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RESUMO 

 
SOUZA, Ravena Stephannye. Princípios e Lógicas Administrativas dos 
Empreendimentos Hoteleiros: Um Estudo de Caso da Rede ACCOR. 2015. 55p. 
Monografia (Graduação em Hotelaria). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2015. 
 
 
Ao longo dos últimos anos o segmento hoteleiro vem se firmando como um dos 
ícones de desenvolvimento mais importantes da cadeia produtiva do turismo. Assim, 
sua expansão, devido aos inúmeros impactos positivos que acarreta à sociedade 
contemporânea, passa a ser vista com “bons olhos” tanto pelo setor privado, quanto 
pelo público. Nesse cenário, uma das empresas hoteleiras que vem ganhando maior 
notoriedade é a Rede ACCOR, devido às estratégias administrativas, gerenciais e 
operacionais adotadas em nível mundial. Em específico, o trabalho em questão se 
debruça acerca das peculiaridades envoltas em seu processo de expansão, 
observando como os processos gerenciais e operacionais são idealizados e 
executados dentro dessa organização. Desse modo, a pesquisa tem como objetivo, 
propor uma discussão sobre os princípios normativos dos sistemas administrativos 
da Rede ACCOR, buscando compreender seus métodos de gestão, padrão de 
serviços e normativas que fazem dessa empresa hoteleira referência mundial. Para 
tanto, no que tange seus procedimentos metodológicos, o mesmo baseia-se na 
estruturação de um estudo de caso realizado no Hotel Ibis Nova América, alicerçado 
sob vieses qualitativos ofertados graças à aplicação de uma entrevista 
semiestruturada aplicada a um de seus gestores, bem como pela mensuração e 
estabelecimento de um paralelo com o discurso teórico ofertado em fontes 
bibliográficas acerca do universo desse trabalho. Desse modo, pode-se constatar 
que a bandeira Ibis tem princípios organizacionais pautados em elevados padrões 
de qualidade, ofertando seus serviços a preços reduzidos, objetivando-se, através 
disso, a estratégia principal da Rede ACCOR no que tange a expansão de sua 
marca. 
 
Palavras-chave: Gestão Hoteleira. Hotel Ibis. Sistemas Administrativos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

 
 

ABSTRACT: 
 
SOUZA, Ravena Stephannye. Principles and Administrative Logics from Hospitality 
Enterprise: A Case Study of ACCOR Group. 2015. 52p. Monography (Hoteling 
Degree). Applied Social Sciences Institute, Rural Federal University of Rio de 
Janeiro, Seropédica, RJ, 2015. 
 
During the past few years, the hospitality segment has established itself as one of the 
most important development icons of the tourism productive chain. Thus, its 
expansion, due to multiple positive and significant impacts that it brings to the 
contemporaneous society, this activity comes to be well seeing by private and public 
sector. In this scenario, one of the hospitality groups that has been gained a large 
visibility is the ACCOR Group, due to its administrative, management and operational 
strategies adopted worldwide. Specifically, this study explores the peculiarities 
around the hospitality expansion process, observing how the operating and 
management processes are planned and executed in ACCOR Organization. Thus, 
the research has as objective to propose a discussion about the normative principles 
of ACCOR Hospitality’s administrative systems, searching for understanding its 
management methods, service standards and norms that make this company a 
worldwide reference in hospitality. For this purpose, according to its methodological 
procedures, this study is based on structuring of a case study realized in Ibis Nova 
America Hotel. This case study is founded on qualitative data offered thanks to a 
semi structured interviewed applied in one of Ibis Nova America’s manager. 
Furthermore, the measurement and establishment of a theoretical speech offered by 
bibliographic sources about this theme was an important aspect of this study.  
Thereby, it can announce that Ibis Flag has organizational principles lined in high 
standards of quality, offering its services for a low price, objecting through this, the 
main reason of ACCOR Group: the quality expansion of its brand. 
 
Keywords: Administrative System. Hotel Management. Ibis hotel. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Na década de 1990 observou-se uma expansão da indústria hoteleira 

internacional no Brasil, devido à abertura do mercado brasileiro propiciada pelo 

advento da globalização, além é claro pela estabilização econômica advinda da 

criação do Plano Real. Justamente por isso, houve a prospecção de um cenário 

mercadológico que proporcionou um aumento da concorrência e competitividade, 

graças à profissionalização e aprimoramento da qualidade dos serviços prestados 

pelos meios de hospedagem (PROSERPIO, 2003). Desde então, o setor hoteleiro 

vem ganhando cada vez mais destaque, devido a sua importância no cenário 

econômico. Tal prerrogativa é tão verdadeira que, um exemplo que vai ao encontro 

dessa máxima seria a estimativa de que em dez anos o país deva ganhar 192.700 

Unidades Habitacionais (UH’s), juntando-se as 270.500 já existentes relacionadas à 

classificação de duas estrelas (EXAME, 2013). 

Especificamente ao setor hoteleiro, uma das empresas que ganha destaque e 

notoriedade é a ACCOR. Sua representatividade e expressividade é tamanha que: 

(1) 80% de sua operação na América Latina encontra-se em território brasileiro, 

sendo, portanto, o quarto maior mercado para esse grupo, ficando atrás somente da 

França, Alemanha e Estados Unidos; (2) é líder europeia e a quinta maior rede 

hoteleira, em operação, no mundo. (ACCOR, 2011). 

A história desta corporação foi iniciada na França, em 1967, através de hotéis 

da marca Novotel. Tal marca expandiu-se rapidamente, atuando em diferentes 

segmentos do setor de serviços, como: alimentação, agência de viagens, serviços 

empresariais, cassino e hotelaria, sendo que neste segmento, veio atingir o patamar 

de líder mundial e europeia, estando presente em 93 países. Na América Latina são 

224 hotéis em 11 países, sendo estes: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 

Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, República Dominicana, Saint Martin e 

Uruguai. (ACCOR, 2011). 

O amplo portfólio das marcas hoteleiras da Accor oferece uma oferta variada 

de serviços, produtos, bens, infraestruturas e equipamentos que atendem, desde o 

segmento luxo ao econômico há 45 anos. (ACCOR, 2013). Em específico ao 

mercado brasileiro, até 2015, a rede pretende ter entre 240 e 250 meios de 

hospedagem operando e cerca de 300 em toda América Latina (EXAME, 2011). 

http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/argentina/hotel-argentina.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/chile/hotel-chile.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/colombia/hotel-colombia.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/cuba/hotel-cuba.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/equador/hotel-equador.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/guiana-francesa/hotel-guiana-francesa.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/paraguay/hotel-paraguay.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/peru/hotel-peru.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/republica-dominicana/hotel-republica-dominicana.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/saint-martin/hotel-saint-martin.htm
http://www.accorhotels.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/uruguai/hotel-uruguai.htm


11 
 

De posse destas argumentações, esse trabalho pretende entender as facetas 

ligadas aos sistemas administrativos na cadeia produtiva hoteleira, buscando-se 

apontar suas características, vantagens, forças e oportunidades frente às tendências 

oriundas deste segmento tão peculiar e relevante ao desenvolvimento da atividade 

turística. Para tanto, a autora buscará analisar a ocorrência desses processos à luz 

da relação Rede ACCOR e sua bandeira Ibis, procurando através desse paralelo 

compreender os métodos de gestão da referida organização.  

Desse modo, tais observações serão possíveis graças à aplicação de um 

estudo de caso, pautado sobre as premissas do método observacional. Já que a 

preparação, a redação e a apresentação de trabalhos científicos envolvem um 

grande número de questões de natureza técnica, ética e estética, dentre as quais, 

pode-se destacar a disciplina, a seleção da bibliografia, a leitura de forma 

organizada, o rigor na abordagem do assunto, além da obediência a certas normas 

de redação apresentação do texto final, a metodologia aqui apresentada primará 

pela abordagem de métodos e princípios que guiarão e sustentarão o 

desenvolvimento de sua pesquisa, fornecendo, através destes, uma compreensão 

pormenorizada, sistêmica e holística sobre a sua natureza, características, valores e 

objetivos relacionados ao objeto estudado (ALVES, 2011).  

Nesse sentido, ao se abordar a questão do método, o estudo que aqui está 

sendo proposto terá o intuito de apresentar uma pesquisa quanti-qualitativa capaz 

de abordar as especificidades de um sistema de franquias de uma das maiores 

redes hoteleiras mundiais: a ACCOR. Para tanto, será necessário um levantamento 

de documentos que versem sobre distintas facetas de uma franquia, observando o 

início de sua venda, a exposição de seus benefícios, a demonstração do “primeiro 

contato” entre Accor e seus investidores. Destarte, serão utilizadas fontes 

bibliográficas que sejam capazes de proporcionar um melhor embasamento teórico, 

para que o pesquisador possa adquirir um arcabouço intelectual, científico e crítico 

necessário para saber transitar e conduzir os debates que serão propiciados através 

dos documentos citados anteriormente. 

Além disso, também se buscará compreender o número de hotéis existentes 

da marca Ibis no Rio de janeiro, observando-se seu crescimento e relacionamento 

com o mercado turístico carioca, através de informações levantadas via Internet, 

pesquisas in loco e entrevista semiestruturada a serem realizadas com os gerentes 
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de um estabelecimento específico: a rede Ibis, localizada na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Exposto essas argumentações que sustentam a lógica e a importância desse 

trabalho, o mesmo será dividido em três capítulos. Assim, em nosso primeiro 

capítulo – A CADEIA PRODUTIVA HOTELEIRA E SUAS ESPECIFICIDADES: 

UMA ANÁLISE SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E 

OPERACIONALIZAÇÃO A LUZ DE SEUS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS – será 

apresentado o cenário hoteleiro, suas expectativas, características, tendências e 

importância na cadeia produtiva turística, onde dentro deste contexto será exposto a 

representatividade das redes e da hotelaria independente no mercado nacional.  

Já em nosso segundo capítulo – A REDE ACCOR: UMA ANÁLISE 

DESCRITIVA DE SEUS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. UM ENFOQUE NO 

SEGMENTO ECONÔMICO – apresentaremos uma análise quanti-qualitativa da 

Rede ACCOR e de sua bandeira Ibis, sendo possível por meio dessas informações 

compreender suas abordagens estratégicas e seus processos de amadurecimento 

(BELLI, 1998) no mercado nacional, dando ênfase as suas características 

administrativas e operacionais. 

