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Um livro autoral depende de uma pessoa ou, no máximo, de uma 

pequena equipe. Um livro institucional, como este, é uma obra coletiva que 

depende da boa vontade de um número muito maior de colaboradores. 

Agradecemos às ABIHs estaduais, jornalistas e hoteleiros, que, direta ou 

indiretamente, ajudaram  a colocar esta obra no papel. A hotelaria brasileira 

é a maior beneficiada.  Procuramos mesclar, em uma mesma obra, uma breve 

história da hospedagem desde a vinda da família real com casos de sucesso 

do setor. A lista dos hotéis escolhidos neste projeto editorial será sempre 

arbitrária, mas nunca contestável pelo critério de qualidade e tradição.

Boa leitura!

Alexandre Falcão

Editor
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elas páginas desse oportuno livro, que 

relata a “História da Hotelaria do Bra-

sil e os 70 anos da ABIH”, será possível 

conferir a relevância dos meios de hos-

pedagem para o desenvolvimento do 

turismo brasileiro e, mais precisamen-

te, das cidades, conferindo oportuni-

dades às pessoas para crescer profissionalmente, melhorar o padrão de vida, 

conquistar posições na sociedade e desfrutar da plenitude da cidadania, sen-

timento tão necessário e modernamente apregoado. Afinal, navegando nas 

páginas desse livro, é possível conferir que cidades inteiras cresceram com o 

reforço oferecido pela atividade hoteleira ao turismo de eventos, negócios, 

lazer e entretenimento, assegurando emprego e viabilizando a realização de 

sonhos.

O turismo brasileiro figura como atividade promissora, a exemplo do que 

se verifica no mundo inteiro. Cresce a um volume jamais visto e assume papel 

relevante na sociedade no que tange a oferta de empregos e oportunidades 

diversas. Nesse particular, exatamente, se destaca a atividade hoteleira, essen-

cial ao êxito do turismo, veículo de oportunidades e transformações sociais.

As riquezas naturais e culturais colocam o Brasil numa situação privile-

giada de atratividade, entretanto há  um longo caminho a percorrer até se 

colocar entre os melhores destinos do mundo. Fator preponderante nessa 

seqüência é a inquietação positiva por vencer obstáculos e fazer a coisa certa. 

Eis, portanto, uma boa razão para cumprir o simpático roteiro destinado a 

conhecer a “História da Hotelaria no Brasil e os 70 anos de ABIH”. 

Antonio Oliveira Santos

Presidente da Confederação Nacional do Comércio

P
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ABIH Nacional completou 70 

anos de existência. Tanto para 

os seres humanos como para 

as próprias instituições chegar 

a esta idade é símbolo de resis-

tência e absoluto enfrentamen-

to das principais fases de um 

centenário que se aproxima. Enquanto partimos, as instituições ficam e se 

fortalecem à medida que o próprio tempo passa. 

Novas idéias, novos dirigentes, tudo em prol do desenvolvimento da 

sociedade em que vivemos e da classe produtora e geradora de emprego 

e bem-estar.

Para alcançar esta marca, a ABIH enfrentou, e vem enfrentando, muitos 

desafios. O principal deles se repete desde a sua criação: encontrar uma fór-

mula mágica que permita vencer os períodos ociosos de baixa ocupação, 

buscando inovações e participando ativamente do trade turístico brasilei-

ro e das decisões que norteiam o mundo competitivo do turismo. Nosso 

país cresce e nossa hotelaria acompanha, seja pelas competentes mãos dos 

hoteleiros independentes ou por intermédio das redes hoteleiras, fruto do 

investimento de grandes grupos brasileiros e estrangeiros. Os hotéis, em 

nosso país e no exterior, sempre foram e sempre serão ponto de referência. 

Quando a Praia de Copacabana despontou, ali foi erguido o famoso Copa-

cabana Palace e o bairro cresceu em conseqüência deste empreendimen-

to. Nos hotéis são realizados eventos de toda ordem e espontaneamente 

continuam a ser os principais locais de acontecimentos políticos, sociais e 

empresariais. A hotelaria é testemunha e protagonista do desenvolvimento 

do mundo civilizado.

Superamos muitos desafios, a exemplo da modernização tecnológica, 

e continuamos a enfrentar o grande desafio da capacitação profissional, 

na esperança de colocar o país entre os melhores do mundo no quesito 

prestação de serviços. Nosso maior desafio vem sendo levado em “céu de 

brigadeiro”, que é a união absoluta de todas as entidades que representam 

de alguma forma os meios de hospedagem do nosso grande Brasil. Ao ratifi-

carmos perante a sociedade brasileira a nossa melhor idade, nos mostramos 

já unidos em prol de objetivos comuns. 

A nossa ABIH Nacional caminha de mãos dadas com o Fórum de Ope-

radores de Hotéis do Brasil (FOHB), Associação Brasileira de Resorts (Re-

sorts Brasil) e Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 

(FNHRBS). Todas, entidades nacionais que representam nosso seguimento, 

focadas cada uma em sua especialidade, no entanto, sem divisões. Hoje em-

punhamos a bandeira de “Unidos somos nitidamente mais fortes”. O ganho 

desta união se traduz em geração de emprego e aumento de renda, aco-

plados à melhoria dos serviços prestados e à oferta de um produto melhor.

Muito já foi realizado nestes 70 anos, e muitos foram os protagonistas. 

A união de idealistas, no dia 9 de novembro de 1936, no Hotel dos Estran-

geiros, no Rio de Janeiro, sob a batuta de José de Araújo Motta, conduziu a 

ABIH Nacional a uma trajetória de sucesso. Lá atrás, foram ganhos que re-

presentaram economias de energia, de organização laboral, patronal e dos 

colaboradores empregados no setor. A Associação foi aos poucos apoiando 

a abertura de novas ABIHs em cada estado brasileiro. Em cada uma, passou-

-se a produzir novos valores e lideranças. Foi pelas hábeis mãos de presiden-

tes e diretores das estaduais que a hotelaria interagiu, unificou os pleitos 

junto ao governo, traduziu anseios da classe e colocou em prática ações 

voltadas ao desenvolvimento do setor. Muitos foram os estados e cidades 

de nosso país que tiveram na hotelaria a mola mestra da divulgação de suas 

atrações e, por isso, passaram a ter desenvolvimento econômico e social. 

Os hotéis abriram suas portas e provocaram discussões das mais am-

plas que permitiram a constante busca de soluções, não só para o desen-

volvimento do turismo e da própria hotelaria mas, e principalmente, para 

solidificar os destinos turísticos. Ninguém pratica o turismo sem a hotelaria, 

principal investimento do setor, que emprega e faz girar recursos financei-

ros, aplicando-os na própria região em favor da sua população.

Vivemos uma fase de progresso com projetos de extrema relevância 

para o nosso setor. O Programa de Capacitação Profissional, desenvolvido 

em parceria com o Sebrae Nacional e com amplo apoio do Sesc e Senac e 

total chancela do Ministério do Turismo, nos credencia a fazer com que nos-

A



sos hoteleiros venham a prestar melhores serviços. Desenvolvemos, tam-

bém, o projeto Hóspedes da Natureza, voltado à preservação dos recursos 

ambientais, e, desta forma, proporcionamos a nossos associados meios de 

economizar, de forma ecologicamente correta e socialmente responsável.

Nosso trabalho nos credencia a novos desafios e o maior deles é a inte-

riorização das ABIHs estaduais, para que as vantagens associativas possam 

se estender desde o maior até o menor, sem distinção de poder econômico 

ou social. Queremos uma hotelaria mais forte, mais unida e ainda mais re-

presentativa. Capacitar profissionalmente os milhares, e já beirando a casa 

dos milhões, de funcionários de hotel é o nosso principal projeto e desafio.

Mas nosso maior orgulho será, sem dúvida, os projetos de combate à 

exploração sexual infanto-juvenil e a difusão de novas fórmulas, que levem 

a hotelaria de todo o Brasil a práticas de oferta de meios de hospedagem 

perfeitamente acessíveis aos quase 45 milhões de pessoas portadoras de 

deficiência física e com mobilidade reduzida. Pretendemos fornecer meios 

para que os hotéis e pousadas possam se classificar e, com isso, terão uma 

identidade real que ateste os serviços oferecidos. 

O nosso Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH) adquire, cada vez mais, 

importância no contexto da ABIH Nacional, pois é o braço técnico que pro-

move o nosso congresso – CONOTEL, já estando em sua 49ª edição, nos 70 

anos de existência da Associação. Poucas são as entidades que realizaram 

tanto em prol de um setor. Todos esses anos de organização de um evento 

nacional é prova de competência, idealismo, organização e perseverança. É 

a inconteste prova máxima de serviços prestados ao país.

Nossa contribuição se traduz em desenvolvimento e geração de empre-

gos. Voltemos nossos olhares para as regiões turísticas brasileiras, e vamos 

constatar quanto cada empreendimento hoteleiro contribuiu, gerando ren-

da, recolhendo aos cofres públicos impostos, gerando novos postos de tra-

balho e, sobretudo, motivando e acionando outras centenas de segmentos 

que vivem atrelados ao nosso dia-a-dia, desde o taxista e o florista até o 

vendedor de artesanato, passando pelo fotógrafo e o organizador de even-

to. São poucos os citados, mas centenas de segmentos envolvidos, gerando 

riquezas e dando dignidade ao trabalhador brasileiro. A hotelaria produz o 

bem-estar, é a extensão do lar e do bem-viver. Para que tudo corra bem, tem 

nos bastidores um exército de profissionais comprometidos com o desen-

volvimento econômico de nosso país.

Eraldo Alves da Cruz

Presidente da ABIH Nacional
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Histórias da Hotelaria no Brasil
Do descobrimento ao século XXI
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Do descobrimento à vinda da família real

e por um lado, a assinatura do Tratado de Tor-

desilhas por Portugal e Castela buscava resol-

ver os conflitos criados a partir da descoberta 

do Novo Mundo por Cristóvão Colombo, por 

outro, predestinava o Brasil à colonização 

portuguesa. O acordo, firmado em 1494, di-

vidia o mundo a partir de um meridiano de 

370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde e estabelecia os limites 

dos territórios descobertos, cabendo a Portugal as terras localizadas a leste 

deste meridiano.

Embora haja muitas hipóteses, os pormenores da “descoberta” do Brasil 

ainda não foram desvendados. Se foi obra do acaso ou não, se foi aciden-

tal ou intencional, até o momento não foram encontrados documentos que 

permitam precisar os fatos. Mas, se a existência de novas terras já era uma 

suposição muito plausível para Portugal, a surpresa foi outra.

O trecho ao lado, do clássico Ubirajara, de José de Alencar, ilustra a hos-

pitalidade indígena encontrada por Pedro Álvares Cabral. Certamente, se o 

navegador português tivesse idéia da receptividade dos nativos, teria de-

sembarcado no litoral sul da Bahia no mesmo dia, em 22 de abril de 1500, 

ao invés de ter esperado até o dia seguinte para tanto. Mas, como dizem, 

a espera faz parte da festa, e a admiração dos portugueses ficou registrada 

na célebre carta de Pero Vaz de Caminha para El Rei D. Manuel, de Portugal. 

“Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam ar-

cos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nico-

lau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não 

pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar 

na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de li-

nho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um 

sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas 

e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas bran-

cas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as quais peças creio que o Capitão 

“O hóspede é mensageiro de Tupã. Por 

seu caminho vai deixando a abundância e 

a festa; depois do banquete da boa vinda, 

as árvores vergam com os frutos e a caça 

não cabe na floresta. A cabana, que fecha 

a porta ao hóspede, o vento a arranca, o 

fogo do céu a abrasa. O guerreiro que não 

se alegra com a chegada do hóspede, vê 

murchar ao redor de si a esposa, os filhos, 

as mulheres e as roças que ele plantou.”



História da Hotelaria no Brasil     D o  d e s c o b r i m e n t o  a o  s é c u l o  X X I           23

manda a Vossa Alteza.(...) Foram-se lá todos; e andaram entre eles. E segundo 

depois diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que haveria 

nove ou dez casas, as quais diziam que eram tão compridas, cada uma, como esta 

nau capitaina. E eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, 

de razoável altura; e todas de um só espaço, sem repartição alguma, tinham de 

dentro muitos esteios; e de esteio a esteio uma rede atada com cabos em cada 

esteio, altas, em que dormiam. E de baixo, para se aquentarem, faziam seus fo-

gos. E tinha cada casa duas portas pequenas, uma numa extremidade, e outra na 

oposta. E diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que 

assim os encontraram; e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a 

saber muito inhame, e outras sementes que na terra dá, que eles comem.”

No mesmo documento, pode-se perceber também a acolhida lusitana. 

Após o primeiro contato com os indígenas, que subiram a bordo e lá aca-

baram dormindo, Cabral manda que sejam colocadas almofadas sob suas 

cabeças e cobri-los com um manto.

A carta de Caminha marca, não só a entrada do Brasil no mapa, mas 

também o encontro de duas tradições, embrião de uma futura hospitali-

dade nacional.

A primeira expedição colonizadora só chegou à nova terra em 1530, co-

mandada por Martin Afonso de Souza, preocupado com o contrabando de 

pau-brasil pelos franceses. Dois anos depois, instala um engenho de açúcar 

e funda a primeira vila da colônia, São Vicente, no atual estado de São Paulo. 

Mas a colonização do Brasil só tem um pequeno avanço a partir da criação 

das capitanias hereditárias, em 1534, por D. João III. 

A colônia é dividida em 14 faixas de terra, entregues a nobres e fidalgos 

que poderiam explorá-las, porém com recursos próprios, e governá-las em 

nome da Coroa. Os donatários tinham o compromisso com o povoamento, a 

defesa das terras e a propagação da fé católica. 

A hospitalidade típica portuguesa retardou, de certa forma, a conso-

lidação da hotelaria como uma atividade comercial. Todas as boas resi-

dências tinham de possuir um “quarto de hóspede”, o que denotava maior 

prestígio social ao anfitrião, além de ser uma tradição e um dever cristão. 

Muitas vezes, por trás de uma boa acolhida havia interesses políticos e 

materiais envolvidos.  

Em 1549, é fundada a primeira capital do Brasil-colônia, a cidade de Sal-

vador, na Bahia, pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, 

assim nomeado no ano anterior. Nesta ocasião, chegam os jesuítas da Com-

panhia de Jesus, chefiados pelo padre Manoel da Nóbrega. Dedicam-se à ca-

tequese dos indígenas e à educação dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, 

constroem igrejas e fundam diversos colégios. Vale registrar o fato ocorrido 

em 1582, ao qual se atribui a fundação da Santa Casa de Misericórdia do Rio 

de Janeiro e que demonstra a ainda precária infra-estrutura para atender aos 

viajantes.

Como afirmam Gustavo Barbosa e Márcia Leitão, no livro Breve História 

do Turismo e da Hotelaria, “o caráter filantrópico das Ordens Católicas deu 

origem às primeiras instituições hospedeiras no Brasil (...) O Terreiro de Jesus, em 

Salvador (...) foi endereço de uma Casa de Hóspedes, no Colégio de Jesus, que 

A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro foi fundada em 

meados do século XVI, em data incerta, na Praia de Santa Luzia 

nº 2, atual Rua de Santa Luzia nº 206, onde permanece até hoje. 

A sua criação costuma ser atribuída por vários estudiosos ao padre 

José de Anchieta, da Companhia de Jesus, que chegara ao Brasil na 

esquadra do segundo governador-geral, Duarte da Costa, em 1553. 

Em março de 1582, Anchieta teria acudido a esquadra espanhola 

comandada pelo almirante Diogo Flores Valdez com destino ao Es-

treito de Magalhães, que aportara no Rio de Janeiro devido a enfer-

midades que acometeram sua tripulação. Providenciando agasalhos 

e remédios, o jesuíta, para abrigar os enfermos, mandara construir 

um barracão de palma coberto de sapé na orla marítima do morro 

do Castelo, que teria dado origem à Santa Casa da Misericórdia do 

Rio de Janeiro e, possivelmente, ao primeiro hospital da cidade.

Dicionário Histórico-Biográfico das 
Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930)
Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz 
(http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br)

Nasce a Santa Casa



recebeu personalidades ilustres, vindas da Europa, e também pessoas que ne-

cessitassem de acolhida caridosa. No Rio de Janeiro, foram construídos aposen-

tos para hospedagem num prédio anexo ao Mosteiro de São Bento. Além disso, 

instituições da Igreja em vários pontos do país construíram ‘hospícios’ (do latim 

hospitium, hospedagem) para acomodar religiosos em viagem.”

Movidos, inicialmente, pela necessidade de capturar mão-de-obra indí-

gena para trabalhar nas lavouras, os bandeirantes, como foram depois cha-

mados, partiram em incursões pelo interior do país. A exploração do terri-

tório brasileiro se intensificou ainda mais com a busca de pedras e metais 

preciosos. As viagens, que duravam  meses e até anos, abriram caminho para 

que fossem assentados os primeiros pousos.

Entre 1708 e 1709, mineradores paulistas e portugueses e brasileiros de 

outras regiões entram em conflito. Foi a Guerra dos Emboabas. Como haviam 

descoberto ouro em Minas Gerais, os paulistas reclamavam preferência na 

exploração do metal. Ao final da disputa, com a rendição e morte de dezenas 

de paulistas, são criadas as capitanias de São Paulo e das Minas Gerais. De-

pois da guerra, as expedições partem na direção de Mato Grosso e Goiás. Co-

meça, então, a trajetória do que viria a se tornar a hotelaria nesses estados. 

“Nos ranchos de pau-a-pique, cobertos por folhas de árvores, nasceu a 

hotelaria em Goiás”. Esse é o título do primeiro capítulo do livro de Ubirajara 

Galli, A História da Hotelaria em Goiás. Segundo o autor, existiam 14 pou-

sos entre o Rio Pardo e o Rio Grande, no final do século XVIII. Como descreve, 

eram construções rústicas, cobertas de folhas e abertas por todos os lados. 

Os ranchos eram um tipo de hospedagem construída à beira das estradas, 

cujos proprietários eram, na maioria, donos das terras marginais. Junto aos 

ranchos, era comum haver uma venda. O pouso era gratuito, sendo seus pro-

prietários remunerados pelo comércio estabelecido nas vendas. Sobre este 

tipo de acomodação, Ubirajara Galli conta a lenda do Rancho do Homem 

Seco, que ilustra o imaginário de então. 

Em Pioneiros da Hotelaria no Rio de Janeiro, Elysio de Oliveira Belchior 

e Ramon Poyares apresentam algumas variações do termo hospitium, que, 

segundo os autores, era usado pelos romanos para designar o local, comer-

cial ou familiar, em que os viajantes poderiam conseguir se alimentar e re-

pousar, temporariamente. Para hospedaria era usado hospitale e, hospitium, 

no século V d.C. passa a representar “a obrigação legal de habitantes das pro-

víncias agasalharem, por uma noite, tanto o imperador e seu séqüito, como os 

funcionários, governadores em viagem”.

E foi a esse tipo de “aposentadoria passiva” que a Corte portuguesa recor-

reu quando veio ao Brasil, em 1808. Como acomodar as quase 15 mil pessoas 

que chegaram ao Rio de Janeiro (então capital da colônia e sede do vice-rei-

nado), em 14 navios sobrecarregados de bagagem? Só para se ter uma idéia, 

a Corte portuguesa representava cerca de um terço da população da cidade, 

calculada em 50 mil habitantes. A resposta ao problema, nada satisfatória 

para os moradores locais, foi dada pelo Príncipe Regente. 

Pobre do proprietário que chegasse em casa e encontrasse na porta as 

iniciais “P.R.”. Tinha de desocupar o imóvel de imediato, para que os membros 

da comitiva do “Príncipe Regente” pudessem se acomodar na residência. E, 

obviamente, eram escolhidas as melhores casas. Essa “hospitalidade com-

pulsória”, a já presente irreverência carioca traduzia como “prédio roubado” 

ou “ponha-se na rua”.

“O Paço e prédios vizinhos – a cadeia e a casa de ópera – abrigaram o Prínci-

pe Regente, família e comitiva. A rainha mãe, seus criados e outros transmigra-

dos alojaram-se no convento carmelita, para tal desocupado. A Biblioteca Real, 

fundada em 1811, passou às dependências do hospital carmelita, transferido 

para o Recolhimento do Parto. Fidalgos e servidores imediatos do rei se aloja-
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(...) situado a 70 quilômetros de Mineiros, às margens do Rio Jacuba, no 

meio do Parque Nacional das Emas, por volta do ano de 1870. Era um pon-

to de pouso dos bandeirantes que formigavam em busca do ouro e de outras 

pedras preciosas, principalmente os diamantes das minas de Goiás e Mato 

Grosso. Narra o imaginário popular que neste lugar teriam sido enterrados 

por um bandeirante vários potes de barro abarrotados de ouro, certamente 

como forma de proteger o resultado de sua lavra dos possíveis salteadores. 

Com o gesto o bandeirante poderia, em outra viagem, voltar, desenterrar e 

levar consigo os potes agasalhadores do metal amarelo.

Pelas fatalidades que a vida permeia no cotidiano de nossas existências, 

não aconteceu o retorno do bandeirante e os potes de ouro permaneceram 

enterrados no seio da terra.

A história oral eterniza que era comum aos passantes noturnos desses ermos 

depararem com bolas de fogo e luzes que pareciam candeeiros iluminando 

seus caminhos até certa paragem. Para os bons entendedores eram sinais do 

além que indicavam a localidade onde estavam enterrados os potes de ouro. 

Mas, diante do medo, do inusitado, do desconhecido, cortavam caminho 

seguindo adiante o mais rápido possível. Algumas pessoas até tentaram, 

no período diurno, empreender escavações, mas perdiam a coragem ao se 

depararem com enxames de abelhas e outros bichos peçonhentos. 

Martiniano J. Silva comenta o seguinte a respeito dessa plêiade de caçadores 

de potes de ouro: ‘Havia por certo a pessoa predestinada, dotada, portanto, 

de requisitos espirituais, magias inusitadas, para escavar ali e encontrar 

aquela fantástica riqueza... Conta-se que numa dessas, quando por ali via-

javam dois tropeiros, pai e filho, homens desconfiados, costumeiros em 

pernoitar no velho pouso, futuro rancho do “homem seco”. Foi ali que o 

pai, forjado nas pelejas dos sertões, teve a ousadia de cavar um enterros. Ao 

escavá-lo, encontrou lá um grande pote de barro, em seguida, outros potes 

menores, todos cheios de ouro, uma imensa riqueza.”

Rancho do Homem Seco

No entanto, esse achado não teve um final feliz para pai e filho. Este, sen-

tindo-se o mais novo rico dos sertões, pediu ao pai que o ouro fosse dividi-

do com ele. Para sua tristeza e decepção, ouviu um sonoro não. Aí começa 

a segunda parte trágica embutida na oralidade dos tempos. Após a recusa 

de dividir o achado com o filho, viajaram no dia seguinte até escurecer. 

Durante a noite anterior e no transcorrer do percurso da trilha, a mente 

do filho não tolerava, não aceitava a recusa do pai a dividir com ele o ouro 

do achado. Ele, o filho, companheiro de estrada e de toda sorte. Não dava 

para aceitar, não podia aceitar o egoísmo do pai, tinha que tomar uma 

atitude. Acampados no sopé de uma cabeceira, o pai foi preparar um café. 

Enquanto a bebida era coada, o filho por fim coou também a sua decisão 

de dar um fim ao pai para apoderar-se dos valiosos potes de ouro.

Pegou a espingarda, postando-se atrás de um vigoroso pequizeiro, com arma 

apontada na direção do pai. Num relance de intuição da autopreservação 

existencial, o pai vira-se, deparando-se com o filho e sua explícita intenção. 

Implora para que este não cometa a loucura de matá-lo. O filho, embora 

decidido, buscava forças para içar o dedo no gatilho. Neste momento, o pai 

grita com toda a força de seu pulmão: “Se você disparar esta arma, você há 

de morrer e ficar seco aí”.  Desacreditando no vaticínio do genitor, tenta 

acionar o gatilho. A maldição, então, se cumpre. O filho morre imediata-

mente, seu corpo se desidrata, abraçado por cipós e galhos da então variada 

flora do cerrado. (...) 

Para ilustrar a “veracidade” do caso, a atual direção do Parque Nacional 

das Emas providenciou a réplica de um rancho típico do século XIX nas 

proximidades onde, segundo alguns videntes, se enxergam o cabo da espin-

garda reluzindo ao sol no meio do tronco de um pequizeiro secular.

Quanto ao pai, não deve ter tido nenhum tipo de abalo de consciência pela 

secura mortal do filho. (...) saiu pelos países andinos afora gastando o de-

senterrado ouro do Centro-Oeste.

Trecho de A História da Hotelaria em Goiás (dos Pousos dos Bandeirantes ao Século XXI), de Ubirajara Galli.
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ram no mosteiro de São Bento, no consistório da igreja do Rosário e em casas 

diversas”, conta Rachel Sisson, no artigo O Rio de Janeiro de D. João VI como 

Etapa na Formação da Cidade Contemporânea.

A vinda da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro e a abertura dos por-

tos às nações amigas deram impulso ao comércio local. O movimento de 

importação e exportação é desviado de Portugal para o Brasil. A Inglaterra 

passa, então, a usar a colônia portuguesa como porta de entrada de produ-

tos para a América espanhola. Fábricas e manufaturas recebem permissão 

para funcionarem. O fluxo de manufaturas, principalmente inglesas, passa 

a ser tão grande que os aluguéis das casas que serviam de armazém sobem 

assustadoramente em função do desequilíbrio entre oferta e procura. O Ban-

co do Brasil e o Jardim Botânico são fundados no Rio de Janeiro. As ruas da 

cidade são, essencialmente, o espaço de circulação dos escravos. O trânsito 

de homens e mercadorias tornava as ruas mais estreitas, impedindo até que 

as lojas tivessem mostradores e todas as entradas das casas eram ao nível da 

rua, não havendo pórticos ou escadas. Como registra Jaime Larry Benchimol, 

em Pereira Passos: um Haussmann Tropical, “o Rio de Janeiro é comparado 

a uma cidade árabe, com o seu comércio ruidoso e fervilhante, suas casas baixas, 

suas ruas atravancadas e sujas, destituídas de simetria, ou então a uma cidade 

africana, devido à multidão de negros que por ela circulavam, movimentando 

todas as engrenagens do universo do trabalho urbano”. 

O número de estrangeiros em missões diplomáticas, expedições científi-

cas ou viagens de negócios cresce e possibilita o desenvolvimento da ativi-

dade hoteleira. 

Segundo Elysio de Oliveira Belchior e Ramon Poyares, os usos e costumes 

trazidos pelos imigrantes ingleses e franceses exerceram inegável influência 

para a consolidação da hotelaria como atividade comercial. Os primeiros ho-

téis ingleses datam do século XIV, provendo hospedagem e alimentação. E, 

em Paris, na França, já no século XIII, o serviço de hospitalidade era atividade 

regulamentada pelo poder público.

Século XIX e início do século XX

Com o objetivo de garantir que a monarquia portuguesa esteja formal-

mente representada no Congresso de Viena, onde se redesenha o mapa po-

lítico da Europa após a derrota de Napoleão, D. João eleva o Brasil a Reino 

Unido a Portugal e Algarves, em 1815, após criar a Academia Militar e da Ma-

rinha, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. No ano seguinte, contrata artistas 

e intelectuais franceses para desenvolverem as artes no país e constituir, a 

exemplo da escola de Paris, uma academia de belas-artes. A Missão Artística, 
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(...) em 1818, com a afluência dos estrangeiros, vários proprietá-

rios transformaram os portões em lojas, alugando-as a uns franceses 

donos de café, que logo utilizaram o primeiro andar para bilhares 

e mais tarde o resto do edifício para casas de cômodos. Elegantes ta-

buletas bem pintadas e vitrinas com colunas de mármore, vindas de 

Paris, enfeitam hoje esses estabelecimentos procurados pelos estran-

geiros que desejam passar um momento na cidade ou hospedar-se 

de modo a comunicar-se facilmente com seus navios. Vê-se, no mes-

mo lado, uma galeria (passagem muito freqüentada) que conduz a 

pequenas ruas muito antigas, onde se encontra o tipo primitivo de 

albergue português, cujo balcão se orna de uma enorme lanterna 

de zinco enfeitada com folhagens do mesmo metal e artisticamente 

pintadas de cor-de-rosa ou verde. A lanterna encima um braço de 

ferro ao qual se suspende uma tabuleta donde se destaca, em fundo 

branco, a efígie de um animal cujo nome se inscreve ainda embaixo, 

nos seguintes termos: ‘isto é um gato, um leão, uma cobra’, inscri-

ção ingênua que bem demonstra a ingenuidade do quadro. Essas 

hospedarias destinadas aos habitantes do interior e situadas perto 

dos lugares de desembarque comportam armazéns para depósitos 

provisórios das mercadorias e assemelham-se bastante às da Itália. 

Vê-se na cidade o mesmo gênero de tabuleta, sem a lanterna, à por-

ta das casas de pasto.

Trecho de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 

de Jean-Baptiste Debret.

Largo do Paço, por Debret



reunida por Joaquim Lebreton, era integrada por nomes como Jean-Baptis-

te Debret, Nicolas Antoine Taunay e o arquiteto Grandjean de Montigny. O 

objetivo era decalcar a monumentalidade neoclássica na nova Corte. Vale 

destacar a construção de alguns “monumentos efêmeros”, grandes cenários 

e fachadas de madeira colocados à frente dos edifícios coloniais durante co-

memorações e ocasiões de grande importância.

Neste contexto de avanços e “modernização” urbana, mesmo de forma 

ainda precária, pode-se dizer que o Largo do Paço se tornou o primeiro pólo 

de hotelaria da cidade. Debret comentou as rápidas mudanças percebidas 

durante sua estada de 1816 a 1831. 

Em 1817, enquanto Recife é palco da Revolta Pernambucana, que che-

ga a organizar o primeiro governo independente e a proclamar a República, 

embora derrotada no mês seguinte, no Rio de Janeiro, com o estabelecimen-

to da Corte e o reforço do poder central, começa a se ouvir falar em hotéis. 

Neste ano, a Hospedaria do Reino do Brasil identifica-se, pela primeira vez 

em um anúncio na imprensa, como Hôtel Royaume du Brésil, embora, como 

assinalam Gustavo Barbosa e Márcia Leitão, o Handbook of Rio de Janeiro de 

1887 registrasse que “a maioria dos hotéis da cidade não passava de restau-

rantes”. O que pode ser comprovado nos anúncios publicados na época e 

com a tradição culinária, ilustrada por um trecho de Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis, de 1881. “(...) A realidade pura é que eu al-

mocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da mi-

nha aventura, e ao estômago com os acepipes de M. Prudhon... Velhos do meu 

tempo, lembrai-vos desse mestre cozinheiro do hotel Pharoux, um sujeito que, 

segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Véry e Véfour, de Paris, 

e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de la Rochefoucauld (...) Que re-

quinte de temperos! que ternura de carnes! que rebuscado de formas! Comia-se 

com a boca, com os olhos, com o nariz.”
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Hotel Pharoux, 1838, Rio de Janeiro (RJ)

Monsieur Pharoux

“A crônica fluminense guardou poucas recordações dos primeiros 

donos de hotéis da cidade: seus tipos, suas maneiras de agir, a boa 

ou má impressão causada aos clientes (...) talvez só se conheça – com 

maiores detalhes – a descrição do dono do Hotel Pharoux, na antiga 

Rua Fresca (depois Rua Clapp, já desaparecida), o francês Louis Do-

minique Pharoux, antigo combatente de Napoleão, aqui aportado 

em 1816, ‘homem de estatura vistosa e de forte musculatura, gorro 

de veludo à cabeça, casaco branco, andar firme’, no fim da adoles-

cência, ‘de cabeleira à romântica e de barba completamente raspa-

da’. Conservava nos lábios ‘aparatoso e torto cachimbo’ e a todos 

entusiasmava com o vivo relato das batalhas de que participou sob o 

comando do Imperador dos franceses. Famoso, privava com D. João 

VI, nos poucos anos que mediaram entre sua chegada e a partida 

do soberano português (1821), e no Brasil permaneceu muitos anos 

com o hotel que lhe deu fama, até que o vendeu em 1858, retirando-

se para a França, onde faleceu, bastante idoso, em 1868.”

Trecho de Pioneiros da Hotelaria no Rio de Janeiro, 

de Elysio de Oliveira Belchior e Ramon Poyares.

Louis Dominique Pharoux



Cerca de 40 anos antes da citação feita por Machado de Assis, em 1840, o 

Hotel Pharoux, já na então capital do Império, mereceu destaque na impren-

sa. A exposição dos três primeiros daguerreótipos (fotografias) tirados no 

Brasil, com a máquina trazida por Louis Compte, capelão da corveta franco-

-belga L’Orientale, causou frisson. Louis Compte retratou o chafariz do Largo 

do Paço, a Praça do Peixe e o Mosteiro de São Bento. 

