob a administração das redes Atlantica Hotels e da 
Meliá, respectivamente.  
 
Na tentativa de melhorar seu relacionamento com os investidores e dar mais transparência ao 
processo, a Blue Tree passará editar um boletim mensal com os resultados obtidos pela 
empresa em todos os hotéis administrados por ela. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 jun 2006, Serviços, p. B3 