 E para finalizar, em nosso terceiro capítulo – UMA ANÁLISE 

EXPLANATÓRIA DO SISTEMA HOTELEIRO ACCOR: UM ESTUDO DE CASO DO 

IBIS NOVA AMÉRICA – evidenciamos a apresentação de uma pesquisa mista, 

pautada nos pressupostos do método do estudo de caso realizado no Hotel Ibis 

Nova América, localizado no município do Rio de Janeiro. Aqui, através de uma 

entrevista semiestruturada, abordaram-se padrões administrativos e operacionais da 

Rede ACCOR. 
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1. A CADEIA PRODUTIVA HOTELEIRA E SUAS ESPECIFICIDADES: UMA 

ANÁLISE SOBRE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO A 

LUZ DE SEUS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 

  

Por se tratar de uma atividade/fenômeno capaz de interagir, positiva e/ou 

negativamente, com distintas facetas de uma comunidade (social, cultural, 

ambiental, política, espacial, etc.) nos últimos anos o turismo tem chamado a 

atenção graças a suas conotações interdisciplinares que permitem um 

desenvolvimento econômico sem igual à sociedade contemporânea. Prova disso 

pode ser observada na fala da World Tourism Organization (UNWTO, 2015) quando 

essa afirma que tal cadeia produtiva é responsável por: 09% do PIB Mundial; um a 

cada onze empregos gerados estarem em sua alçada de atuação; US$ 1,5 trilhões 

em exportação, dado esse que representará 06% de toda a exportação mundial. 

Devido a essas particularidades, a expansão de sua cadeia produtiva vem 

sendo vista com bons olhos tanto pelo setor privado, quanto pelos próprios 

governos. A respeito disso, dos US$ 650 bilhões relacionados a capital de 

investimento, 4,5% desse montante fora destinado ao segmento de viagens e 

turismo, em especial em empreendimentos que beneficiem a experiência do 

visitante, atendendo toda e qualquer necessidade, como é o caso dos meios de 

hospedagem (WTTC, 2012).  

Assim, defende-se a ideia aqui do segmento hoteleiro ser um dos mais 

importantes na cadeia produtiva do turismo. Por si só, tem um papel preponderante, 

desde que seus processos sejam bem planejados, operacionalizados e monitorados, 

frente às transformações socioeconômicas e apropriações culturais em benefício de 

sua prática (PÉREZ e DEL BOSQUE, 2014). Em específico a sua relevância 

econômica, a hotelaria nacional promove um crescimento anual de 10% de suas 

empresas, com um faturamento estimado em US$ 8 bilhões (VICENTE, 2009). 

No que tange a realidade nacional, observa-se que a atividade turística é vista 

enquanto um instrumento importante para o desenvolvimento econômico brasileiro1. 

Prova disso pode ser observada em um estudo realizado pelo World Travel Tourism 

and Council que transparece o impacto econômico do turismo na sociedade 

contemporânea (MEIRA e ANJOS, 2014). Dentre uma listagem de 184 países, o 

                                                           
1 Ver: Planos Nacionais do Turismo (2003-2007 / 2007-2010 / 2011-2014 / 2013-2016). 



14 
 

Brasil ocupa a 6ª posição no ranking2 dos maiores produtores de serviços e produtos 

relacionados a essa cadeia produtiva (MEIRA e ANJOS, 2014). Nesse cenário, 

pondera-se aqui a importância e a representatividade que o segmento de 

hospedagem assume, já que 

pelo nono ano seguido, os hotéis urbanos brasileiros (hotéis + Flats), 
apresentaram em 2013 um crescimento do REVPAR. Apesar do nível baixo 
do crescimento da economia, os hotéis conseguiram apresentar um leve 
crescimento na taxa de ocupação (0,4%) em relação ao ano de 2012, e um 
crescimento maior (6,7%) na diária média. Como consequência, o 
REVPAR3 em 2013 foi acima do nível da inflação do período (5%) com um 
crescimento de 6,7% em relação a 2012. (...) Alguns gastos operacionais, 
principalmente a mão de obra e insumos de alimentos e bebidas, 
apresentaram altos níveis de crescimento. No entanto, o crescimento dos 
gastos não chegou a afetar negativamente o lucro operacional (GOP) que 
cresceu 6,2% em 2013 com relação a 2012. Como consequência, a 
margem de lucro cresceu de 35,6% em relação à Receita Total de 2012 
para 36,6% da Receita Total de 2013. (...) apesar do desempenho fraco da 
economia e da queda da taxa de ocupação (de 69,5% para 65,9%) nos 
últimos dois anos, a diária média dos hotéis cresceu aproximadamente 23% 
(FOHB, 2014, p.04). 
 

Especificamente ao segmento de hospedagem, sua contribuição para o 

desenvolvimento da atividade turística fica notória a partir do momento em que se 

analisa sua situação atual e futura. Pelo prisma da atualidade, percebe-se que os 

números de turistas que se hospedam em apenas três meios, de sua vasta cartilha 

de operacionalização4, representa a taxa de 50,6% das ocupações hoteleiras 

realizadas no ano de 2013. Já pela ótica do cenário futuro, as expectativas são bem 

animadoras: há a previsão de crescimento, para os próximos anos, em torno de 10% 

(MEIRA e ANJOS, 2014). Em 2014 fora possível perceber que:  

o Brasil possui aproximadamente 9.681 meios de hospedagem legalmente 
registrados, totalizando 464.477 unidades habitacionais. Desta totalidade, 
um pouco mais de 10%, ou seja, 1.001 hotéis pertencem a redes hoteleiras 
– 670 nacionais e 331internacionais (...). No ano de 2013, a receita gerada 
através dos meios de hospedagem teve um crescimento acima de 7,9% 
com relação ao ano anterior. O motivo deste crescimento está relacionado à 
boa imagem do país no exterior em âmbito econômico, ampla divulgação 
internacionalmente, em razão aos megaeventos esportivos e aumento do 
poder de compra dos consumidores, o que favorece o incremento do 
turismo doméstico (...) (MEIRA e ANJOS, 2014, p. 03). 
 

                                                           
2 Os critérios que alicerçam a estruturação desse ranking levaram em consideração a contribuição do 
turismo no Produto Interno Bruto de seu país, bem como sua parcela de responsabilidade frente à 
geração de emprego, investimentos públicos e privados destinados a melhoria da infraestrutura local, 
e por fim, a geração de divisas atribuídas a essa cadeia produtiva (MEIRA e ANJOS, 2014) 
3 “O RevPAR é um índice que combina a taxa de ocupação e a diária média, representado a receita 
de apartamentos por apartamento disponível. O RevPAR é obtido dividindo-se a receita de 
apartamentos pelo total de apartamentos disponíveis no ano. Pode-se obter o RevPAR também se 
multiplicando diretamente a taxa de ocupação anual pela diária média” (FOHB, 2014, p.18) 
4 Ver: Beni (2007); Brasil (2010). 
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Existem diferentes tipos de meios de hospedagem na cidade do Rio de 

Janeiro: hotéis, flats, pousadas, etc. Tais estabelecimentos variam muito de público, 

como por exemplo, turistas em viagem de lazer, executivos viajando a negócios, 

profissionais de eventos, etc. Seus hotéis localizam-se próximo ás praias de 

Copacabana, Leblon, Ipanema, nos bairros de Santa Teresa, Lapa ou até mesmo 

em favelas, podendo encontrar, nestas distintas localidades, desde hotéis de luxo a 

pousadas em favelas. 

A cidade está passando por uma expansão de sua rede Hoteleira, com uma 

perspectiva de crescimento na casa dos 47% das UH’s até final de 2015, fator este 

que geraria uma média 11 mil empregos diretos e 34 mil empregos indiretos 

(AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

Neste sentido, Brasil (2014) corrobora a importância deste crescimento, além de 

mencionar o fato de que não apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil como 

um todo está presenciando tal crescimento.  

Fato importante de ser dito, ao se analisar a cadeia produtiva hoteleira 

nacional, considerando-se apenas a oferta geral de quartos, que incluem pousadas 

e residências para hóspedes, a capacidade total de unidades habitacionais no Brasil 

é de 4.645.000, sendo esta quantificação impulsionada pelos grandes eventos 

esportivos que foram ou serão sediados no Brasil, dando-nos evidencia para os 

investidores (AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RIO DE 

JANEIRO, 2013). Eventos estes – Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 

2014 – que já geraram resultados significativos ao crescimento do sistema hoteleiro 

nacional que apresenta, desde então, um crescimento estimado de 23%, 

destacando-se os cerca de 150 hotéis que serão inaugurados entre 2014 e 2016 

(FOHB, 2013). 

Exposto esse cenário que transparece certa prosperidade dos meios de 

hospedagem em nível mundial, nacional e até mesmo local, um aspecto interessante 

de se ressaltar é o fato dos meios de hospedagem serem tidos enquanto uma 

cadeia de serviços que possui suas próprias características organizacionais, que em 

linhas básicas e sucintas remeteriam a proposição de serviços como: hospedagem, 

alimentação, entretenimento, segurança, entre outros distintos tipos, que 

dependerão de suas classificações, tipologias e portes. 

Nesse sentido, a pesquisa chama atenção ao fato das especificidades acerca 

dos processos de gestão e a operacionalização desses elementos estarem 
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condicionados à classificação dos meios de hospedagens, vista aqui enquanto um 

processo vital a regulação destes empreendimentos, já que 

a classificação dos meios de hospedagem pelo sistema da 
EMBRATUR era realizada através da verificação da adequação e da 
conformidade dos itens existentes no estabelecimento quando 
comparados aos padrões definidos nas Matrizes de Classificação, 
compostas por padrões gerais e específicos e adequados aos 
diferentes tipos de meios de hospedagem. Os estabelecimentos 
hoteleiros deveriam então atender aos padrões exigidos para a sua 
categoria através da verificação de diversos itens. (MENDES, 2013, 
pág. 04). 
 

Contudo, sua contemplação não é tão simples quanto parece, visto a 

existência de inúmeros instrumentos que objetivam a proposição e regulação desses 

estabelecimentos5. Apesar disso, há um entendimento de que:  

a classificação é, reconhecidamente, um instrumento de divulgação 
de informações claras e objetivas sobre meios de hospedagem, 
sendo um importante mecanismo de comunicação com o mercado. 
Possibilita a concorrência justa entre os meios de hospedagem do 
país e auxilia turistas, brasileiros e estrangeiros em suas escolhas 
(BRASIL, 2011, pág. 03). 
 

Dito isso, o processo de classificação é importante ao universo hoteleiro. 