Como precursores da hotelaria com caráter comercial, além do Hotel 

Pharoux, de 1817, Elysio de Oliveira Belchior e Ramon Poyares registram: 

a Hospedaria Chevalier (1820), localizada na Rua do Ouvidor; os Hotéis de 

la Rade e do Fanha, no Largo do Paço, provavelmente de 1822; o Hotel de 

Antônio Francioni (1828), na Ponta do Caju; o de Mrs. Phillips (1827), na 

Rua do Ouvidor; o Hotel d’Ottani (1829), no Caminho Novo de Botafogo; o 

Hotel de França (1827), na Rua do Ouvidor; e o Hotel do Globo (1826), na 

Rua da Quitanda.

Com a independência política, em 1822, e o início do desenvolvimento 

da cultura do café, começa uma nova fase de expansão econômica. O Rio de 

Janeiro continua a exercer uma crescente atração nos trabalhadores livres, 

nacionais e estrangeiros. No período de 1822 a 1840, a população saltou de 

100 mil para 135 mil habitantes. Após a Independência e o Império, a cidade 

intensificou suas relações com o comércio internacional e o café se estabele-

ceu como a grande riqueza nacional, a partir do declínio da mineração. 

Durante o século XIX, a cultura do café toma conta da província fluminen-

se e se estende pelos planaltos de São Paulo e Minas Gerais. O Rio de Janeiro 

passa, assim, a ser a capital econômica da região do Vale do Paraíba e da 

Zona da Mata de Minas Gerais. Os cafezais avançam para o Espírito Santo e, 

com isso, a produção das quatro províncias se destinava quase que exclusi-

vamente ao porto do Rio. A cidade passa a representar, além de pólo expor-

tador e importador, a função de centro de beneficiamento e comercialização 

do produto. Surgem as primeiras grandes companhias de financiamento e 

o comércio começa a atrair os imigrantes. O ramo de comestíveis fica sob 

o domínio dos portugueses que, de certa forma, também respondiam por 

grande parte das hospedarias da época, e os franceses transformam a Rua do 

Ouvidor numa vitrine de Paris, onde se vendia artigos de luxo, jóias, roupas, 

livros etc. É preciso lembrar que a hospitalidade comercial tinha na hospe-

dagem e na alimentação seus dois principais ramos. Muitas casas de pasto 

ofereciam também hospedagem. Os hotéis passam a fazer parte das opções 

de divertimento. Segundo Gustavo Barbosa e Márcia Leitão, “no Rio de Janei-

ro, a folia teve início no Hotel Itália, em 1835, repetiu-se várias vezes no mesmo 

ano, nesse e em outros hotéis, e consagrou-se para sempre”. No entanto, mes-

mo com os investimentos na área, ainda não se conseguia atender à crescen-

te demanda. Viajantes, como o pastor Daniel Parish Kidder, que embarcou 

para a capital do Império em 1837, ainda encontravam dificuldade para se 

hospedar. 
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Onde se hospedar?

Quem chega de fora, em geral, se surpreende com a escassez de hos-

pedarias e casas de pasto, no Rio de Janeiro. Existem alguns hotéis 

franceses e italianos com restaurantes e quartos para alugar, que são 

sustentados principalmente pelos numerosos estrangeiros em trân-

sito ou residindo temporariamente no lugar. Entretanto, para servir 

os viajantes nacionais há somente oito ou dez estalagens em toda a 

cidade, cuja população monta a duzentos mil habitantes, sendo que 

poucas delas excedem os limites de uma casa de família comum. 

Não se pode compreender como se acomodam os inúmeros visitan-

tes que de todos os recantos do Império afluem para a Capital. O que 

se presume é que recorram largamente à hospitalidade particular, 

para o que muitas vezes trazem cartas de apresentação. Na falta 

desse recurso o viajante tem de alugar um quarto e organizar mais 

ou menos a sua vida, com auxílio de algum empregado e recorren-

do, freqüentemente, às casas de pasto. Ao que parece, a maioria dos 

membros da Assembléia Nacional monta casa durante a sua per-

manência na Capital.

Trecho de Reminiscências de Viagens e 

Permanências no Brasil, de Daniel P. Kidder.

Daniel Parish Kidder



Mesmo assim, merece registro o surgimento de hotéis de melhor cate-

goria, constituídos em antigas mansões, como o Hotel Ravot, de 1842, loca-

lizado na ex-residência do Visconde de Cachoeira, na Rua do Ouvidor, 163. 

Outros exemplos, em bairros mais afastados, são o Grande Hotel, na Chácara 

das Mangueiras, até então propriedade do Conde d´Eu; o Hotel White, an-

tigo palacete de verão do Conde de Itamarati, no Alto da Boa Vista; o Ho-

tel d´Anglaterre, que fora o Colégio de Instrução e Educação de Meninas, 

na Praia de Botafogo; e o Grand Hotel Internacional, na Rua do Aqueduto, 

atual Almirante Alexandrino, em Santa Teresa. Conforme registram Gustavo 

Barbosa e Márcia Leitão, “esta opção oferecia maior conforto, requinte e paisa-

gem exuberante, sem os inconvenientes da confusão das ruas e da falta de sa-

neamento da cidade”, graças, também, à evolução dos meios de transporte, 

como bondes, ônibus, gôndolas e tílburis.

Essa maior facilidade de circulação pelo Rio possibilitou o investimento 

de hoteleiros em bairros mais afastados do Centro, como o Carson’s Hotel, 

no Catete; o Grande Hotel Metrópole, em Laranjeiras; e o Hotel Tijuca, na 

chácara do Visconde de Andaraí, na Tijuca.

Em meio a essa conjuntura, com a economia cafeeira em franco cres-

cimento, começa a se constituir uma malha ferroviária. A Estrada de Ferro 

Mauá foi inaugurada em 1854 pela “Baroneza”, primeira locomotiva a tra-

fegar no Brasil. Em 1867, entra em operação a Estrada de Ferro Santos-

-Jundiaí, que levava o café ao porto de Santos, e a Estrada de Ferro Central 

do Brasil, a partir de 1877, que passa a ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais 

e São Paulo a Mato Grosso. No mesmo período, o Lloyd Brasileiro manti-

nha a navegação de cabotagem, fazendo o percurso do Rio de Janeiro a 

Montevidéu e do Rio a Manaus. 

A cidade de São Paulo viveu grandes transformações, nos últimos anos 

do século XIX. Seu perfil mudou radicalmente, da cidade colonial à metrópo-

le cafeeira. Segundo Raquel D’Alessandro Pires, no artigo Hotéis da Cidade 

de São Paulo de 1889 a 1971 no Centro Velho: O Grande Hotel e o Hotel 

São Bento, “a metamorfose de ‘antiga vila provinciana’ em ‘cidade europeizada’ 

vai ficando, cada vez mais, evidente, melhoram as condições sanitárias, as ruas 

são retificadas e calçadas. As mudanças políticas com a abolição dos escravos 

(1888) e a proclamação da República (1889), evidentemente, influenciaram nas 

transformações sócio-econômicas da cidade. A partir de então os imigrantes, 

notadamente os italianos, produziam   riqueza das elites paulistanas. O modo de 

viver dos italianos veio modificar os hábitos dos paulistanos. A elite paulistana 

‘não se misturava’, vivia nas suas fazendas, nos seus palacetes, nos seus clubes e 

ia para  Europa. Os italianos viviam nas ruas - nelas trabalhavam, nelas se diver-

tiam. (...) No fim do século XIX, os hotéis eram ainda vistos com certa reserva pela 

sociedade paulistana, não eram lugares próprios para as ‘pessoas de bem’, sendo 

freqüentados quase que exclusivamente por forasteiros”.  

Pelo que registram os estudiosos no assunto, só a partir de 1855 é que 
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Casa de Sotêa – Próximo à Academia

Pedro Imbert tem a honra de participar ao respeitável público, e 

em particular a seus amigos, que estabeleceu em a cidade de S. 

Paulo, um hotel denominado Hotel dês Voyageurs, onde os Srs. 

Viajantes, tanto nacionais como estrangeiros, encontrarão sempre 

todo o bom acolhimento, e a mais agradável hospedagem.

O local deste novo hotel é sem dúvida um dos mais agradáveis, não 

só pela excelente vista que oferece a “sotéa”, mas ainda pela salubri-

dade do lugar além de ficar no Centro da cidade.

Ninguém contestará que uma das primeiras necessidades em esta-

belecimentos desta ordem é uma bem dirigida e aceada cozinha, e 

neste sentido, o proprietário se ufana de haver feito a melhor aquisi-

ção a desejar, pois tem incumbido a direção da mesma a um hábil e 

“provecto” chefe, que outr’ora já ocupou este lugar, em algumas das 

principais casas de aristrocracia européia. O proprietário não tem 

poupado esforços e despesas a fim de tomar o seu estabelecimento 

digno da concorrência dos Srs. Viajantes, oferecendo-lhes a maior 

soma de comodidades, com o menor dispêndio possível.

Anúncio veiculado, em 1858, no Almanak Administrativo, Mer-

cantil e Industrial da Província de São Paulo.

Hotel des Voyageurs



aparecem os primeiros hotéis na cidade. Ainda bem modestos, os estabele-

cimentos eram, na sua maioria, de propriedade de portugueses, italianos e 

franceses. Com as mudanças significativas no modo de vida urbano, geradas 

a partir da intensificação dos negócios e da crescente demanda de viajantes, 

a necessidade de acomodação fez crescer o investimento na área hoteleira e 

a sociedade paulistana mudou o seu julgamento. 

Em 1878, é inaugurado o Grande Hotel, em São Paulo, considerado, na 

época, como o melhor do Brasil.  O jornalista Carl Von Koseritz, assim o des-

creveu: “Chamava-se Grande Hotel e ficava na Rua de São Bento, esquina com 

o Beco do Lapa (hoje Rua Miguel Couto), indo até à Rua de São José (Rua Libero 

Badaró): Este hotel (a casa pertence ao Sr. Glete do Rio de Janeiro e foi especial-

mente construído para o fim a que se destina) é o melhor do Brasil. Nenhum ho-

tel do Rio se lhe compara. Pertence ao Sr. Schorcht, o antigo gerente do ‘Germâ-

nia’ do Rio, o qual dirige magistralmente o seu estabelecimento. Nem o Rio nem 

todo o resto do Brasil possuem nada de parecido em matéria de luxo (no arranjo 

da casa e dos quartos), de serviço excelente, de cozinha magnífica, de variada 

adega. Grandes candelabros a gás iluminam o vestíbulo, e por uma larga escada 

de mármore branco se sobe ao primeiro andar, onde um empregado de irrepre-

ensível estilo e toilette, avisado pelo porteiro por campainha elétrica, recebe o 

recém-chegado. Belos quartos com mobiliário muito elegante e excelentes ca-

mas, gás, banho, correios e telégrafos em casa, todas as comodidades, que tão 

raramente se encontram juntas, existem aqui ao preço moderado de 5$000 por 

pessoa, enquanto no Rio hotéis muito piores pedem 8 e 10$000”.

O Grande Hotel era de propriedade de outros dois alemães, Frederico 

Glette e Victor Nothmann, que se destacam entre os grandes investidores no 

desenvolvimento urbano da época. O bairro de Campos Elíseos, evocando 

os jardins de Paris, é um bom exemplo. Nasceu a partir do primeiro lotea-

mento exclusivamente residencial da cidade de São Paulo e, segundo cons-

ta, rendeu cerca de 800% de lucro à dupla alemã.

Com o crescimento da imigração, em 1886 começa a construção da Hos-

pedaria do Imigrante, no bairro do Bom Retiro, e, no ano seguinte, a sede 

se estabelece definitivamente no Bairro do Brás, devido às epidemias de 

gripe e varíola. O hotel, com capacidade para até 4 mil pessoas, passa a abri-

gar boa parte dos imigrantes, trabalhadores agrícolas e mão-de-obra para 
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a indústria. Atualmente, foram criados no local o Museu da Imigração e o 

Memorial do Imigrante.

Na segunda metade do século XIX, começa a se constituir uma melhor 

estrutura hoteleira também em outras regiões. Segundo Gustavo Barbosa e 

Márcia Leitão, em 1870, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ganha o Hotel 

del Siglo, localizado na Praça da Alfândega. 

Em 1881, é criado o Hotel Caxambu e, em 1886, o Grand Hotel Pocinhos, 

na cidade de Caldas, ambos em Minas Gerais e ainda em funcionamento. O 

Grand Hotel Pocinhos foi criado pelo italiano Nicolau Tambasco, dono de ter-

ras destinadas à plantação de uvas, próximas do Rio Verde. O local era parada 

quase obrigatória dos viajantes, no cruzamento de dois movimentados ca-

minhos: um que ligava o município de Ouro Fino ao de Cabo Verde, e outro, 

que unia Pouso Alegre a Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Esse hotel é 

considerado como o mais antigo do Brasil com funcionamento ininterrupto. 

Também em Minas, é fundado, em 1894, o Palace Hotel, em Caxambu, que 

durante muito tempo foi considerado como o maior do país. Em 1897, na 

então “Cidade de Minas”, depois Belo Horizonte, foi inaugurado outro Gran-

de Hotel, um dos precursores dos hotéis de categoria internacional. Hoje, no 

mesmo local, encontra-se o edifício comercial Maletta.

O Hotel Casina, construído no ano de 1899, na Praça D. Pedro, no centro 

Hotel Avenida, Rio de Janeiro (RJ)



histórico de Manaus, foi o primeiro hotel do estado do Amazonas. De pro-

priedade do italiano Andréa Casina, o hotel acabou encerrando suas ativida-

des na década de 30. Porém, o governo adquiriu o imóvel e transformou-o 

em patrimônio histórico tombado pelo Estado.  Com o ciclo da borracha, 

vários tipos de hotéis se estabeleceram no Amazonas, principalmente no 

período de 1899 até a década de 30, quando se destacaram o próprio Hotel 

Casina e o Grande Hotel. Esses estabelecimentos tinham todo o glamour da 

época áurea da borracha e da influência européia e, até hoje, esses prédios 

ainda existem e estão localizados no centro comercial e histórico de Manaus. 

A crescente imigração, com a abolição da escravatura em 1888 e a Pro-

clamação da República no ano seguinte, trouxe a experiência européia aos 

serviços de hotelaria. 

Viva o Povo Brasileiro!

Após a gloriosa revolução ontem efetivada e da qual resultou a deposição 

do Sr. D. Pedro, que exercia em nome da Santíssima Trinidade, o absoluto 

poder magestático sobre o povo do Brasil, ao espírito público desde logo cedo 

acudiu a necessidade urgentíssima de fazer sair quanto antes do solo da 

Pátria a família que deixou de reinar. Ontem mesmo esperava-se que essa 

indispensável medida fosse prontamente executada pelo Governo Provisó-

rio; mas as atenções com que os membros desse governo cercaram a pessoa 

do monarca decaído chegaram, parece, ao ponto de permitir a D. Pedro a 

mais inteira liberdade de ação. 

O ex-Imperador abusou da magnanimidade com que era tratado, e, em 

vez de submeter-se à revolução triunfante, tentou opor-lhe meios em cuja 

eficácia só a verdadeira insânia poderia acreditar. Reuniu o Conselho do 

Estado pleno, e, não aceitando o fato consumado da sua deposição e da 

organização do Governo Provisório Republicano, quis confiar ao Sr. Sarai-

va a incubência de formar novo gabinete, malogrando assim os efeitos da 

revolução vitoriosa. (...) 

Era imponente o aspecto que apresentavam as forças de terra e mar, fir-

madas no Campo da Aclamação, desde o amanhecer, em frente ao quartel 

do 1º, onde conservava-se prisioneiro do povo e dos militares o gabinete 

decaído. Em constante evolução, ao mando do general Deodoro da Fonseca, 

viam-se o 1º e 9º regimentos de cavalaria, 2º regimento de artilharia de 

campanha, 1º, 7º e 10º batalhões de infantaria, corpos de imperiais mari-

nheiros e navais, corpos de alunos das escolas militares da Praia Vermelha 

República

e Superior de Guerra, corpo de bombeiros e corpos de polícia da corte e pro-

víncia do Rio. Ali permanecendo durante horas, senhora da praça, a força 

levantava sucessivos vivas à liberdade, ao Exército e Armada, à República 

Brasileira! 

Cerca de 9 horas da manhã, à intimação do povo e do Exército, o gabinete 

declarou-se demitido, pedindo o senhor Visconde de Ouro Preto ao general 

Deodoro da Fonseca garantia para a sua pessoa e dos seus colegas. O Sr. 

general respondeu-lhe que o povo e o Exército não ofenderiam os cidadãos 

destituídos do governo e que os ex-ministros podiam se retirar na maior 

tranqüilidade, como aconteceu. 

Ao ser comunicada ao povo e aos militares a queda do ministério, levanta-

ram-se aclamações de todos os lados à República Brasileira e vivas estrepi-

tosos, enquanto o parque de artilharia dava uma salva de 21 tiros, com os 

canhões Krupp assestados para a Secretaria da Guerra. 

O general Deodoro, o Sr. Quintino Bocayuva e o tenente-coronel Benjamin 

Constant foram então disputados pelo povo e pelos militares, que os carre-

gavam em verdadeiro triúnfo. (...) 

Durante todo o dia e até alta hora da noite o povo percorreu as ruas do 

centro da cidade, formando diversos grupos precedidos de bandas de mú-

sica. Expansiva em seu entusiasmo, a população erguia vivas e saudações 

à imprensa livre, aos bravos do Exército e Armada, ao general Deodoro, a 

Quintino Bocayuva e à República Brasileira. (...)

Jornal Correio do Povo, de 16 de novembro de 1889, no site: www.uol.

com.br/rionosjornais.
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Fato curioso foi o pioneirismo hoteleiro na utilização do telefone. Embora 

a Companhia Telefônica Brasileira (CTB) só tenha surgido e expandido o ser-

viço a partir de 1881, desde 1879 alguns hotéis já dispunham do sistema. Em 

1882, o Rio de Janeiro já contava dez hotéis com esse serviço: Carson’s (Rua 

do Catete), Grande Hotel (Rua Marquês de Abrantes), Rio de Janeiro (Rua da 

Alfândega), Globo (Rua Primeiro de Março), Mangini (Praça da Constituição), 

Águia de Ouro (Rua da Alfândega), White (Centro e Alto da Boavista), Vista 

Alegre (Rua do Aqueduto), Aurora (Andaraí) e Jourdain (Cachoeira da Tiju-

ca). Outra inovação foi a eletricidade, empregada pelos hotéis, inicialmente, 

nas campainhas colocadas nos quartos. Em 1892, a inauguração da primeira 

linha de bondes elétricos da América do Sul representou um marco na evo-

lução dos meios de transporte, antes por tração animal. 
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A eletricidade chega aos bondes

Com a assistencia do Sr. Vice-Presidente da Republica e seu Estado 

Maior, Ministro da Marinha, intendentes Silveira Lobo, Abdon Milanez, 

Siqueira, Medeiros e França Leite, deputados geraes, representantes de 

diversas classes sociaes e da imprensa, realizou-se hontem a inauguração 

da tracção electrica da 1ª secção da companhia que comprehende a linha 

do Flamengo. 

Pouco depois de 1 hora sahirão tres bem construidos e confortaveis bonds 

da frente do Theatro Lyrico e doze minutos depois entravão nas officinas da 

companhia á rua Dous de Dezembro. 

Depois de examinadas as officinas de electricidade que se achão perfeita-

mente installadas, percorrerão os visitantes todas as officinas de ferreiro, co-

reeiro, pintor, carpinteiro e mais dependencias da companhia, que occupão 

a extensa área de sete mil metros quadrados, notando-se em tudo o maior 

asseio, ordem e regularidade, o que muito abona ao actual gerente que tem 

lutado com muitas dificuldades, sendo a menor a de falta de pessoal idoneo 

para as applicações dos diversos misteres. 

De facto notão-se alli muito melhoramentos e grande augmento no numero 

de carros, pois quando o Dr. Cintra tomou conta da gerencia encontrou no 

serviço 76 carros, todos americanos, sendo a extensão da linha de 38 kilo-

metros, no entanto ha hoje 130 carros confortaveis, todos feitos nas officinas 

da companhia, sendo a extensão das linhas de 58 kilometros. A extensão 

dos fios conductores é de 14 e meio kilometros, sendo esse trecho o mais 

accidentado da linha. 

Bondes

Depois de percorrido o estabelecimento, foi offerecido aos visitantes um pro-

fuso lunch no qual se fizerão muitos brindes sendo o primeiro ao coronel 

Malvino Reis director da companhia ao sr. vice-presidente da Republica, 

ao Ministerio e a Intendencia; em seguida forão saudadas a directoria e o 

gerente da Companhia; o Sr. Ministro da Marinha saudou a Republica dos 

Estados Unidos da America e Congresso Nacional, o exercito, a armada, a 

imprensa e alguns outros sendo o ultimo ao Sr. Marechal Floriano Peixoto. 

Esta Companhia a mais antiga de todas, inaugurou o seu trafego em 9 de 

outubro de 1868, sendo este primeiro trecho entre a cidade e o Largo do 

Machado e a rua Marques de Abrantes canto da praia de Botafogo foi inau-

gurada em 20 de novembro e o terceiro entre este ultimo ponto e o canto da 

rua S. Joaquim em 19 de dezembro do mesmo anno. 

Foi seu fundador e primeiro presidente o Sr. C. B. Greenough e superinten-

dente deste o Thompson. A este succedeu E. P. Moaree em 29 de março de 

1869 o qual foi substituido por Simeão Miller em 24 de abril de 1875 tendo 

por sucessor o Dr. J. C. Coelho Cintra que foi nomeado gerente em 1 de 

setembro de 1889. 

24 anos depois de sua inauguração, coube a gloria a este gerente a primeira 

installação electrica definitiva na America do Sul para a substituição da 

tracção animal pela electrica concorrendo para que ainda fosse esta Com-

panhia, a primeira a adoptar esse grande emprehendimento, provado entre 

nós experimentalmente a resolução do problema. (...)

Jornal do Commercio, de 9 de outubro de 1892, no site: www.uol.com.

br/rionosjornais.



Na administração Rodrigues Alves, iniciada em 1902, o engenheiro Pe-

reira Passos é nomeado Prefeito do Distrito Federal. Em quatro anos, conse-

gue pôr em prática um verdadeiro programa de reforma urbana. Segundo 

Maurício de Abreu, em Evolução Urbana do Rio de Janeiro, “era imperativo 

agilizar todo o processo de importação/exportação de mercadorias, que ainda 

apresentava características coloniais devido à ausência de um moderno porto. 

Era preciso, também, criar uma nova capital, um espaço que simbolizasse con-

cretamente a importância do país como principal produtor de café do mundo, 

que expressasse os valores e os modi vivendi cosmopolitas e modernos das 

elites econômica e política nacionais. Nesse sentido, o rápido crescimento da 

cidade em direção à Zona Sul, o aparecimento de um novo e elitista meio de 

transporte (o automóvel), a sofisticação tecnológica do transporte de massa 

que servia às áreas urbanas (o bonde elétrico) e a importância cada vez maior 

da cidade no contexto internacional não condiziam com a existência de uma 

área central ainda com características coloniais, com ruas estreitas e sombrias, 

onde se misturavam as sedes dos poderes político e econômico com carroças, 

Junto com a melhoria na forma de acesso e nos serviços, os hotéis come-

çaram a ser instalados em edifícios construídos especialmente para este fim. 

No Rio de Janeiro, surgem o Freitas Hotel, o Hotel Guanabara e o Hotel dos 

Estrangeiros que, mais tarde, será palco da criação da Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis (ABIH).

A primeira década do século XX constitui um período de grandes trans-

formações urbanas, principalmente no Rio de Janeiro. Com a decretação 

da cidade como Município Neutro, Distrito Federal, pelo Primeiro Governo 

Provisório da República, o Rio beneficia-se com o investimento do governo 

federal, num programa de obras públicas e modernização da cidade, com o 

auxílio do capital estrangeiro. O Estado irá criar e custear uma melhor infra-

-estrutura, com o intuito de expandir a indústria e o comércio. As obras visa-

vam à modernização dos portos, à urbanização e saneamento, à abertura de 

vias férreas, à política de incentivo aos transportes etc. Um exemplo disso é 

a aprovação, em 1904, da primeira lei de incentivos fiscais para a construção 

de hotéis no Rio de Janeiro. 
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Abram alas para a Avenida Central

Hoje deve ser entregue ao trânsito público a primeira Avenida construida no 

Rio de Janeiro, que recebeu o nome de Central. Como é igualmente sabido, 

esta grande artéria será oficialmente inaugurada hoje pelo Sr. presidente da 

República, que cortará as fitas que a fecham. Quase todos os prédios concluí-

dos terão as suas fachadas ornamentadas com bandeiras e galhardetes. 

Dentre estes, destacam-se os do Sr. Eduardo Guinle, posto à disposição da 

comissão construtora da Avenida e do qual o Sr. presidente da República 

assistirá ao desfilar das tropas, e da Rio Light and Power. O primeiro 

acha-se internamente decorado com muito gosto, tendo nos vastos sa-

lões, além de escudos com bandeiras encimadas por guirlandas de flores, 

muitos festões cruzando os tetos assim como nas sacadas que dão para 

a Avenida. O outro prédio que se destacará pela sua ornamentação é o 

em que se vê instalada a Light, que além de outros enfeites terá a fachada 

Palace Hotel

iluminada por 500 lâmpadas elétricas incandescentes multicores, tendo no 

centro uma estrela formada pelas mesmas lâmpadas. esse prédio pertence 

ao Sr. Conde Sucena. (...) 

Os mastros fincados ao longo da Avenida, em número de 348, terão galhar-

detes e serão ligados por festões. Em 41 desses postes serão colocados escudos 

com os nomes dos engenheiros da comissão da Avenida, assim como tam-

bém alguns com os nomes de vários construtores. 

Os coretos, em número de sete, acham-se colocados nos seguintes pontos da 

grande artéria: um em frente à Casa Guinle; dois na praça circular; um em 

frente ao 1o Barateiro, em forma de açafate de flores (este coreto será o mais 

belo); um em frente ao Teatro Municipal e dois no trecho entre a Rua do 

Passeio e Santa Luzia. (...)

Jornal Gazeta de Notícias, de 15 de novembro de 1905, no site: www.uol.

com.br/rionosjornais.



animais e cortiços”.

Partindo do discurso da “modernização”,  “regeneração”,  “progresso” e “ci-

vilização”, Pereira Passos busca legitimar a reforma urbana e seu alto custo 

social. Defendia a destruição da “ultrapassada” sociedade imperial, em prol 

da construção de uma estrutura urbana. Desta forma, enfatiza-se a figura do 

arquiteto em detrimento do antigo mestre-de-obras; o “art nouveau” supera 

a arte colonial; a cultura popular configura-se como desviante da nova onda 

burguesa – a seresta, a festa da Penha e da Glória, o bumba-meu-boi e a ma-

lhação do Judas são perseguidos. Os resquícios da Corte dão passagem aos 

modismos parisienses. Contudo, a efetivação da “modernização” urbana se 

inicia a partir de 1904, com o alargamento de várias ruas. A mais importante 

foi a abertura da Avenida Central, hoje Rio Branco, finalizada em 1905. Com 

1.800m de comprimento e 33m de largura, servia de via de comunicação en-

tre o novo cais, no sopé do Morro de São Bento, e a Praia de Santa Luzia, atrás 

do Morro do Castelo. Para a sua abertura, segundo Eulália Maria Lahmeyer 

Lobo, em História do Rio de Janeiro (do Capital Comercial ao Capital In-

dustrial e Financeiro), foram demolidas 641 casas de comércio e custou 

8.000.000$000 para o Governo Federal – outros autores fazem conta de até 

três mil casas e de mais de 25.000.000$000. Na nova avenida localizava-se o 

Hotel Palace, de propriedade da família Guinle, um dos mais luxuosos esta-

belecimentos da cidade. Na década de 1950, o hotel é demolido e dá lugar 

ao Edifício Marquês do Herval. 

A Prefeitura construiu também a Avenida Beira Mar – que começava na 

Praia de Santa Luzia e percorria o contorno da Baía – com uma extensão de 

34          História da Hotelaria no Brasil     D o  d e s c o b r i m e n t o  a o  s é c u l o  X X I

34          História da Hotelaria no Brasil     7 0  a n o s  d a  A B I HHistória da Hotelaria no Brasil     7 0  a n o s  d a  A B I H           34          
Frederico Engel foi o proprietário do primeiro hotel da cidade de Foz do 

Iguaçu-PR, o Hotel Brasil, inaugurado em 15 de novembro de 1915 e en-

tão localizado na Avenida Brasil, na altura da atual instalação do Banco 

HSBC. Engel remodelou um casarão abandonado do tempo da Colônia 

Militar no centro da então chamada “Vila Iguassu”. Foi ele quem deu o pri-

meiro passo para explorar o turismo na Vila, chegando à região em janeiro 

daquele ano, trazendo toda a família e os pertences do hotel que tinha em 

Posadas, na Argentina.

Interessado em abrir uma filial do hotel nas Cataratas, Engel precisou ne-

gociar para alugar ou arrendar aquelas terras, que na época pertenciam ao 

uruguaio senhor Jesus Val, que morava na Argentina. Jesus Val concordou 

apenas em permitir o uso das terras, por tempo indeterminado. Frederico 

Engel, com o auxílio de vários empregados, abriu 18 km de mata virgem 

até as Cataratas, trabalho que durou 9 meses. Seu empreendimento passou 

a oferecer cômodos para 14 pessoas na Vila e 4 nas Cataratas, que nunca 

chegaram a ficar lotados, uma vez que turistas apareciam esporadicamente. 

Na vila, o hotel possuía um salão para refeições, bar, cozinha, sanitários 

e 3 cômodos para toda a família. Nas Cataratas, a filial era um pequeno 

barraco, com 2 quartos, com 2 camas cada um, uma sala de jantar e uma 

Hotel Brasil

pequena despensa com copa. O percurso entre os dois hotéis era feito em 

carroça, levando-se aproximadamente 6 horas para percorrer o trajeto que 

os separava.

Encontro com Santos Dumont

Em 24 de abril de 1916, Frederico Engel encontrou-se com Alberto Santos 

Dumont, o Pai da Aviação, em Puerto Aguirre, na Argentina. Comunicou 

o fato às autoridades locais e conseguiu que Santos Dumont viesse à Vila 

Iguassu e ficasse hospedado no seu hotel. O Pai da Aviação permaneceu nas 

Cataratas, apreciando-as dia e noite. Caminhou por entre pedras e troncos, 

à beira do abismo, dizendo ao senhor Frederico a frase: “as alturas não me 

perturbam.” Durante esta visita às Cataratas, Santos Dumont disse que 

as Cataratas não poderiam pertencer a um particular e que iria lutar pela 

desapropriação daquelas terras – o que ocorreu tempos depois.

Carta de Elfrida Engel Nunes Rios, filha de Frederico, aos 86 anos  

de idade, datada de 4 de novembro de 1985, à Secretaria Municipal  

de Turismo.



5.200m até a Praia de Botafogo. Com isto, foram derrubados os cortiços do 

Centro da cidade, os armazéns e trapiches do bairro marítimo. A União ar-

cou com a construção do novo porto do Rio de Janeiro e com a abertura 

de vias que lhe davam acesso, como a Francisco Bicalho e Rodrigues Alves. 

Essas obras facilitaram muito a circulação de mercadorias, integrando o país 

à nova divisão internacional do trabalho.

Rapidamente, a cidade foi substituindo suas feições coloniais pelos mo-

delos europeus. A cidade estreita e doente era “transformada” em saudável 

e limpa, atraindo a força de trabalho imigrante e o capital estrangeiro. Vale 

lembrar que, com o crescente aumento da população numa cidade até en-

tão sem infra-estrutura básica, as condições de higiene e saúde foram agra-

vadas. O Rio de Janeiro é palco de surtos de febre amarela e varíola, além de 

doenças endêmicas como a tuberculose e a malária. Essas doenças, respon-

sáveis por altas taxas de mortalidade, conferem o estigma internacional de 

“cidade empestada” ao Rio. Se o combate às doenças buscava livrar a cidade, 

acabava por tirar também a população de suas moradias, mesmo que insalu-

bres, eliminando os cortiços e empurrando os operários para os subúrbios e 

favelas. O Governo Federal, com o intuito de acabar com a varíola, empreen-
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deu uma campanha, que suscitou uma enorme revolta na população contra 

a obrigatoriedade da vacina, aprovada em lei de 31 de outubro de 1904. A 

“revolta da vacina”, encabeçada pelo Apostolado Positivista, formado por lí-

deres operários, políticos e oficiais do Exército, ocorreu na semana de 10 a 16 

de novembro de 1904, deixando, até mesmo, saldo de mortos e feridos entre 

manifestantes e forças policiais.

Embora com alto custo social, o “Rio civiliza-se” e, em 1907, recebe o pri-

meiro grupo de turistas vindos a bordo do vapor Byron, em excursão promo-

vida pela agência inglesa “Thomas Cook and Son”.