Através desse, o serviço de hospedagem poderá ser classificado por escalas 

valorativas que variam basicamente entre uma a cinco estrelas, de acordo com o 

Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem (BRASIL, 2010). Por 

esta ótica, os meios de hospedagem poderão ofertar serviços, infraestruturas, 

atendimentos e seu principal produto – Unidade Habitacional – de acordo com as 

especificidades de certas tipologias, destacando-se empreendimentos como: Hotel, 

Hotel Fazenda, Resorts, Cama e Café, Hotel Histórico, Pousada, Flat e Apart Hotel6. 

Contudo, tal classificação, não é tão simples quanto possa aparentar, 

justamente pelo fato desse sistema regulatório de classificação, proposto pela Lei 

Geral do Turismo 11.771 de 17 de setembro de 2008, não ser de cunho obrigatório, 

permitindo assim que as empresas hoteleiras nacionais a de quem, ou não, suas 

estruturas e sistemas administrativos as propostas vinculadas a esse novo universo 

normativo da hotelaria nacional. Nesse quesito, Beni (2007) chamará atenção ao 

                                                           
5 A exemplo disso tem-se as duas últimas matrizes de classificação propostas pela EMBRATUR – 
Deliberação Normativa 429, de 23 de abril de 2002 – e pelo Ministério do Turismo – Lei Geral do 
Turismo 11.77, de 17 de setembro de 2008, que apresentam distintas matrizes de classificação aos 
empreendimentos hoteleiros nacionais, analisando e tipificando distintamente – seja pela ótica do 
serviço, da infraestrutura, dos recursos humanos, equipamentos, etc. – a cadeia produtiva hoteleira 
nacional.   
6 Para maiores informações a respeito de cada um dos processos de classificação aqui listados, 
consulte: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/.  

http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/
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fato de que esse processo está vinculado a perspectivas que se entrelaçam a 

tipologia de um meio de hospedagem e que influenciam decisivamente as ações 

gerenciais e operacionais de sua atividade, destacando-se: padrão de serviço, de 

infraestrutura, além da localização.  

No que tange a questão do padrão, de maneira objetiva Duarte (2005) 

destacará que o mesmo poderá ser percebido através das seguintes emblemáticas: 

os hotéis (todas as suas categorias), flats, apart-hotéis ou residenciais, pousadas, 

motéis, colônias de férias, albergues, cada qual com suas particularidades, 

processos e demandas bem específicas e particulares. Apesar dessas ramificações, 

devido às complexidades e tênues linhas operacionais que fragmentavam essa 

divisão, para promover o aperfeiçoamento dessa, em 2008, através da Lei Geral do 

Turismo 11.771, criou-se o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem (SBCLASS), estruturado em sete tipos7 de empreendimentos 

hoteleiros, “considerando que cada tipo de meio de hospedagem reflete diferentes 

práticas de mercado e expectativas distintas dos turistas” (BRASIL, 2011, p.01).  

A partir desse contexto, observa-se que tais estabelecimentos, 

impreterivelmente, são parte integrante de uma cadeia produtiva que, em sua 

constituição, deverá levar em consideração, no momento da análise de sua 

viabilidade8, uma análise minuciosa das vantagens e desvantagens que a 

“localização” incidirá em sua operacionalização. Especificamente a esse quesito – 

somado o fato da questão da não obrigatoriedade do SBCLASS – tal qual apontado 

por Beni (2007), os gestores hoteleiros deverão levar em conta a centralidade 

desses empreendimentos. Em síntese, Beni (2007) os veria enquanto hotéis: 

Centrais, Não Centrais, Econômicos, de Aeroportos e Resorts.  

Contudo, apesar da incidência e influência – direta ou indireta - desses 

aspectos durante a gestão, a planificação e a operacionalização dos meios de 

hospedagem, o objetivo desse trabalho não é adensar discussões acerca dessas 

temáticas. Reitera-se aqui a importância dessas, mas como o objetivo principal de 

quaisquer empresas hoteleiras reside na prestação de serviços para viajantes que 

                                                           
7 “São sete categorias de hospedagem que poderão ser classificadas com estrelas: hotel, resort, 
hotel-fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat/apart hotel. Alguns critérios avaliados são 
infraestrutura (instalações e equipamentos), serviços prestados e a sustentabilidade do 
empreendimento” (BRASIL, 2011, pág.01) 
8 Ver: Bonfato (2006) 
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se encontram distantes de suas residências habituais, o trabalho em questão 

começará a se debruçar nesse aspecto. 

Assim, toda e qualquer empresa turístico-hoteleira precisa se preocupar em 

oferecer práticas que cada vez mais façam com que sua clientela se sinta em um 

ambiente familiar e hospitaleiro. Nesse sentido, Fagundes (2009, p.78) nos chamará 

atenção ao seguinte fato: 

Entende-se que o hotel deve fazer com que o hóspede se sinta em 
casa, mas ao mesmo tempo proporcionar a ele uma curiosidade por 
detalhes inesperados. Hoje os projetos de hotéis devem contemplar a 
prestação de serviços diários para que o hóspede possa usufruir do 
bem-estar e da segurança, como se estivesse em sua própria casa.   

 
Tal exigência tornou-se um dos lemas irrevogáveis do modelo de gestão 

hoteleira contemporâneo9, que enxerga no ato de bem servir, um indutor ao 

crescimento das práticas hoteleiras. Prova disso é a importância que a temática da 

gestão da qualidade ganha nesses ambientes operacionais tão peculiares, tendo-se 

como destaque, por exemplo, os atributos, valores e premissas estipulados pela ISO 

9.001 – Sistemas de Gestão da Qualidade: Requisitos. Pizzato (2007) ao realizar 

uma pesquisa, com 11 empresas hoteleiras distintas, foi capaz de perceber como os 

preceitos que sustentam a ISO 9.001 causam impactos positivos no desempenho 

geral dessas organizações. 

Nesse contexto, o interessante de se notar é o fato da administração 

hoteleira, de uma maneira geral, abrir o leque de gestão a empreendimentos em 

rede ou independentes (BONFATO, 2006). Miranda (2005, pág.02) chamará atenção 

ao fato de que 

apesar da maioria das unidades habitacionais existentes nos meios 
de hospedagem do Brasil estar centrada na hotelaria de rede, é 
indiscutível o fato de a hotelaria independente brasileira fazer parte da 
grande fatia do mercado hoteleiro nacional. Percebe-se, pois, que 
todo o desenvolvimento da hotelaria brasileira está ligado a hotéis 
independentes e familiares. Nos dias atuais, apesar das redes 
possuírem maior número de unidades habitacionais, a quantidade de 
hotéis independentes é superior ao de rede. (MIRANDA, 2005, pág.2) 
 

Especificamente à hotelaria independente, também conhecida por representar 

organizações hoteleiras menores, de cunho familiar, Bonfato (2006) mencionará que 

                                                           
9  “A gestão de empresas prestadoras de serviços necessita, cada vez mais, incorporar novos 
paradigmas de gestão em sua estrutura e funcionamento. Está em jogo a cultura da hospitalidade 
com reflexos, em especial, na área comportamental, com ênfase na humanização e na qualidade da 
prestação de serviços. Isso porque oferecer serviços que encantem as pessoas tornou-se um 
propósito almejado por gestores que possuem visão moderna de sistemas de gestão” (CASTELLI, 
2005, pág. 01). 
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esse tipo de administração contará com um número reduzido de funcionários para 

atividades operacionais. No que tange os aspectos gerenciais desse tipo de 

estabelecimento, tais encargos serão de responsabilidade de um membro da família.  

Apesar da maioria das UH’s existentes nos meios de hospedagem brasileiros 

estarem alocadas em Redes Hoteleiras, percebe-se que a maior fatia do mercado 

hoteleiro nacional se liga a hotelaria independente. Tal fato é justificado pela 

localização acentuada de meios de hospedagem independentes em regiões menos 

desenvolvidas (BONFATO, 2006). Exposto isso, abaixo segue uma imagem 

ilustrativa da fragmentação hoteleira nacional e que aborda parte do discurso aqui 

apresentado. 

 

Figura 01: Fragmentação da Indústria Hoteleira10 
 

 

Fonte: Brazil Hospitality Group – BHG (201311) 

                                                           
10 * Número total de hotéis: 9.909 / * Número de Quartos: 485.103 (BHG,2014). 
11Fonte: http://ri.bhg.net/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=51875. Acesso em: 07.mai.2015. 

http://ri.bhg.net/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=51875
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Já o surgimento de redes hoteleiras é datado ao final dos anos 60 (CAMPOS 

e GONÇALVES, 1998), pois foram criadas medidas em várias regiões do Brasil, com 

a função de analisar projetos que garantissem o desenvolvimento da hotelaria 

nacional. Assim, foram instituídos incentivos fiscais e financiamentos para aqueles 

que desejassem investir em projetos de hospedagem (CAMPOS e GONÇALVES, 

1998). Através da proposição dessas medidas, tem-se início à época mais 

importante para hotelaria, que será corroborada também graças às revoluções 

tecnologias e de transporte aéreo, que resultaram em uma expansão significativa 

das redes hoteleiras internacionais em território nacional, destacando-se nesse 

momento: Hilton, Sheraton. Méridien, Accor, Club Méd. (PRÓSERPIO, 2006).  

Todavia, vale lembrar que o primeiro hotel, de classificação internacional, 

surge no município do Rio de Janeiro em 1816, tendo como proprietário o francês 

Louis Pharoux. A partir de então, surgiram pequenos hotéis com características 

europeias12 que serviram de modelo a hotelaria brasileira que, através desses, 

passou a se aperfeiçoar e a criar conceitos próprios, diferenciando-se em distintas 

categorias de estabelecimentos, regras e normas que direcionariam, de maneira 

única, suas atividades (SAAB e DAEMON, 2001). 

Entretanto, como a proposta desse trabalho não reside em uma discussão 

extensiva sobre um processo historiográfico dessa temática, exposto esse cenário, a 

pesquisa em si se debruçará na análise dos sistemas administrativos de uma rede 

hoteleira. Ao levar em consideração que um meio de hospedagem se trata de um 

espaço organizado cujo objetivo principal é, a priori, o oferecimento de distintos 

níveis e tipos de serviços e que suas instalações são apropriadas e configuradas 

basicamente para as atividades de hospedagem, alimentação e entretenimento que 

necessitam de investimentos em infraestruturas, equipamentos, utensílios e 

tecnologia. Assim, seus contratos administrativos 

Quando firmados com cadeias nacionais ou internacionais com 
clientela própria, asseguram ou ao menos propiciam uma taxa de 
retorno do investimento por longo prazo, às vezes por décadas. Seja 
quando tal taxa de retorno seja fixa (locação pura) seja variável 
(locação como percentual de receita líquida, administração), seja 
quando a clientela é atraída pela imagem de franquia e serviços de 
reserva, o contrato em questão tende a acrescer significativamente a 
rentabilidade do estabelecimento em face de um hotel isolado. 
(BARBOSA, S/D, pág.01). 