Elysio de Oliveira Belchior e Ramon Poyares destacam também que o De-

creto no 1.160, de 1907, é “o divisor entre o período de implantação da hotelaria 

no Rio de Janeiro, e sua expansão em busca da encontrada modernidade”. O De-

creto isentava os cinco primeiros grandes hotéis que se instalassem no Distri-

to Federal, por sete anos, de todos os emolumentos e impostos municipais.

A partir de então, começam a surgir grandes hotéis, como o Avenida, em 

1908, no Largo da Carioca, onde hoje se localiza o Edifício Avenida Central. 

Mas, a hotelaria também começa a se expandir fora do Rio de Janeiro. 

O Hotel Globo, em Belo Horizonte, data de 1914. No mesmo local, hoje se 

encontra o Belo Horizonte Othon Palace. Em 1915, são inaugurados o Hotel 

Brasil, em Foz do Iguaçu, e o Grande Hotel, em Recife, onde funciona o Fórum 

Thomaz de Aquino. O Grande Hotel, dirigido pelo Grupo Monte, representou 

o esplendor da hotelaria local durante muitos anos, sendo ponto de encon-

tro não só de viajantes como de toda a sociedade, que aproveitava para ar-

riscar a sorte no cassino do hotel. 

Em Curitiba, surge o Hotel Johnscher, criado em 1917 e desativado em 1975. 

Pelo que consta, o próprio senhor Francisco Johnscher, imigrante alemão que 

mais tarde será um dos fundadores da ABIH,  recepcionava os hóspedes. To-

talmente restaurado, foi reinaugurado, em 2002, como Hotel San Juan Charm. 

Além do Johnscher, a família passou a cuidar também do antigo Grande Hotel 

Moderno. Fundado em 1868, ficava na esquina da Rua XV de Novembro com 

a Barão do Rio Branco. Em 1903, foi transferido para a Rua XV de Novembro. O 

terreno do hotel incluía o edifício, um jardim e um campo de tênis. É considera-
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Hotel era referência na cidade 

O Hotel Johnscher começou a funcionar em 1917, quando a família Johns-

cher, de imigrantes alemães, estabeleceu-se em Curitiba. Eles vinham de 

Paranaguá, onde tinham uma hospedaria, e instalaram o hotel num imó-

vel pertencente à família Parolin, onde anteriormente estava o Hotel Paris 

– “de muito má fama”, segundo registrou o historiador Júlio Moreira.

A reputação duvidosa, no entanto, não impediu que os Johnscher fizessem 

do local um dos pontos de atração da cidade. O prestígio do hotel foi cons-

truído gradativamente e, a partir de meados da década de 20, ganhou sta-

tus de estabelecimento de primeira classe.

Nesta época, o eixo da Rua Barão do Rio Branco, antiga Rua da Liber-

dade, firmava-se como um novo pólo de desenvolvimento da cidade. Ali 

passava a primeira linha de bonde de Curitiba e concentravam-se os edi-

fícios públicos. Por isso, a Barão também era conhecida como a “rua do 

Johnscher

poder”. A proximidade com a estação ferroviária fazia com que todos os 

visitantes ilustres que chegavam passassem por ali e procurassem acomo-

dação no Johnscher.

O hotel ficou conhecido sobretudo pelos bons serviços prestados aos hóspe-

des, tratados com cordialidade. O ambiente também ajudava: era conside-

rado refinado e acolhedor. Além disso, o hotel tinha uma cozinha excelente 

e o jantar no restaurante contava com música tocada por uma orquestra 

contratada especialmente para animar os freqüentadores.

A família Johnscher era proprietária ainda de um outro hotel na cidade, igual-

mente bem conceituado: o Grande Hotel Moderno, na Rua XV de Novembro. 

Ele também foi desativado na década de 70, depois de viver anos de glória. Era 

considerado o hotel mais luxuoso de Curitiba.

Matéria publicada no site da Agência de Notícias da Prefeitura de Curi-

tiba, em 25 de maio de 2002 (http://www.curitiba.pr.gov.br).



O Cassino da Urca

Na história dos cassinos – um período que vai dos anos 30 até 1946 –, não 

houve empresário mais influente que o mineiro Joaquim Rolla. Numa épo-

ca, chegou a ser relacionado por Assis Chateaubriand na relação dos dez 

homens mais influentes do país. 

Rolla era um tropeiro e empreiteiro de estradas, protegido de Arthur Ber-

nardes. Em 1932 chegou ao Rio, perdeu todo seu dinheiro nas roletas do 

Copacabana Palace, voltou para Minas, entrou na concorrência para a 

construção de uma estrada de ferro e ficou milionário. Pouco depois voltou 

para o Rio e foi comprando, aos poucos, as ações do Cassino Balneário da 

Urca. Em breve tornou-se seu proprietário. 

Nos anos 30, quando o jogo foi reaberto, julgava-se que o Copacabana fica-

ria sozinho. Aí Rolla começou a comprar as ações no cassino da Urca, que 

ficava em bairro retirado do Rio. Aos poucos foi assumindo o controle. De 

posse do cassino, promoveu uma revolução sem paralelo na época. Além da 

Urca, Rolla criou uma Agência Difusora de Anúncios que tinha como fina-

lidade promover a Urca nos jornais da cidade. Entre os jornalistas havia 

um time que incluía nada menos que Olímpio Guilherme (ator de cinema e 

depois redator-chefe do Observador Econômico), Carlos Lacerda e Franklin 

de Oliveira. 

O Cassino acabou dominando todo o bairro da Urca. Os funcionários, bai-

larinas, músicos, croupiers se tornaram parte da paisagem do bairro e as 

fichas substituíam o dinheiro. Nesse ambiente, Carlos Machado, sem co-

nhecer uma nota de música, tornou-se maestro de uma das mais famosas 

orquestras brasileiras da época, a Brazilian Serenaders, a banda titular da 

Urca, que tinha entre seus músicos Laurindo de Almeida, o sax tenor Wal-

ter Rosa, o violinista Fafá Lemos, o cantor e pianista Dick Farney, o flautis-

ta Copinha, Russo do Pandeiro, os irmãos Gagliardi. 

Entre as crooners que passaram pelo cassino estão Emilinha Borba, Marlene, 

Linda Batista, Dircinha Batista, Heleninha Costa, Virginia Lane, Francisqui-

nha, Fada Santoro, Miss Baby Marion, Lourdinha Bittencourt, Stella Gil, Ruth 

Joaquim Rolla

Martins, Leonora Amar e Dalva de Oliveira. 

Carlos Machado, aliás, foi um dos mais pitorescos personagens da vida ca-

rioca. Gaúcho, de família tradicional, chegou ao Rio de Janeiro em 1930, 

depois se mudou para Paris onde fez de tudo, de gigolô a sapateador e, de-

pois, amante em tempo integral da grande Mistinguetti. Voltou ao Rio e aos 

poucos foi galgando postos e se tornando um dos reis da noite carioca. Foi a 

partir do Brazilian Serenaders que se formou o Quintandinha’s Serenaders, 

conjunto vocal que marcou época, e que era formado pelo futuro ator Alber-

to Ruschell, Luiz Bonfá, Francisco Pacheco e Luiz Telles. 

Eleazar de Carvalho foi diretor musical do Cassino e muitas famílias artís-

ticas originaram-se de lá. Os cantores Simone e Nena são pais do ator Ney 

Latorraca. O cantor Léo Albano era pai de Décio Piccinini, que fez sucesso 

certo tempo como jurado do Sílvio Santos. Herivelto Martins e Dalva de 

Oliveira tiveram o cantor Peri Ribeiro; Herivelto foi pai ainda do diretor de 

televisão Ubiratan Martins. Silvino Neto era o pai de Paulo Silvino; Juan 

Daniel, de Daniel Filho; o motorista de táxi Banguel, pai de Norma Ben-

guel; e o grande comediante Manuel Pêra pai de Sandra e Marília Pêra. 

Depois do sucesso da Urca, Rolla espalhou seus cassinos por todo o país, in-

clusive investindo uma nota preta em uma construção portentosa, do Cas-

sino Quitandinha, em Petrópolis. 

Em 1946, quando o jogo foi fechado no Brasil, era dono do Cassino da Urca, 

do Hotel Cassino Icaraí, da Urca de Poços de Caldas, o Cassino da Pampu-

lha e o de Araxá, o Tênis Clube de Petrópolis, o Hotel Cassino Quitandinha, 

o Pavilhão de São Cristóvão, feito para feiras e exposições. 

O Urca de Poços de Caldas foi arrendado a Walther Moreira Salles, que 

planejava construir um conjunto, incluindo hotéis e tudo o mais, em uma 

empresa que fundou em sociedade com Clodoveu Davis, um médico local. 

O esporte predileto de Rolla era a peteca. Morreu depois de passar uma ma-

nhã inteira jogando peteca na praia, sob um sol escaldante que lhe fritou os 

miolos. Matou-o a calvície.

Artigo de Luís Nassif, no site La Insignia (www.lainsignia.org).
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do como um marco da belle époque local, principalmente nos anos 30 e 40 do 

século passado, freqüentado pela elite política e social da cidade. 

Paradoxalmente, os conturbados anos 1920 marcaram a história da ho-

telaria com a construção de grandes e luxuosos hotéis, tanto no Rio de Ja-

neiro como em São Paulo. Entre as Revoltas Tenentistas, a Semana de Arte 

Moderna, a criação da Coluna Prestes, a quebra da Bolsa de Nova York e a 

Revolução de 30, são construídos, em São Paulo, o Hotel Terminus, na Ave-

nida Prestes Maia, o Hotel Esplanada, ao lado do Teatro Municipal; ambos 

com cerca de 250 quartos cada, e o Hotel Central, na Avenida São João. No 

Rio de Janeiro, os hotéis Glória e Copacabana Palace constituem-se como 

ícones da hotelaria nacional. 

Segundo Gustavo Barbosa e Márcia Leitão, “grandes alterações urbanas 

promovidas no Rio e em São Paulo, especialmente nas primeiras décadas do sé-

culo XX, afetaram a localização e o conceito arquitetônico dos novos hotéis. O 

alargamento de avenidas, a verticalização e o uso intenso de automóveis traça-

38          História da Hotelaria no Brasil     D o  d e s c o b r i m e n t o  a o  s é c u l o  X X I

Hotel Glória, Rio de Janeiro (RJ), em 1936

38          História da Hotelaria no Brasil     7 0  a n o s  d a  A B I HHistória da Hotelaria no Brasil     7 0  a n o s  d a  A B I H           38          
O Edifício Martinelli, que se localiza na Avenida São João, foi o primeiro 

arranha-céu da cidade de São Paulo, além de ter sido o prédio mais alto da 

América Latina no final da década de 1920. O seu proprietário chamava-se 

Giuseppe Martinelli, imigrante italiano que fez fortuna no Brasil.

Construído entre 1925 e 1929, totalmente de concreto armado, o Edifício 

Martinelli, com 30 andares e 130 metros de altura, revela uma mistura 

de estilos europeus tão ao gosto da época. Tinha 1.267 dependências entre 

salões, apartamentos, restaurantes, cassinos, night clubs, o famoso Cine Ro-

sário, barbearia, lojas, uma igreja e o luxuoso Hotel São Bento. Para provar 

que o prédio era seguro, o proprietário instalou-se na cobertura. Era o início 

do movimento de verticalização da cidade. 

Em meados da década de 1950, o abandono e a ocupação desordenada, em 

decorrência do descaso das autoridades e da política habitacional, muda-

ram o aspecto do edifício. O Martinelli transformou-se num grande cortiço 

ocupado por um número enorme de famílias. 

Pressionada pela mobilização popular e pela imprensa, a Prefeitura de São 

Edifício Martinelli

Paulo desapropriou parte do prédio em 1975, e, através da Emurb e da 

Construtora Guarantã, iniciou obra de reforma. Quatro anos mais tarde, 

o Edifício Martinelli estava pronto, ocupado basicamente por escritórios, 

sendo dezoito andares de repartições públicas municipais e o restante de 

particulares.

Em 1992, o Martinelli foi finalmente tombado pelo Patrimônio Histórico: 

“Os elementos decorativos neoclássicos, a cobertura de ardósia com man-

sardas falsas, um palacete de três andares no terraço e a roupagem de tijolos 

recobrindo a estrutura de concreto. Tais elementos estão a indicar a persis-

tência do gosto eclético na arquitetura paulista”, justifica a Resolução 37 do 

Compresp. A Operação Urbana Centro encaminha, atualmente, projetos e 

ações de restauração do prédio em parceria com a Associação dos Amigos 

do Prédio Martinelli.

Texto extraído do site São Paulo 450 anos 

(www.aprenda450anos.com.br).



ram perfis diferenciados nas principais cidades do país.”

Ramos de Azevedo, considerado um dos mais importantes arquitetos de 

São Paulo no início do século XX, é responsável por dois projetos que exem-

plificam a época. O Hotel Central, instalado num prédio histórico de 1915, é 

o primeiro hotel de quatro pavimentos na capital e o São Paulo Center Hotel, 

no Largo de Santa Efigênia, construído para abrigar um hotel de luxo, aca-

bou sediando o Ministério da Aeronáutica e, só depois, retornou à atividade 

hoteleira. Hoje, é o Hotel São Paulo Inn. 

No início da década de 1940, como destaca Ana Clara de Castro Al-

ves Monteiro, no artigo Os Hotéis da Metrópole. Evolução e História 

dos Hotéis na Cidade de São Paulo, “por ser monumental e pela nova 

concepção arquitetônica que se iniciava na cidade, o Hotel Excelsior (1941-

1943), projeto do arquiteto Rino Levi, pontuou com destaque no skyline da 

Avenida Ipiranga”.

Outro fato de expressão foi a liberação do jogo. Segundo Dario Luiz Dias 

Paixão, em A Legalização dos Cassinos no Brasil e América Latina, “o De-

creto nº 3.987, assinado pelo presidente Epitácio Pessoa em 2 de janeiro de 1920, 

visava reorganizar os serviços de Saúde Pública. E ao conceder autorização para 

a realização de jogos de azar, impulsionou os cassinos e as estações balneárias, 

termais e climáticas. Uma vez licenciados e sujeitos à taxa de cobrança de 15% 

(quinze por cento), estes complexos passaram a funcionar sem que incidissem 

nas disposições penais relativas ao jogo. O dinheiro arrecadado – previa o de-

creto – visava formar um fundo especial para o custeio da profilaxia rural e das 

obras de saneamento básico no interior do Brasil”. 

Neste período, foi construído no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, o Hotel 

Balneário, que, em 1933, seria transformado em cassino, de propriedade de 

Joaquim Rolla. Mais tarde, nos anos 1950, o edifício passou a abrigar a novi-

dade do momento, a TV Tupi. Atualmente, pelo que tudo indica, a Prefeitura 

do Rio estabeleceu uma parceria com o Instituto Europeu de Design, que irá 

reformar o local e abrir uma escola na cidade. 

Além da liberação dos jogos de azar, o turismo e a indústria hote-

leira tiveram impulso com o desenvolvimento da viação comercial, que 

começa a se intensificar no final dos anos 1920, notadamente com a 

inauguração da Viação Aérea Riograndense (Varig), em 1927. No mes-

mo ano, começa a operar no Brasil a Syndicato Condor, ligada à alemã 

Deustche Luft Hansa. Em 1929, foi autorizada a voar no Brasil a Nyrba do 

Brasil, subsidiária da New York, Rio and Buenos Aires Line Inc., mais tarde 

incorporada pela Pan American. Recebendo, em 1930, o nome Panair. 
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Fim do jogo

Apesar de não ser um ato político no sentido restrito do termo, o decreto-lei 

extinguindo os jogos de azar em todo o território nacional, ontem assinado pelo 

Presidente da República, o é, no sentido amplo da palavra, pois que marca de 

modo incisivo os rumos moralizadores do novo governo. Nesse sentido com-

preende-se a grande e excelente repercussão que o mesmo causou em todas as 

classes sociais e, principalmente, na Assembléia Nacional Constituinte. 

Os comentários que ali se faziam ao ato do General Eurico Gaspar Dutra 

eram os mais elogiosos. 

Nos aplausos à decisão moralizadora do Poder Executivo confundiam-se 

governantes e oposicionistas. 

Cassinos

O Sr. Lino Machado, que se vem distinguindo pela energia e continuidade 

com que critica os atos do governo passado e mesmo do atual, foi à tribu-

na da Assembléia para dizer que, embora contrário aos decretos-leis, que-

ria, com a mesma sinceridade com que, por vezes, discordava do governo, 

aplaudi-lo agora com entusiasmo, pelo seu ato, que considerava e procla-

mava um grande decreto. 

E depois de emitir mais algumas considerações, sempre apoiado pela As-

sembléia, o Sr. Lino Machado abandonou a tribuna entre os aplausos unâ-

nimes da Casa. 

Jornal do Brasil, de 1 de maio de 1946, no site: 

www.uol.com.br/rionosjornais.
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Quando cerrou suas portas, em 1965, o Hotel Marozzi já não era o melhor, 

o mais elegante e bem freqüentado hotel de Aracaju. Já havia o Hotel Pa-

lace, imponente obra da engenharia moderna, no centro da Praça General 

Valadão, construído pelo governo de Luiz Garcia, em 1962, para fomentar o 

turismo. O Hotel Marozzi, com seus 35 quartos, e com mais de três décadas 

de funcionamento elegante, era uma saudade viva, encarnada na figura do 

seu proprietário Augusto Marozzi, um italiano de Bolonha, nascido prova-

velmente em 1888, filho de Eduardo Marozzi e Anunciata Calovi.

Augusto Marozzi trabalhava na legação brasileira de Veneza, na Itália, 

quando conheceu o diplomata e escritor sergipano Ciro de Azevedo. Da 

amizade surgiu o convite feito por Ciro de Azevedo, para que Augusto Ma-

rozzi o acompanhasse de volta ao Brasil. Convite aceito, o mordomo ita-

liano desembarcou no Rio de Janeiro, onde permaneceu algum tempo, até 

vir para Sergipe, servir no Palácio do Governo, que desde 24 de outubro de 

1926 passou a ser ocupado pelo diplomata.

Ciro de Azevedo, republicano dos primeiros tempos, participando do Clube 

Federal de Laranjeiras, foi eleito para substituir Graccho Cardoso na presi-

dência do Estado. (...)

Morto o presidente, o amigo italiano resolveu permanecer em Aracaju. Pri-

meiro abriu um pequeno restaurante na Rua de Japaratuba, hoje João Pes-

soa, no trecho entre a Praça Fausto Cardoso e a Rua de Laranjeiras, onde 

hoje está o edifício Oviêdo Teixeira. Depois montou outro restaurante, na 

praça Fausto Cardoso, nas vizinhanças da Recebedoria Estadual, onde hoje 

está o edifício Walter Franco. Por fim montou o Hotel Marozzi, na mesma 

praça Fausto Cardoso, no lado oposto, numa casa onde mais tarde funcio-

nou o Hotel de Rubina e que demolida cedeu o terreno para a construção do 

prédio do Tribunal de Justiça, no governo de José Rollemberg Leite.

Foi, contudo, no número 320 da Rua de João Pessoa que Augusto Marozzi insta-

lou, em definitivo, o seu hotel. Era uma casa de dois pavimentos, de propriedade 

da família Cruz, alugada através da intermediação de Teodomiro Andrade, um 

dileto amigo do súdito italiano. Começava uma história de sucesso, que deu a 

Hotel Marozzi

Augusto Marozzi uma imagem de comerciante atualizado, que tudo fazia para 

tornar seu hotel num ponto requisitado, tanto pelos viajantes e visitantes de 

outros lugares, como por figuras de sergipanos, que preferiam morar no Hotel 

Marozzi, como o magistrado Enock Santiago, Monsenhor Doutor Alberto Bra-

gança de Azevedo, o poeta e historiador Pires Winne, Juca Barreto, proprietário 

do Cinema Rio Branco, Dr. Brandão, que foi por muitos anos Secretário-Geral 

do Tribunal de Justiça, o Comandante do 28 BC, Maciel Porto, que só saiu do 

hotel para casar, dentre muitos e muitos outros hóspedes famosos. O economista 

e professor Nilton Pedro da Silva, vindo do Recife trabalhar em Aracaju, foi dos 

últimos mensalistas do Hotel Marozzi.

O bom relacionamento de Augusto Marozzi o livrou da suspeição e da per-

seguição motivada pelos torpedeamentos dos navios de passageiros na costa 

sergipana, pelo submarino alemão U-507, em agosto de 1942. Corria na 

capital sergipana o boato de que alemães e italianos residentes em Sergipe 

colaboravam com os ataques das forças de Adolf Hitler, fornecendo infor-

mações pelo rádio. Tanto o Comandante do 28 BC, quanto Enock Santiago 

deram a Augusto Marozzi a solidariedade, evitando os constrangimentos 

comuns aquele tempo em Aracaju. Há quem lembre, por exemplo, que seu 

concorrente, Nelson de Rubina, fez tudo para evitar que o Hotel Marozzi 

recebesse hóspedes que buscavam, desesperadamente, pelos seus parentes, 

vítimas dos torpedeamentos.

Com o fechamento do hotel, Augusto Marozzi doou parte do mobiliário 

ao Convento dos Capuchinhos, por interveniência de D. Norma Tavares, 

esposa de Constantino Tavares.

Sergipe deve reverência a esse italiano que viveu mais de quarenta anos 

em Aracaju, aqui fez família, aqui trabalhou, dando uma contribuição re-

finada, que ainda hoje é guardada na lembrança dos que conheceram o 

glamour do Hotel Marozzi.

Artigo de Luis Antonio Barreto no site Pesquise - Pesquisa de Sergipe / 

InfoNet (www.infonet.com.br)
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Outras companhias internacionais, como a 

Air France, se instalaram no Brasil nos anos 

1930. 

Desta época, merecem destaque o Grande 

Hotel São Bento, que funcionava no Edifício 

Martinelli, símbolo da verticalização de São 

Paulo, e a reinauguração do Hotel Globo, de 

João Pessoa, na Paraíba. 

O Hotel Globo se estabeleceu, em 1915, 

um ano antes do Hotel Luso-Brazileiro, no 

Varadouro, região próxima ao porto do Sa-

nhauá. De propriedade de Henrique Siqueira 

funcionou, inicialmente, no prédio da Escola 

Aprendizes Marinheiros, na Rua Visconde de 

Inhaúma, atual João Suassuna. Com as obras 

de alargamento da via pública, o prédio teve 

de ser demolido, e o hotel foi transferido, no final dos anos 1920, para o Lar-

go de S. Frei Pedro Gonçalves. Em 1932, o Hotel Globo ganha um concorren-

te, o Paraíba Palace Hotel, localizado no Ponto de Cem Réis. 

Segundo Wills Leal, em O Real e o Virtual no Turismo da Paraíba, o Pa-

raíba Palace foi idealizado pelo próprio João Pessoa, que havia se desenten-

dido com o empresário Henrique Siqueira. Wills conta que João Pessoa havia 

pedido explicações ao hoteleiro sobre o tratamento dado a amigos seus que 

haviam se hospedado no Globo. Como Henrique Siqueira não o respondeu, re-

solveu construir o Paraíba Palace, que se tornou o seu principal concorrente.

Além desses, na década de 1930, surgiram outros hotéis de importância 

para o setor: Hotel Boa Viagem, em Recife; Palace Hotel, em Salvador; Hotel 

Bela Vista, em Maceió; Hotel Marozzi, em Aracaju; o Grande Hotel, em Goiâ-

nia; e o Hotel Excelsior, em Fortaleza, o maior prédio de alvenaria do mundo, 

construído com oito andares e sem uso de cimento armado. 

A criação da ABIH e a 

hotelaria no século XX

Primeiros anos da Era Vargas, os salões de arte apresentam o modernis-

mo ao grande público, a Cinédia começa a produzir comédias musicais e dra-

mas populares, escritores nacionais voltam-se para os problemas sociais e 

dão origem ao neo-realismo de 30, surgem as rádios Record, Mayrink Veiga, 

Jornal do Brasil e a grande Rádio Nacional.  Cerca de um ano do Estado Novo, 

no dia 9 de novembro de 1936, nasce a Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH).

Um grupo formado por 70 hoteleiros, sob a liderança de José de Araújo 

Motta, encontra-se reunido no Salão de Festas do antigo Hotel dos Estran-

geiros, na Praça José de Alencar, em Botafogo (RJ). Junto com a abertura 

do I Congresso Nacional Hoteleiro é formalizada a criação da ABIH, com o 

objetivo de desenvolver o setor no Brasil, incrementando o turismo nacio-

nal, defendendo os interesses e promovendo a publicidade da hotelaria. 

Na oportunidade, foram eleitos seis presidentes de honra – Getúlio Vargas, 

Agamenon Magalhães, Otávio Guinle, Carlos Guinle, Herbert Morris e Louri-

val Fontes – e José de Araújo Motta, também eleito, assume a presidência da 

Associação. Nos demais cargos: Kurt Niederberger (vice-presidente), Otto 

Surerns (primeiro-secretário), Marcel Szilard (segundo-secretário), Francisco 

Lampreia (primeiro-tesoureiro) e Sezinando Marinho (segundo-tesoureiro). 

No Conselho Fiscal, encontram-

-se nomes como: Hércules da Sil-

va Ribas, J. Borges de Mello, Al-

berto H. Alves, Paulo Witzig, Luiz 

Alves Rolim, Stephen Giemant, 

Arcangelo Maletta, Fosco Pardi-

ni, Telesforo Fernandes, Luiz de 

Oliveira, Henrique de Carvalho, 

Carlo Helloin, Julio de Lima La-

ges, Renato A. Pereira da Silva, 

Francisco L. Johnscher e Renaldo 

Silbert. Na mesma reunião, Paulo 

Witzig foi designado como dele-

gado da ABIH-SP.

Infelizmente, a maior parte 
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Anúncio de época do Palace Hotel
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dessa história se perdeu com o incêndio ocorrido no Edifício Esplanada do 

Castelo, no Rio de Janeiro, em 1939. Neste endereço estava instalada a sede 

da ABIH e o fogo destruiu grande parte dos documentos da entidade, salvan-

do-se apenas um exemplar de seu primeiro estatuto e a edição do Diário Ofi-

cial, que notificava a fundação e o registro de atas, entre outros documentos. 

Mas, como a trajetória da ABIH está intimamente ligada às histórias do país 

e do setor hoteleiro nacional, foi possível resgatar os principais marcos dos 

seus 70 anos.

No mesmo ano em que o princípio da ABIH era apagado pelo incêndio em 

sua sede, era inaugurado, no Bairro da Ribeira, na capital do Rio Grande do Nor-

te, área boêmia e portuária da cidade, o Grande Hotel de Natal, arrendado pelo 

senhor Theodorico Bezerra, que passou a ser uma referência de hospedagem 

em todo o Nordeste do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, hospedou 

muitos americanos em trânsito, e as tripulações e passageiros das companhias 

KLM, British e Alitália. O hotel dispunha, inclusive, de um balcão de venda de 

passagens da Panair. Depois de funcionar por cerca de 50 anos, fechou as por-
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Aniversariou, dia 4 do corrente, o nosso estimado amigo, Sr. José Tijurs, 

diretor-presidente de “Hotéis Reunidos S.A.” (Horsa), proprietária de uma 

das maiores cadeias de hotéis do país.

Figura das mais conceituadas no cenário hoteleiro do Brasil e do mundo, o 

ilustre aniversariante goza ainda de elevado e merecido prestígio nos setores 

financeiro, comercial e social do país.

No setor turismo, muito deve o Brasil ao Sr. José Tijurs, pois tem dado o 

máximo de seu esforço e dedicação para que o país tenha posição de relevo 

no exterior.

Nos congressos nacionais e internacionais hoteleiros, deu sempre a mais 

elevada colaboração, quer apresentando teses, quer oportunidades de or-

dem social a seus colegas.

Presentemente, acha-se à frente de grande empreendimento, que é o “Con-

junto Nacional”, importante obra que dará a São Paulo e ao Brasil mais um 

motivo de orgulho e marcante passo em seu desenvolvimento.

José Tijurs

Não obstante todas estas razões para que sua personalidade seja destacada, 

tem o Sr. José Tijurs mais a seu crédito, expoente elevado de simpatia, pro-

duto de sua modesta maneira de ser, amigo de todos, atencioso para tantos 

quantos lhe procuram, sempre disposto a auxiliar todos aqueles que lho 

solicitam e que possa contribuir para o desenvolvimento, não só da classe 

hoteleira do país, como do turismo e outras atividades.

Seu natalício foi comemorado entre seus familiares e amigos mais che-

gados, em meio à alegria daqueles que desejam seu futuro sempre mais 

promissor.

A revista “Hotéis do Brasil”, que tem no Sr. José Tijurs um grande e sincero 

amigo, almeja ao ilustre aniversariante felicidade perene e que, por muitos 

anos, possa continuar a participar, tão brilhantemente, pelo desenvolvi-

mento, sempre crescente, do nosso país e de suas organizações.

Revista Hotéis do Brasil, ano 10, número 101, maio de 1958.

Inauguração do XI Congresso Nacional Hoteleiro no Rio de Janeiro, nos 

salões do Hotel Gloria. Sr. R. Ezequiel, o presidente Juscelino Kubitscheck, 

Dr. Eduardo Tapajós e Sr. Abellard Franco
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tas, no final da década de 80, dando lugar ao Fórum Municipal de Natal.

Enquanto os aliados e as forças do eixo se enfrentam, deflagrando a Se-

gunda Guerra Mundial, os hoteleiros brasileiros voltam a se reunir em 1940, 

buscando o fortalecimento da entidade, ainda sem muita expressão. A se-

gunda diretoria eleita, chamada de “junta governativa”, contava com Hércu-

les da Silva Ribas, fundador da Rede Luxor de Hotéis, na presidência, onde 

fica até 1949; Luiz Alves Rolim, como secretário; e João Dias da Silva, como 

tesoureiro. A posse da “junta governativa” ocorre no dia 16 de julho, no salão 

do anexo do Palace Hotel, no Centro do Rio de Janeiro. 

Os hotéis-cassino estavam no auge. Em Santos, o Parque Balneário e o 

Atlântico marcaram época. Da mesma forma, os turistas procuravam o Gran-

de Hotel de Poços de Caldas, o Águas de São Pedro, o La Plage do Guarujá, o 

Grande Hotel Termas de Araxá, o Quisissana em Poços de Caldas, o Maram-

baia Cassino Hotel, em Camboriú, Santa Catarina e o Palácio Quitandinha, 

em Petrópolis, no Rio de Janeiro, buscando a sorte no jogo e o descanso 

longe dos centros urbanos. 

Por outro lado, havia aqueles que preferiam aliar as apostas à vida notur-

na movimentada. Para atender a essa demanda, as opções eram, por exem-

plo, o Hotel Cassino, no centro de Foz do Iguaçu, no Paraná; ou o Copaca-

bana Palace e o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, entre outros. É nessa 

época também que surge no Rio de Janeiro o Hotel Serrador, na Cinelândia, 

conhecida como a “Broadway carioca”. Nos anos 1950, na sobreloja do Hotel, 

Carlos Machado lançou vários artistas brasileiros em seus grandes espetácu-

los, na boate Night and Day. Por lá passaram nomes como Grande Otelo e 

Bibi Ferreira, entre tantos outros.

Em 1946, são criados o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Na-

cional de Aprendizagem Comercial (Senac) – duas instituições com atuação 

marcante no setor. Neste mesmo ano, com o apoio da imprensa, a proibição 

dos jogos, pelo Decreto Federal 9.215, assinado pelo General Eurico Gaspar 

Dutra, um ano após Vargas ter sido deposto, levou o turismo e a hotelaria 
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Francisco Augusto de Ulhôa Cintra

Presidente da ABIH (1952-1953)

A revista “Hotéis do Brasil” tem a grata satisfação de tornar público que 

o nosso presado amigo Sr. Francisco A. de Ulhôa Cintra, proprietário do 

“Hotel Magestic” de Belo Horizonte e Presidente da Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis, setor Minas Gerais, completou, a 29 de Janeiro p.p., 

trinta anos de bons serviços prestados à hotelaria nacional.

Francisco A. de Ulhôa Cintra dispensa apresentação, pois que é demasiado 

conhecido da classe hoteleira, à qual, durante três decênios emprestou o me-

lhor de seu esforço, sempre no nobre intuito de prestigiá-la e engrandecê-la.

Foi, durante largos anos, presidente do Sindicato de Hotéis e Similares de 

Belo Horizonte, cargo que exerceu com dignidade e eficiência, membro das 

Comissões de Preços do Estado e do Município, vogal da Comissão Estadual 

do Salário Mínimo, presidente da Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis etc.

Francisco Augusto de Ulhôa Cintra

Colaborador da nossa revista, Francisco A. de Ulhôa Cintra sempre atuou 

de modo brilhante nos conclaves hoteleiros, onde sua palavra é sempre aca-

tada, pela justeza de suas opiniões.

Ao ensejo dessa tão auspiciosa data, recebeu o Sr. Francisco A. de Ulhôa 

Cintra do secretário particular de sua Excia. o Sr. Presidente da República, 

o seguinte telegrama:

‘Sr. Presidente da República recebeu com especial apreço a carta em que 

lhe comunicou ter completado trinta anos atividade hoteleira nacional e 

incumbiu-me manifestar-lhe seu cordial agradecimento pt Saudações pt a) 

Christiano Martins Secretário Particular Presidente República.’

A revista “Hotéis do Brasil”, que conta na pessoa de Francisco de A. Ulhôa 

Cintra um grande amigo, envia-lhe suas mais sinceras felicitações, fazen-

do votos para que continue a emprestar sua valiosa e sábia colaboração à 

classe hoteleira do Brasil, à qual se honra pertencer.

Revista Hotéis do Brasil, ano 9, número 89, maio de 1957.
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Adalberto Ferreira do Valle

Presidente da ABIH (1953-1954)

No presente número, prestamos uma justa homenagem à figura do Dr. Adal-

berto Ferreira do Valle.

Nascido na capital do Amazonas, desde cedo mostrou-se de uma tenacidade 

extraordinária, homem de empreendimentos e de incalculável inteligência.

Na Capital paulista, formou-se em Direito, pela nossa tradicional faculdade, 

atirando-se à luta impelido por uma vontade férrea de vencer.

Capacidade polimorfa, visão e constância guindaram-no a invejáveis posi-

ções de projeção nos mais vários setores da atividade humana.

Reorganizou e reergueu a PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO, da qual é diretor-

superintendente. Organizou a “Imobiliária Itaóca”, na qualidade de diretor.

No setor das indústrias têxteis, dirige a Cia. Brasileira de Fiação, sendo um dos 

pioneiros da plantação de juta no Brasil, fundando a Cia. Amazonense de Juta.

Ocupa ainda outros cargos de relevo, como sejam: diretor da Cia. de Seguros 

Bôa Vista; vice-presidente da Panam; diretor do Banco do Distrito Federal 

em São Paulo; Presidente da Sociedade Amigos de Campos do Jordão, que 

pôs à disposição da Prefeitura da Estância uma moderna motoniveladora e 

um “jeep” para os serviços da engenharia.

Adalberto Ferreira do Valle

Intimamente ligado à hotelaria nacional, realiza nesse terreno um de seus 

mais arrojados cometimentos: o “Hotel Amazonas”, jóia de conforto e luxo 

engastada no “Inferno Verde” e que proporciona aos viajantes internacionais 

algo de novo e original no ramo do grande turismo. Caçadas, pescarias, pas-

seios pelo Rio Amazonas, visitas a autênticos aldeamentos de índios tornam 

a estadia no Hotel Tropical uma constante e excitante atração já conhecida e 

citada nos grandes centros do mundo.

Entrevistado pela nossa reportagem sobre o acontecimento marcante, 

que foi a realização do IV Congresso Nacional Hoteleiro, na cidade de 

Campos do Jordão e do qual tomou parte em real relevo, o ilustre Dr. 

Adalberto F. do Valle manifestou-se perfeitamente satisfeito com o de-

senrolar do conclave.

Ainda referindo-se ao mesmo, mostrou-se agradecido com as várias e justas 

homenagens que lhe foram prestadas bem como aplaudiu o intercâmbio e 

extreitamento da classe.

A revista “HOTÉIS DO BRASIL” recolhe para a galeria de seus verdadeiros 

amigos o Dr. Adalberto Ferreira do Valle, nome que muito nos honra, pelo 

valor pessoal, dinamismo e grandeza de coração.

Revista Hotéis do Brasil, ano 3, número 30, novembro de 1951.
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para um período de estagnação, fechando vários cassinos e hotéis e pondo 

na rua milhares de trabalhadores. 

A partir de 1948, com a realização, em Santos, do II Congresso Nacional 

Hoteleiro e a admissão de novos associados, a ABIH começa a ganhar fôlego 

para consolidar o seu crescimento, constituindo-se realmente na entidade 

pioneira da classe hoteleira. Neste mesmo ano, entre os pareceres às teses 

apresentadas, o plenário aprovou a seguinte recomendação: “pleitear das au-

toridades competentes a reabertura dos cassinos nos pontos do território nacio-

nal para os quais há convergência do turismo”.  Esse tema aparece de forma 

recorrente em vários outros congressos da entidade. Em 1952, por exemplo, 

volta a ganhar as páginas dos jornais e a reacender a polêmica, com o envio 

de uma moção pelo secretário-geral e organizador do V Congresso, Fosco Par-

dini, ao então ministro da Justiça, Francisco Negrão de Lima. Dizia a moção: 

“Ao se encerrarem os trabalhos do V Congresso Nacional Hoteleiro, em Poços de 

Caldas, cumpre à Mesa o dever de, atendendo à iniciativa de todos os líderes re-

presentantes da Classe Hoteleira do Brasil inteiro, comunicar-lhe que, a confiança 

no espírito esclarecido e alta visão patriótica de Vossa Excia., é a certeza absoluta 

no seguro sucesso da aprovação do projeto do Turismo, ora em trânsito no Mi-

nistério que Vossa Excia. brilhantemente dirige.” À qual, o ministro respondeu 

em telegrama: “Agradecendo gentileza palavras a mim dirigidas espero que em 

curto prazo projeto turismo esteja aprovado”. Contudo, como mostra a história, 

o jogo não voltou oficialmente ao Brasil, apesar dos esforços das entidades do 
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Corintho de Arruda Falcão

Presidente da ABIH (1954-1957)

Aniversariou, dia 23 corrente, o nosso prezado amigo, Sr. Corintho de Ar-

ruda Falcão, presidente da Federação Nacional de Hotéis e Similares e da 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.

Corintho de Arruda Falcão é um nome que dispensa apresentação ou elo-

gios. Suas atividades à frente das entidades máximas da hotelaria nacional 

são bem conhecidas da classe de todo o país.

Advogado ilustre, banqueiro, hoteleiro e industrial, Corintho de Arruda 

Falcão é elemento de um dinamismo ímpar, a par de uma inteligência lú-

cida e lhaneza de trato, que o tornam credor da simpatia e admiração de 

Corintho de Arruda Falcao

todos que têm a felicidade de o conhecer e tratar.

Na presidência da Federação Nacional de Hotéis e Similares e da Asso-

ciação Brasileira da Indústria de Hotéis tem dado o melhor de seu esfor-

ço e inteligência, deixando, por vezes, seus interesses particulares, para 

assistir e reivindicar as justas aspirações da classe que aquelas entidades 

representam.

Ao ensejo de seu natalício, foi o Dr. Corintho de Arruda Falcão muito cum-

primentado por seus numerosos amigos e admiradores.

A revista “Hotéis do Brasil”, que conta no aniversariante um amigo sincero, 

envia-lhe votos de muita felicidade.

Revista Hotéis do Brasil, ano 9, número 91, julho de 1957.

~

setor, que chegaram a ter uma audiência com o Presidente da República para 

“expor ao chefe de governo as resoluções do V Congresso e problema de interesse 

da classe”, como noticiava o Jornal do Brasil, de 4 de outubro de 1952.

Além da liberação do jogo, outro tema recorrente nos congressos pro-

movidos pela ABIH é a formação e qualificação do profissional dos setores 

hoteleiro e turístico. No mesmo II Congresso, em 1948, Raymundo Papa-

dato apresenta a tese Ensino Profissional, já sugerindo uma parceria da 

ABIH com o Senac. 

Um ano antes da reeleição de Getúlio Vargas, os membros da ABIH ele-

gem por aclamação Hércules da Silva Ribas como Presidente Perpétuo, Ho-

norário e Benemérito da entidade, em 1949. Na mesma assembléia, João 

da Silva Filho é eleito presidente da Associação, cargo que exerce até 1950, 

quando toda a diretoria pede demissão. Todos os componentes, entretan-

to, permaneceram até a realização do III Congresso Nacional Hoteleiro, em 

setembro. Na ocasião são eleitos: para presidente, Gustavo Martini; para se-

cretário, M.S. Sobrinho; para tesoureiro, José Tijurs; e para vice-presidentes: 

Paulo Witzig (presidente da Seção São Paulo); Hércules da Silva Ribas (presi-

dente da Seção Distrito Federal); e Francisco de Ulhôa Cintra (presidente da 

Seção Minas Gerais). Neste ano, foram criadas as respectivas seções e houve 

a segunda reforma nos estatutos da entidade. 

Cabe aqui uma pausa para apresentar melhor o perfil de José Tijurs. 

Quem faz as honras da casa é Maurício Bernardino, presidente da ABIH-SP. 

“Eu fui mensageiro do José Tijurs, no Hotel Lord, que depois passou a Rafael, já 

de outro empresário”, relembra Maurício. “Tijurs era um desses homens ilumi-

nados, daqueles que se põem a fazer as coisas e fazem. Muito do que eu sei sobre 

ele, meu pai me contou, da época que foi seu segurança. Meu pai era policial e 

dava uma cobertura para ele, uma coisa que hoje é meio pejorativa, na épo-

ca não era. Era uma atividade como outra qualquer. José Tijurs era um judeu 

argentino, começou como taxista, fazendo ponto no Largo Paissandu, em São 

Paulo, próximo a duas grandes boates, uma chamada Cabul e a outra, OK. Gra-

ças à sua perspicácia, acabou como um empresário de expressão. Seu grande 

sucesso foi no Ano Santo, 1950, quando da realização do Congresso Eucarístico. 

Ele enxergou, como empreendedor, que o Ano Santo ia trazer muitos visitantes a 

São Paulo. E, mais tarde, nas comemorações do IV Centenário, em 1954, quando 

inaugurou o Hotel Jaraguá. Qual foi a sua grande “sacada”? Ele alugou o prédio 

por ano e vendeu por diária. Essa foi a grande jogada. Só para terem uma idéia 

de onde ele chegou, seus dois grandes amigos, os três inseparáveis, eram Adol-

pho Bloch e Juscelino Kubitschek.”
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A saga brasileira

Voltando no tempo, imagine a década de 70: “o milagre brasileiro”, tudo pa-

recia possível! O Brasil se industrializava, as pessoas começavam a viajar a 

negócio e hospedar-se era um desafio. Desenvolver a rede hoteleira do país 

tornava-se uma necessidade premente, à qual o governo da época respondeu 

com a criação da Embratur. Como na maioria dos países que desenvolvem os 

meios de hospedagem, os primeiros hotéis construídos foram os tão lisonjeados 

“5 estrelas”, situados nas principais capitais e mais direcionados à clientela in-

ternacional. Porém, rapidamente uma clientela nacional de negócios passou 

a reclamar hotéis modernos a preços acessíveis não somente nas capitais, mas 

também em cidades do interior, onde as indústrias se implementavam.

Estávamos em 1974! 10 anos antes, 2 pioneiros franceses, Paul Dubrule e 

Gérard Pelisson, tinham iniciado uma revolução na hotelaria francesa, já 

bem desenvolvida, mas demasiado tradicional, criando o conceito NOVO-

TEL: um hotel moderno, funcional, de fácil acesso, com preço moderado. 

Tendo desenvolvido uma rede de 80 hotéis, estavam expandindo as suas 

atividades para outros países europeus, quando um de seus acionistas, o 

grupo LOUIS DREYFUS, já bem implantado no Brasil, mostrou a eles o 

potencial do “Brasil do milagre”. Ambos os grupos confiaram então ao autor 

dessas linhas a tarefa de reunir um grupo de investidores para repetir aqui 

o que já começava lá a ser um sucesso.

Essa tarefa levou um ano, concretizando-se em 12 de agosto de 1975 com a 

criação da sociedade NOVOTEL Hotelaria e Turismo Ltda, cuja primeira 

empreitada foi a construção do NOVOTEL – SÃO PAULO MORUMBI, 

que abriu as suas portas em maio de 1977. Não posso deixar de contar aqui 

a dúvida dos amigos e profissionais do ramo com a localização do 1º NO-

VOTEL do BRASIL. Assim como aconteceu na França, onde os hotéis tradi-

cionais estavam situados na Praça Central da Cidade ou perto da Estação 

de Trem, a construção do 1º NOVOTEL em frente ao Aeroporto de Lille e à 

beira da auto-estrada causou a maior surpresa, muitos desconfiaram que 

a localização do NOVOTEL – SÃO PAULO MORUMBI estivesse dada ao 

fracasso. Bem ao contrário das expectativas, foi um imenso sucesso desde a 

abertura, atingindo no 2º ano (1978) uma taxa de ocupação anual de 80%, 

sucesso apenas superado pelo NOVOTEL – MANAUS, aberto no fim de 

1978 na descrença desta vez do Conselho de Administração da Empresa.

Nessa altura cabe testemunhar também o apoio da Embratur o quanto foi 

valioso em todos os aspectos: marketing, técnico e financeiro através da ges-

tão do mecanismo de incentivos fiscais. NOVOTEL, uma marca que abriu 

11 unidades entre 1977 e 1981 e por pouco não se registrou! O zeloso técnico 

do INPI, achando que NOVOTEL soava muito comum, propôs LOVOTEL 

já que os hotéis se situariam fora do centro das cidades ou ainda MOVO-

TEL por ficar perto dos grandes eixos de circulação.

NOVOTEL foi um produto novo, em localizações diferentes, com uma relação 

preço / qualidade que agradou à clientela principalmente corporativa, tanto 

individual quanto grupos de seminários, pequenas convenções e grupos es-

portivos. A qualidade foi fruto da atenção para com os funcionários altamen-

te motivados e treinados e, sobretudo, empolgados com novas perspectivas de 

carreira. Mobilidade, polivalência, treinamento e progresso foram um aporte 

valioso do NOVOTEL aos empregados da hotelaria brasileira.
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Mas, nem todos tinham a argúcia de Tijurs. O turismo, de modo geral, e, 

especialmente, o setor da hotelaria sofriam as conseqüências da proibição 

do jogo, amargando grande prejuízo com a falta de investidores. Os reflexos 

eram sentidos pela própria ABIH que enfrentava os percalços de ter poucos 

associados. Mas, mesmo com dificuldades, lutava para se manter e continu-

ar trabalhando em prol da classe hoteleira. A ata da assembléia realizada em 

1951, durante o IV Congresso, realizado em Campos do Jordão (SP), registra a 

preocupação com a “expansão social” da entidade. Entre as soluções encontra-

das estava a “elaboração imediata de um Guia Hoteleiro para o Brasil”. O Guia é 

publicado em 1952, pela editora Cicerone. A proibição do jogo também volta 



NOVOTEL fez escola e não raro encontravam-se ex-funcionários em car-

gos de chefia em outros estabelecimentos. O retorno financeiro derivou da 

justa combinação de lay-out funcional permitindo operar com um número 

menor de pessoal e tecnologia de construção e equipamentos minimizando 

o valor do investimento inicial.

Assim o leme de NOVOTEL é satisfazer os clientes, os funcionários e os 

acionistas.

“E la nave va...!”

Na Europa, NOVOTEL diversificou-se, juntou-se à MERCURE, criou IBIS 

rede econômica, adquiriu SOFITEL rede de luxo, inovou com FORMU-

LE 1 super-econômico, comprou MOTEL 6 (1200 motels nos EUA) e en-

fim completou as suas atividades hoteleiras com as de serviços às empresas 

(TICKET): com essa fusão nascia ACCOR em 1983. No mesmo período, o 

Brasil mergulhava na crise financeira dos anos 80, a década perdida. Para 

sobreviver, a empresa NOVOTEL, já SA nessa altura, teve de fazer uma 

segunda revolução. Sem crédito para hotelaria, com mercado deprimido, 

frente a uma inflação que engulia qualquer margem, o desenvolvimento 

prosseguiu na forma dos flats ou apart-hotels sob a marca PARTHENON, 

lançada no meio da década.

Esse produto pioneiro atendia a novos mercados em centros urbanos, tais 

como residência temporária para famílias em trânsito, executivos em mis-

são, interioranos em visita à capital ou lar para pessoas deslocadas ou em 

fase de mudança de plano de vida. A estrutura condominial dos flats per-

mitiu o seu financiamento pela venda das unidades habitacionais direta-

mente a pessoas físicas sem o elevado custo da intermediação financeira e 

protegendo o patrimônio dessas pessoas contra a inflação galopante. Essa 

montagem teve sucesso estrondoso, porque em plena crise imobiliária todos 

segmentos foram beneficiados: incorporadoras / construtoras, corretores de 

imóveis, proprietários usuários ou locadores e operadores hoteleiros.

Como tudo que é bom tem contraparte, o sucesso foi tanto que ele atraiu 

muitos agentes do setor imobiliário, levando a lançamentos em excesso e 

à superoferta. Tal situação prejudicou tanto os proprietários de unidades 

quanto os hoteleiros tradicionais; esses últimos que conviviam pacificamen-

te com os operadores de Flats no seio da sua Associação de Classe, a ABIH, 

se depararam em um clima quase conflitual em decorrência da oferta exces-

siva e desvirtuada de Flats e falta de regulamentação pertinente. Felizmen-

te, a situação resolveu-se posteriormente pelo crescimento da demanda e a 

edição de nova regulamentação que levou ao encerramento das atividades 

de hospedagem nos empreendimentos não enquadrados.

Este é o relato da entrada da Hotelaria Accor no Brasil com sua contribui-

ção inovadora aos meios de hospedagem!

A saga prosseguiu na década de 90 com a entrada no país da Rede 

IBIS de hotéis econômicos, dos hotéis FORMULA 1 supereconômi-

cos e também dos hotéis SOFITEL categoria 5 estrelas, até que a  

ACCOR veio a ser o operador líder no Brasil, sempre inovando...

Jean Maurice Larcher

Conselheiro da Presidência de Accor Brasil, Assessor para desenvolvi-

mento dos hotéis Accor na América do Sul e Membro dos Conselhos da 

Dalkia e Paramount S.A.
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à pauta. Uma das comissões que analisavam as teses apresentadas alerta: “(...) 

enquanto o nosso governo proíbe o jôgo, nas Repúblicas Argentina e Uruguaia se 

editam revistas que são remetidas para o nosso país (...) fazendo propaganda das 

diversas modalidades dos jogos de Cassino com farta ilustração fotográfica, sendo 

que na revista argentina, a mesa teve conhecimento de um artigo, cujo título era 

‘Brasil, país sem turismo organizado’.” Durante o mesmo IV Congresso Nacional 

Hoteleiro, é promovida a I Exposição de Produtos do Ramo Hoteleiro, num dos 

salões do Grande Hotel de Campos do Jordão, e é eleita a quinta diretoria da 

ABIH, que manteve Gustavo Martini na presidência. Em 1952, é Francisco Au-

gusto de Ulhôa Cintra quem assume o cargo, eleito no V Congresso, realizado 
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em Poços de Caldas, onde também foram aprovados os novos estatutos da 

entidade. 

Deste Congresso, há registro do discurso proferido por Juscelino Kubits-

chek, então governador de Minas Gerais. Dizia ele: “(...) Nós aqui estamos, 

hoje, num Congresso de Hoteleiros do Brasil! Vim especialmente de Belo Ho-

rizonte, ao convite que formularam, para participar desta hora magnífica, em 

que se encerra êste Congresso, que reputo da mais alta importância para os 

destinos e para a vida social do Brasil. (...) Em nossa terra e em nosso país, a 

consciência do turismo só agora é que começa, realmente, a se debater.”

As próximas diretorias que se seguiram foram presididas por Adalberto 

Ferreira do Vale (1953-1954) e Corintho de Arruda Falcão (1954-1957), dois 

nomes representativos na história da hotelaria e da entidade. A partir de 

1954, a ABIH passa a ser considerada como instituição de Utilidade Pública, 

pelo Decreto no 35.452.

Adalberto Ferreira do Vale, o primeiro administrador do Brasília Palace 

Hotel, pioneiro na nova capital da República, foi também deputado federal 

pelo estado do Amazonas, de 1958 a 1962, onde, como diretor da Prudência 

Capitalização, ergueu o Hotel Amazonas, no chamado “inferno verde”. 

Corintho de Arruda Falcão, do Grande Hotel São Francisco, fundado na dé-

cada de 1950, no Rio de Janeiro, foi presidente da Federação Nacional de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares, criada em 1955, e presidente do Conselho de 

Turismo, também criado neste ano, pela Confederação Nacional do Comércio. 

Além dessas instituições, em 1953 é formada a Associação Brasileira das 

Agências de Viagens (Abav), e, em 1958, criada a Comissão Brasileira de Turis-

mo (Combratur), órgão nacional respon-

sável pelo desenvolvimento do turismo 

no país.

Em 1954, São Paulo vive um momen-

to único. A Comissão do IV Centenário, 

com o objetivo de melhorar o parque 

hoteleiro para receber as celebridades 

esperadas para os festejos, aprova a Lei 

de Incentivo à Instalação Hoteleira, isen-

tando de impostos, até o final de 1962, os 

hotéis construídos na ocasião. Em razão 

disso, surgem hotéis como o Othon Pa-

lace, o Grand Hotel Ca’d’Oro e, principal-

mente, o Hotel Jaraguá.  

Mas, só a partir de 1966, com a cria-

Emílio Lourenço de Souza

Presidente da ABIH (1957-1961 e 1971-1977)

Presidente da ABIH quer mais hotéis para atrair turistas

Dizer que no Brasil não se faz turismo porque não há hotéis ou que 

a falta deles afasta o turismo é para o presidente da Associação Bra-

sileira da Indústria de Hotéis, Sr. Emílio Lourenço de Souza, “uma 

verdade, mas não uma desculpa para os que não conseguem resolver 

o problema.”

– Se um problema é a causa do outro, é preciso que um dos dois corte 

as amarras e comece a trabalhar. Se os hotéis aumentarem sua ca-

pacidade de atendimento, mesmo que sofram um período de baixa 

estação, teremos dentro de pouco tempo uma tradição turística e 

não só o brasileiro como o estrangeiro percorrerão esse Brasil enorme 

visitando cidades, percorrendo pântanos ou mesmo a nossa selva.

(...) O Sr. Emílio Lourenço de Souza tem como meta principal o 

entrosamento entre os diversos órgãos hoteleiros. Quer inclusive 

promover um seminário com o objetivo de definir as áreas de ação 

da própria Associação, dos sindicatos e da Federação Nacional de 

Hotéis.

– É justo que todos nós batalhemos pela melhoria da classe, mas seria 

melhor ainda se não se desperdiçasse forças, evitando que um mesmo 

objetivo seja o fim de campanhas de vários órgãos(...)

Jornal do Brasil, de 2 de dezembro de 1971.

Emílio Lourenço de Souza

Anúncio de época do Hotel Trocadero



ção da Embratur e a adoção de incentivos aos investimentos, o turismo e o 

setor hoteleiro brasileiro encontram novas perspectivas. A década de 1970 é 

marcada pelo aumento significativo no número de hotéis. Começa também 

a vinda das grandes redes internacionais. A Hilton Internacional Corporation 

assume, em 1971, na capital paulista, a administração de um hotel com 400 

apartamentos na Avenida Ipiranga, o Hilton São Paulo, construído pelo Con-

sórcio Scuracchio. No Rio de Janeiro, a partir de 1974, é a vez do Sheraton Rio 

e do Internacional Rio, administrados pela Intercontinental Hotel Corpora-

tion. Em 1975, surge o Le Méridien. O Clube Mediterranée se instala na Bahia 

em 1976. Neste mesmo ano, a rede Caesar Park inaugura seu primeiro hotel 

brasileiro em São Paulo e, em 1979, chega ao Rio de Janeiro. Vale ressaltar a 

vinda do grupo francês Accor, que trouxe na bagagem um novo conceito de 

hotelaria, a partir da década de 1990. 

Em 1972 é inaugurado o Hotel Nacional, da Rede Horsa, no Rio de Janeiro, 

com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e jardim desenhado por Burle 

Marx. Dessa mesma década, são: Rio Othon e Maksoud Palace em São Paulo.

Nessa época, Emílio Lourenço de Souza volta à presidência da ABIH, onde 

já estivera de 1957 a 1961. Outro expoente do setor hoteleiro e da história 

da Associação. 

Na década de 1980, os hotéis de luxo abrem espaço aos apart-hotéis e 

flats e, nos anos 1990, o capital estrangeiro volta a investir na área hote-

leira. Entre os negócios da época destacam-se: a rede Caesar Park, que é 

comprada pelo grupo mexicano Posadas; o Grand Hyatt, que é construído 

em São Paulo; o Marriott Copacabana, que surge com o investimento da 

Marriott International; e o atual Hilton em São Paulo, que é construído 

pela Hilton International.

Além desses hotéis, vários outros são inaugurados nos primeiros anos do 

século XXI, como: o Meliá, o Renaissance e o Sofitel, em São Paulo; o Ouro 

Minas, em Belo Horizonte; o Sheraton, em Porto Alegre; o Costa do Sauípe 

Resort, na Bahia; o Blue Tree Cabo de Santo Agostinho e o Summerville, em 

Pernambuco. 

Hotelaria chega ao século XXI

Há, praticamente, duzentos anos da vinda da família real para o Brasil, a 

hotelaria chega ao final de 2007 com histórias de grandes nomes, personali-

dades que muito influenciaram a vida econômica e social do país.

Nos seus 70 anos, a ABIH Nacional contou com 17 presidentes, todos 

grandes hoteleiros e nomes de destaque no setor. Além dos já citados ante-

riormente, cabe destacar outros de igual importância:

Com Chieko Aoki à frente, em 1997, foi iniciada a construção da marca e 

da rede Blue Tree Hotels que se tornou referência para o mercado hoteleiro. 

Desde o início de suas operações, a Blue Tree Hotels teve como objetivo ad-

ministrar hotéis localizados em regiões estratégicas do Brasil. A empresa en-

trou, já no começo de sua atuação, nos segmentos de business, luxo e resorts. 

“A estratégia da rede é adaptar seu estilo de atendimento, que privilegia  o 

encantamento do cliente, em todos os hotéis que administra, independente 

da categoria em que estão inseridos”, prontifica Chieko Aoki. Em 2003, a 

empresa atingiu a marca de 22 hotéis. Hoje, está presente em diversos des-

tinos brasileiros, operando tanto hotéis voltados para o mercado de viagens 

de negócios como completos empreendimentos de lazer. 

A rvore azul

O nome da rede tem uma origem curiosa. “Blue Tree Hotels, no início, 

não foi um nome tão facilmente aceito. Havia a necessidade de uma mar-

ca que fosse uma solução forte o bastante para se posicionar no merca-

do e original o suficiente para transmitir tudo o que almejava para seus 

clientes. A Blue Tree nascia com uma certeza: a excelência em serviço, 

produtos e pessoas, atributos que foram desde o começo parte do negó-

cio. Quando meu nome foi instituído à rede (Blue Tree é a tradução de 

Aoki), eu sabia que estava assinando um projeto vencedor e, assim foi. 

Hoje, o simbolismo da árvore azul denota toda a cultura organizacional, 

para a qual encantar o cliente torna tudo possível, até mesmo árvores 

azuis”, explica Chieko Aoki

´
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• de 1961 a 1971, Eduardo Tapajós, do Hotel Glória, que também presidiu 

a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, e foi um dos 

mais respeitados nomes do empresariado nacional;

• de 1977 a 1979, Marcio de Mello Franco Alves, do Hotel Ambassador, 

que marcou época no Centro do Rio de Janeiro; e

• de 1979 a 1990, José Caribé da Rocha, da Rede Horsa de Hotéis, braço 

direito do lendário José Tijurs, que construiu a primeira grande rede de ho-

téis no país.

Após a década de Caribé, veio uma nova geração de presidentes da ABIH 

Nacional, todos extremamente atuantes. Esse período começa de 1990 a 

1994, com José Octávio Meira Lins, de tradicional família pernambucana, 

que preside, atualmente, a ABIH de Pernambuco. 

De 1994 a 1996, exerce o cargo Cícero de Sena Neto, proprietário de ho-

téis em Porto Seguro e Salvador. Em sua gestão aumentou de forma expressi-

va a base de associados, viajando por todo o Brasil. Hoje, preside o Conselho 

do Convention Bureau de Salvador e é um dos empresários mais destacados 

da hotelaria baiana. 

De 1996 a 1998, a ABIH Nacional volta às mãos de um carioca, Alfredo 

Lopes de Souza Junior, presidente da rede de hotéis Protel, do Grupo Empre-

sarial Santa Izabel. Alfredo é líder da hotelaria carioca e exerce, pela terceira 

vez, a presidência da ABIH no Rio de Janeiro. Com seu prestígio político e 

empresarial, reaproximou as grandes redes hoteleiras estrangeiras da Asso-

ciação. 

De 1998 a 2002, Herculano de Iglesias, paranaense, proprietário de dois 

excelentes hotéis em Curitiba, fez a ABIH Nacional deslanchar na busca da 

modernização e do crescimento. Na sua administração, a Associação rece-

beu do governo federal a incumbência de classificar os hotéis brasileiros. Foi 

também em sua gestão instituído o Programa Hóspedes da Natureza, um 

exemplo de preservação ambiental e economia de custo, adquirido do Fó-

rum de Líderes, presidido pelo Príncipe Charles, da Inglaterra. 

De 2002 a 2004, Luis Carlos Nunes deu inicio ao programa de gestão da 

competitividade hoteleira. Em parceria com o Sebrae Nacional foi implanta-

do o vitorioso Programa de Capacitação Profissional no Brasil. 

A ABIH Nacional vive um momento ímpar, marcado pela continuidade 

do Programa de Gestão de Pequenos Meios de Hospedagem, que obteve, 

no mandato de Eraldo Alves Cruz (de 2002 a 2007), a parceria do Ministério 

do Turismo; a criação de projetos voltados ao combate da exploração sexual 

infanto-juvenil; o desenvolvimento do projeto Hóspedes da Natureza; e o 

50          História da Hotelaria no Brasil     D o  d e s c o b r i m e n t o  a o  s é c u l o  X X I



Casos de sucesso

s critérios de escolha dos 15 hotéis que re-

presentam os vários olhares da bem sucedi-

da história da hotelaria brasileira estão longe 

de qualquer consenso possível. Muitas outras 

listas poderiam ser feitas, todas elas represen-

tativas. Bem, uma tinha quer ser escolhida. A 

prioridade ficou por conta da diversidade, importância histórica e arquite-

tônica, em tempos diferentes.

Folheando as próximas páginas, farão um passeio inesquecível pelas be-

lezas e causos de 15 jóias da hotelaria, contados em prosa, mas que podem 

ser vistas pela poesia das fotos.

O





Copacabana Palace
O maior símbolo da “princesinha do mar”
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impossível caminhar pela Praia de Copacaba-

na, tradicional cartão-postal do Rio de Janeiro, 

e não se impressionar com a elegante e impo-

nente fachada do mítico Copacabana Palace. 

Sua história e seu glamour estão intimamente 

ligados ao bairro do qual tirou seu nome e aju-

dou a imortalizar e divulgar por todo o mun-

do. Ponto de encontro da alta sociedade do Rio, de estrelas do cinema, astros 

da música, políticos e de grandes empresários em passagem pela cidade, ele 

carrega consigo parte da alma carioca.

O hotel foi construído pelo empresário Otávio Guinle, presidente de honra 

da ABIH, a pedido do presidente Epitácio Pessoa, para hospedar os chefes de 

Estado que participariam das comemorações do Centenário da Independência 

do Brasil. O projeto majestoso era do arquiteto francês Joseph Gire, inspirado 

nos famosos hotéis Negresco e Carlton, na Côte d’Azur. Suas fundações come-

çaram a ser erguidas em 1917, em uma Copacabana ainda quase deserta. En-

tretanto, atrasos causados por dificuldades técnicas nas obras fizeram com que 

sua inauguração só se realizasse 11 meses após as celebrações, já em 1923.

Arrendatário do Hotel Esplanada (SP), Guinle era proprietário do Hotel 

Palace, no Centro do Rio de Janeiro. Passando a ligar os dois hotéis cariocas 

por meio de ônibus, o empresário transformou o Copacabana em uma es-

pécie de extensão do seu já consagrado irmão mais velho. Vale lembrar que 

nessa época, início da década de 30, a ligação entre o Centro da cidade e a 

região litorânea era complicada. 

Mas um dos grandes responsáveis pelo seu crescimento nos primeiros 

anos de vida foi o cassino, aberto logo após a sua inauguração. Como lembra 

José Eduardo Guinle, filho de Otávio:

“O Rio não possuía um turismo como o de hoje, com essa estrutura, com 

esse nível de investimento. Portanto, a condição para a construção do hotel 

foi a possibilidade de abrir uma área de jogos. Aliás, grande parte da estrutu-

ra que hoje serve para a organização de eventos do hotel era originalmente 

parte do cassino.”

Em 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra decretou a proibi-

ção dos jogos de azar no país, o cassino foi fechado, causando um gran-

de baque para o hotel. Embora tenha acabado, ele deixou como um de 

seus legados o Golden Room, aberto em 1938 e palco de apresentações 

inesquecíveis de artistas como Maurice Chevalier, Ella Fitzgerald, Marlene 

Dietrich, Lucho Gatica, Amália Rodrigues, Edith Piaf, Nat King Cole, Ray 

Charles, Johnny Mathis e inúmeros brasileiros. 