                                                           
12 Nas cidades do Brasil Colônia, os meios de hospedagens eram tipicamente portugueses, 
apresentando quartos comparados aos de boas residências. Além disso, suas gestões transpareciam 
o ideal de dever cristão, que objetivava dar abrigo aos viajantes (BARBOSA e LEITÂO, 2005). 
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Nesse sentido, Oliveira (2002) afirmará que existem três formas distintas de 

operação: (1) proprietária; (2) pool hoteleiro; (3) sistema de franquias. A primeira 

delas refere-se a um sistema administrativo pautado no vínculo de pertencimento ou 

gerenciamento majoritário, que no Brasil corresponde a 84% do mercado (LUZ, 

1999). Nesse caso o estabelecimento pertencerá a uma determinada rede hoteleira. 

  

Figura 02: Tipos de Gestão por número de quartos. 

 

Fonte: Brazil Hospitality Group – BHG (201413) 

 

A segunda maneira de operação seria aquela em que uma empresa se 

responsabilizaria, única e exclusivamente, pelos processos de gestão e 

operacionalização da atividade hoteleira em si. No que tange os investimentos 

                                                           
13Fonte: http://ri.bhg.net/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=51875. Acesso em: 07.mai.2015. 

http://ri.bhg.net/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=51875
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relacionados a construção, manutenção, compras de mobiliários, equipamentos, 

etc., esses ficariam de responsabilidade dos grupos de investidores. Assim, esse 

sistema, reconhecido como Pool Hoteleiro, nada mais é do que um conjunto de 

unidades habitacionais estruturadas no modelo flat, tendo sua  

operação realizada por uma administradora especializada, que é 
remunerada com um porcentual sobre as despesas e outro sobre o 
resultado líquido. Este resultado (receita da locação menos despesas 
gerais) conhecido como rateio, é dividido igualmente pelos seus 
integrantes, independentemente dos apartamentos que ficaram 
ocupados ou vazios. (LIMA, 1991, p.68). 

 

Nesta vertente ter-se-ia como exemplo de pool hoteleiro a Rede BHG (Brazil 

Hospitality Group), fundada em 2009, que possui 32 hotéis espalhados no Brasil, 

totalizando 5.703 unidades habitacionais. (REVISTA HOTELNEWS, 2009). 

E por fim, em sua terceira operação, apresentam-se os contratos de 

arrendamento ou franquia14, onde redes hoteleiras prestam serviços comuns a 

outros grupos hoteleiros, seguindo padrões uniformes de gestão, operacionalização 

e comercialização específicas da rede franqueada. Como exemplo desta última 

operação tem-se a Rede Accor, pertencente a um grupo francês que atua em mais 

de 140 países, em atividades distintas, tais como: hotelaria, alimentação e gestão de 

frotas (ACCOR, 2012). 

A franquia, no que diz respeito ao setor de hospedagem15, deve ser encarada 

enquanto um conceito estratégico que permitirá a uma empresa hoteleira de 

pequeno e médio porte maximizar sua eficácia, eficiência e produtividade. Um ponto 

a se destacar nesse sistema é o fato da empresa franqueadora conceder ao 

franqueado o direito da utilização de sua marca, bem como participar dos processos 

relacionados ao marketing, gestão e operação, que fazem da empresa franqueada 

ponto de referência em seu mercado de atuação (SANTOS,1999; LEITE e LUCENA, 

2009). 

                                                           
14 Para Vasconcelos e Gelman (1987, pág.67) “o franchising é um sistema de distribuição seletiva de 
bens/ ou serviços sob nome de marca em pontos de venda de propriedade de comerciantes 
independentes denominados franqueados. Este sistema prevê para o franqueado o direito não só de 
obter lucros desta relação comercial, mas também riscos eventuais mesmo quando o franqueador 
põe para o franqueado. Com qualidade de obter certa padronização o franqueador controla a 
distribuição de seus bens e/ou serviços através de um contrato que rege as atividades do 
franqueado”. 
15 Destaca-se aqui, apenas a título de curiosidade, que o sistema de franquia se enveredou no 
segmento hoteleiro a partir de 1907, quando a Ritz Development Company utilizou desse instrumento 
para a vinculação de sua marca a um empreendimento em Nova York, EUA, que mais tarde seria 
conhecido enquanto Ritz-Carlton. 
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É importante mencionar que a franquia é uma maneira de fazer com que o 

negócio beneficie ambas as partes: (1) o franqueador, que anseia por uma expansão 

rápida e eficiente, permitindo a ocupação de pontos comerciais estratégicos, com 

maior reconhecimento da marca; (2) o franqueado, que contará não apenas com o 

auxílio em seus processos gerenciais e operacionais, mas também com o 

conhecimento e a experiência de uma empresa/marca certamente relevantes e que 

ofertarão um diagnóstico/prognóstico ímpar das ações, tendências e expectativas 

que cercam o mercado de atuação da empresa franqueada (WALKER, 2002).  

De posse dessas explicações, observa-se a existência de dois papéis na 

operação de uma franquia: (1) o do franqueador, representado pelo proprietário de 

uma marca, e/ou tecnologia de produção e comercialização de um produto, bem ou 

serviço; (2) o do franqueado, representado por investidores que se apropriam de 

uma determinada marca e/ou tecnologia, para produzir e/ou comercializar produtos, 

bens e serviços de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo primeiro 

(SANTOS,1999). 

Dentro desse modelo há um contrato, embasado na Lei nº. 8.955, de 15 de 

dezembro de 1994. Nesse instrumento ficará transparecido que o franqueador se 

compromete a transferir um modelo de gestão que estabelecerá vínculos com: a 

padronização de projetos arquitetônicos; o gerenciamento e as políticas de 

marketing, entre inúmeros outros quesitos gerenciais e operacionais. Em síntese, tal 

lei descreverá a responsabilidade do franqueador. 

Ainda sobre o sistema de franquias, há a possibilidade de se observar e 

entender que o mesmo oferece vantagens e desvantagens que merecem ser 

minuciosamente entendidas para que os gestores hoteleiros possam optar por este 

sistema administrativo (WALKER, 2002). Abaixo, essas serão destacadas sob a 

forma de um quadro.   
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Quadro 01: Vantagens e Desvantagens de um Sistema de Franquias: 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Uma série de planos e especificações 

previamente estabelecidos para construção 

das instalações. 

Altas taxas- tanto para iniciar a franquia 

quanto para continuar explorando. 

Publicidade em âmbito nacional ou até 

internacional. 

Centrais de reservas geralmente produzindo 

de 17 a 26% do total de reservas 

Sistema de reservas centralizado. 
Limitação estrita aos termos acordados com 

o franqueador 

Participação no volume de descontos 

referentes à compra de mobília, utensílios e 

equipamento. 

 

Inclusão na lista de endereços do 

franqueador 
 

Baixas taxas cobradas pela administradora 

de cartão de crédito 
 

Fonte: Walker (2002) 

 

Quadro 02: Vantagens e Desvantagens às empresas que cedem franquias: 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Aumento da fatia do mercado e do 
reconhecimento  

Necessidade de uma cuidadosa seleção dos 
franqueados  

Previsão de receitas imediatas. 
Dificuldade em manter o controle dos 
padrões da qualidade de serviços. 

Fonte: Walker (2002) 

 

A expansão da rede hoteleira por meio de franquias é algo recente no país, 

sendo a Accor16 a primeira operadora a utilizar essa prática enquanto instrumento 

para guiar sua expansão, bem como elemento base para a estratégia de se manter 

“a número um” no Brasil, mercado esse que representa sua quarta maior fatia de 

atuação, estando atrás somente da França, Alemanha e Estados Unidos, 

respectivamente. Tais posicionamentos mercadológicos geram a este 

estabelecimento números expressivos: 3.877 hotéis espalhados pelos cinco 

                                                           
16 Para a rede Accor a franquia é definida como “um sistema baseado na transferência de uma 
tecnologia e uma marca, de posse do franqueador e que capaz de gerar vantagem competitiva para 
seus franqueados” (ACCOR, 2004, pág.02). 
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continentes (ACCOR,2015). Nesse sentido, Zuini (2013) enfatiza que a rede Accor 

encontra-se entre as mais caras do país, podendo, sua aquisição, variar entre R$ 

5,5 milhões a R$ 13 milhões.  
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Figura 03: A Rede ACCOR na América Latina e Mundo e no Mundo 

Fonte: ACCOR (2015a) 
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Assim, ao finalizar a discussão proposta deste primeiro capitulo, onde se 

procurou abordar aspectos relacionados à importância, características, 

peculiaridades e redes de benefícios que os sistemas de franquia propiciam aos 

atores envolvidos em sua gestão e operacionalização, fora possível compreenderem 

quais aspectos estariam ligados a sua viabilidade, gestão e retorno, observando 

assim sua aplicabilidade na hotelaria, bem como as vantagens e desvantagens no 

relacionamento “franquia e franqueado”. Tal debate fora idealizado de maneira 

estratégica para que, através das discussões que serão apresentadas no segundo 

capitulo deste trabalho, o leitor possa compreender a estruturação dos sistemas de 

franquia propostos pela Rede ACCOR, objeto central dessa pesquisa. 
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2. A REDE ACCOR: UMA ANÁLISE DESCRITIVA DE SEUS SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS. UM ENFOQUE NO SEGMENTO ECONÔMICO 

 

 A Rede ACCOR é uma marca de expressão mundial, atuando em diversos 

segmentos de mercado, dentre os quais se destacam: hotelaria, alimentação, gestão 

de frota, etc. Especificamente ao segmento hoteleira, a mesma é vista enquanto 

líder europeia17 de mercado, possuindo também liderança mundial em serviços 

corporativos. Devido a sua representatividade na operacionalização dessa atividade, 

que pode ser transparecida ao se observar os seguintes dados: presença em mais 

de 4.000 hotéis, comportando mais de 500.000 Unidades Habitacionais, distribuídas 

em 90 países (LEITE e LUCENA, 2009). 