Além de grandes sucessos, a sala também presenciou momentos cons-

trangedores. Como conta o jornalista Ricardo Boechat no livro Copacabana 

Palace: Um hotel e sua história, foi na famosa sala de espetáculos que o can-

tor norte-americano Tonny Bennet conheceu o seu maior fracasso de público. 

Em 1963, na estréia de uma temporada de três apresentações, o consagrado 

É
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O hotel foi construído pelo empresário Otávio Guinle, 

presidente de honra da ABIH, a pedido do presidente 

Epitácio Pessoa, para hospedar os chefes de Estado 

que participariam das comemorações do Centenário 

da Independência do Brasil. O projeto majestoso 

era do arquiteto francês Joseph Gire, inspirado nos 

famosos hotéis Negresco e Carlton, na Cote d’Azur





intérprete deparou-se com uma platéia de apenas 16 pessoas em duas mesas. 

Sem se abalar, Bennet cantou todas as músicas previstas para um reduzido 

grupo de ouvintes privilegiados.

No Teatro Copacabana, aberto em 1949, foram encenadas inúmeras pro-

duções de companhias nacionais, sendo responsável por revelar grandes 

nomes da dramaturgia brasileira. Foi lá que as platéias cariocas assistiram à 

estréia de Paulo Autran e Tônia Carrero. Também foi no seu palco que Fernan-

da Montenegro, aos 23 anos, recebeu o prêmio de Revelação do Ano pelo 

seu papel na peça “Mulheres feias”, em 1953. Esses e muitos outros astros do 

teatro nacional se apresentaram por lá até o seu fechamento, em 1994.

No entanto, nem todos os artistas que freqüentavam o Copacabana 

Palace estavam a trabalho. Inicialmente trazidos pelo emblemático Jorge 

Guinle e depois atraídos pela crescente fama do hotel, atores, músicos e 

personalidades de todo o mundo hospedaram-se em frente à praia mais 

famosa do Brasil. Entre os hóspedes ilustres estão astros como Eroll Flyn, 

Glen Ford, Ava Gardner, Ginger Rogers, Rita Hayworth, Henri Fonda, Kim 

Novak, Omar Shariff, Jane Mainsfield, Mick Jagger, Sting, Robert De Niro e 

Rudolf Nureyev, entre outros. 

Claro que a passagem desse grande número de celebridades recheou o 

hotel de episódios folclóricos, como o dia em que Orson Welles teria arremes-

sado móveis pela janela após uma acalorada discussão telefônica com a na-

morada Dolores Del Rio, em 1942.  Ou ainda os estranhos hábitos desportivos 

do cantor Rod Stewart, na sua curta estadia em 1977. 

“Ele era uma figura exótica, que já possuía um histórico curioso em outros 

hotéis. Um dia a funcionária encarregada da sua suíte nos disse que não po-

deria arrumar porque, além de estar uma bagunça extraordinária, as paredes 

estavam imundas. Questionei o motivo da sujeira e ela respondeu que ele e a 

banda jogavam futebol no corredor, passavam o dia batendo bola na parede. 

Os hóspedes começaram a reclamar e fomos obrigados a pedir que eles se 

retirassem”, conta Eduardo Guinle.

O Copacabana Palace também é historicamente o lar de empresários e 

políticos de passagem pelo Rio de Janeiro. O Anexo, inaugurado em 1949, foi 

projetado especialmente para executivos. Suas suítes, que incluíam quarto, 

sala e cozinha, seriam pioneiras no que mais tarde se transformaria em uma 









Após a aquisição do Copacabana Palace pela 

Orient Express, seguiu-se um longo período de 

reformas físicas e restauração que o tornaram 

moderno e funcional, mantendo o charme e o 

estilo que lhe deram fama





febre imobiliária na cidade: os apart-hotéis. Embora não tenha se concretiza-

do nesses moldes, o Anexo durante muito tempo voltou-se exclusivamente 

para homens de negócios, contando com entrada, recepção e portaria pró-

prias. 

Após dormir no Anexo ou nas suítes tradicionais, o hóspede poderia al-

moçar e jantar no famoso Bife de Ouro, tendo como companhia políticos e 

empresários de renome. Substituído atualmente pela consagrada filial do Ci-

priani, o restaurante do hotel era o ponto de encontro obrigatório de minis-

tros, deputados e senadores. 

Com a mudança da capital federal para Brasília, em 1960, o Copacabana 

Palace sofreu novo golpe, deixando de ser um centro catalisador de encon-

tros e reuniões políticas. Embora contando com uma fama que ultrapassava 

fronteiras, pouco a pouco o hotel foi sofrendo revezes. A morte de Otávio 

Guinle, em 1968, gerou sérias dúvidas quanto à administração, que acabou 

sendo assumida pela viúva Maria Isabel Guinle. As dificuldades e prejuízos 

vinham crescendo graças ao elevado quadro de funcionários e da pesada es-

trutura de apoio própria (barbearia, açougue, aviário, carpintaria etc.).

Intervenções radicais da nova administração permitiram que o hotel en-

frentasse, não sem traumas, a invasão de filiais de grandes redes de hotelaria 

internacional na orla carioca durante os anos 70. Na década seguinte, diferen-

tes projetos propuseram a derrubada parcial ou total do prédio para cons-

trução de edifícios mais modernos. O Copacabana Palace acabou sendo 

tombado pelo Patrimônio Histórico das três instâncias do Executivo – munici-

pal, estadual e federal – o que impediu a realização das alterações planejadas.

Finalmente, em setembro de 1989, o hotel foi adquirido pela companhia 

britânica Orient Express, proprietária do Mount Nelson Hotel, na África do 

Sul, do Hotel Cipriani e da Villa San Michelle, na Itália, e do Hotel Miraflores, 

no Peru, entre outros. “A Orient Express é uma companhia que se interes-

sa muito por hotéis que tenham uma perspectiva histórica e carisma, são 

como pequenas jóias. Buscamos aliar a isso todos os recursos possíveis que 

a tecnologia permite e a qualificação de nossos profissionais para a presta-

ção de um serviço de excelência”, comenta Philip Carruthers, atual diretor 

do hotel.

Após a aquisição do Copacabana Palace pela Orient Express, seguiu-se um 

longo período de reformas físicas e restauração que o tornaram moderno e 

funcional, mantendo o charme e o estilo que lhe deram fama.

Desde então, o hotel continua mantendo sua tradição, recepcionan-

do celebridades, chefes de Estado e artistas, da top model brasileira Gisele 

Bündchen ao príncipe Charles, do Reino Unido. Entretanto, mais do que isso, 

o Copacabana Palace manteve-se fiel ao seu espírito, acompanhando o Rio de 

Copacabana Palace     O  m a i o r  s í m b o l o  d a  “ p r i n c e s i n h a  d o  m a r ”           65          





Hotel Glória
O hotel dos presidentes







70          Hotel Glória     O  h o t e l  d o s  p r e s i d e n t e s

onstruído a pedido do presidente Epitácio 

Pessoa para hospedar os ilustres convidados 

da “Exposição Internacional do Centenário 

da Independência”, o Hotel Glória abriu suas 

portas pela primeira vez em 15 de agosto de 

1922, dia de Nossa Senhora da Glória. Com 

projeto do arquiteto francês Jean Gire, tam-

bém responsável pelo não menos célebre Copacabana Palace (RJ), o hotel 

esbanjava o requinte e a sofisticação característicos da belle époque, marcas 

suas até os dias de hoje. Nada mais natural que tenha sido escolhido para 

acolher as delegações oficiais e chefes de Estado que participaram das co-

memorações do Centenário da Independência, realizadas 23 dias após sua 

inauguração.

O novo hotel, edificado pela empresa Rocha Miranda & Filhos, foi recebi-

do com pompa e festa pela sociedade carioca, sendo saudado por autorida-

des e pela imprensa pelo seu elevado padrão, comparável aos seus congê-

neres europeus e norte-americanos. Além da suntuosidade e elegância dos 

seus 180 apartamentos, salões e salas, o Hotel Glória marcou a engenharia 

civil no Brasil por ter sido o primeiro prédio de concreto armado construído 

no país. Para planejar e supervisionar a execução das obras foi contratada 

uma equipe de engenheiros alemães chefiados por Alberto Riedlinger.

Em 1928, o prédio foi arrendado pela Companhia de Hotéis Palace, res-
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ponsável pela sua administração até 1948. Após esse período, assume a di-

reção o já falecido empresário Eduardo Tapajós (presidente da ABIH Nacio-

nal de 1961 a 1971), que inicia uma série de reformas que transformariam 

o hotel no que ele é hoje. Em 1951, o Hotel Glória une-se ao Copacabana 

Palace no seleto grupo de hotéis cariocas que possuem piscina. Mais tarde 

seria também o primeiro na cidade a ter sauna.

Mas se a piscina refrescava os hóspedes nas manhãs e tardes ensola-

radas da capital, as noites eram animadas pelos shows na famosa boate 

Béguin (“xodó”, em francês), inaugurada por Tapajós no mesmo ano. Fre-

qüentada por personalidades e pela nata da sociedade carioca, seus palcos 

viram passar artistas nacionais e estrangeiros, encenando shows de sucesso 

à época, como “No país dos cadilacs” e “Brasil de Pedro a Pedro”, de Silveira 
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Sampaio. A boate já se foi, mas em seu lugar funciona hoje o Teatro Glória, 

que mantém o papel de espaço cultural de referência na cidade.

As reformas incluíram ainda a construção de mais 200 apartamentos, 

com a compra de um prédio vizinho, e a instalação de um sistema de ar-

-condicionado central, em 1956. Além disso, a construção de um moderno 

Centro de Convenções aliada à sua localização privilegiada – próximo do 

Centro do Rio, da Zona Sul e do Aeroporto Santos Dumont – foram solidifi-

cando sua reputação. 

Entretanto, não é só isso que alimenta a fama e os mitos em torno do 

hotel. O Glória tem nas suas origens uma estreita ligação com o poder. Pelos 

seus corredores, salões e suítes passaram diversos governantes brasileiros, 

como Epitácio Pessoa, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Humberto de 







Alencar Castelo Branco, Ernesto Geisel, Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso, além de inúmeros ministros. 

Ainda menino, o ex-presidente Fernando Collor de Mello nadou diver-

sas vezes na piscina do hotel, no início da década de 1960, época em que 

sua família lá residiu. Mas um dos grandes admiradores do Hotel Glória é 

José Sarney. A pedido dele, em 1985, a decoração do quarto 1011, recém-

-batizado de suíte presidencial, “foi mantida sóbria e mobiliada de forma 

simples, no padrão austero da Nova República”, conforme noticiou a revista 

Manchete de 25 de maio de 1985. O carinho do ex-presidente pelo hotel 

também foi tema de reportagem do Jornal do Brasil, de 4 de dezembro de 

1986, intitulada “Presidente Sarney fez do Glória seu velho amor e o ajudou 

a conquistar prestígio”.

Mantendo tal proximidade com o poder, o hotel não pôde evitar ser pal-

co de manifestações contra governantes. Em depoimento, o falecido sócio 

Eduardo Tapajós revelou que um dos episódios que mais o marcaram foi o 

protesto de jornalistas cariocas contra o presidente Castelo Branco durante 

uma reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada no 

Centro de Convenções do Hotel Glória, em 1965.  Ele lembrou do susto que 

tomou ao ver o escritor Antônio Callado abrir uma faixa contra a ditadura 

“praticamente nas barbas do general-presidente”. 

Mas não só presidentes e manifestantes geraram polêmica no Hotel Gló-

ria. A atriz norte-americana Ava Gardner protagonizou um escândalo na sua 

passagem pelo hotel, aonde viera se hospedar em 1954, para promover o 

lançamento do filme “A condessa descalça”. Eduardo Tapajós lembra:

“Eu estava na boate Béguin, com o Ibrahim Sued, me preparando para 

recepcionar a atriz, cujo vôo estava atrasado. Ela chegou por volta das 23 

horas e fui conduzi-la à suíte que lhe estava reservada. Já entrou em estado 

de evidente euforia, descalça, com os sapatos na mão. Por dever de hospi-

talidade, perguntei se queria um drinque. Ela pediu uísque, gin e vermute”.

Irritada com um incidente ocorrido com seu empresário no aeroporto e 

já sob efeito da bebida, a bela virou fera. A atriz começou a quebrar e a arre-

messar contra a parede tudo o que lhe viesse à mão: louças, garrafas, traves-

seiros, mesas e cadeiras. Acabou sendo expulsa já de madrugada, indo para 

outro hotel terminar seu pileque. O episódio foi manchete em jornais do 

mundo inteiro, aumentando ainda mais a fama do Hotel Glória. Nas palavras 

de Tapajós, “foi o porre de maior poder promocional que vi em toda minha 

carreira”. Ele lembra que chegou a receber cartas de norte-americanos anô-

nimos com envergonhados pedidos de desculpas, dizendo que “Gardner 

não era cidadã americana, mas simplesmente uma ‘cidadã de Hollywood’”.

No entanto, a relação do Hotel Glória com o Rio de Janeiro não se res-

tringiu à hospedagem de autoridades e personalidades estrangeiras e na-

cionais ou ao seu papel na história da hotelaria no Brasil. Levantado sobre 

onde um dia foi a Praia do Russel, aterrada com material originado do des-

monte gradual do Morro do Castelo, o hotel foi testemunha de profundas 

transformações da então capital nacional. Foram reformas de grande im-

pacto urbanístico, que incluíram a construção da Avenida Beira-Mar e da 

Praça Paris, nos primeiros anos do século XX, culminando com o Aterro do 

Flamengo, já na década de 1960. 

Seja como parte ou observador das mudanças da cidade, o prédio tor-

nou-se elemento essencial da paisagem. Deixou de ser um mero hotel para 

ascender à condição de parte fundamental do cenário urbano, como outras 

construções que ajudam a definir a “cara” e o “espírito” do Rio de Janeiro. 
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s visitantes incautos que entram na sede da 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), na 

Praça Ramos de Azevedo, no Centro de São 

Paulo, podem não saber, mas pelos corredo-

res em que caminham já passou a alta socie-

dade paulistana. Afinal, antes de ser adquirido 

em 1963 pelo Grupo Votorantim, controlador 

da CBA, o prédio abrigou o Hotel Esplanada, palacete de inspiração francesa 

que, nos seus tempos de glória, entre as décadas de 1920 e 1950, foi o mais 

importante e luxuoso hotel da cidade, sendo o cenário de festas aristocráticas 

e servindo de morada para os mais ilustres visitantes da capital paulista.

Com projeto assinado pelos arquitetos franceses Gabriel Pierre J. Marmo-

rat e Emile Louis Viret e inaugurado em 1922, o prédio foi erguido ao lado 

do imponente Teatro Municipal, no Parque do Anhangabaú. A área, que já 

se transformara em cartão-postal da cidade, era um grande jardim público 

de inspiração européia planejado pelo urbanista francês Josephine Antoine 

Bouvard, então chefe do serviço de paisagismo e de vias públicas de Paris, a 

pedido do prefeito Raymundo da Silva Duprat.

Porém, a beleza que encantava a sociedade paulistana não era unanimi-

dade. A visão do Vale do Anhangabaú não agradou ao jovem antropólogo 

belga Claude Lévi-Strauss, que morou na cidade entre 1935 e 1938, quando 

lecionava na recém-criada Universidade de São Paulo (USP). Na sua famosa 

obra Tristes Trópicos, logo após comparar a Baía de Guanabara a uma “boca 

banguela”, o fundador da Antropologia Estruturalista registra sua crítica ao 

duvidoso gosto arquitetônico da região:

“A parte de baixo está ocupada por um parque em estilo inglês: relvados 

ornados de estátuas e quiosques; enquanto que nas vertentes acima se er-

guem os principais edifícios: o Teatro Municipal, o Hotel Esplanada, o Auto-

móvel Clube, os escritórios da companhia canadense que se encarrega da 

iluminação e dos transportes. Os seus volumes heteróclitos enfrentam-se em 

meio de uma desordem estática. Esses edifícios em posição de combate fa-

zem lembrar grandes rebanhos de mamíferos reunidos no fim da tarde à volta 

de um bebedouro (...)”.

A opinião categórica do intelectual belga não diminuiu a atração da so-

ciedade de São Paulo pelos ares europeus dos jardins e das construções, que 

converteu o Esplanada em um dos seus pontos de encontro obrigatórios. 

Pelo seu suntuoso hall de entrada em mármore de Carrara e seus sofisticados 

salões passaram jovens debutantes de famílias abastadas, damas e cavalhei-

ros com os mais tradicionais sobrenomes paulistanos, grandes empresários, 

políticos e artistas de renome. Tudo conspirava para torná-lo o centro da ele-

gância e do estilo da capital paulista, como mostra o historiador Francisco 

Alberto Rocha na sua tese de doutorado em História Social, “Figurações do 

Ritmo – da sala de cinema ao salão de baile paulista”:

“Desde a contratação dos chefs internacionais para instruir seus cozi-

nheiros ou da instalação em suas dependências do salão de coiffure, organi-

zado segundo os mais modernos requisitos da estética, (...) tudo evoca um 

cenário glamouroso”. 

O auge das celebrações aristocráticas no hotel ocorria nos bailes. Seja para 

a apresentação das debutantes ao jet set paulistano ou em eventos inspira-

dos em festas européias, essas cerimônias de gala reuniram, até a década de 

1950, os mais importantes representantes da elite local sob o ritmo das mais 

conhecidas big bands. 

Para além das festas e dos salões, os 250 quartos do Esplanada abrigaram 

alguns dos mais ilustres visitantes que passaram por São Paulo, principalmen-

te oriundos das grandes companhias artísticas que se apresentaram no Tea-

tro Municipal. Incluem-se nesse rol a prestigiada bailarina Margot Fonteyn, 

o escritor norte-americano William Faulkner, ganhador do Prêmio Nobel da 

Literatura de 1949, o ator e cantor francês Maurice Chevalier e o poeta Mário 

de Andrade. A sua ligação com o mundo das artes era tão forte que outro 

expoente do Modernismo brasileiro, o escritor Oswald de Andrade, imorta-

lizou o hotel nos versos da Balada do Esplanada. O melancólico poema seria 

vertido em música em 1987, cantado em blues por Cazuza:  “É que este co-

ração/ Já se cansou de viver só/ E quer então morar contigo/ No Esplanada”.

Apesar de todo o glamour que essas celebridades traziam, o hotel tam-

bém foi palco de tristes acontecimentos. Um dos maiores constrangimentos 

ocorreu quando o Esplanada recusou a admissão da renomada dançarina 

afro-americana Katherine Dunham, que havia feito reservas para hospeda-

gem durante a excursão da sua companhia pelo Brasil, em 1950.  Felizmen-
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te, o renome internacional e as vigorosas denúncias da artista provocaram 

comoção em todo o país, servindo de estopim para a aprovação pelo Con-

gresso Nacional do primeiro estatuto contra a discriminação racial do Brasil, 

a Lei Afonso Arinos, no ano seguinte.

Outros personagens ilustres levaram memórias mais felizes do hotel. Foi 

nos seus sofisticados salões que o empresário e senador José Ermírio de 

Moraes se casou, em 1925. Mais tarde, sua família retornou ao Esplanada, 

alojando-se em seus luxuosos quartos durante uma reforma na casa onde 

morava. Por coincidência, com o fim das atividades hoteleiras em 1957, o 

prédio seria comprado pelo Grupo Votorantim, tornando-se a sede do con-

glomerado empresarial e, posteriormente, o escritório central da Compa-

nhia Brasileira de Alumínio.

Já sem hóspedes e bailes, do suntuoso Hotel Esplanada sobrou o majes-

toso prédio no Parque do Anhangabaú, que se ergue com a sua imponên-

cia da belle époque diante dos arranha-céus e edifícios arrojados da capital 

paulista. Mais do que isso, restaram as lembranças de um tempo de glamour 

e sofisticação de uma São Paulo efervescente, que despontava como metró-

pole industrial, econômica e cultural do país. 
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ntre 1840 e 1910, o ciclo da borracha levou 

ao Norte do país brasileiros e estrangeiros em 

busca de enriquecimento fácil com o comér-

cio do látex da seringueira. Já no fim desse 

período, que levou riqueza e prosperidade 

para a região, mais precisamente em 1913, foi 

inaugurada a primeira parte do Grande Hotel 

de Belém, pioneiro na hospedagem de luxo na região. Um ano antes, havia 

sido aberto ao público o Cinema Olympia, um marco na construção de um 

espaço requintado destinado especificamente para a projeção de filmes. Os 

dois empreendimentos têm em comum, além da importância histórica para 

Belém, o mesmo proprietário, a Teixeira Martins & Cia. O hotel inovou ainda 

por abrigar o Palace Theatre, espaço reservado para as artes cênicas. A se-

gunda parte do majestoso edifício do Grande Hotel de Belém terminou de 

ser erguida em 1914, transformando-o no primeiro grande empreendimento 

hoteleiro da capital do Pará.

O edifício do Grande Hotel, com arquitetura eclética, apresentava porão, 

pavimento térreo, mais dois pavimentos e mansarda, além de dependências 

externas, como a lavanderia e a usina elétrica A escada de incêndio, instalada 

externamente em uma das fachadas laterais, fez com que o Grande Hotel se 

tornasse uma das primeiras edificações de Belém a apresentar este equipa-

mento de segurança. No pavimento térreo, estava situada a sorveteria com 

máquinas elétricas, o Amazon Bar, o restaurante e a Terrasse. O acesso para os 

andares superiores era realizado por meio de um elevador movido à eletrici-

dade, com lotação para quatro pessoas.

Mesmo depois do fim do ciclo da borracha, o hotel manteve um papel 

de destaque na vida social da cidade, tornando-se um dos mais importan-

tes pontos de encontro da aristocracia local. Sua famosa Terrasse (terraço), 

que lhe conferia ares europeus em plena linha do Equador, era freqüentada 

pela nata da sociedade paraense, além de autoridades e visitantes ilustres. 

Destaque para o maestro e pianista André Koste Lanetz; a soprano do Me-

tropolitan House de New York, Lily Pons; a cantora Bidu Sayão; e a pianista 

Guiomar Novaes, entre outros. Um dos mais entusiasmados foi o escritor Má-

rio de Andrade, ícone do Modernismo Brasileiro, que esteve em Belém em 19 

E



de maio de 1927, integrando a primeira das Viagens Etnográficas que faria 

pelas regiões Norte e Nordeste do país. Estava acompanhado de Dona Olívia 

Guedes Penteado, dama da aristocracia cafeeira e uma grande incentivadora 

do movimento modernista no Brasil, da sobrinha dela Margarida Guedes Pen-
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teado e de Dulce do Amaral Pinto, filha da pintora Tarsila do Amaral. Todos os 

participantes da expedição ficaram hospedados no Grande Hotel. Conforme 

aparece no primeiro volume das suas Correspondências, editadas pela Uni-

versidade de São Paulo, o poeta ficou tão encantado com as tardes de lazer 



Parte de uma luminária de teto em cobre, 

utilizada no Grande Hotel. 
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desfrutadas no terraço que não se furtou a enviar uma carta ao amigo Manuel 

Bandeira recomendando as delícias do hotel:

“Meu único ideal de agora em diante é passar uns meses morando no 

Grande Hotel de Belém. O direito de sentar naquele terasse em frente das 

mangueiras tapando o Theatro da Paz, sentar sem mais nada, chupitando um 

sorvete de cupuaçu, de açaí, você que conhece o mundo, conhece coisa me-

lhor do que isso, Manu?”

Espaço cultural de grande importância na época, o Palace Theatre re-

cebeu artistas do Sul do país e do exterior, em espetáculos memoráveis, 

como os de Ítala Fausta, Lais Areda, Luiz Iglesias, Viriato Corrêa, Renato Vina, 

Eva Stacchino, Vicente Celestino e outros. O Palace também exibia sessões 

cinematográficas, como os filmes da companhia alemã UFA - Companhia 

Universum Film AG, obtidos com exclusividade, e era palco de concorridos 

e majestosos bailes de carnaval.

Nos primeiros anos de funcionamento do Grande Hotel, os 81 quartos 

com banheiros privativos eram bem decorados com lustres de bronze e cris-

tais e mobiliário tipo Luiz XV, executados com madeiras da região pela firma 

J.S.de Freitas & Cia. do Pará. Acolheram praticamente todas as personalidades 

de passagem pela cidade, incluindo as grandes companhias de ópera que se 

apresentaram no Theatro da Paz, além de presidentes, generais e inúmeros 

outros artistas. Foi no Grande Hotel que a então primeira-dama dos EUA Elea-

nor Roosevelt se hospedou ao visitar os cerca de cinco mil soldados e oficiais 

norte-americanos estacionados na cidade e na Base Aérea de Val-de-Cans, 

durante a Segunda Guerra Mundial.  Antes disso, em 1914, havia se hospe-
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dado  no hotel com o marido, Theodore Roosevelt, que, ao findar o mandato 

de presidente dos Estados Unidos, esteve na capital paraense participando 

da Expedição Científica Roosevelt-Rondon. Ele escreveu que considerava Be-

lém uma cidade bonita quase sob o Equador e que constituía um admirável 

exemplo do verdadeiro e surpreendente progresso que o Brasil apresentava 

nos anos recentes. Achou a cidade tão limpa, salubre e bem policiada como 

qualquer outra de igual importância da zona temperada setentrional, com o 

Teatro da Paz, edifícios e casas de aspecto atraente.
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O conflito fez Belém crescer em importância graças à sua localização estra-

tégica. O bloqueio do Atlântico pelos submarinos e navios de guerra alemães 

aumentou o fluxo do transporte aéreo militar e civil. Devido à baixa autono-

mia de vôo das aeronaves, a capital paraense tornou-se escala obrigatória de 

muitas rotas que cruzavam o oceano. A cidade ganhava ares cosmopolitas e 

começava a despontar como potencial destino turístico.

Interessada em investir em acomodações modernas e sofisticadas nos pon-

tos de encruzilhada das suas rotas aéreas, a Pan American Airways (Panam) viu 



em Belém o ponto de partida para o seu ingresso no setor hoteleiro. Em 1948, 

a sua subsidiária Intercontinental Hotels Corporation (IHC), fundada dois anos 

antes, adquiriu o Grande Hotel da Companhia Teixeira Martins. O hotel paraen-

se representou o início das atividades da rede Intercontinental, que se espalha-

ria por todo o globo nas décadas seguintes, de Istambul a Hong Kong.

Os novos proprietários reestruturaram o serviço do hotel, adaptando-o à 

tipologia norte-americana, tendo colocado à venda o seu mobiliário original. 

Nas suas instalações foram testados os novos conceitos de administração da 

companhia, formando uma verdadeira escola de hotelaria. Mais do que isso, 

o Grande Hotel voltava a ocupar uma posição de centro da vida social e em-

presarial da cidade. 

Com essa nova administração, o Palace Theatre também viveu grandes dias 

com a apresentação de shows magníficos, como os de Nelson Eddy,e Illona 

Massey, Douglas Fairbanks Jr., Joe E. Brown, Frederich March, Jorge O’Brien, 

Anabele e as orquestras de Gleen Miller, Eddy Duchin, Freddy Martin e outros.

Seja como ponto de encontro para tomar sorvete após uma sessão no 

Cine Olympia ou para uma conversa com os amigos no chá das cinco do Ma-

rajó Room, a alta sociedade paraense voltou a freqüentar o hotel, que havia 

abandonado nos anos anteriores. No seu hall, eram realizadas exposições de 

artistas nacionais e internacionais. Aos domingos, o jantar no restaurante, com 

suas portas abertas à Terrasse, levava ao hotel as famílias mais tradicionais da 

região, que no Carnaval se divertiam nos memoráveis bailes organizados no 

Palace Theatre. 

O crescimento da importância regional de Belém no período também 

trouxe à cidade um grande número de visitantes ilustres, que invariavelmen-

te hospedavam-se no Grande Hotel. Por lá passaram o presidente de Portu-

gal Antônio Oscar Carmona, o renomado físico brasileiro César Lattes, além 

de Juscelino Kubitschek, João Goulart, o regente italiano Arturo Toscanini, o 

general norte-americano e futuro presidente dos EUA Dwight Eisenhower e 

muitos outros políticos, diplomatas e grandes empresários.

Entretanto, o primeiro lugar em popularidade coube à Martha Rocha, em 

sua passagem pela capital do Pará, em 1955. A Miss Brasil, que perdera no 

ano anterior o título de Miss Universo por duas polegadas a mais nos quadris, 

causou furor na população local, enchendo o hotel de fãs ávidos para ver a 

moça mais bonita do país.

Apesar do sucesso, a estratégia do IHC de se voltar para outros continen-

tes fez o grupo vender o hotel em 1971, ficando o Grande Hotel com as ativi-

dades bastante reduzidas. Em 1973, foram iniciadas novas negociações com 

vistas a sua demolição, o que provocou manifestações contrárias de grupos 

representativos da sociedade, como escritores e intelectuais, que alertavam 

para a perda iminente de um dos valores do patrimônio cultural do Pará. A 

Prefeitura de Belém, entendendo que o edifício do Grande Hotel constituía 

imóvel merecedor de continuar a integrar o patrimônio arquitetônico do 

Pará, tentou adquirir a edificação. Entretanto, com as novas negociações que 

se seguiram, a prefeitura desistiu de efetuar a compra do imóvel e, neste mes-

mo ano, começou a sua demolição. Com a venda registrada em 1976 em favor 

da Brasilton Belém-Hotéis e Turismo S/A, no terreno foi iniciada a construção 

do hotel Hilton Belém, em 1979. De grande importância para a hotelaria da 

cidade, até 2006 foi o único hotel de rede internacional de Belém. Somente 

em novembro do referido ano é que foi inaugurado um outro hotel desse 

padrão, com a bandeira Crowne Plaza Belém, que pertence à Intercontinental.

Demolição do Grande Hotel.

Grande Hotel de Belém      C h a r m e  e u r o p e u  n a  l i n h a  d o  E q u a d o r            95





Grande Hotel e Termas de Araxá
A “mais bela estância hidromineral do continente”







100          Grande Hotel e Termas de Araxá     A  “ m a i s  b e l a  e s t â n c i a  h i d r o m i n e r a l  d o  c o n t i n e n t e ”

nquanto vasculhava o Brasil em busca de ri-

quezas minerais no início do século XIX, o 

explorador alemão Wilhelm von Eschwege 

deparou-se com uma série de fontes de águas 

minerais de rara qualidade na região da Bacia 

do Barreiro, a cinco quilômetros do que seria 

futuramente a cidade de Araxá (MG). O geólo-

go reportou o achado à coroa portuguesa, sem imaginar que estaria lançan-

do as bases do que seria um dos principais complexos hoteleiros de águas 

medicinais do país, o Grande Hotel e Termas de Araxá.

Embora tenha sido planejado para entrar em funcionamento em abril de 

1943, um atraso nas obras adiou para abril de 1944 a inauguração da primeira 

parte do complexo, que incluía as Termas, a Fonte Dona Beja e a Praça de Es-

portes. A cerimônia contou com a presença do presidente Getulio Vargas, do 

então governador de Minas Gerais Benedito Valladares e de outras autorida-

des, que percorreram os três primeiros andares do hotel já concluídos. No ano 

seguinte ele receberia os primeiros hóspedes em suas luxuosas instalações.

“O período em que o Grande Hotel de Araxá foi construído era marcado 

por um forte nacionalismo e pela necessidade de provar ao país e ao mundo 

que os brasileiros eram capazes de realizar obras do mesmo porte de seus 

pares europeus e norte-americanos. Não apenas as dimensões físicas, mas a 

qualidade e o requinte apresentados foram concebidos para impressionar a 

todos que o conhecessem. Assim, construiu-se o lema de que o complexo era 

‘a maior e mais bela estância hidromineral do continente’”, explica a historia-

dora Gláucia Nogueira de Lima, doutora em História Social e autora do livro 

Das águas passadas à terra do sol: ensaio sobre a história de Araxá  e da 

tese Via de duplo sentido: Araxá cidade-balneário, pela Pontifícia Universi-

dade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Para tornar real esse ideal de grandiosidade, foram convocados os me-

lhores especialistas do eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais. O arquiteto Luiz 

Signorelli elaborou um ambicioso projeto que incluía os materiais mais re-

finados disponíveis na época, do mármore de Carrara aos lustres de cristal. 

Já os jardins ficaram sob os cuidados do renomado paisagista Burle Marx e 

do botânico Henrique Melo Barreto, que foram surpreendidos por um con-

E



A união dos esforços dos grandes engenheiros, arquitetos, geólogos 

e paisagistas envolvidos nas obras fizeram do Grande Hotel o maior 

exemplar brasileiro do estilo arquitetônico Missões, o mesmo dos 

famosos Bevery Hills Hotel e do Castelo da Família Hearst



tratempo que quase os colocou em uma situação constrangedora. Gláucia 

conta que faltando pouco menos de um mês para a inauguração oficial em 

1944, descobriu-se que a grama a ser plantada fora inutilizada devido à perda 

de umidade durante o transporte demorado. Sem tempo para esperar um 

novo carregamento, os responsáveis pelo plantio apelaram para uma solução 

inusitada: semearam alpiste em todo o terreno. Assim, quando chegou para 

iniciar a cerimônia, a pomposa comitiva presidencial era aguardada por um 

impecável tapete verde, de fazer inveja aos gramados mais bem cuidados.