 No que tange o mercado brasileiro, a ACCOR lidera o ranking das dez 

maiores redes18 – que juntas totalizam 49,45% do mercado nacional – observando-

se os números de acomodações e empreendimentos, possuindo 16,96% de 

representatividade dessa atividade. Aspecto interessante de se notar são os 

arquétipos atribuídos a essa empresa. Durante quatro anos consecutivos mesma 

fora vista como o empreendimento hoteleira mais admirado pelos hóspedes, e nos 

últimos dez anos o melhor lugar para se trabalhar, seja no Brasil ou na América 

Latina (VICENTE, 2009). 

Sobre suas marcas, as mesmas estão divididas em três segmentos: (1) Travel; 

(2) Services19; e (3) ACCOR Hospitality, sendo essa última o objeto de análise desse 

trabalho. A ACCOR Hospitality é composta pelas bandeiras Sofitel, Novotel, 

Mercure, Ibis, entre outras que poderão ser vistas na figura abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
17 O grupo Accor tem 74% de suas vendas na Europa, quanto a colaboradores a rede 37% no 
continente (VICENTE, 2009). 
18A composição das dez maiores redes tem como sequência os seguintes estabelecimentos: 2º lugar: 
Atlântica; 3º lugar: Sol Meliá; 4º lugar: Blue Tree; 5º lugar: Inter Continental Hotels Group; 6º lugar: 
Othon; 7º lugar: Nacional Inn; 8º lugar: Tropical; 9º lugar: Windsor; 10º lugar: Bristol Hotéis & Resorts 
(VICENTE, 2009). 
19 “A ACCOR Travel constitui-se por agências e operadoras de viagens, divididas pela administração 
da Carlson Wagonlit e a ACCOR Tour. Já a ACCOR Services abrange todas as outras marcas de 
serviços empresariais, a exemplo da Ticket, da GR, da Incentive House, entre outras” (PEREIRA e 
LUCENA, 2006, p.52). 
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Figura 4: Bandeiras da Rede Accor. 

 

Fonte: (REVISTA ISTO É DINHEIRO, 2012)20 

 

A respeito de sua política de expansão, durante o ano de 2008 foram abertas 

aproximadamente 28.000 UH’s. Desse montante, 89% relaciona-se ao segmento 

econômico e midscale21. Já em 2009, aproximadamente 30.000 UH’s foram abertas 

e cerca de 35.000 UH’s em 2010, sendo que a maior incidência dessas novas 

acomodações estava nos segmentos outrora apresentados (VICENTE, 2009).  

Ao nos remetermos a uma sucinta análise historiográfica de suas 

competências, percebemos o ano de 1974 enquanto um marco ao cenário brasileiro. 

Nesse período tem-se sua chegada ao Brasil, onde a rede apresentou uma proposta 

administrativa diferente das demais empresas hoteleiras que geralmente optavam 

por adentrar ao mercado brasileiro através da implementação de hotéis de luxo. 

Inicialmente, a ACCOR desenvolveu-se através da implantação de 100 

empreendimentos hoteleiros categorizados enquanto midscale, em sua maior parte 

representados pela bandeira do Novotel.  

Tal estratégia durou até o final da década de 1970, devido às certas 

mudanças ocorridas no cenário econômico brasileiro que trouxeram vulnerabilidade 

a economia nacional. Diante de tal cenário, em 1985 a rede criou a marca Parthenon 

com o conceito de flats, um produto voltado totalmente as especificidades e 

particularidade brasileiras, passando a atribuir uma menor ênfase no 

                                                           
20  Disponível em:http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20120216/accor-berco-
esplendido/89200.shtml. Acesso em: 03.jul.2015. 
21 Leite e Lucena (2009) afirmam que as empresas hoteleiras pertencentes à Rede ACCOR podem 
ser divididas em três áreas de atuação: upscale, midscale e econômica. Tais áreas serão 
posteriormente apresentadas e discutidas nesse trabalho. 
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desenvolvimento e na criação de empresas relacionadas à marca Novotel 

(VICENTE, 2009). 

O ano de 1999 se apresenta enquanto outro marco. Houve aqui o início de 

outra fase. Após os gestores de a rede ACCOR reconhecer as características, as 

particularidades, fragilidades e potencialidades do mercado consumidor brasileiro, os 

mesmos optaram por regressar ao desenvolvimento e à expansão de sua marca 

através do segmento econômico, dando maior expressividade a bandeira Ibis, que 

se inseriu no Brasil em 1991 com o intuito de se testar esse novo mercado (LEITE e 

LUCENA, 2009). 

Já no ano de 2001 observamos um novo posicionamento por parte de seus 

gestores. Nesse ano a Rede ACCOR Hospitality decide por atuar no segmento da 

administração hoteleira. Há aqui a construção de uma nova estratégia. A referida 

rede deixa de se preocupar com questões relacionadas à construção de imóveis e 

começa a operar/gerenciar empreendimentos de terceiros. Tal estratégia tem início 

com a bandeira Ibis que, a partir de suas especificidades e necessidades, novos 

modelos de contrato, baseado no sistema de franquias e de condotéis, passam a 

vigorar, não exigindo grandes investimentos por parte da ACCOR (LEITE e 

LUCENA, 2009). Em específico aos condotéis, observa-se que os mesmos. 

“eram semelhantes ao sistema de flats. A construtora disponibilizava 
a venda dos apartamentos a diferentes pessoas, mas a grande 
diferença desse formato em relação ao de flats é que os proprietários 
não poderiam morar ou alugar como inquilinos seus próprios 
apartamentos e o retorno seria fixo, diminuindo o risco para o 
investidor. Todos os apartamentos do condotel ficam no pool de 
locação, sob a responsabilidade da operadora hoteleira” (LEITE e 
LUCENA,2009, p.58). 

Tal mudança se dera após seus dirigentes entenderem que investir na 

construção de novos hotéis envolveria em maiores gastos, o que dificultaria a 

expansão de suas bandeiras e paralelamente de sua marca. Dessa maneira, 

percebe-se que a estratégia de desenvolvimento da Accor é fundada no fato de que 

uma marca hoteleira forte deve investir na inovação e no reposicionamento de suas 

bandeiras, quando necessário, além de analisar as tendências do mercado, 

definindo prioridades (VICENTE, 2009), escolhendo o lugar certo para a abertura de 

um novo hotel, seja através de sua propriedade ou por meio da prática da 

franchising. 

Justamente por causa desse novo posicionamento estratégico, a Rede 

ACCOR se encontra presente em oito países da América Latina, com cerca de 160 
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hotéis e mais de 25 mil Unidades Habitacionais, espalhadas através das bandeiras 

Sofitel, Novotel, Mercure e Ibis (VICENTE, 2009). Assim, sua proposta operacional 

reside no fato de se buscar atender, observando-se os princípios da excelência em 

hotelaria (CASTELLI, 2005), todo e qualquer tipo de demanda, indo desde o 

oferecimento de empreendimentos de luxo até ao dos supereconômicos (VICENTE, 

2009).  

No mercado brasileiro observa-se a operação através das bandeiras Sofitel, 

Novotel, Mercure e Ibis. Nesse cenário, será apresentado abaixo alguns dados 

pertinentes a representatividade da marca ACCOR através de seus sistemas 

administrativos: 

 Em 2009 seus sistemas administrativos eram distribuídos da seguinte 

maneira: “19% são franquias, 22% administrados pela ACCOR, 15% 

administrados sob contratos temporários (arrendamento flexível); 22% sob 

contratos por tempo indeterminado (arrendamento fixo); 22% são próprios” 

(VICENTE, 2009, p.75). 

 Em 2011 a ACCOR conseguiu fechar 26 novos contratos de implantação de 

hotéis, sendo 25 deles referentes a implementação da bandeira Ibis. 

(ACCOR,2012). 

  

Gráfico 01: Contratos da Rede Accor (2012). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao longo de sua história a ACCOR Hotels adotou três estratégias 

operacionais: aquisição, contrato de administração e franquia22. Visando a expansão 

de sua marca, apropriou-se da estratégia de contrato de administração, com o 

objetivo de assegurar uma expansão equilibrada (VICENTE, 2009). Dentro do seu 

portfólio – luxo e superior (upscale), midscale, econômica e supereconômica – tais 

tipos de contratos se distribuem de maneiras diferentes. 

Assim, percebe-se que suas bandeiras estão agrupadas em três patamares 

(LEITE e LUCENA, 2009), conhecidos pelas seguintes terminologias: upscale, 

midscale e as econômicas, distribuídos pelo território nacional na seguinte 

proporção: econômico – 66%; midscale – 32%; e upscale – 02% (LEITE e LUCENA, 

2009). Apenas a título de ilustração, tais dados quantitativos são apresentados 

graficamente:  

 

Gráfico 02: Distribuição Territorial: Patamares – Upscale, Midscale e Econômicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A categoria upscale é composta pela marca Sofitel (LEITE e LUCENA, 2006), 

mundialmente reconhecida pela questão do luxo, sendo localizada em 03 destinos 

turísticos brasileiros: Florianópolis – SC; Guarujá – SP; e Rio de Janeiro – RJ. Em 

tais espaços, será possível encontrar 04 estabelecimentos hoteleiros sob a égide 

                                                           
22 Em um contrato de administração o proprietário delega à operadora a responsabilidade gerencial. 
Contudo, é de responsabilidade do proprietário arcar com todos os custos de operação.  No contrato 
de franquia, o franqueado tem mais autonomia quanto a sua gestão, devendo apenas seguir os 
padrões propostos pela rede quanto a prestação de serviços. 
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administrativa da bandeira Sofitel, sendo esses: Sofitel Florianópolis; Sofitel 

Jequitimar Guarujá; Sofitel Rio de Janeiro Copacabana; Caesar Park Rio de Janeiro 

Ipanema23. 

Já o patamar nomeado como midscale é composto pelas redes Novotel e 

Mercure (LEITE e LUCENA, 2009). No caso da rede Novotel, sua classificação 

repousará sob a insígnia de 04 estrelas, totalizando 12 empreendimentos em 

território nacional, distribuídos da seguinte maneira: (1) Amazonas: 01; (2) Bahia: 01; 

(3) Mato Grosso do Sul: 01; (4) Rio Grande do Sul: 02; (5) Rio de Janeiro: 02; (6) 

Santa Catarina: 01; (7) São Paulo: 0424.  