Imprevistos à parte, a união dos esforços dos grandes engenheiros, arquite-

tos, geólogos e paisagistas envolvidos nas obras fizeram do Grande Hotel o maior 

exemplar brasileiro do estilo arquitetônico Missões, o mesmo dos famosos Bevery 

Hills Hotel e do Castelo da Família Hearst, ambos nos Estados Unidos. Os prédios 

do complexo também guardam obras de arte requintadas, como as pinturas do 

artista Joaquim da Rocha Ferreira, premiado pelo Salão Nacional de Belas Artes 

de 1936, e os oito vitrais pintados por Frank Urban, que contam a história de Ara-

xá, da pré-história aos primeiros estudiosos da água que lá chegaram.
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Além de prazer para os olhos, o hotel oferece acomodações confortáveis 

e luxuosas com ligação direta às termas, onde o hóspede pode relaxar com 

banhos medicinais e tratamentos estéticos variados em uma área de 17 mil 

metros quadrados. A importância dada às águas termais para o tratamento 

de saúde sempre foi tão grande que o projeto inicial do complexo incluía um 

hospital, que não chegou a ser erguido.

Os banhos terapêuticos não eram a única atração do hotel. Com suas ins-

talações requintadas e seu badalado cassino, ele rapidamente transformou-

-se em centro de eventos políticos e de encontros sociais. De Getúlio Vargas 

– registrado como hóspede número um – a Luiz Inácio Lula da Silva, todos os 

presidentes da República passaram por Araxá, à exceção de Fernando Hen-

rique Cardoso. Seus quartos e salões acomodaram ainda ministros de Esta-

do, como Oswaldo Aranha e o brigadeiro Eduardo Gomes, escritores, como 

Fernando Sabino e Rubem Braga, além do todo-poderoso proprietário dos 

Diários Associados, Assis Chateaubriand.

Quem também se hospedou no Grande Hotel foi a seleção brasileira de 

futebol. Se na primeira ocasião, em 1950, a passagem pelo complexo não deu 

muita sorte para o time, que perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai, 

na segunda foi a vez da redenção. Em 1958, o escrete canarinho passou um 

mês concentrado na estância hidromineral, preparando-se para a disputa na 

Suécia, onde se sagraria campeão pela primeira vez, após derrotar os donos 

da casa por 5 a 2. Entre os craques que levantaram a taça Jules Rimet, estavam 

o estreante Pelé, além de Garrincha, Didi e Zagallo.

Apesar do fechamento do cassino por conseqüência da proibição dos jo-

gos de azar no Brasil, Araxá permaneceu atraindo personalidades importan-

tes. No início da década de 1960, sediou uma reunião de governadores de e 

stado, sob a liderança do então chefe do Executivo de Minas Gerais, José de 

Magalhães Pinto. Em 2002, mais de 40 anos depois, essa tradição seria manti-

da pelo então deputado Aécio Neves, que organizou encontro entre o presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva e os governadores eleitos do PSDB.

Além de políticos, o hotel também recebeu personalidades das mais 

variadas áreas. Nas ciências, Gláucia Nogueira de Lima destaca a equipe de 

cientistas russos que se hospedou no complexo hidromineral para observar 

o eclipse total do sol de 1947. Pouco se sabe sobre o que os pesquisadores 
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descobriram, mas eles garantiam que as previsões apontavam Araxá como 

um dos locais com melhor visibilidade do fenômeno. 

Fora as discussões e as experiências científicas, o Grande Hotel também 

serviu de palco para grandes apresentações de artistas como as bailarinas 

brasileiras Luz del Fuego e Eros Volúsia, o cantor mexicano Pedro Vargas, o in-

térprete francês Jean Sablon e o brasileiro Chico Buarque. Em suas instalações 

também foi realizado um grande festival nacional de cinema, já no início da  

década de 1980.

Finalmente, em 1994, o complexo hoteleiro foi fechado para reformas sob 

a supervisão da nova arrendatária, a Rede Tropical. Assim como ocorreu no 

início de suas atividades, as termas foram reinauguradas primeiro, em 1997, 

em uma cerimônia que reuniu o então governador do Estado, Eduardo Aze-

redo, e a atriz Maitê Proença, protagonista da novela Dona Beja, que contava 

parte da história dessa importante personagem de Araxá. Em 2001, seria a vez 

de o hotel reabrir suas portas, depois de um trabalho de restauração que pre-

servou cuidadosamente a arquitetura e o mobiliário da década de 40, man-

tendo o charme e a sofisticação daquela que fora construída para ser a “mais 

bela estância hidromineral do continente”.

104          Grande Hotel e Termas de Araxá     A  “ m a i s  b e l a  e s t â n c i a  h i d r o m i n e r a l  d o  c o n t i n e n t e ”







Maksoud Plaza
O hotel que encantou “a Voz”
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iante de uma platéia fascinada, de sú-

bito, Frank Sinatra pede que a banda 

pare, interrompendo inesperadamen-

te sua estréia no Salão Nobre do Mak-

soud Plaza, numa noite de agosto de 

1981. “A Voz”, como o cantor foi apeli-

dado pelos fãs, ergue calmamente o 

braço, apontado na direção do proprietário do hotel, Henry Maksoud, e diz: 

“Este é um dos mais belos hotéis que vi no mundo inteiro.” O cantor norte-

-americano não foi o primeiro nem o último hóspede a se impressionar com 

as instalações sofisticadas e o serviço impecável do hotel, inaugurado em 

1979, em São Paulo. Projetado para garantir o máximo de conforto e bem-

-estar para seus freqüentadores, ele acumulou admiradores de todo o mun-

do ao longo desses quase 30 anos de atividade, tornando-se um dos marcos 

da hotelaria brasileira.

Localizado em um dos centros nervosos de São Paulo, próximo à Ave-

nida Paulista, o Maksoud Plaza se destaca até hoje pela ampla e sofistica-

da estrutura de hospedagem, com 416 quartos e suítes, além de lojas, res-

taurantes, bares e áreas de eventos. Isto lhe garantiu o reconhecimento de 

importantes publicações internacionais, sendo citado como o melhor ho-

tel paulistano pelas revistas Latin Trader (2004) e Euromoney (2005), além 

de fazer parte da lista dos 50 melhores do mundo da Wallpaper Magazine 

(2000). 

Seu projeto cuidadoso aliava luxo, bom gosto, inovação e conforto, com 

o objetivo de oferecer uma experiência única aos seus clientes. Uma das 

iniciativas mais audaciosas foi seu Atrium Lobby, considerado uma obra-

-prima da engenharia e arquitetura brasileiras. Iluminado com a luz natural 

que atravessa seu teto solar e cercado por jardins suspensos em terraços 

internos, o átrio oferece ao recém-chegado uma vista impressionante da 

estrutura de 22 andares do prédio. A mudança da claridade ao longo do 

dia cria um ambiente dinâmico, em harmonia com a atmosfera exterior, e a 

vegetação natural dá ares de jardim botânico às suas fontes, galerias, lojas, 

restaurantes e bares. 

Entretanto, para quem quer apreciar uma vista incomparável de todo o 

D
Atrium Lobby, o ideal é passear em um dos seus quatro elevadores pano-

râmicos. Sua construção foi tão complexa que os engenheiros envolvidos 

na edificação do prédio foram responsáveis por elaborar a primeira norma 

técnica brasileira para este tipo de elevador, até então inexistente no país. 

Além das inovações na engenharia, o Maksoud também foi um dos res-

ponsáveis por renovar um dos motivos de orgulho do paulistano, o cená-

rio gastronômico de São Paulo. No ambiente clássico e aconchegante do 

restaurante La Cuisine du Soleil foram servidos alguns dos primeiros pratos 

inspirados na nouvelle cuisine, encantando os gourmets mais exigentes da 

capital paulista com suas receitas leves, delicadas e de visual sofisticado. 

Mas as incursões culinárias do Maksoud não se limitaram à França. No sau-

doso Vikings, comandado pela chef dinamarquesa Ida Sven, hóspedes e 

visitantes podiam degustar os pratos mais tradicionais da cozinha escandi-

nava, como o famoso smorgasbord, um bufê de frios, pães, arenque, salmão 

defumado, caviar e outras tentações capazes de agradar aos mais rigorosos 

admiradores da cultura nórdica.

Apesar da ausência do Vikings, seu centro gastronômico aberto 24 ho-

ras por dia ainda é destaque no panorama paulistano. Além do La Cuisine 

du Soleil, que permanece em funcionamento, o hotel conta com mais três 

restaurantes e quatro bares. Concentrados no Atrium Lobby, eles oferecem 

aos seus freqüentadores opções variadas, seja para fartar-se de pizza ou 

churrasco, deliciar-se com os mais elaborados pratos da cozinha internacio-

nal ou simplesmente para tomar um drinque ao som de um piano em uma 

atmosfera romântica.

Os sabores do Maksoud impressionaram paladares exigentes, como o 

do ator, comediante, cantor e multinstrumentista norte-americano Sammy 

Davis Jr, velho amigo de Frank Sinatra. Hospedado para uma apresentação 

no Salão Nobre, após um jantar, o astro insistiu para conhecer o chefe de 

cozinha do hotel. Prontamente atendido, surpreendeu a todos ao beijar a 

face do chef, em agradecimento a um jantar considerado excepcional.

Como o cinco estrelas de alto padrão da maior metrópole brasileira, o 

Maksoud Plaza recebeu em suas luxuosas instalações autoridades, celebri-

dades e empresários do Brasil e do mundo. Sua lista de hóspedes chefes de 

Estado é digna de uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), 





incluindo o ex-secretário-geral do órgão, Kofi Annan, além do ex-primeiro-

-ministro e ex-presidente da Itália Carlo Ciampi, o ex-primeiro-ministro e 

atual presidente de Portugal Aníbal Antônio Cavaco e Silva, o ex-chanceler 

da Alemanha Helmut Kohl, a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margare-

th Thatcher e o ex-presidente do Timor Leste Xanana Gusmão, entre outros. 

Entre os artistas, o rol não é menos impressionante. No cinema, vai da 

musa francesa Catherine Deneuve ao cineasta norte-americano Roman Po-

lanski, passando pela atriz italiana Sophia Loren e pelo ator norte-ameri-

cano Anthony Quinn. Na música, a relação de astros que já se hospedaram 

no hotel superaria os mais concorridos festivais do mundo, agradando aos 

fãs de todos os estilos. Vai do rock das bandas norte-americanas Nirvana e 

Aerosmith ao jazz de Herbie Hancock e Wynton Marsalis, além da música 

clássica do famoso regente indiano Zubin Mehta e da música popular brasi-

leira, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Baden Powell.

Com tantas celebridades circulando pelos seus corredores, o Maksoud 

Plaza transformou-se também no palco de situações inusitadas, que já vi-

raram folclore no hotel. Como a ocasião em que o ator egípcio Omar Sha-

rif permaneceu durante algumas horas em um dos bares do Atrium Lobby, 

para espanto dos freqüentadores do local, surpresos com a presença do ar-

tista, famoso mundialmente pela sua atuação em Lawrence da Arábia. 

Outros episódios foram menos glamourosos e mais escandalosos. Em 

1992, durante a turnê do disco Use your illusion, a banda norte-americana 

de rock Guns ‘n Roses hospedou-se no hotel, causando a aglomeração de 

jornalistas e fãs. Irritado com o assédio, o polêmico vocalista do grupo, Axl 

Rose, aos berros, arremessou uma cadeira na direção dos repórteres reu-

nidos no lobby. Por sorte, ninguém se feriu, mas o assunto rendeu muitas 

discussões na imprensa brasileira, reforçando a fama de encrenqueiro do 

músico.

É claro que nem todos os artistas protagonizaram espetáculos tão vio-

lentos. Pelo contrário, o palco do teatro do Maksoud Plaza presenciou sho-

ws memoráveis em apresentações de grandes nomes da música nacional e 

internacional, como o espanhol Julio Iglesias, o francês Michel Legrand, os 

norte-americanos Billy Eckstine e Alberta Hunter, o cubano Paquito D’Rivera 

e os brasileiros Toquinho, Elis Regina, Clara Nunes, Tim Maia e Tom Jobim. 





Embora tenha reinado quase absoluto como um dos melhores cinco estrelas de São Paulo 

durante anos, o Maksoud Plaza sofreu com a chegada das grandes redes hoteleiras de luxo a 

partir da década de 1990. Apesar disso, ainda se mantém como um dos ícones do luxo e da 

sofisticação da hotelaria paulista e brasileira, encantando hóspedes, visitantes e freqüentadores 

com suas instalações e serviços impecáveis e a majestosa visão do Atrium Lobby





Dispondo de um dos maiores centros de convenção da capital paulista, 

o hotel também sempre foi escolhido para sediar eventos de grande porte 

desde sua inauguração. Seus dois pavilhões totalizam 37 salas e um anfitea-

tro com 420 poltronas, com uma infra-estrutura excelente para congressos, 

convenções e exposições, além de eventos sociais. Foi em um desses even-

tos que Bill Gates, o todo-poderoso dono da Microsoft, apresentou à platéia 

brasileira o então revolucionário OS-2, sistema operacional para computa-

dores desenvolvido em parceria com a IBM, que mais tarde seria abandona-

do em favor do Windows.

Embora tenha reinado quase absoluto como um dos melhores cinco es-

trelas de São Paulo durante anos, o Maksoud Plaza sofreu com a chegada 

das grandes redes hoteleiras de luxo a partir da década de 1990. Apesar 

disso, ainda se mantém como um dos ícones do luxo e da sofisticação da 

hotelaria paulista e brasileira, encantando hóspedes, visitantes e freqüen-

tadores com suas instalações e serviços impecáveis e a majestosa visão do 

Atrium Lobby.





Brasília Palace Hotel
Um marco no Plano Piloto



dia era 30 de junho de 1958. Pelas ruas de 

todo o país ainda se comemorava a conquis-

ta da primeira Copa do Mundo de futebol 

pela seleção brasileira, ocorrida no dia ante-

rior após a vitória por 5x2 na final contra os 

suecos, anfitriões da disputa. E no meio do 

Planalto Central, na capital federal ainda em 

construção, era inaugurado o Brasília Palace, primeiro hotel do Plano Piloto. 

Com projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o prédio é consi-

derado uma síntese do modernismo brasileiro, sendo uma das obras pio-

neiras de Brasília, juntamente com o Palácio da Alvorada. Foi construído a 

pedido do então presidente da República Juscelino Kubitschek, que dese-

java um hotel que pudesse hospedar adequadamente as autoridades que 

visitavam a cidade em obras. 

Mesmo depois da inauguração de Brasília e de toda sua estrutura imobi-

liária, o hotel continuou servindo de lar para muitos políticos e funcionários 

graduados, como o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Gallot-

O
ti, que lá morou durante seus quase 20 anos de estadia na capital. Mais do 

que isso, o Brasília Palace se transformou em um pólo cultural da cidade, 

abrigando apresentações de grandes astros da música brasileira, como Chi-

co Buarque, Wilson Simonal, Cauby Peixoto e Elis Regina.

Embora se destacassem como grandes acontecimentos culturais na ci-

dade, alguns desses eventos deram muitas dores de cabeça aos adminis-

tradores do hotel. Contratada para um show no Brasília Palace, no início da 

década de 1970, a cantora Elizeth Cardoso exigiu que fosse montado um 

palco especial para sua apresentação. Avisada de que não seria atendida, a 

artista não desistiu, apelando às instâncias superiores.

“Poucas horas depois de eu dizer que não seria possível montar a estru-

tura solicitada, chegaram caminhões do Exército com soldados e operários 

para construir um palco do jeito que ela queria. Eu não sabia, mas Elizeth 

Cardoso era muito amiga do presidente Médici”,  lembra Adalberto Ferreira 

do Vale, ex-proprietário do hotel e presidente da ABIH de 1953 a 1954.

Outros famosos tiveram menos sorte. Durante um show, Toquinho e 

Vinícius de Moraes proferiram algumas frases impróprias diante de uma 
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platéia formada por ministros e oficiais. Resultado: foram proibidos de se 

apresentar durante algum tempo. Mas o mais azarado foi o empresário 

norte-americano Conrad Hilton, o todo-poderoso presidente da Hilton Cor-

poration. Durante a inauguração do Brasília Palace, o fundador da maior 

companhia hoteleira do mundo à época foi obrigado a dormir na barbearia 

devido à superlotação durante a festa.

Como um dos principais hotéis da capital federal, o Brasília Palace hos-

pedou importantes personalidades e políticos de todo o mundo. Pelos seus 

quartos e corredores passaram grandes nomes como o cardeal Giovanni 

Battista Montini, que mais tarde seria eleito papa sob o nome de Paulo VI, a 

rainha Elizabeth II, do Reino Unido, o escritor e ministro da Cultura da Fran-

ça André Malraux e o argentino Ernesto “Che” Guevara, que lá se hospedou 

quando foi condecorado por Jânio Quadros, em um episódio que ajudou a 

precipitar a renúncia do presidente do Brasil.

Além de receber visitantes ilustres na capital federal, o hotel também 

apoiou durante muito tempo a organização de eventos oficiais, como as 

recepções de inauguração do Palácio do Itamaraty, no final da década de 

1960, que contaram com a presença do rei Olavo, da Suécia, do impera-

dor Akihito, do Japão, e da primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Apesar 

desse importante papel, o hotel chegou a sair das graças do Governo Fede-

ral durante certo tempo devido a um episódio constrangedor ocorrido na 

posse do presidente Jânio Quadros, em 1961.

“O gerente do hotel na época, o famoso Mauricio Fernandes, ex-Copa-

cabana Palace, organizou um jantar. Ao final, quando foram cantar uma das 

músicas preferidas do ex-presidente Juscelino, os convidados substituíram 

os versos ‘como pode o peixe vivo viver fora da água fria’ por  ‘como pode o 

Juscelino viver fora de Brasília’, conta Adalberto do Vale.

Como retaliação, o ex-proprietário lembra que o gerente do hotel foi 

preso pela polícia federal sob a acusação de possuir uma garrafa de cinco 

litros de uísque estrangeiro sem selo de importação. Além disso, o Palácio 

do Planalto orientou para que todos os ministérios passassem a utilizar o 

então Hotel Nacional, evitando a todo custo o Brasília Palace.

Apesar desse e de outros problemas, que incluíram a baixa ocupação 

nos primeiros anos de atividade, o hotel manteve-se como marco de qua-

Com projeto assinado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, o prédio é considerado 

uma síntese do modernismo 

brasileiro, sendo uma das obras 

pioneiras de Brasília, juntamente com o 

Palácio da Alvorada





lidade e estilo em hotelaria na capital federal. Parou de funcionar somente 

em 4 de agosto de 1978, depois de ser destruído por um incêndio, do qual 

sobrou apenas sua carcaça calcinada às margens do Lago Paranoá.

Finalmente, em 2001, foi arrendado por um período de 15 anos pela 
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Organização Paulo Octávio, que assumiu a tarefa de reconstruí-lo. Sua re-

cuperação foi concluída em 2006, com a ajuda da equipe de arquitetos de 

Oscar Niemeyer, e hoje, além de hotel, é um dos pontos turísticos da capital 

federal, exibindo em seu interior painéis do artista plástico Athos Bulcão.





Sheraton Rio
Um resort urbano no agito da Cidade Maravilhosa
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a Zona Sul do Rio de Ja-

neiro, um dos pontos mais 

badalados da noite cario-

ca com seus bares, boates 

e casas de espetáculo que 

atraem turistas do mundo 

inteiro, há um espaço de 

descanso e tranqüilidade que não fica nada a dever aos SPAs mais isolados. 

Acomodado entre a praia e a montanha, o Sheraton Rio se destaca no cená-

rio hoteleiro da capital fluminense pelas suas amplas instalações e opções 

de lazer e relaxamento que o transformam em um verdadeiro resort urbano 

com 559 apartamentos e suítes.

Inaugurado em setembro de 1974, ele foi o primeiro investimento no 

Brasil do conglomerado hoteleiro norte-americano Sheraton, que atual-

mente possui outras duas unidades no país, o Sheraton Barra, também no 

Rio de Janeiro, e o Sheraton Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como um 

dos poucos cinco estrelas da cidade na época, o hotel tinha como propos-

N
ta inicial atender tanto ao mercado executivo quanto ao de lazer. Naque-

la época, os hóspedes das suítes especiais podiam desfrutar dos serviços 

diferenciados do setor Towers, que incluíam recepção e caixas exclusivos, 

mordomo, entrega de jornal e espaço privativo para o café da manhã – um 

diferencial que agradava principalmente aos turistas de negócios de passa-

gem pelo Rio de Janeiro.

Pouco a pouco o hotel foi ampliando sua estrutura de repouso, que hoje 

chega a ocupar cerca de seis mil metros quadrados, totalizando três pisci-

nas climatizadas, duas quadras de tênis, uma quadra poliesportiva, acade-

mia de ginástica e um clube infantil, batizado de Sheratoons. Para os des-

portistas que ficam insatisfeitos com a variedade de opções disponíveis, o 

hotel também oferece a possibilidade de utilização do Itanhangá Golf Club, 

considerado um dos melhores campos de golfe do país. 

Já o relaxamento é garantido pelo setor de SPA, com diversos serviços 

de massagem – da drenagem linfática ao shiatsu –, além de tratamentos de 

beleza e estética. Sem esquecer, é claro, das praias do Leblon e de Ipanema, 

que além de paisagem internacionalmente famosa, são um convite para um 

Para manter a tradição de luxo e conforto 

que o torna um dos preferidos por famosos 

e anônimos exigentes e de bom gosto, o 

Sheraton Rio passou por algumas reformas 

nos últimos anos. Nada mais justo para um 

hotel que já completou mais de 

30 anos de funcionamento



passeio despreocupado pela orla carioca.

Apesar da ênfase no resort, o Sheraton Rio sem-

pre teve lugar para o agito. O famoso bar One Twen-

ty One, no lobby do hotel, foi destaque na cidade 

durante os anos de 1970 e 1980, oferecendo um 

ambiente de descontração e diversão que atraía 

personalidades como o empresário Ricardo Amaral, 

o “rei da noite carioca”, fundador de alguns dos clu-

bes noturnos mais badalados do Rio de Janeiro.

O passar do tempo não diminuiu o charme do 

One Twenty One, que continua a atrair anônimos e 

famosos que procuram um bom drink e a compa-

nhia de amigos para o happy hour. Os mais sortudos 

podem até ter o prazer de ouvir uma “canja” dada 

por algum músico de passagem pelo hotel. Foi o que 

aconteceu quando o cantor norte-americano Barry 

White, autor de sucessos como You’re the First, the 

Last, My Everything, hospedou-se no hotel durante a 

passagem da sua turnê pela capital fluminense. De-

pois de um check in rápido, o artista pegou suas cha-

ves e dirigiu-se imediatamente ao piano do bar, de 

onde cantou com suas backing vocals a canção Rio 

de Janeiro, sua homenagem à Cidade Maravilhosa.

“Foi um show à parte, por essa ninguém estava 

esperando. Ficaram todos ali cantando ‘In Rio de 

Janeiro/ I love the fun in the sun and the people...’ 

junto com ele”, conta a relações públicas do hotel 

Danielle Petra.

Para comprovar que não foi um episódio isolado, 

Danielle lembra que o mesmo ocorreu no réveillon 

de 2006, com o grupo de hip hop norte-americano 

Black Eyed Peas. Contratado para se apresentar na 

praia durante a virada do ano, o quarteto retornava 

do bem-sucedido show para um merecido descan-
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so quando se deparou com a comemoração no One Twenty One. Empol-

gados com a festa, os rappers Will.i.am, Apl.deAp, Taboo e a cantora Fergie 

pegaram os microfones e cantaram até o sol raiar, para surpresa e delírio 

dos privilegiados que celebravam a chegada do novo ano no bar.

Como se pode perceber, as chances de esbarrar acidentalmente em um 

astro da música no Sheraton Rio é grande. Não que o hotel não tenha hos-

pedado personalidades de outras áreas, como as atrizes Sophia Loren e 

Penélope Cruz, o ex-presidente dos EUA George Bush, o ministro da Jus-

tiça, Tarso Genro, e o jogador norte-americano de basquete Chris Wilcox. 

Entretanto, é entre cantores, compositores e instrumentistas que as suas 

suítes luxuosas fazem mais sucesso. A lista é longa e abrange estilos va-

riados, agradando a todos os gostos. Vai do rock de Eric Clapton, Roger 

Waters e Jimmy Page ao axé de Ivete Sangalo e Daniela Mercury, passando 

pelo pop dos Backstreet Boys, o reggae do Wailers, a dance music de Gloria 

Gaynor e a big band de Ray Coniff.

Mas as coincidências musicais não param por aí. Além de hóspedes fre-

qüentes do Sheraton Rio, duas lendas da música popular brasileira com-

partilhavam a preferência pelo mesmo quarto, o que acabou gerando uma 
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situação embaraçosa. Em uma das suas passagens pelo Rio de Janeiro, a 

cantora Fafá de Belém hospedou-se na suíte 423, sua predileta. Sua saída 

estava prevista para o mesmo dia em que chegava Gal Costa, fã que gostava 

do mesmo quarto. Tudo corria bem até que a equipe da recepção recebeu 

uma ligação da assistente de Gal Costa, avisando que ela estava a caminho. 

Menos de 15 minutos depois, a artista baiana entrava na portaria do hotel 

pedindo a chave da suíte 423. O problema é que Fafá havia atrasado o seu 

check out porque fora almoçar no Mirador, um dos restaurantes do hotel.

“O pessoal ficou aflito, tentando manter a Gal na recepção o máximo 

possível, com bate papo, suco etc. De repente, aparece a Fafá e as duas 

começam a conversar no sofá da recepção. Instantes depois ela convida 

a Gal para subir ao seu quarto e ambas entendem a situação. Foi mui-



to engraçado descobrir que elas tinham a preferência pela mesma suíte”,  

lembra Danielle Petra.

Para manter essa tradição de luxo e conforto que o torna um dos pre-

feridos por famosos e anônimos exigentes e de bom gosto, o Sheraton Rio 

passou por algumas reformas nos últimos anos. Nada mais justo para um 

hotel que já completou mais de 30 anos de funcionamento. Ao todo, 335 

suítes e apartamentos foram reformados, ganhando uma decoração mais 

clean, banheiros novos e exclusivas camas Sheraton Sweet Sleeper.  

O One Twenty One também passou por uma profunda intervenção, 

transformando-se em um espaço lounge moderno e seu cardápio ganhou 

um toque da culinária asiática, além de drinques criativos. A modernização 

incluiu até a área tecnológica, com acesso à Internet em banda larga nos 

restaurantes, salões, áreas públicas e quartos. Dessa forma, unindo tecno-

logia, comodidade e uma vasta área de lazer, o hotel consegue se manter 

como referência tanto para os que buscam a tranqüilidade de um resort 

quanto para aqueles que desejam um atendimento sofisticado e funcional 

em suas viagens de negócio.

Unindo tecnologia, comodidade e uma vasta 

área de lazer, o hotel consegue se manter 

como referência tanto para os que buscam a 

tranqüilidade de um resort quanto para aqueles que 

desejam um atendimento sofisticado e funcional em 

suas viagens de negócio







World Trade Center Hotel
Elegância e qualidade no coração do “motor econômico”
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Avenida Engenheiro Luis Carlos 

Berrini, na Zona Sul paulistana, 

ainda possuía poucos prédios, 

muitos terrenos vazios e um 

aglomerado de favelas quan-

do foi iniciada a construção do 

World Trade Center (WTC) São 

Paulo, em 1992. Inaugurado três anos depois, o maior centro empresarial da 

América Latina acompanhou o crescimento da região que se tornou um dos 

principais pólos de negócios da capital paulista. Como o primeiro hotel ins-

talado na área, o WTC Hotel beneficiou-se da localização, da excelência de 

serviços e de toda a estrutura do complexo empresarial para transformar-se 

em uma referência da hotelaria da cidade.

Durante seus dez primeiros anos de funcionamento, o WTC Hotel foi ad-

ministrado pela rede hoteleira espanhola Sol Meliá, passando a ser gerido 

pelo próprio centro de negócios a partir de maio de 2006. Totalmente inte-

grado ao WTC São Paulo, que conta ainda com uma torre de escritórios, um 

clube de negócios e um shopping de decoração, o hotel apresentou um novo 

conceito em hospedagem desde o início das suas operações. Suas instalações 

permitem que o cliente desfrute da comodidade de um leque diversificado 

de serviços à disposição, como praça de alimentação, bancos, lojas variadas, 

além de um heliponto aberto 24h por dia. 

Mas não foi só a proximidade de um dos maiores pólos empresariais de 

São Paulo que fez o WTC Hotel se destacar. Em seus 297 apartamentos de 45 

metros quadrados – os maiores da rede hoteleira brasileira na categoria cinco 

estrelas – o hóspede é recebido por um serviço de padrão internacional, com 

mimos que podem incluir até mesmo uma “miniquitanda”, onde o cliente es-

colhe a fruta que será enviada ao seu quarto. 

A



Sem abrir mão do conforto, mas esbanjando estilo e 

inovação, o hotel passou a oferecer, a partir de 2006, 

38 suítes distribuídas em dois andares batizados de 

WTC Design Hotel





Sem abrir mão do conforto, mas esbanjando estilo e inovação, o hotel 

passou a oferecer, a partir de 2006, 38 suítes distribuídas em dois andares 

batizados de WTC Design Hotel. A iniciativa foi fruto de uma parceria com 

os organizadores do Casa Cor, que entregou os quartos aos cuidados de 

40 arquitetos e decoradores de 16 cidades brasileiras. O resultado foram 

projetos personalizados baseados nas tendências mais atuais na decora-

ção de interiores. Como verdadeiras obras de arte que são, essas suítes 

não recebem apenas números, mas nomes, ressaltando seu caráter único, 

em uma experiência que une design moderno e um serviço de hospeda-

gem de alta qualidade.

Desde sua inauguração, o WTC Hotel foi um pólo de grandes eventos, 

graças à sua generosa infra-estrutura, que inclui 39 espaços flexíveis em uma 

área de 6.500 metros quadrados, com capacidade para até oito mil pessoas, 

dois auditórios com poltronas fixas, tela de cinema e sistema de som e proje-

ção digitais. Com isso, o hotel ajudou a atrair reuniões, seminários e encontros 

empresariais e científicos de grande porte para São Paulo, além de eventos 

nacionais e internacionais organizados por grandes companhias como a gi-

gante Microsoft e as empresas norte americanas de tecnologia da informação 

Gartner Group e EMC, entre outras.

Para 2008, os administradores planejam ampliar ainda mais a estrutura 

de eventos, com a inauguração do WTC Golden Hall, uma arena multiuso de 

quatro mil metros quadrados, voltado para a realização de congressos, expo-

sições, feiras e shows. Com isso, o hotel espera ostentar o título de possuir o 

maior teatro de eventos da América Latina.

Essa vocação para grandes encontros de negócios aliada à sua localização es-

tratégica, em uma das regiões que mais concentram sedes de grandes grupos 

empresariais, fez do WTC o lar paulistano dos grandes empresários de passagem 

pela cidade. Lá já estiveram hospedadas verdadeiras celebridades do mundo 

corporativo, como o dono da Microsoft, Bill Gates, o presidente da Coca-Cola, Ro-

berto Goitzueta, o proprietário da Dell Computers, Michael Dell, e o presidente 

mundial da Nestlé, Peter Brabeck, além dos brasileiros Carlo Panunzi, presidente 

da Belgo Mineira, e Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Grupo Gerdau.

Apesar da atração que exerce sobre o público empresarial, o serviço de 

alto nível e instalações modernas do WTC Hotel também cativaram chefes 
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de Estado e grandes nomes das artes e do esporte. A lista de hóspedes ilus-

tres é longa. Vai da nobreza européia, como o rei Juan Carlos e a rainha Sofia, 

da Espanha, à realeza dos gramados do rei Pelé. Inclui políticos de diferentes 

tendências, do republicano George Bush, ex-presidente dos EUA, ao membro 

do partido comunista vietnamita e ex-presidente do Vietnã, Tran Duc Luong, 

além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Peru 

Alberto Fujimori e diversos deputados, senadores, governadores e ministros. 

Sem contar um grande número de artistas nacionais e internacionais, como 

o tenor Plácido Domingo, o bandleader Ray Conniff, a cantora de jazz Nina 

Simone, o músico Lulu Santos, os atores Bill Pulman e Jean Claude Van Dame, 

as atrizes Sandra Bullock e Lucélia Santos, além dos comediantes Dercy Gon-

çalves e Renato Aragão.