No caso da Rede Mercure, também categorizada pela escala midscale, 

poderão ser encontrados estabelecimentos hoteleiros que terão suas classificações 

estabelecidas entre 03 a 04 estrelas. Já pela perspectiva econômica, será possível 

visualizar a rede Ibis e Ibis Budget (antigo Formule 1)25.Em território nacional tais 

empreendimentos poderão ser vistos na seguinte quantificação/relação com as 

Unidades Federativas Nacionais: (1) Alagoas: 01; (2) Amazonas: 01; (3) Bahia: 04; 

(4) Ceará: 01; (5) Distrito Federal: 02; (6) Espírito Santo: 01; (7) Goiás: 01; (8) Minas 

Gerais: 08; (9) Paraná: 04; (10) Pernambuco: 02; (11) Rio Grande do Sul: 01; (12) 

Rio de Janeiro: 09; Santa Catarina: 05; (13) Sergipe: 01; (14) São Paulo: 21.Para 

uma melhor visualização, abaixo será apresentado um gráfico que terá o objetivo 

ilustrativo de expor tal quantificação/relação: 

 

 

 

 

                                                           
23 Ver: http://www.sofitel.com/pt-br/discovering-sofitel-hotel/all-hotels.shtml. Acesso em: 11.mar.2015. 
24 Ver: http://www.novotel.com/hotel-directory/pt-br/america-do-sul/brasil/hotel-brasil.htm. Acesso em: 
11.mar.2015. 
25 Dentre as diferenças gerenciais e/ou operacionais que distinguem esses estabelecimentos, poder-
se-ia destacar: preços mais elevados aplicados pela bandeira Ibis, devido a uma maior e melhor 
apresentação de serviços, unidades habitacionais mais bem equipadas, além de oferecer um café da 
manhã completo, acompanhado de um maior/melhor serviço de restaurante. Por consequência, a 
bandeira Ibis Budget opta por oferecer diárias mais baratas e acessíveis, que se devem ao fato desse 
estabelecimento hoteleiro possuir um serviço de café da manhã bem simples, bem como a 
proposição de serviços mais reduzidos. Tal redução repercutirá na não participação desse 
empreendimento no Club ACCOR Hotels. Esse Club nada mais é do que um programa de fidelização 
da rede Accor, inserido em 13 marcas que vão do luxo ao econômico, em mais de 2.700 hotéis 
distribuídos em 92 países. A priori, sua maior vantagem, dar-se-ia na proposição de descontos de até 
50% para hospedes, sendo essas porcentagens variáveis conforme seu número de diárias. (LE CLUB 
ACCOR, s/d) 

http://www.sofitel.com/pt-br/discovering-sofitel-hotel/all-hotels.shtml
http://www.novotel.com/hotel-directory/pt-br/america-do-sul/brasil/hotel-brasil.htm
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Gráfico 03: Hotéis Ibis – Quantificação/Relação com as Unidades Federativas 

Nacionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Bandeira Ibis chega ao Brasil em 1990, sendo considerada neste momento 

enquanto um teste para se analisar as potencialidades do segmento de turismo de 

negócios no mercado hoteleiro brasileiro. Tal posicionamento se manteve até 1998, 

época em que a rede ACCOR expandiu seu portfólio – Mercure, Novotel e Sofitel. 

Contudo, em 2001 a marca Ibis passa por um processo de crescimento considerável 

em um mercado inexplorado e de potencial significativo26: o segmento econômico 

(LEITE e LUCENA, 2009). 

Nesse sentido, a Rede ACCOR desbravará a tipologia de hotel econômico, 

introduzindo a marca Ibis e Formule 01, que posteriormente será chamada de Ibis 

Budget (FERRAZ, 2008). Tal segmento possuirá 980 hotéis espalhados em todo o 

mundo. Na América Latina estará presente na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Paraguai, Peru e Uruguai.  Especificamente ao Brasil será possível encontrar 122 

hotéis distribuídos por 23 Estados. O Estado do Rio de Janeiro possui 08 hotéis, 

                                                           
26 Prova disso é que no Brasil serão inaugurados 158 novos estabelecimentos de categoria 
econômica. (REVISTA HOTEIS, 2011) 
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onde 04 estarão alocados em sua capital27. Tal quantificação, quando comparada 

aos demais Estados, chamará atenção devido à operacionalização dos 

megaeventos, além da perspectiva produtiva do petróleo (REVISTA HOTÉIS, 2011). 

Para administrar tais marcas, a empresa possui um escritório central localiza do na 

cidade de São Paulo. 

Para que tal rede fosse capaz de apresentar um novo conceito de hotel, foram 

criadas novas concepções que permitissem um padrão elevado de qualidade, mas 

que ao mesmo tempo ofertasse uma política de preços a custos reduzidos. 

Justamente por isso, os empreendimentos que se vinculam a rede Ibis não fornecem 

grandes áreas na recepção, além de não ofertar a prática do serviço de quarto.  

Por uma perspectiva geral, possuirão no mínimo 60 e no máximo 100 UH’s, 

sendo que tal quantificação fora pensada sobre o ponto de vista da 

operacionalização de serviços, de maneira que se necessite de um menor conjunto 

de colaboradores para manter o padrão de excelência proposto por este 

estabelecimento (FERRAZ, 2008). Justamente por essa perspectiva, o setor de A&B 

apresentará uma variedade de serviços simples, através de um bufê de saladas, 

duas opções de pratos quentes, sobremesa e bebidas pagas à parte, oferecendo-se 

também um café da manhã com uma variedade limitada de opções, que serão 

cobradas à parte (FERRAZ, 2008). Apenas por uma perspectiva ilustrativa, abaixo 

será apresentada uma figura que evidenciará a descrição aqui proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Ver: http://www.mercure.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/brasil/hotel-brasil.htm. Acesso em: 
11.mar.2015 

http://www.mercure.com/hotel-directory/pt/america-do-sul/brasil/hotel-brasil.htm
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Figura 04: Padrão Accor em estrutura física. 

 

Fonte: TripAdvisor (2014)28 

 

De uma maneira geral, os empreendimentos hoteleiros sustentados pela 

Rede Ibis terão os mesmos procedimentos operacionais, equipamentos, instalações 

– a exemplo das UH’s com Wi-Fi e aprova de som – café da manhã oferecido entre 

às 04h:00min e 12h:00min, além de opções de refeições leves a serem consumidas 

no bar.  

Destaca-se aqui que os mesmos procedimentos normativos, em nível de 

operacionalização, utilizados na França também são externalizados no Brasil, com a 

única exceção do uso do frigobar, que em território brasileiro permanecerá vazio, 

sendo seu abastecimento de responsabilidade do hóspede, sendo tal ato justificado, 

aos olhos destes gestores, pelo fato de se dispensar a necessidade de funcionário 

para essa função, o que remeteria um custo a mais na operacionalização do produto 

final deste empreendimento hoteleiro: a hospedagem (FERRAZ, 2008). 

A estratégia de expansão mercadologia proposta pela Rede Ibis consiste no 

estabelecimento e difusão de contrato de franquias. Seus gestores entenderam que 

                                                           
28 Fonte: http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303638-d481482-Reviews-Ibis_Aracaju-
Aracaju_State_of_Sergipe.html. Acesso em: 19.mar.2015 

 

http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303638-d481482-Reviews-Ibis_Aracaju-Aracaju_State_of_Sergipe.html
http://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303638-d481482-Reviews-Ibis_Aracaju-Aracaju_State_of_Sergipe.html
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este procedimento seria o melhor para a empresa, possibilitando-lhes um 

desprendimento das obrigações relativas ao processo de construção de novos 

estabelecimentos hoteleiros, o que lhes daria a obrigação de, através de 

procedimentos gerenciais e operacionais padrões, apresentarem propostas de 

administração desses ambientes franqueados (LEITE e LUCENA, 2009). 

Neste cenário, destaca-se aos “olhos” da empresa a vantagem de não 

desembolsar recursos próprios para a implantação de um novo hotel. Apenas a título 

de curiosidade, dependendo da estrutura, do porte, da classificação e tipologia do 

empreendimento hoteleiro, pode-se gastar entre 5 a 10 milhões de reais (ZUINI, 

2013). Nesse sentido, os gestores da Bandeira Ibis adotaram três estratégicas 

básicas capazes de sustentar seu crescimento: aquisição, contrato de administração 

e franquias (LEITE e LUCENA, 2009).  

Dessa maneira, ao longo desse segundo capítulo procurou-se compreender 

os métodos estratégicos abordados pela rede ACCOR e que evidencia o seu 

posicionamento em território nacional. A partir dessa compreensão, buscou-se 

apresentar as características e especificidades administrativas de cada um desses 

métodos, bem como o seu posicionamento no mercado. Dessa maneira, abordaram-

se também questões relacionadas ao padrão de serviços exigidos pela bandeira Ibis. 

Nesse sentido, acredita-se aqui que tal abordagem se fez necessária para que o 

terceiro capítulo possa expor, por meio de um estudo de caso, as particularidades de 

um sistema administrativo hoteleiro ligado à Rede ACCOR, em específico ao Ibis.  
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3. UMA ANÁLISE EXPLANATÓRIA DO SISTEMA HOTELEIRO ACCOR: UM 

ESTUDO DE CASO DO IBIS NOVA AMÉRICA 

 

O trabalho efetuado nesse terceiro capítulo levará em consideração as 

premissas discutidas nos outros capítulos, buscando compreende-las através da 

lógica e operacionalização de um estudo de caso caracterizado por um processo de 

investigação qualitativa. A evidência qualitativa se justifica pelo caráter explanatório 

desse trabalho, que se preocupa em entender as distintas e complementares 

relações possibilitem analisar, decifrar e compreendera relevância da 

problemática/temática aqui apresentada (HAIR JR., et. al., 2009; SINGLETON JR. e 

STRAITS, 2010). 

Assim, este trabalho é estruturado a partir da lógica do método do estudo de 

caso que propicia uma análise estratégica e sistêmica de uma pesquisa que possui 

o intuito de explanar e expor informações tidas enquanto relevantes para a 

interpretação e desvendamento do objeto pesquisado (MAZZOTTI, 2006). Exposto 

isso, o trabalho se debruça sobre uma unidade investigativa: o empreendimento 

hoteleiro Ibis Nova América, localizado no município do Rio de Janeiro, 

especificamente no Shopping Nova América, tradicional centro de compras situado a 

apenas 100m da Estação de Metrô de Del Castilho.  

O referido empreendimento possui 234 Unidades Habitacionais, sendo 34 

dessas destinadas aos indivíduos portadores de necessidades especiais. Sobre 

suas categorizações, essas UH’s são comercializadas enquanto: (1) UH Padrão29, 

com uma cama de casal; (2) UH Padrão, com cama de casal e uma cama de 

solteiro; (3) UH Padrão, com duas camas de solteiro. Abaixo encontra-se, a título 

ilustrativo, uma imagem desses espaços: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Pela terminologia “Padrão”, entende-se uma estrutura capaz de oferecer as seguintes 
características aos hóspedes: banheiro, secadores de cabelo, cofre, telefone, espelho de corpo 
inteiro, minibar, piso de madeira, cama com edredom, internet Wi-Fi, TV Plana com canais 
internacionais e ar-condicionado. (ACCOR, S/D) 
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Figura 05: Quartos hotel Ibis Nova América. 

 

 Fonte: (ACCOR, S/D)30 

 

Sua criação, conforme enfatizado pelo entrevistado, foi devido à uma carência 

de hotéis nessa região da cidade. Além disso, o referido empreendimento segue 

uma tendência internacional (COSTA,2013), que busca fundir Shoppings e Hotéis31, 

e que se encontra presente em apenas três empreendimentos na cidade do Rio de 

Janeiro: 02 no Shopping Nova América – Ibis e Ibis Budget – e 01 no Recreio 

Shopping. Vale mencionar que ambos os empreendimentos são voltados ao 

atendimento do segmento corporativo.   

Dessa maneira, pelo fato do Ibis Nova América possuir a combinação dos 

preceitos gerenciais e operacionais observados tanto nas bandeiras Ibis, quanto nas 

bandeiras Ibis Budget (ver tabela abaixo), garantindo-lhe com isso uma maior 

                                                           
30 Disponível em: http://www.ibis.com/pt-br/hotel-9449-ibis-rio-de-janeiro-nova-america/index.shtml# 
Acesso: 25.jul.2015. 
31   Essa tendência vem crescendo junto a política de consumo. Tais estabelecimentos têm como 
proposta a realização de compras em uma proximidade exclusiva com as UH’s hoteleiras. Tal cenário 
ganhou força no Oriente Médio com o The Sheraton Dubai Mall e o The Address Dubai Mall, ambos 
ligados ao The Dubai Mall, maior shopping dos Emirados Árabes Unidos. (COSTA, 2013) 

(1) UH Padrão 

(2) UH Padrão (3) UH Padrão 

http://www.ibis.com/pt-br/hotel-9449-ibis-rio-de-janeiro-nova-america/index.shtml
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flexibilidade ao atendimento das necessidades de seus clientes, bem como uma 

maior competitividade frente ao seu nicho de atuação (ACCOR, s/d), o mesmo 

estabelecimento se mostra enquanto um ambiente interessante para se efetuar uma 

mensuração qualitativa acerca dos sistemas administrativos hoteleiros.  

 

Tabela 01: Estruturas e Serviços Alocados em Meios de Hospedagem Econômicos. 

Um contraponto ao Ibis Nova América 

Serviço / Infraestrutura em Hotéis 

Econômicos 
Possui Terceirizado Não possui 

Recepção X   

Reservas X   

Estacionamento   X  

Bar X   

Restaurante  X   

Serviço de lavanderia   X  

Minibar  X   

Serviço de quarto   X 

Acesso à internet nas UH’S e nas áreas 

sociais 
X   

Serviço de mensageiro    X 

Fonte: (ACCOR, S/D)32 

 

Para tanto, para se aferir qualitativamente esse ambiente organizacional, esse 

trabalho fora sustentado graças à aplicação de uma entrevista semiestruturada – 

sendo seu roteiro disponibilizado nos anexos desse trabalho – aplicada ao 

subgerente do hotel. Esse panorama analítico será apresentado no sub-tópico 

abaixo.  

 

 

 

 

                                                           
32 Disponível em: http://www.ibis.com/pt-br/hotel-9449-ibis-rio-de-janeiro-nova-america/index.shtml 
Acesso em: 13.ago.2015 
 

http://www.ibis.com/pt-br/hotel-9449-ibis-rio-de-janeiro-nova-america/index.shtml
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3.1. Especificidades gerenciais e operacionais: uma análise sobre o universo da 

REDE ACCOR. Um paralelo com o Hotel Ibis Novo América. 

 

Líder mundial do segmento hoteleiro, a Rede ACCOR possui 482.296 UH’s 

distribuídas nos cinco continentes. Nesse cenário, contará com: mais de 3.700 

empreendimentos hoteleiros; 180.000 empregados; 17 bandeiras que transitam da 

categoria upscale a econômica; e uma receita de 5.454 milhões de euros no ano de 

2014 (ACCORHOTELS, 2015b). Especificamente à América Latina, a Rede ACCOR 

possuirá 45.971 UH’s espalhadas em 280 hotéis, o que totalizará cerca de 10% de 

seu nicho corporativo, conforme destaca a figura abaixo:  

 

Figura 06: Atuação da Rede ACCOR em nível mundial. 

 

Fonte: (ACCORHOTELS, 2015b) 

 

Espalhados na América Latina, América do Norte e pelo Caribe, tais 

empreendimentos totalizarão 10% de seu segmento corporativo, que se encontra 

distribuído através das seguintes bandeiras: (1) na categoria Luxo – Sofitel, Sofitel 

Legend, Sofitel SO, Pullman, Adágio Premium, The Sebel e Grand Mercure; (2) em 

patamares intermediários – Novotel, Mama Shelter, Mercure e Adágio; (3) no 
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segmento econômico - Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, Adágio Acess, HotelF1 e Hotel 

Formule 1 (ACCORHOTELS, 2015b). 

No que tange especificamente o cenário operacional da bandeira Ibis, 

percebe-se que essa está presente em 59 países, possuindo 1.031 

estabelecimentos hoteleiros sobre sua tutela administrativa, somando assim, 

129.009 UH’s, o que lhe permite ser líder europeia dos estabelecimentos hoteleiros 

destinados ao segmento econômico (ACCORHOTELS, 2015b).  

Exposto esse cenário quantitativo introdutório ao universo em que nosso 

objeto de pesquisa está centrado, durante a estruturação de nosso segundo 

capítulo, oferecemos algumas discussões que remetem a questão operacional e 

suas respectivas distinções no universo hoteleiro. Basicamente, poder-se-ia 

encontrar empreendimentos regidos administrativamente pela ótica: (1) proprietária; 

(2) pool hoteleiro; (3) sistema de franquias (OLIVEIRA, 2002). Contudo, em 

específico ao ambiente da ACCOR, como já ressaltado nesse trabalho, estratégias 

operacionais – aquisição, contrato de administração e franquia – foram traçadas por 

seus gestores, de maneira a se expandir a amplitude de sua marca. No que tange o 

objeto de análise desse estudo, o mesmo se centra na ótica do Pool Hoteleiro, no 

qual os investidores adquirem frações até se atingir a totalidade de um 

empreendimento. 

De posse dessa totalidade, busca-se uma administradora que se tornará 

responsável pela gestão e operacionalização dessa empresa hoteleira. Julga-se 

relevante frisar aqui que esse tipo de contrato atrai uma demanda que tem como 

objetivo rendimentos em longo prazo, já que a rentabilidade prevista por unidade 

habitacional varia entre 0,8% a 1% ao mês (ALMEIDA,2012). 

Durante a realização de nossa entrevista, pode-se perceber algumas 

peculiaridades relevantes a essas estratégias e que incidem nas divisões de 

receitas, detectando-se que em todos os seus contratos – proprietários, pool 

hoteleiro e sistema de franquia – os custos relativos à manutenção, ao marketing, ao 

suporte de TI, à contabilidade do hotel são retirados da receita bruta dos 

estabelecimentos. Em específico, ao contrato baseado no sistema de franquia os 

custos relativos às taxas de royalties e marketing também são retirados da receita 

bruta.  

Há aqui uma peculiaridade a ser mencionada. O pagamento de investidores, 

relacionado à prática de contrato de administração, é efetuado através do montante 
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do lucro operacional. Após todo esse procedimento existe o percentual que pertence 

a Rede ACCOR e que varia de acordo com cada contrato. 

Embasada nas arguições de Belli (1998) que enfatizam que os meios de 

hospedagem possuem um “ciclo de vida” relacionado aos diversos estágios de um 

empreendimento – introdução, desenvolvimento, maturidade e declínio – pondera-se 

aqui a necessidade de se construir um minucioso conhecimento acerca desses 

estágios para que os empreendimentos possam obter o retorno de seu capital 

investido e prosperar frente a competitividade de seu mercado.  

Observando a importância desse discurso, antes mesmo de sua abertura, o 

Hotel Ibis Nova América realizou capacitações e treinamentos com seus futuros 

colaboradores, independentemente de sua hierarquia e cargo, tendo como intuito 

desenvolver e difundir competências desejadas a todo e qualquer tipo de 

colaborador, difundindo nessas práticas informações sobre a empresa, seus 

serviços, políticas e diretrizes. Julga-se pertinente ressaltar aqui que, são esses 

momentos que propiciam à organização o fomento de sua missão, visão e valores, 

difundindo tais princípios intensa e amplamente perante todos os seus funcionários 

(CHIAVENATO, 2013). 

Enquanto ação padronizada a todo e qualquer estabelecimento vinculado à 

Rede ACCOR, durante a primeira semana de capacitação e treinamento, seus 

coordenadores apresentarão aos novos funcionários a abrangência dessa 

organização. No caso específico de nosso objeto, uma ênfase maior fora dada as 

particularidades em torno da bandeira Ibis, destacando aspectos relacionados à 

padronização dos serviços, do controle da qualidade e do controle/divisão de receita. 

Ao longo dessa preparação, um treinamento específico nomeado “a regra do 

jogo” é apresentado aos futuros colaboradores. Através desse mecanismo, 

enfatizam-se aspectos como condutas, direitos, deveres, etc. Já durante a segunda 

semana será introduzida a importância dos Procedimentos Operacionais Padrão, 

que transparecem um meio de se atingir a qualidade de serviços diários prestados 

aos hóspedes, através da implementação de uma cultura normativa voltada ao 

aprendizado e execução de técnicas operacionais (SILVA e BARBOSA, 2002). 

O processo de exposição e familiarização aos POP’s é feito em dois 

momentos complementares: (1) a análise teórica, aplicada por um profissional de 

outra unidade, e que será responsável por expor materiais didáticos que objetivam a 

contemplação, a discussão e assimilação desses preceitos; (2) a análise prática, 
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cujo objetivo é fazer com que esses novos funcionários se identifiquem com os 

padrões, normativas e práticas operacionais33, levando-se sempre em consideração 

a importância de cada produto, processo e quantificação (ERDMAN, 1994) e suas 

incidências nas questões relativas à qualidade e excelência hoteleira. 