Entretanto, nem todas as celebridades que passaram pelo WTC procu-

ravam apenas a tranqüilidade e o conforto das suas suítes. As instalações 

de eventos do hotel também foram palco de apresentações de artistas 

brasileiros consagrados, como Jair Rodrigues, Luciana Mello e Nando Reis, 



A preferência de empresários e celebridades 

pelo WTC também é confirmada pela crítica 

especializada. As instalações e serviços de alta 

qualidade garantiram a ele o primeiro lugar na 

lista de melhores hotéis de negócios do Brasil 

organizada pela revista semanal Veja em 2006



a banda Jota Quest, e as atrizes Tônia Carrero e Fernanda Torres.

A preferência de empresários e celebridades pelo WTC também é confir-

mada pela crítica especializada. As instalações e serviços de alta qualidade 

garantiram a ele o primeiro lugar na lista de melhores hotéis de negócios do 

Brasil organizada pela revista semanal Veja em 2006. Também conseguiu fi-

car entre os dez primeiros colocados do segundo ranking brasileiro de hotéis 

com centros de convenções, elaborado pela Revista dos Eventos.

As conquistas são reflexos de uma trajetória bem-sucedida, fortemente 

ligada às transformações recentes das áreas de negócios de São Paulo. Afinal, 

desde a sua inauguração, suas janelas foram testemunhas do crescimento de 

uma das regiões comerciais mais nobres da metrópole. O WTC assistiu ao sur-

gimento de outros concorrentes na mesma área, ostentando orgulhosamen-

te as cinco estrelas que já haviam sido uma exclusividade sua. Entretanto, os 

anos se passaram e ele permaneceu como referência para a rede hoteleira de 

toda a capital paulista, principalmente na região da Berrini, mantendo seu 

histórico de qualidade, inovação e sofisticação.
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Rio Palace Hotel
Um novo patamar de qualidade na hotelaria carioca
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o terreno que antes abri-

gara o badalado Cassino 

Atlântico nas décadas de 

1930 e 1940 e, posterior-

mente, a sede da TV Rio, 

no final da Praia de Copa-

cabana, surgia, em 1979, 

o Rio Palace Hotel, o mais luxuoso e moderno cinco estrelas da capital 

fluminense à época. O hotel apresentava ao cenário hoteleiro carioca um 

padrão de atendimento sofisticado, unindo o requinte e individualização 

dos serviços de estilo europeu à infra-estrutura administrativa americana, 

mais dinâmica e moderna. Aliada à localização privilegiada, essa combina-

ção transformou rapidamente o recém-inaugurado Rio Palace em um dos 

ícones da hotelaria brasileira.

Construído pelo grupo imobiliário Veplan, que adquirira o terreno em 

1971, o prédio era dotado da mais moderna infra-estrutura disponível até 

então, fruto de um investimento de 60 milhões de dólares. Um dos desta-

ques era o seu impecável sistema de isolamento acústico, considerado o 

N



do Rio, Antônio de Pádua Chagas Freitas, o prefeito Israel Klabin, a condessa 

Pereira Carneiro, proprietária do Jornal do Brasil, o ator Jece Valadão e a atriz 

Vera Gimenez, entre outros.

Essa não era a primeira vez que o Rio Palace recebia autoridades e ce-

lebridades. Desde o início das suas atividades, seus quartos, corredores e 

salões viram passar os mais ilustres visitantes que chegavam à Cidade Ma-

ravilhosa. O baile de gala realizado na sua inauguração oficial, em 30 de 

novembro de 1979, reuniu dois mil convidados, entre eles personalidades 

como o então presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Mi-

guel Colasuonno, o casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, a ex-

-miss Brasil Marta Rocha e expoentes da alta sociedade carioca e jornalistas. 

A partir de então, a lista só se ampliou, incluindo nomes como a cantora 

norte-americana Tina Turner, o ex-beatle Paul McCartney, a princesa Anne, 

do Reino Unido e o ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal Mário 

Soares.

Além de receber famosos em suas requintadas instalações, o hotel tam-

bém foi responsável por lançar uma celebridade no país. Foi na cozinha do 

luxuoso restaurante do Rio Palace, Le Pré Catelan, que o chef francês Claude 

Troisgros deu os primeiros passos da sua bem-sucedida carreira no Brasil. 

Com apenas 23 anos, experiência em algumas das melhores casas da Eu-

ropa e a inquietude característica da juventude, ele aceitou o convite de 

Gaston Lenôtre para comandar a filial carioca do lendário restaurante pari-

Construído pelo grupo imobiliário 

Veplan, que adquirira o terreno em 

1971, o prédio era dotado da mais 

moderna infra-estrutura disponível até 

então, fruto de um investimento de  

60 milhões de dólares

melhor do mundo pela exigente companhia aérea japonesa Japan Air Li-

nes, que lá hospedava seus pilotos que desembarcavam no Rio de Janeiro, 

exaustos com o jet lag de 24 horas.

O projeto arquitetônico foi elaborado por um time comandado por Ed-

mundo Allen, arquiteto brasileiro formado na Europa, e por Carlos de Camar-

go, que durante seis anos fez parte da equipe do célebre Oscar Niemeyer. O 

resultado transparecia no bom gosto e sofisticação das instalações, primo-

rosamente decoradas com obras de artistas renomados, como Vicente do 

Rego Monteiro, um dos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, 

e Bruno Giorgi, considerado um dos maiores escultores brasileiros. A pro-

fusão de pinturas, esculturas e tapeçarias era tamanha que o hotel oferecia 

aos seus clientes mais curiosos um serviço de visita guiada.

Embora o requinte fosse comum a todos os 418 apartamentos do hotel, 

o destaque estava na suíte presidencial, com seus 500 metros quadrados 

decorados com móveis brasileiros no estilo do Rei João V, tapetes persas e 

objetos de arte no estilo rococó. Este ambiente digno de acomodar as mais 

ilustres personalidades teve como primeiro hóspede ninguém menos que 

o cantor norte-americano Frank Sinatra, durante a passagem da sua turnê 

pela capital fluminense, em janeiro de 1980. Além de dormir na suntuosa 

suíte do Rio Palace, “Blue Eyes”, como o artista era conhecido pelos fãs, fez 

quatro concorridas apresentações na sala de convenções do hotel para uma 

seleta e encantada platéia, que incluía personalidades como o governador 
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siense por dois anos. 

O prazo expirou e o resto é história. Apaixonado pelo Rio de Janeiro, Trois-

gros se casou com uma brasileira, saiu de Le Pré Catelan, abriu diversos restau-

rantes na capital fluminense e em outras cidades, e tornou-se uma referência 

na gastronomia brasileira. Sua fama se expandiu ainda mais nos últimos anos, 

depois que passou a apresentar programas de culinária na televisão.

Além de atrair e lançar celebridades, o Rio Palace apresentou um novo con-

ceito de hotel com sua integração direta ao Shopping Cassino Atlântico. Suas 

190 lojas abrigam alguns dos principais antiquários e galerias de arte do Rio de 

Janeiro, fazendo sucesso entre os mais sofisticados e exigentes consumidores. 

Com suas instalações e serviços impecáveis e sua inovadora integração a 

um centro comercial de luxo, o Rio Palace foi tornando-se referência na ho-

telaria brasileira. Em dezembro de 1996, o grupo imobiliário Veplan repas-

sou a administração do hotel para o conglomerado hoteleiro francês Accor, 

que o rebatizou como Sofitel Rio de Janeiro.

Apesar da mudança de nome, a tradição de requinte e sofisticação per-

durou. Já sob a bandeira Sofitel, o hotel passou por diversos processos de 

reestruturação e modernização, totalizando um investimento de US$ 25 mi-

lhões em nove anos, ampliando seu elevado padrão de qualidade. Seus 388 

quartos atualmente contam com inúmeras facilidades tecnológicas para 

garantir o conforto dos hóspedes, de cofres eletrônicos a televisores de LCD. 

O tradicional Le Pré Catelan não foi deixado de lado. Recentemente refor-

mado, ele foi considerado um dos dez melhores restaurantes de hotéis do 

mundo em 2005 pela renomada revista norte-americana Hotels Magazine. 

Com todas essas novidades, o Sofitel Rio de Janeiro vem garantindo, de 

2000 a 2007, o título de melhor hotel do Rio de Janeiro pelo prestigiado 

Guia Quatro Rodas. Assim, quase 30 anos depois da sua inauguração, o ho-

tel mantém a tradição de requinte e luxo que fazem daquele quarteirão no 

fim da Praia de Copacabana um dos endereços mais requintados do bairro.

Apesar da mudança de nome, a tradição de 

requinte e sofisticação perdurou. Já sob a bandeira 

Sofitel, o hotel passou por diversos processos de 

reestruturação e modernização, totalizando um 

investimento de US$ 25 milhões em nove anos





~Plaza Sao Rafael
O primeiro cinco estrelas dos pampas
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orto Alegre já era uma agitada metró-

pole regional de mais de um milhão e 

meio de habitantes quando ganhou 

seu primeiro hotel cinco estrelas, com 

a inauguração do Plaza São Rafael, em 

abril de 1973. Um marco na hotelaria 

do Rio Grande do Sul, o luxuoso hotel 

apresentou aos turistas que visitavam a capital gaúcha uma qualidade de ser-

viços e de instalações até então desconhecida na região. Mesmo com o pas-

sar dos anos e a chegada de novos concorrentes, ele não perdeu a majestade, 

mantendo-se até hoje como o maior hotel do Estado, com 284 apartamentos, 

sendo 22 suítes e uma suíte presidencial.

O gigante da Rede Plaza, nascida em 1953 na capital gaúcha, juntou-se 

ao primogênito da cadeia hoteleira, o Plaza Porto Alegre, hoje conhecido 

como “Plazinha”,  inaugurado em 1958. O São Rafael representou um salto 

no processo de expansão do grupo, que construiu mais dois hotéis na déca-

P



Combinando tradição, sofisticação 

e pioneirismo, o Plaza São Rafael 

conseguiu imprimir sua marca 

na história da hotelaria brasileira, 

tornando-se referência na Região Sul
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da de 1970, o Plaza Itapema, em 1972, e o Plaza Blumenau, em 1976, ambos 

em Santa Catarina.

Como primeiro – e por muito tempo único – cinco estrelas da cidade, o 

hotel tornou-se a acomodação preferencial de políticos, grandes empresários 

e artistas famosos de passagem por Porto Alegre. Lá se hospedaram todos 

os presidentes do Brasil desde o general Emílio Garrastazu Médici e diversas 

autoridades estrangeiras, como o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a 

ex-primeira-dama da França Danielle Mitterrand e a princesa Benedikte, da 

Dinamarca. A realeza artística também marcou presença nessas mais de três 

décadas de funcionamento do São Rafael, que já acolheu o rei Roberto Car-
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los e a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, além de inúmeras celebridades 

brasileiras, como os atores Paulo Autran, Tarcísio Meira Filho e Eva Wilma, os 

cantores Gilberto Gil, Marina, Ney Matogrosso e Gal Costa e o velejador Lars 

Grael, entre outros.

Com sua estrutura luxuosa e requintada, o hotel também é constantemen-

te escolhido por artistas estrangeiros que visitam a capital gaúcha. Foi o caso 

dos integrantes das bandas norte-americanas Kiss e Village People, que lá se 

hospedaram durante suas turnês no Sul do país. Com a passagem de tantas ce-

lebridades pelos seus quartos e corredores, era inevitável que o São Rafael cole-

cionasse episódios folclóricos desde a sua inauguração. Como o do dia em que o 

ator norte-americano Danny Glover, famoso pela sua atuação na série de filmes 

Máquina Mortífera, surpreendeu os funcionários do Lobby Bar às 23h com um 

pedido inusitado para o horário: ele queria experimentar o legítimo feijão brasi-

leiro. O garçom, escondendo a perplexidade, disse que ia providenciar e correu 

para a cozinha. Sem feijão no restaurante, o chef teve que improvisar, apelando 

para o refeitório dos funcionários. 

“Em quinze minutos, um belo prato de arroz, feijão, costelinha, couve, 

laranja estava na mesa do ator. Ele ficou no hotel quase toda a semana do 

Fórum Social Mundial e fez o mesmo pedido todos os dias. É claro que, nos 

dias seguintes, nós nos preparamos para atender a solicitação sem precisar 

apelar para o refeitório”, conta o gerente de Comunicação da Rede Plaza, Vavá 

D’Arriaga.

Quando estava de saída, ao ser perguntado se fora bem atendido, o artista 

respondeu que iria voltar à cidade só para comer o feijão do Plaza São Rafael. O 

que Danny Glover não sabia é que outro hotel da mesma cadeia, o Plaza Porto 

Alegre, oferece, aos sábados, a mais famosa feijoada da capital gaúcha.

Não são apenas as instalações e serviços de hospedagem impecáveis que 

destacam o São Rafael no panorama da hotelaria da região. Ele também foi o 

primeiro hotel do Rio Grande do Sul a contar com um centro de convenções, 

inaugurado em 1988, que hoje dispõe de capacidade para três mil pessoas. 

Pouco depois de entrar em operação, em 1990, a estrutura de eventos do hotel 

passou pelo seu primeiro grande teste, ao sediar um dos maiores congressos 

nacionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens.

Suas salas, salões e auditórios modernos distribuídos em seis mil metros 

quadrados costumam abrigar principalmente congressos científicos de gran-

de porte, como encontros mundiais nas áreas médicas. A proximidade do Ae-

roporto Salgado Filho, que liga a capital gaúcha ao resto do Brasil e do mundo, 

tornam o hotel ainda mais atraente para os organizadores de eventos inter-

nacionais.  Celebrações e reuniões de médio e pequeno porte também cos-

tumam ser realizadas no São Rafael, de entrega de prêmios e lançamento de 

campanhas governamentais a luxuosos casamentos. 

Apesar da idade e da posição de liderança, o hotel se prepara para inovar 

mais uma vez. Em 1998, durante a escavação de um poço no seu subsolo, foi 

descoberto um lençol de água subterrânea. Após analisar as amostras recolhi-

das, foi constatado que se tratava de uma fonte de água mineral radiativa de 

qualidade, com excelentes características medicinais. A expectativa é oferecer 

essa preciosidade em banhos terapêuticos nas suítes e, futuramente em um 

SPA urbano. Com isso, Porto Alegre será incluída no circuito mundial de águas 

medicinais, junto com localidades conhecidas, como Poços de Caldas, São Lou-

renço, Caxambu e Águas de Lindóia.

Combinando tradição, sofisticação e pioneirismo, o Plaza São Rafael 

conseguiu imprimir sua marca na história da hotelaria brasileira, tornando-

-se referência na Região Sul. A qualidade das suas instalações e serviços fica 

na memória não só de seus hóspedes, mas da população gaúcha como um 

todo. Não é a toa que ele se mantém há onze anos consecutivos como ven-

cedor na categoria Hotel da pesquisa Marcas de quem decide, promovida 

pelo Jornal do Comércio de Porto Alegre.





Le Méridien
Um gigante francês em Copacabana





Q
uando decidiu aportar no Brasil, em 1975, a 

cadeia hoteleira francesa Le Méridien esco-

lheu um dos pontos turísticos mais charmo-

sos do mundo para instalar seu primeiro hotel 

no país. Com um projeto ambicioso, a jovem 

rede de apenas três anos de vida ergueu um 

luxuoso espigão de 110 metros de altura em 

plena Praia de Copacabana, cartão-postal do Rio de Janeiro, tornando-se um 

marco de um período de crescimento dos investimentos turísticos na capital 

fluminense e em todo o Brasil. Para completar essa invasão francesa, o grupo 

construiu outro hotel, o Méridien Bahia, em Salvador.

O grupo Le Méridien foi fundado em 1972 pela companhia de aviação 

francesa Air France com o objetivo de ser a “casa longe da casa” dos seus clien-

tes. Esbanjando luxo, serviços e acomodações de primeira linha, os hotéis da 

rede mesclam seu padrão de atendimento internacional à arte e à cultura dos 

países onde estão instalados. 

No Rio de Janeiro, não podia ser diferente. Além de uma referência de 

qualidade na hotelaria nacional, o hotel se ambientou perfeitamente ao es-

tilo da cidade. Um exemplo era sua famosa cascata de fogos de artifício no 

réveillon, que fez do Méridien um ícone não só para seus privilegiados hós-

pedes, mas para toda a população da cidade. Durante 22 anos, cariocas de 

todos os bairros e turistas de todo o mundo passaram a noite do dia 31 de 

dezembro na Praia de Copacabana para assistir, embevecidos, ao espetáculo 

que já foi considerado o clímax das festividades.

O hotel também foi um dos responsáveis por introduzir no Brasil os pratos 

da nova gastronomia francesa surgida na década de 1970. Nas mesas do seu 

restaurante, o cultuado Le Saint Honoré, a alta sociedade do Rio de Janeiro foi 

apresentada às combinações inusitadas, às montagens sofisticadas e às porções 

moderadas dos pratos da nouvelle cuisine francesa, sob a chancela do renomado 

chef francês Paul Bocuse. Como se já não bastassem, as iguarias vinham acompa-

nhadas de um banquete para os olhos, a esplêndida paisagem da Praia de Copa-

cabana que se descortinava das janelas do salão, no 37º andar do hotel.

Além da forte tradição francesa, o restaurante tornou-se famoso pela 

inovação, com a introdução de novos ingredientes em receitas clássicas. En-

Além de uma referência de qualidade 

na hotelaria nacional, o hotel se 

ambientou perfeitamente ao estilo 

da cidade. Um exemplo era sua 

famosa cascata de fogos de artifício 

no réveillon, que fez do Méridien um 

ícone não só para seus privilegiados 

hóspedes, mas para toda a 

população da cidade



164          Le Méridien     U m  g i g a n t e  f r a n c ê s  e m  C o p a c a b a n a

cantados pelos produtos nacionais, pouco a pouco os chefs do Le Saint Ho-

noré passaram a acrescentar itens incomuns, como jabuticaba, carne-seca e 

batata-baroa, em pratos que agradaram os mais irredutíveis e radicais fãs da 

cozinha francesa. Graças a esse papel de referência na gastronomia carioca, o 

Méridien promoveu diversos festivais culinários, apresentando aos paladares 

mais apurados as novidades da cozinha francesa, de queijos a crepes.

Entretanto, Le Saint Honoré não foi palco apenas de revoluções no cená-

rio gastronômico da cidade. Freqüentado por grandes nomes da sociedade 

carioca, políticos e empresários, seus salões presenciaram situações tensas, 

em que a desenvoltura dos funcionários foi posta à prova. Uma dessas “saias 

justas” ocorreu quando uma personalidade conhecida foi ao restaurante jan-

tar acompanhado da sua amante. Tudo corria bem até que o mítico maître 

Inocente Pollineli foi surpreendido poucos minutos depois pela chegada da 

esposa traída acompanhada de uma amiga.

“O maître os colocou em ambientes diferentes e soube administrar habil-

mente a situação, impedindo que os dois se encontrassem. Foi um sufoco, 

mas acabou tudo bem”, lembra, com alívio, a ex-relações públicas do hotel 

Elisabete Japiassú. 

Enquanto o restaurante era sucesso principalmente entre o jet set da cida-

de, as suítes do Méridien encantavam turistas de lazer ou negócios que passa-

vam pela Cidade Maravilhosa. Contava com a preferência de personalidades 

francesas, como o cantor Charles Aznavour, os atores Jean-Paul Belmondo, 

Yves Montand e Alain Delon e a atriz Catherine Deneuve. Mas suas suítes tam-

bém receberam celebridades de todas as nacionalidades, do médico norte-

-americano Albert Sabin, desenvolvedor da vacina oral contra poliomielite, 

à soprano espanhola Montserrat Caballé, incluindo ainda os jazzistas Dizzie 

Gillespie e Keith Jarret, as tenistas Steffi Graf, Maria Sharapova e Martina Hin-

gis e o pintor brasileiro Cícero Dias, além de muitos outros.

Com uma lista de hóspedes desse calibre, não é de se espantar que a equi-

pe do Méridien tenha se acostumado a lidar com personalidades famosas e 

todo o aparato que as acompanha. Um dos testes mais difíceis ocorreu du-

rante a visita-relâmpago do grupo norte-americano Backstreet Boys, em no-

vembro de 2000, que viera ao Rio de Janeiro para promover seu mais recente 

álbum, Back and Blue. A presença do conjunto durante apenas nove horas 

arregimentou uma multidão de 20 mil fãs, que insistia em entrar no hotel, 

ávida para ver seus ídolos de perto. 

A solução para acalmar os ânimos dos admiradores que se aglomeravam 

nas calçadas e ruas próximas foi inusitada. O quinteto fez uma curta apresen-

tação de apenas quatro músicas, cantadas à capela do terraço do 4º andar do 

hotel, para delírio dos adolescentes e desespero das autoridades, que tiveram 

que lidar com dezenas de jovens com crises nervosas e um nó no trânsito da 

Zona Sul, que comprometeu o tráfego de parte da cidade pelo resto do dia.

Esses e outros episódios rechearam mais de 30 anos de história do gigante 

Le Méridien na Praia de Copacabana. Nem mesmo as mudanças administrati-

vas do grupo francês – foram seis diferentes proprietários entre 1994 e 2003 

– afetaram o altíssimo padrão de atendimento, instalações e serviços do ho-

tel, que rapidamente construiu sua reputação nacional e internacionalmente.  

Em dezembro de 2003, a rede Le Méridien foi adquirida pela norte-americana 

Starwood Hotels & Resorts, dona de diversas cadeias hoteleiras, como o She-

raton, também presente no Brasil.

Finalmente, em fevereiro de 2007, a marca francesa despediu-se do Rio 

de Janeiro. O prédio passou a ser administrado pela companhia espanhola 

Iberostar, que iniciou uma série de reformas com o objetivo de dar novos ares 

aos cerca de 500 quartos, salões, restaurante e demais instalações do edifício. 

Rebatizado de Iberostar Copacabana, o investimento é o primeiro do grupo 

no Rio e o terceiro no Brasil, junto com o Iberostar Grand Amazon, um luxuo-

so hotel-barco, e o Iberostar Bahia, complexo hoteleiro na Praia do Forte, no 

litoral baiano. 

Embora o prédio não ostente mais a bandeira francesa, ainda é conhecido 

por muitos de seus antigos hóspedes e por moradores de Copacabana pelo 

nome que o deixou famoso. Muitos lembram com saudades da cascata de fo-

gos de artifício, do charme e requinte do Le Saint Honoré, da sofisticação, ele-

gância e qualidade dos seus serviços ou simplesmente do burburinho causa-

do pelas celebridades que lá se hospedavam. Entretanto, com a inauguração 

do Iberostar Copacabana em 2008, os dias de glória do gigante prometem 

retornar. Com uma única diferença: o sotaque. 



As suítes do Méridien encantavam 

turistas de lazer ou negócios 

que passavam pela Cidade 

Maravilhosa. Contava com a 

preferência de personalidades 

francesas, como o cantor Charles 

Aznavour, os atores Jean-Paul 

Belmondo, Yves Montand e Alain 

Delon e a atriz Catherine Deneuve





Rio Othon Palace
Uma jóia da família Othon
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a Avenida Atlântica, um 

dos endereços mais famo-

sos do Rio de Janeiro, de 

frente para a Praia de Co-

pacabana, fica guardada 

uma das preciosidades da 

Rede Othon. É o célebre 

Rio Othon Palace, hotel cinco estrelas inaugurado em 1975 pelo grupo, que se 

destaca entre as principais redes hoteleiras do país. Sua construção, ocorrida 

em uma época de expansão da indústria hoteleira estimulada pelos incenti-

vos governamentais da então Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), co-

roou a escalada de investimentos do grupo no bairro, iniciada em 1948 com 

o Hotel Castro Alves.

Na época da inauguração do Rio Othon Palace, Copacabana já era a “prin-

cesinha do mar”,  mundialmente famosa e destino certo do crescente número 

de turistas que desembarcavam no Rio de Janeiro. O setor hoteleiro de todo o 

Brasil, principalmente o carioca, estava entusiasmado com a estruturação de 

políticas de incentivo para o segmento que prometiam um salto no turismo. 

Nada mais natural que o afluxo de grandes investimentos na construção de ho-

téis nos endereços mais nobres do país. E Copacabana não poderia ficar de fora.

N



Na Avenida Atlântica, um dos endereços mais famosos do 

Rio de Janeiro, de frente para a Praia de Copacabana, fica 

guardada uma das preciosidades da Rede Othon. É o célebre 

Rio Othon Palace, hotel cinco estrelas inaugurado em 1975





“Estavam começando a chegar ao Rio os grandes aviões, os Boeing 747, 

com 220, 240 pessoas vindas de todo o mundo. Todos estavam esperando 

uma revolução no turismo, muito maior do que ela realmente foi. Então, par-

timos para a construção de grandes hotéis, incluindo o Rio Othon”, lembra 

o presidente do Conselho Administrativo da Rede Othon, Álvaro Bezerra de 

Mello, diretor de Relações Internacionais da ABIH Nacional, filho do fundador 

do grupo, Othon Lynch Bezerra de Mello.

O entusiasmo era tamanho que só as preocupações com a segurança 

nacional impediram que o Rio Othon fosse ainda maior do que já é. O ho-

tel foi projetado inicialmente para ter 80 metros de altura. Ao saber que o 

concorrente Le Méridien havia conseguido autorização para construir um 

luxuoso arranha-céus de 110 metros, os administradores da Rede Othon ra-

pidamente correram para garantir a ampliação do projeto inicial nos órgãos 

governamentais.
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Conseguiram elevar para apenas 100 metros a altura final do prédio. O mo-

tivo era estratégico para as Forças Armadas. O Rio Othon Palace ficava na linha 

de tiro entre o Forte de Copacabana e a Estrada de Ferro Central do Brasil. Caso 

fosse necessário bombardear a linha férrea, os projéteis passariam acima do 

hotel, o que limitava a sua altura sob pena de ter sua cobertura atingida.

“No governo de Arthur Bernardes, o Exército bombardeou a estrada de 

ferro para que os paulistas não chegassem à então capital da República, du-

rante algumas revoltas ocorridas em 1922. Os militares, que governavam o 

país na época da construção do Rio Othon, mantiveram essa preocupação. 

Acabou que o Méridien ficou um pouco mais alto, embora o nosso tenha uma 

área maior e mais quartos”, explica Álvaro.

Apesar desse pequeno contratempo, durante a década de 1970, a Rede 

aumentou de 1.200 para 2.400 a sua quantidade de apartamentos, com a 

inauguração do Bahia Othon, em 1973, do Belo Horizonte Othon, em 1978, 

e do Rio Othon. Nada mal para um conglomerado empresarial iniciado em 

1905, com uma modesta loja de tecidos em Recife, Pernambuco.

Já naquela época, o fundador do grupo, Othon Bezerra de Mello, um dos 

13 filhos de Anna e José Clementino, demonstrava interesse na área hoteleira. 

No terceiro andar da sua loja, criou hotel de 20 apartamentos que hospedava 

viajantes e, principalmente, comerciantes de tecidos, de passagem pela ca-

pital pernambucana. No entanto, o destino reservava muitas transformações 

nos negócios do comerciante.

Vinte anos depois de abrir a loja, Othon adquiriu sua primeira fábrica de 

tecidos, número que só fez aumentar nas décadas seguintes. Com o capital 

obtido em bem-sucedidos negócios na área têxtil e açucareira no período da 

guerra, o comerciante decidiu diversificar as atividades do grupo. Já no Rio de 

Janeiro, onde morava desde 1939, fundou a Companhia de Seguros Riachue-
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lo e comprou a Companhia de Luz e Força Hulha Branca, em Minas Gerais.

O conglomerado entrou definitivamente no setor de hotelaria, em 

1943, com a fundação da Companhia Brasileira de Novos Hotéis e a inau-

guração, no ano seguinte, do Hotel Aeroporto, no centro da então capital 

nacional. Em 1946, ele avança sobre a capital paulista, com a inauguração 

do Hotel São Paulo.

Entretanto, a grande expansão inicial do grupo iria ocorrer no Rio de Ja-

neiro, mais especificamente em Copacabana. Além do Castro Alves, foram 

inaugurados no bairro os hotéis Olinda, em 1949, Califórnia e Lancaster, am-

bos no início da década de 1950, Trocadeiro, em 1958, o Leme Palace, já em 

1964, e o Rio Othon na década seguinte. 

Falecido em 1949, o empresário fundador do grupo não viveu o bastante 

para ver a grande expansão da sua rede hoteleira, resultado de uma bem pla-

nejada aposta de diversificação.

“Muitos colegas do meu pai, da área de tecidos, que diziam que ele estava 

errado em investir em hotéis, terminaram abrindo falência. Nosso segmento 

têxtil também acabou sendo vendido quando os chineses entraram no Brasil. 

Mas, na hotelaria, nós continuamos, e foi ela que fez a empresa dar a volta 

por cima e completar cem anos”, comemora Álvaro, lembrando que o grupo 

conta com hotéis em oito Estados do Brasil, além de filiais nos EUA, no Peru, 

na França e em Portugal.

Essa trajetória do grupo forma uma história de sucesso da qual o Rio 

Othon Palace é um dos símbolos. O hotel já cativou hóspedes de todo o mun-

do com suas instalações luxuosas, sua vista panorâmica e seu serviço impecá-

vel. Ganhou inclusive a fama de encantar clientes exigentes, como o cubano 

Fidel Castro e o venezuelano Hugo Chávez, chefes de Estado tradicionalmen-

te avessos às grandes companhias hoteleiras norte-americanas e européias.



O Rio Othon Palace ficava na linha de tiro entre o Forte de Copacabana e  

a Estrada de Ferro Central do Brasil. Caso fosse necessário bombardear a 

linha férrea, os projéteis passariam acima do hotel, o que limitava a  

sua altura sob pena de ter sua cobertura atingida





Transamérica Comandatuba
A ilha do tesouro no sul da Bahia
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e Deus é brasileiro, um pedaço do paraíso cer-

tamente fica na Ilha de Comandatuba, no lito-

ral sul da Bahia. Lá, entre coqueiros centená-

rios, jardins tropicais e um mar cristalino, foi 

inaugurado, em 1989, o hotel Transamérica 

Ilha de Comandatuba, considerado até hoje 

um dos maiores e mais completos resorts do 

país. Com a união entre preservação ecológica, variadas opções de lazer, ins-

talações de padrão internacional e atendimento impecável, ele é um marco 

da hotelaria brasileira, além de ajudar a transformar a região em um dos prin-

cipais destinos turísticos do país. 

O projeto inovador do hotel, que ocupa cinqüenta mil dos oito milhões de 

metros quadrados da ilha, foi assinado pelo conceituado arquiteto brasileiro 

Ricardo Julião e teve os jardins desenhados pelo paisagista norte-americano 

Edward Stone Jr., que já trabalhou para a Disney e para resorts nos EUA e no 

Caribe. Inspirado nos casarões das antigas fazendas de cacau do sul da Bahia, 

S



O projeto inovador do hotel, que ocupa cinqüenta 

mil dos oito milhões de metros quadrados da ilha, foi 

assinado pelo conceituado arquiteto brasileiro Ricardo 

Julião e teve os jardins desenhados pelo paisagista 

norte-americano Edward Stone Jr



Considerada ousada para a época, a construção do 
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Com tantas opções de diversão, instalações 

luxuosas, serviço impecável e a privacidade que 

só o isolamento de uma ilha pode oferecer, o 

Transamérica Ilha de Comandatuba se tornou um 

dos destinos turísticos mais completos e exclusivos 

do país, reconhecido como referência nacional 
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o projeto arquitetônico deu preferência às construções horizontais, limitando 

a altura dos prédios, que não ultrapassam os coqueirais e se integram ainda 

mais à exuberante paisagem da região. 

Considerada ousada para a época, a construção do Transamérica Coman-

datuba exigiu 43 mil viagens de balsa para o transporte do material utilizado 

na obra. Um dos grandes desafios foi criar uma infra-estrutura de padrão in-

ternacional em uma área onde até então havia apenas mata virgem e man-

guezais. Sempre com a preocupação de preservar ao máximo o ecossistema 

do local, foi necessário projetar soluções únicas para levar sistemas de ener-

gia elétrica, esgoto, água potável e telefonia à ilha. 

A eletricidade chega por meio de uma linha privativa de 48 mil quilôme-

tros e por dutos subterrâneos. Tubulações subaquáticas trazem água trata-

da para o hotel e a telefonia chega por meio de ondas de rádio. Já o esgoto 

é processado em uma moderna estação de tratamento, evitando a contami-

nação dos lençóis freáticos e do mar. Além disso, para facilitar o acesso, foi 

construído, a dez minutos de viagem do hotel, um aeroporto capaz receber 

aeronaves de diferentes portes.

O resultado desse esforço, que chegou a envolver o trabalho simultâneo 

de até 1.200 operários em alguns momentos, foi um resort luxuoso e ecolo-

gicamente correto, com 239 apartamentos, 111 bangalôs e 13 suítes e uma 

estrutura completa de atendimento ao hóspede. Para os amantes da boa culi-

nária, o hotel oferece quatro restaurantes, com cardápios capazes de agradar 

ao mais exigente gourmet, além de sete bares. Para completar o relaxamento, 

o resort possui o Spa L’Occitane, que inclui hidromassagem, banhos com más-

caras diversas e massagens corporais e faciais. 

Já os desportistas encontram opções de lazer variadas, de leves cami-

nhadas ecológicas ou passeios de bicicleta pela ilha a surfe, esqui aquático 

e mergulho no mar cristalino do sul da Bahia. O Transamérica conta ainda 

com o Comandatuba Golf Course, eleito o melhor campo de golfe do Brasil 

em 2003 pela revista norte-americana Golf Digest. Idealizado pelo arquiteto 

norte-americano Dan Blankenship, que já projetou campos no Japão, Tai-

lândia e Taiwan, o circuito oferece ao jogador desafios de nível internacional 

e uma paisagem deslumbrante, com seu vasto gramado, dunas de areia, 

coqueirais e vegetação nativa. Sem contar com os micos, aves e tamanduás 

que, vez ou outra, abandonam a tranqüilidade da mata para observar os 

golfistas em ação.

As atrações, o requinte e o isolamento do resort vêem atraindo inúmeras 

personalidades em busca de calma e privacidade. A lista de hóspedes ilustres 

é grande e inclui o ex-piloto alemão de Fórmula 1 Michael Schumacher, o ator 

norte-americano Harisson Ford, o empresário Abílio Diniz, a atriz Regina Duar-

te, a apresentadora de TV Hebe Camargo e o ex-presidente norte-americano e 

ambientalista Al Gore.

Entretanto, nem todos que desembarcam no Transamérica Ilha de Co-

mandatuba estão em busca apenas de sombra e água fresca. Seu Centro de 

Convenções, com dois mil metros quadrados e capacidade para 1.080 pes-

soas, é sede de diversos eventos nacionais e internacionais, com cientistas, 

empresários e políticos do Brasil e do mundo. Um dos mais tradicionais é o 

Fórum Empresarial, realizado há seis anos, que reúne especialistas, lideranças 

do mercado e autoridades. Na última edição, durante quatro dias de ativi-

dades, circularam pelo hotel figuras importantes do cenário político e em-

presarial brasileiro, como o presidente da Câmara dos Deputados, deputado 

Arlindo Chinaglia, o presidente do conglomerado de siderurgia Gerdau, Jorge 

Gerdau Johannpeter, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, en-

tre outros.

Além de receber celebridades em busca de descanso ou empresários 

a trabalho, o resort garante o agito e a animação com shows de grandes 

astros da música brasileira. Seus hóspedes já tiveram o prazer de assistir a 

memoráveis apresentações de artistas como os cantores Emílio Santiago e 

Ney Matogrosso, as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Elba Ramalho 

e as bandas Babado Novo e Asa de Águia. 

Assim, com tantas opções de diversão, instalações luxuosas, serviço im-

pecável e a privacidade que só o isolamento de uma ilha pode oferecer, o 

Transamérica Ilha de Comandatuba se tornou um dos destinos turísticos mais 

completos e exclusivos do país, reconhecido como referência nacional para 

a categoria resort. No entanto, para muitos dos seus hóspedes ele é somente 

um pedaço do paraíso banhado pelas águas quentes do sul da Bahia.
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Ariaú Amazon Towers
O rei da selva
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o meio da floresta amazô-

nica, suspenso acima da 

exuberante e centenária 

mata às margens do Rio 

Negro, está uma das ma-

ravilhas da hotelaria bra-

sileira, o Ariaú Amazon 

Towers. Inaugurado em 17 de agosto de 1986, o hotel foi erguido sobre 

palafitas, técnica comum entre os nativos da região, em uma proposta ar-

quitetônica única, com grande integração à floresta. Ao todo, são oito torres 

interligadas por mais de oito quilômetros de passarelas e içadas na altura 

das copas das árvores – uma construção tão impressionante quanto a fauna 

e a flora que a cercam.

É claro que um projeto tão singular não teria uma origem trivial. Sua his-

tória tem seus lances de sorte e de visão. Tudo começou em 1982, quando 

Francisco Ritta Bernardino, então proprietário do hotel Mônaco, em Manaus, 

conheceu o lendário oceanógrafo francês Jacques Cousteau, que passou pela 

cidade com sua equipe durante uma de suas expedições pelos confins dos 
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No meio da floresta amazônica, suspenso acima 

da exuberante e centenária mata às margens do 

Rio Negro, está uma das maravilhas da hotelaria 

brasileira, o Ariaú Amazon Towers



rios da região. O interesse mútuo pela selva fez com que os dois acabassem 

se tornando amigos e das conversas sobre a preservação da floresta surgiu a 

idéia de construir um hotel na mata.

A primeira torre, com apenas oito suítes, foi inaugurada quatro anos de-

pois, com a proposta inicial de ser uma base de apoio para pesquisadores, 

empresários e todos aqueles que visitavam a Amazônia em busca de conheci-

mento e oportunidades ecologicamente corretas. Ao longo do tempo, o hotel 

cresceu e hoje conta com 360 apartamentos e suítes e uma infra-estrutura 

totalmente integrada à floresta, que fazem dele uma referência mundial no 

turismo ecológico.

Embora esteja em plena selva amazônica, a 60 quilômetros de Manaus, o 

Ariaú Amazon Towers está longe de ser um “programa de índio”.  Suas sofisti-

cadas instalações incluem salas de ginástica, quadra poliesportiva, heliponto, 

pista de Cooper, museu, lojas de conveniência e de artesanato local, piscinas 

e restaurantes que servem receitas unindo a alta gastronomia aos ingredien-

tes e pratos típicos locais. Há até mesmo um “Ovni-porto”, uma plataforma cir-

cular pronta para receber os primeiros discos voadores com turistas interpla-

netários – ou simplesmente um espaço para que o hóspede terráqueo possa 

contemplar a beleza e a amplitude do céu da floresta.

Outro destaque do hotel são as oito “Casas do Tarzan”. Construídos na 
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copa das árvores e inspirados nas histórias do escritor norte-americano Edgar 

Rice Burroughs, esses apartamentos nada lembram a simplicidade e modés-

tia do lar de Tarzan descrito pelo autor. Na verdade, são nove sofisticadas suí-

tes com ar-condicionado, frigobar, chuveiro elétrico, televisão e computador 

conectado à Internet. Uma delas, batizada de suíte Folha de São Paulo, tem 

quatro andares e conta com salão de jogos, dois dormitórios, banheira de hi-

dromassagem e varanda – conforto e luxo inimagináveis para o rei da selva.

Apesar de ser possível apreciar a beleza e a diversidade natural da Ama-

zônia no alto do hotel, o Ariaú Amazon Towers oferece diversas atividades na 

floresta para seus hóspedes com espírito de aventura. Isso inclui passeios de 

O Ariaú Amazon Towers oferece 

diversas atividades na floresta para 

seus hóspedes com espírito de 

aventura. Isso inclui passeios de canoa 

e de helicóptero, visita a comunidades 

indígenas, pescaria e até mesmo um 

curso de sobrevivência na selva com 

guias da região
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canoa e de helicóptero, visita a comunidades indígenas, pescaria e até mes-

mo um curso de sobrevivência na selva com guias da região.

Essa união de luxo e integração à natureza vem atraindo há mais de vin-

te anos turistas interessados em conhecer a floresta amazônica. Pelas suas 

suítes, corredores e passarelas já passaram hóspedes de todo o mundo, in-

cluindo muitos empresários, artistas e chefes de Estado. A primeira visitante 

ilustre foi a atriz e cantora britânica Olívia Newton-John. Com o tempo, a 

lista só fez se ampliar. Entre seus visitantes famosos, estão o ex-chanceler 

alemão Helmut Kohl, o ex-presidente da Alemanha Roman Herzog, o rei 

Juan Carlos e a rainha Sofia, da Espanha, o rei Carl Gustaf e a rainha Sofia, da 

Suécia, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, a escritora chilena 

Isabel Allende, o empresário norte-americano Bill Gates, o diretor franco-

-polonês Roman Polanski, os atores norte-americanos Bill Pullman e John 

Voight e os brasileiros José Wilker, Reynaldo Gianecchinni e Letícia Saba-

tella.

Entretanto, a passagem do Ariaú Amazon Towers pelo show business não 

se resume à hospedagem de atores e diretores brasileiros e estrangeiros. O 

hotel também foi protagonista em grandes produções, conquistando es-

paço na mídia mundial. Entre 1996 e 1997, serviu de locação para o filme 

Anaconda, com a atriz Jennifer Lopez. Três anos depois, foi a vez de abrigar 

a sede do reality show American Survivor, uma superprodução gravada em 

três meses e que levou o hotel e a Amazônia para todo o mundo. No Brasil, 

o hotel ficou famoso também por servir de base para as gravações da minis-

série televisiva Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, produção que contou 

história do Acre e do ciclo da borracha na Região Amazônica, exibida pela 

Rede Globo em 2007.

Mais do que ter sido cenário para filmes, programas de TV e documen-

tários, o hotel tornou-se realmente famoso em todo mundo pela qualidade 



dos seus serviços, pelas suas instalações luxuosas e pela impressionante 

integração com a gigantesca e exuberante floresta que o envolve. O Ariaú 

Amazon Towers figura entre os maiores e mais famosos hotéis de selva do 

planeta, já tendo sido citado na revista norte-americana Conde Nast Travel-

ler, uma das bíblias do turismo global. 

Para a hotelaria brasileira, ele representa ainda mais do que isso. Foi um 

dos pioneiros do turismo ecológico no país, apostando no segmento antes 

mesmo da sua expansão. Transformou-se assim em um dos cartões de visita 

da Amazônia e um exemplo de união entre negócio e responsabilidade so-

cial. Tudo isso por causa de um inusitado encontro entre dois admiradores 

das belezas do mundo natural.
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As regionais

ABIH Nacional seria uma peça de ficção 

se não fossem suas ramificações em 

cada um dos 27 estados da federação. 

Com o apoio decisivo das regionais, é 

possível em cada recanto do país fazer a 

melhor hotelaria, sem dever a nenhum 

lugar do mundo.  A galeria a seguir reúne um pouco da história da hospedagem e 

da entidade em cada um dos estados.
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Roberto Simão Bulbol

Helenamaria Dias Ferreira

Acre

Siglia abrahao

O pioneiro Hotel Madri, construído e fundado em 1920, ficava à beira do Rio Acre, onde atu-
almente funciona o cine-teatro Recreio, espaço de eventos do governo do Estado. Mas, os 
principais marcos da hotelaria do Estado são as inaugurações do Hotel Rio Branco, nos anos 
1960, e, posteriormente, do Hotel Chuí, em 1970. Atualmente, vale destacar a “Semana do 
Hoteleiro”, promovida pela ABIH-Acre com o objetivo de aprimorar o setor. Durante a Se-
mana são realizados eventos sociais, workshops, seminários e cursos, buscando a troca de 
conhecimentos.

Alagoas

Glênio Vasconcelos Cedrim

O Hotel Bela Vista, construído em 1937, na Praça dos Palmares, outrora Praça Bela Vista, foi 
o primeiro hotel de grande porte de Maceió. Já a inauguração do Jatiúca Alteza Hotel, pelo 
grupo Arthur Lundgren Tecidos S.A. (Casas Pernambucanas), em 1979, foi o principal divisor 
de águas no turismo alagoano, aumentando o fluxo de turistas em mais de 18%. 
A fundação da ABIH-Alagoas ocorreu em 1977 e, de lá para cá, vem empreendendo ações de 
incentivo ao setor, como o seu papel na criação do Maceió Convention & Visitors Bureau, em 
1997. Entre as suas principais iniciativas, estão: a participação em projetos sociais, a criação 
da Diretoria dos Hotéis de Pequeno Porte e Pousadas e do Roteiro Gastronômico do Litoral 
Norte de Alagoas, que agregou um promissor valor ao turismo local.

Amapá

Em 13 de setembro foi fundado o Território do Amapá, antes Município do Estado do Pará. Em 
1944, assumiu o primeiro governador, Capitão Janari Gentil Nunes, o qual iniciou as obra de 
construção da Sede do Governo na Cidade de Macapá. No projeto foi incluída a construção 
de um estabelecimento hoteleiro, concluída no final da década de 40. Assim foi inaugurado 
o primeiro hotel da capital, denominando Hotel Macapá. Construído em estilo colonial, e que 
possuía 20 apartamentos isolados em frente ao Rio Amazonas, onde a sociedade amapaense 
reunia-se ao final da tarde, no terraço, para tomar sorvete e apreciar a vista do Rio Amazonas 
e as embarcações atracadas do trapiche Eliezer Levy. Ao longo de todos esses anos, o setor 
hoteleiro cresceu muito na região. Em 2002, doze hoteleiros fundam a ABIH-Amapá, que tem 
com principal meta a profissionalização e padronização da hotelaria amapaense.

Amazonas

Com a criação da Zona Franca de Manaus, nos anos 1970, a rede hoteleira teve um grande 
impulso. Nesse período, vários hotéis foram instalados e os que já existiam sofreram am-
pliações, como é o caso do Hotel Amazonas, considerado como referência. Já no século XXI, 
começou-se a ter o grande apelo ecológico, com os diversos hotéis de selva e a chegada de 
grandes redes.
A ABIH se destaca no setor de turismo e hotelaria local. Vale ressaltar o apoio à aquisição 
e criação da Casa do Turismo no ano de 2002, local onde funciona a ABIH e que congre-
ga demais entidades do trade, formando uma forte representatividade.  Entre os projetos, 
ressaltam-se o desenvolvimento e participação em ações sociais voltadas a crianças carentes 
e contra a exploração sexual infanto-juvenil, por exemplo, além de outras iniciativas que for-
talecem e divulgam o turismo local.

Bahia

Ernani Silveira Pettinati

A hotelaria baiana obteve um crescimento mais consistente com a consolidação da Bahia-
tursa e a criação da ABIH local, na década de 70. Nessa época, foram construídos grandes 
hotéis, como o  Bahia Othon Palace, Salvador Praia Hotel, Ondina Praia Hotel e tantos outros. 
Atualmente, o megacomplexo hoteleiro de Sauípe, na Costa dos Coqueiros, é responsável 
por uma grande demanda turística.  
A ABIH-Bahia destaca-se por participar de projetos e campanhas contra a exploração sexual 
infanto-juvenil e de incentivo ao cumprimento da cota de inclusão de portadores de necessi-
dades especiais nos meios de hospedagem em parceria com APAE-Bahia.

Brasília

Tomaz Ikeda

A ABIH-DF, por estar na capital do nosso país, tem atividades que vão além da representação 
dos interesses dos hotéis locais. Trabalhamos muito ligados à ABIH Nacional na constante 
defesa dos interesses de todos os meios de hospedagem do nosso país. Nosso primeiro pre-
sidente foi Adalberto Ferreira do Vale, que por muitos anos administrou o primeiro grande 
hotel da capital do país, o Brasília Palace Hotel, hoje renovado e parte do grupo de hotéis da 
Paulo Octávio Investimentos Turísticos. Nossos interesses são muito focados no Legislativo e 
no Executivo. Há uma concentração de 50 hotéis, 9.400 apartamentos, ou 23.000 leitos, o que 
faz de Brasília uma cidade ideal para a realização de eventos de cunho político-empresarial. 
A configuração estética do Plano Piloto proporciona que tanto os setores hoteleiros do Sul 
quanto os do Norte estejam apenas a 500 metros de uma das mais modernas instalações 
de eventos do país, o Centro Ulisses Guimarães, o que permite aos hóspedes, se quiserem, 
deslocarem-se à pé para o centro. A ABIH-DF é uma das mais atuantes do país.



Ceará

Manoel Cardoso Linhares

A ABIH-Ceará tem uma participação significativa na evolução do turismo do estado. A ins-
tituição influenciou de forma marcante a construção do Centro de Convenções do Ceará; 
foi a primeira associação de hotéis a colocar em um aeroporto um serviço de comunicação 
direta do passageiro com o hotel; participou da criação do Fortaleza Convention Bureau; e 
fez forte pressão para a construção do novo Aeroporto Pinto Martins, entre outras iniciativas. 
Na gestão de Antônio Cambraia (1993 a 1997), indicou-se e ajudou na formulação da Funda-
ção de Turismo de Fortaleza. Nesse período, Fortaleza alcançou as melhores taxas anuais de 
ocupação de brasileiros. O índice de violência associada ao turismo era praticamente nulo. 
Outra ação de sucesso, iniciada em 1988, foi a criação do troféu “Personalidade Turística”, 
com o qual homenageamos, anualmente, pessoas e entidades que proporcionam relevantes 
serviços ao turismo no estado.

Espírito Santo

Antonio Olimpio Bispo

Segundo Tuffi Nader, primeiro presidente da ABIH-Espírito Santo, o início da Associação foi 
na década de 70. Suas principais ações eram: a luta pela redução de impostos, facilidades 
para a captação de financiamentos para implantação de novos hotéis na região e debates 
sobre convênios para treinamento e capacitação de mão-de-obra. Com o passar dos anos, a 
ABIH se tornou o principal representante dos meios de hospedagem do Estado. A Associação 
e o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau criaram o “Convênio Desconto Turismo”. Um 
dos objetivos deste projeto é aumentar a taxa de ocupação dos hotéis durante os finais de 
semana e feriados, proporcionando a participantes de eventos a oportunidade de trazerem 
suas famílias para visitarem a região.

O principal marco da história da ABIH-Goiás foi, sem sombra de dúvidas, a promoção do 
Conotel em nosso estado. De 21 a 25 de junho de 1995, a ABIH-GO, com o apoio da ABIH Na-
cional, promoveu pela primeira vez em terras goianas uma edição do Congresso Nacional de 
Hotéis, que aconteceu na Pousada do Rio Quente (atual Rio Quente Resorts). Paralelamente, 
foi promovida a 1ª Feira de Produtos e Serviços da Hotelaria.
Desenvolve, junto com o Sebrae, o projeto “Goiânia Por Inteiro – Preços Pela Metade”, 
que tem como objetivo promover a capital goiana como pólo de turismo de negócios e 
eventos, bem como aumentar a taxa de ocupação hoteleira nos principais meses afetados 
(janeiro e fevereiro), para isso os hotéis reduzem suas tarifas à metade no período da exe-
cução do projeto.

A ABIH-Maranhão liderou o movimento para criação do São Luís Convention Bureau. Na luta 
contra o “turismo sustentável de infância”, realiza campanhas de prevenção em parceria com 
outras instituições. Numa iniciativa pioneira, em conjunto com a Universidade Federal do 
Maranhão, pesquisa o perfil do profissional da área de turismo, de acordo com as necessi-
dades de São Luís.
Seu grande projeto no momento é a organização das comemorações do 4º Centenário de 
São Luís, que acontecerá em 2012, com o objetivo de gerar uma nova dinâmica na economia 
municipal, por meio do turismo e hotelaria, estimulando a geração de empregos e a promo-
ção social.

Mato Grosso

Luiz Verdun

O  primeiro Hotel de Cuiabá foi construído em 1925, e era conhecido como Hotel de Chico 
Jorge. Em 1942, o governador Júlio Miller construiu o Grande Hotel, pois Cuiabá precisava 
de um bom hotel para receber autoridades e hóspedes de melhor poder aquisitivo. O hotel 
era administrado pelo poder público. Várias pousadas eram abertas, mas não permaneciam 
no mercado por muito tempo. Hoje o parque hoteleiro do Mato Grosso está modernizado, 
acompanhando o desenvolvimento da indústria de hotéis e com tendência a um maior cres-
cimento. A ABIH-Mato Grosso está em sua segunda gestão, portanto, ainda criança. Seu pri-
meiro presidente foi Luiz Carlos Nigro, da Rede de Hotéis Mato Grosso.

Mato Grosso do Sul

Glauciene Santi

Mesmo antes de a estrada de ferro da Noroeste chegar a Campo Grande, em 1914, a capital, 
ainda Estado de Mato Grosso uno, veio despontando como um importante centro de ne-
gócios, principalmente com o gado. Nessa esteira econômica de grande potencial, diversos 
estabelecimentos hoteleiros foram construídos, reformados e adaptados para atender a esta 
demanda.
Na década de 80, nasce o Sindicato dos Hotéis e o turismo do Mato Grosso do Sul dá seus pri-
meiros passos de forma mais organizada com a fundação, em 1988, da ABIH-Mato Grosso do 
Sul. Hoje, com a interiorização das ações com a criação de Diretorias Regionais nas cidades de 
Bonito, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Coxim, a ABIH-MS promove um rico intercâmbio 
técnico e social entre seus associados.

Maranhão

Nan Souza

Goiás

Nazir El Haje Neto
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Minas Gerais

Silvania Capanema

A ABIH-Minas Gerais  foi fundada em 1950. Com uma atuação de destaque, em 1952 já conta-
va com 82 associados e sete delegados regionais nas cidades de Varginha, Ponte Nova, Pouso 
Alegre, Poços de Caldas, São Lourenço, Cambuquira e Araxá. Atualmente, tem entre nossos 
projetos: a realização de ampla pesquisa e diagnóstico da hotelaria mineira; a associação de 
novos parceiros comerciais e institucionais; a implantação de um eficiente e participativo 
Portal de Negócios; a interiorização da ABIH, por meio da criação de dez regionais; e o Turho-
tel – Salões Regionais de Turismo e Hotelaria que se compõem de ciclos de palestras, oficinas 
e rodadas de negócios. Esses Salões levarão ao interior cursos de capacitação, qualificação e 
gestão, oportunidades de negócios com instituições de crédito, fornecedores e prestadores 
de serviços e divulgarão os destinos de lazer e negócios onde estarão sendo realizados esses 
eventos.

Piauí

A ABIH-Piauí, em parceria com a Fundação Padre Antônio Dante Civiero, criou o curso de qua-
lificação em Turismo, com habilitação em Gastronomia da Escola e da Família. Já com a Uni-
versidade de Brasília, realiza o curso de capacitação profissional em Turismo e Hospitalidade.  
Desde 2003, a ABIH local publica uma agenda anual contendo o guia de hotéis e pousadas, 
informações sobre o Estado e roteiro de percursos. Entre suas lutas figura a campanha no 
Governo do Estado para a isenção de ICMS nas contas de energia elétrica e telefonia, tendo 
em vista o caráter social do turismo na região.

Pará

Carlos Acatauassu Freire

O principal marco da ABIH foi a luta de mais de uma década pela construção do Hangar 
Centro de Eventos de Belém, inaugurado em junho de 2007. Com este equipamento já em 
pleno funcionamento, a cidade de Belém solidifica o turismo de negócios e eventos e, conse-
qüentemente, incentiva a expansão de outros segmentos do turismo estadual, aumentando 
assim, consideravelmente, os níveis de ocupação da hotelaria local, além de incrementar em 
muito a criação de novos meios de hospedagem.
Entre os nossos projetos, merece destaque a campanha “Hotéis de Portas Fechadas para a Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, em parceria com o programa Jepiara, do Centro 
de Defesa da Criança e Adolescente. Esta campanha tem o apoio do Unicef e da Fundação 
Abrinq. Foi referendada pela Câmara Temática de Turismo Sustentável e Infância do Ministé-
rio do Turismo e adotada como referência pela ABIH Nacional.

Paraíba

Tadeu Sobeira Pinto

O Hotel Globo, construído na Rua João Suassuna, em 1915, foi o primeiro hotel do estado. 
Posteriormente, foi transferido para o Pátio de São Pedro, no Centro Histórico de João Pessoa, 
onde hoje funciona a sede da Comissão Permanente de Restauração do Centro Histórico. 
Em 1994, é fundada a ABIH-Paraíba e, em 2003 e 2004, promove o 1º e 2º Congresso Paraiba-
no de Turismo. Entre os principais projetos que desenvolve estão o de combate à prostituição 
infantil; o de adaptação em hotéis para atender aos deficientes físicos; e, em parceria com os 
governos estadual e municipal, uma campanha sistemática junto aos seus emissores.

Paraná

Claudio José Antunes

A ABIH-Paraná foi fundada em 1965, no Grande Hotel Moderno, e, em 1990, ganhou sede 
própria, no centro de Curitiba. A realização do Congresso Nacional da ABIH em Curitiba re-
presentou um marco na sua história e contou com um número expressivo de participantes. 
Entre os projetos desenvolvidos pela ABIH-PR destacam-se: campanhas de Preservação de 
Meio Ambiente (como a palestra “Eficiência Energética: bom para todos”) e os projetos so-
ciais do Leprosário São Roque e da Fundação Pró-Renal, entre outros.

Pernambuco

José Otávio Meira Lins

Pernambuco foi um dos primeiros estados colonizados do país e um dos pioneiros da hotela-
ria. A ABIH-Pernambuco é uma associação extremamente atuante social e politicamente no 
Estado. É respeitada e consultada em qualquer iniciativa governamental relativa ao turismo. 
Participa de todos os conselhos estaduais e municipais que tratam de assunto de interesse 
do turismo e da hotelaria. Desenvolve diversos programas como o combate ao abuso sexual 
de menores no turismo, além de campanhas de economia de energia e de preservação do 
meio ambiente.

Antonio Aroldo Ibiapina
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Regional Oeste Paraná

Camilo Perpétuo Rorato 

A ABIH está presente na região desde 1990, quando foi instalada na cidade de Foz do Iguaçu, 
como uma delegacia local da ABIH do Paraná. Em 2001, foi  transformada em unidade regio-
nal para todo o Oeste do Paraná, passando a abranger os 50 municípios da região. A sede da 
ABIH Regional Oeste do Paraná está instalada no município de Foz do Iguaçu, cidade que 
possui um dos maiores parques hoteleiros do país e é centro de destaque do Pólo Turístico 
Internacional do Iguassu. Entre as suas realizações destacam-se o trabalho de sensibilização 
da comunidade sobre a importância da atividade turística; a criação de um sistema on-line 
que permite aos hotéis associados anunciar vagas e consultar currículos de profissionais gra-
tuitamente, via internet; o Núcleo de Pesquisas de Hotelaria Aplicada do Iguaçu, mantido em 
parceria com o Sindhotéis; e o apoio ao programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago 
de Itaipu, desenvolvido pelo Sebrae.

Rio de Janeiro

Alfredo Lopes

A ABIH-Rio de Janeiro é a parceira âncora das principais atividades que promovem o estado. 
O pool de hotéis formado há quase duas décadas para realizar os fogos do Réveillon é uma 
dessas iniciativas. O workshop “O Rio é de Vocês”, que divulga a estrutura receptiva do Rio de 
Janeiro nos principais destinos emissores do Brasil e do exterior, também é integralmente 
apoiado pela associação fluminense. Além disso, promovemos fóruns com profissionais que 
atuam em hotelaria, órgãos responsáveis pela estrutura de segurança, instituições de ensino 
técnico e de graduação, assim como encontros regionais e organização de famtours para 
todas as regiões do Estado do Rio.

Rio Grande do Sul

José Reinaldo Ritter

Entre os marcos da ABIH de nosso estado está a fundação da primeira escola de hotelaria 
em nível superior do Brasil, criada pela ABIH-RS, em 1982. Atualmente, merece destaque o 
projeto “Trilha Jovem”. Com o apoio da ABIH Nacional, já foram qualificados 360 jovens, nos 
últimos doi anos, para trabalharem na rede hoteleira, gastronômica e de turismo da capital 
gaúcha e sua região metropolitana. Este programa, desenvolvido pelo Instituto de Hospita-
lidade, com patrocínio internacional, só veio para o Rio Grande do Sul, por esforço pessoal 
da diretoria da ABIH e pela coragem individual da empresa (encubada dentro da ABIH-RS) 
Portal Hotelaria, que desenvolveu o programa e qualificou estes jovens que têm como ca-
racterísticas serem submetidos a risco social, pertencerem a famílias de baixa renda (até três 
salários-mínimos), serem alunos de escola pública e estarem na faixa etária de 16 a 20 anos.

Rio Grande do Norte

Enrico Fermi Torquato

O primeiro hotel de Natal foi o Hotel Internacional, que pertencia ao governo do Estado e era 
localizado no bairro da Ribeira, onde hoje funciona a construtora Ecocil.  Com a construção 
do Grande Hotel, também do governo estadual, o Internacional foi fechado. O Grande Hotel 
também fechou, e hoje no prédio funcionam órgãos de Justiça do Estado.
A ABIH-Rio Grande do Norte foi instalada em 1985 e reunia os hotéis que participaram da 
formação da Via Costeira de Natal. Em 1987, a Associação realizou o Congresso Nacional de 
Hotéis. Desde a sua fundação, a ABIH-RN vem sendo coadjuvante dos governos Estadual e 
Federal na promoção e divulgação de eventos turísticos.

Santa Catarina

Wilson Luiz de Macedo

Entre os marcos da ABIH-Santa Catarina, destacou-se a realização do Encontro Catarinense 
de Hoteleiros (Encatho), que acontece há 19 anos sem interrupção, acompanhado da Expro-
tel, uma feira de produtos para hotelaria, seminários, confraternização de hoteleiros e reuni-
ões do trade e entidades governamentais da área do turismo. Além do Seminário de Tursimo 
e Hotelaria, que é realizado durante o Encatho, com apresentação de trabalhos acadêmicos 
para empresários do setor para posterior discussão.

São Paulo

Maurício Bernardino

A ABIH-São Paulo está comemorando 58 anos de fundação e é hoje, uma das mais antigas, 
combativas e representativas entidades de defesa e promoção da indústria hoteleira em São 
Paulo e no país e 300 estabelecimentos afiliados das mais diversas categorias e gêneros.
Entre seus projetos, merecem destaque a TV Hotel, que é um canal para hóspedes com in-
formações sobre São Paulo, e uma série de eventos voltados ao treinamento e capacitação 
profissional, como seminários e workshops, promovidos pela ABIH-SP, promovendo o cres-
cimento e especialização da mão-de-obra hoteleira e de seus gestores; além de inúmeros 
programas voltados à área empresarial. 



Sergipe

Luiz Simões de Faria

O primeiro grande marco da hotelaria no estado foi a construção do Hotel Palace de Aracaju, 
na década de 1960. O hotel está localizado na Praça General Valadão (Centro) e, atualmente, 
está desativado. Na época, logo após a sua construção, a concorrência para a sua exploração 
foi vencida pelo Grupo Lasar, que ficou à frente do Hotel Palace por mais de vinte anos.
Entre os marcos da ABIH-Sergipe destaco o grande impulso para a formação de uma consci-
ência associativista e empresarial fortes e avançadas; a abertura de canais e incentivos para 
capacitação e qualificação da mão-de-obra hoteleira local; e, a sua participação decisiva na 
criação do Aracaju Convention e Visitors Bureau.

Tocantins

Reinaldo Tobias Macedo

O estado do Tocantins, com quase 20 anos, possui 57 empreendimentos hoteleiros cadas-
trados no Ministério do Turismo. Somente em Palmas, nossa capital, que começou com três 
empreendimentos, hoje conta com 25 cadastrados e, somente neste ano, serão inaugura-
dos quatro novos meios de hospedagem.  Esse aumento significativo pode ser atribuído ao 
potencial da cidade para o turismo de negócios e eventos, segundo dados da Agência de 
Desenvolvimento Turístico do Estado do Tocantins. Uma pesquisa realizada, pela Adtur, ini-
cialmente com 20 hotéis da capital, entre os meses de janeiro a julho de 2007, verificou que a 
média de permanência em cada empreendimento foi em torno de 2,8 dia/hóspede, ultrapas-
sando nesse mesmo período, a Região Sudeste segundo análise do Sistema de Indicadores 
Básicos de Ocupação Hoteleira do Embratur/Mtur. Com esses dados a ABIH-TO poderá auxi-
liar no desenvolvimento e adequação dos meios de hospedagem a essa demanda, além de 
fomentar um crescimento ordenado com estratégias para consolidação do setor.
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Sites do hotéis
 
Copacabana Palace
http://www.copacabanapalace.com.br/web/orio_pt/orio_a2a_home.jsp

Hotel Glória
http://www.hotelgloriario.com.br/home.asp
 
Hotel Esplanada - não existe mais como hotel
 
Grande Hotel de Belém do Pará - não existe mais
 
Grande Hotel de Araxá
http://www.ourominas.com.br/araxa/index.php
 
Maksoud Plaza Hotel
http://www.maksoud.com.br/
 
Hotel Brasília Palace - site em construção
 
Hotel Nacional Brasília
http://www.hotelnacional.com.br
 
Hilton São Paulo - o antigo não tem site
 
Hotel Sheraton Rio
http://www.sheraton-rio.com/sheraton/property/overview/index.html
 
Hotel WTC São Paulo
http://www.wtchotel.com.br/

 

Hotel Rio Palace - não existe mais como esse nome, agora é Sofitel
http://www.accorhotels.com.br/guiahoteis/sofitel/hotel_main.asp?cd_hotel=4

 
Hotel Plaza São Rafael

http://www.plazahoteis.com.br/sao_rafael.htm
 

Hotel Meridien - não existe mais
 

Hotel Rio Othon
http://www.othonhotels.com/br/H00266/POR_index.asp

 
Hotel Transamérica Comandatuba

http://www.transamerica.com.br/lwp/br/htcomandatuba/
 

Hotel Amazon Ariaú Towers
http://www.ariau.tur.br/
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