Durante a realização da terceira semana de capacitações e treinamentos, 

observa-se o desenvolvimento de workshops. Nessa etapa, as equipes são divididas 

em dois grupos distintos. Um desses se hospedará no estabelecimento, enquanto o 

outro trabalhará, para que em seguida se invertam esses papéis. O intuito dessa 

prática se valida a partir do momento em que esses participantes conseguem 

entender de que maneira as especificidades e detalhes operacionais incidem e são 

responsáveis pelo atendimento das necessidades de uma clientela, bem como pela 

superação de suas expectativas.   

Só depois dessas práticas é que um treinamento mais minucioso será 

efetuado, atendendo as especificidades de cada departamento. Essa atividade será 

ministrada por um gestor de outra unidade. Aos “olhos” do entrevistado, pelo fato da 

Rede ACCOR buscar a disseminação da excelência e da qualidade em todos os 

seus empreendimentos, acreditando que esses princípios são os quesitos 

responsáveis por gerar a tão desejada fidelização de seus clientes, é que tais POP’s 

e treinamentos contínuos, gradativos e flexíveis as necessidades de cada 

estabelecimento se mostram tão fundamentais.  

Prova disso é vista nos resultados das pesquisas de satisfação de seus 

hóspedes. Em específico ao Ibis Nova América, o motivo por sua clientela ser fiel se 

deve ao fato, de acordo com o entrevistado, dessa demanda “não encontrar 

surpresas ao se hospedar no hotel”. Indo além de seu ambiente organizacional, o 

entrevistado acredita que tal lógica se difunde e é percebida em boa parte dos 

estabelecimentos ligados à ACCOR, independentemente de sua segmentação, 

localização, porte e classificação. 

Para tanto, observa-se por detrás dessa fala um cenário muito mais complexo 

e minucioso. Parte dessa afirmativa se sustenta graças às oito auditorias internas 

realizadas em todo empreendimento da ACCOR. Essas possuem o objetivo de 

                                                           
33 O exemplo disso evidencia-se aqui o treinamento destinado às camareiras. Durante essas 
atividades, ao expor seus respectivos POP’s, um dos debates apresentados é a questão do descarte 
de resíduos que, conforme nosso entrevistado está de acordo com a ISO 14.000 – Sistema de 
Gestão Ambiental. 
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mensurar e validar as ações gerenciais e operacionais, tais quais a missão, a visão 

e os valores organizacionais dessa instituição pregam: 

Missão: Difundir os valores e cultura da organização e assegurar o 
desenvolvimento das competências chaves, por meio da educação 
permanente, contribuindo para reforçar sua imagem. 
Visão: Os colaboradores são o centro da organização. São eles que dão 
vida e meios para alcançar a excelência nos serviços, para a satisfação do 
cliente e a razão de ser da organização. 
Valores: Simplicidade, Modernidade e Bem-Estar (ACCOR, 2013, pág.11). 
 

Retomando a análise sobre essas auditorias, as mesmas levam em 

consideração os preceitos discutidos pela ISO 9.001 – Sistema de Qualidade Total e 

ISO, 14.001 – Sistema de Gestão Ambiental34. Nesse sentido, essas auditorias se 

dividem em três tipos: (1) Interna – realizada por gestores da própria Rede ACCOR; 

(2) Externa – efetuada, no caso do nosso objeto de análise, pela empresa “Marco 

Consultoria”, para se checar aspectos pontuais relacionados a ISO 9.001 e 14.001; 

(3) Auditoria realizada pela BVC. Aspecto interessante de ser dito é que tais ações 

se debruçarão sobre os seguintes pontos: 

Qualidade de atendimento telefônico: feito por um cliente misterioso, a cada 

bimestre, tendo como objetivo de certificar se o colaborador está atendendo as 

exigências e padrões requeridos ao atendimento de um público, conforme os 

próprios princípios estipulados pelo hotel.  

 Produtos: baseada em um documento chamado “Coração Ibis35” e nos 

procedimentos da ISO 9.001, essa atividade também é realizada através da 

percepção de um “cliente misterioso”. Esse se apresenta ao fim de sua 

estada a gerencia, expondo sua percepção das atividades, produtos, serviços 

e atendimentos que lhe foram ofertados. 

 Ação preventiva: específica a área de segurança alimentar, essa acontece 

três vezes ao ano, tendo como o objetivo assegurar a qualidade e segurança 

dos alimentos oferecido aos hospedes. 

 Segurança: feita por uma empresa da área de segurança patrimonial que se 

hospeda de forma oculta. Essa tentará “burlar” os procedimentos de 

segurança do hotel, gravando suas ações, apresentando-as posteriormente à 

gerência. A partir disso, eventuais reciclagens e treinamentos são propostos. 

                                                           
34 De acordo com as informações concedidas pelo entrevistado, todos os hotéis da rede Ibis possuem 
essa certificação.  
35 Coração Ibis é um documento que estabelece diretrizes que constituem sua identidade, que seria 
uma hospedagem de qualidade por preços acessíveis (SOUZA, 2008) 
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 Autocontrole: são verificados procedimentos que visam evitar fuga de 

receitas. A análise desse escopo se dá através de um documento chamado 

“Focus”. A mesma é realizada uma vez a cada um ano, onde são verificados 

os relatórios de cada área departamental.  

 

 Assim, percebe-se que para existir o gerenciamento de qualidade de um meio 

de hospedagem há a necessidade de se mensurar seus processos e efeitos frente 

às características gerenciais e operacionais.  De acordo com Mahal (2005), tais 

mensurações devem ser fornecidas através de relatórios claros e objetivos, já que 

tais documentos são pontos de referência para o processo de tomada de decisões 

administrativas. 

Por fim, dentre os documentos que mais se destacam nessa temática, tem-se: 

(1) Relatório de Reconciliação; (2) Relatório de Estada; (3) Controle de Back; (4) 

Budget Report. Sobre o primeiro relatório, seu procedimento evita que uma UH com 

status check-out “rode” no sistema como ocupada, fazendo com que não perca 

vendas. A elaboração desse relatório funciona da seguinte maneira: na auditoria 

noturna a recepção emite uma listagem das UH’S ocupadas, vagas e bloqueadas. 

Esse documento é comparado com o emitido pela governança, feito no dia seguinte 

ao final dos trabalhos das camareiras e onde será constado as UH’s que foram 

limpas. 

O segundo relatório, que objetiva mensurar a taxa de ocupação do 

empreendimento, também tem o intuito de identificar em que momento da estada do 

cliente as diárias foram cobradas. Dentro desse processo poderão ser executados 

outros acompanhamentos, como por exemplo, o long stay36, no show37, etc. 

O terceiro tipo de relatório, o Controle de Back, é estruturado a partir de uma 

amostra aleatória de 30% das UH’s vendidas. Após a seleção, os auditores 

verificam: se o saldo da conta foi coberto; se a Ficha Nacional de Registro dos 

Hóspedes – FNRH está preenchida corretamente pelo hóspede; o total de 

lançamentos do PDV (Controle dos Pontos De Vendas) e se os mesmos estão 

assinados confirmando o consumo pelo hóspede. 

O quarto tipo de relatório, o Budget Report, consiste em um documento 

apresentado a Controladoria da Rede ACCOR, onde são demonstrados os 

                                                           
36 Longa estada. Hospede que permanece mais de 30 dias no estabelecimento hoteleiro.  
37 Não comparecimento do hóspede na data de reserva. 
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faturamentos e as taxas de ocupação estimados para o próximo ano, bem como os 

prováveis gastos com mão-de-obra e economia de energia. Aspecto relevante de ser 

mencionado é o fato de esse relatório precisar ser aprovado pelo: gerente 

operacional da rede, diretor operacional da marca, CEO da América Latina e da 

França, e por fim voltar ao investidor, para sua validação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

Conforme os dados quantitativos expostos ao longo desse trabalho, há a 

possibilidade de se ponderar aqui a relevância dos meios de hospedagem frente à 

operacionalização da cadeia produtiva do turismo (WTTC, 2012; UNWTO, 2015), 

bem como na prospecção de impactos econômicos ocasionados por sua inserção, 

desenvolvimento e maturação (BELLI, 1998). Justamente por isso, é necessário que 

suas ações perpassem por uma análise minuciosa, construída antes, durante e 

depois de suas execuções. Nesse sentido, credita-se aqui a importância de continua 

e ininterruptamente apresentar a estruturação de um planejamento pormenorizado, 

seguido de uma detalhada operacionalização e monitoramento constantes 

(CASTELLI, 2005; BONFATO, 2006; PROSERPIO, 2006; MEIRA e ANJOS, 2014). 

Ao analisar os sistemas administrativos hoteleiros, constatou-se que os 

mesmos podem ser geridos sob a égide da franquia, do pool hoteleiro e da franquia, 

cada qual com suas especificidades administrativas, contratuais e operacionais. 

Destaca-se aqui que o sistema administrativo conhecido como franquia é o que 

permite a menor parcela de investimento por parte das redes hoteleiras, 

ocasionando uma maior expansão de sua marca. Dito isso, buscou-se compreender 

como algumas dessas particularidades relacionadas a esses sistemas 

administrativos se evidenciam sobre a bandeira Ibis da Rede Hoteleira ACCOR, 

quinta maior empresa no segmento hoteleiro (ACCOR, 2011).  

 Desse modo, pode-se constatar que a bandeira Ibis tem princípios 

organizacionais pautados em elevados padrões de qualidade, ofertando seus 

serviços a preços reduzidos, buscando-se através dessa lógica normatizar as 

operações e serviços, em um mesmo patamar de excelência hoteleira. Para isso, a 

rede Accor apresenta um controle de qualidade rigoroso, estruturado e mensurado 

graças à aplicação de relatórios administrativos, vistorias construídas sobre os 

preceitos da ISSO 9.001 e 14.001, bem como a proposição de treinamento de seus 

funcionários.  

 Além disso, pode ser notado que para o sucesso desse empreendimento, a 

padronização de seus processos (POP’s) foi uma ferramenta importante de controle 

e gerenciamento de suas atividades para que seja possível, conforme destacado 
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pelo gestor entrevistado, “oferecer serviços que fazem com que os hóspedes se 

sintam em um ambiente confortável, sem surpresas”. 

Pelo fato desse trabalho procurar apresentar e entender um sistema 

administrativo inserido em um contexto organizacional particular – Bandeira Ibis da 

Rede Accor – acredita-se que o mesmo busca apresentar suas características 

gerenciais e operacionais. 

Aspecto relevante a se pontuar é a estratégia da Rede Accor em oferecer o 

seu conhecimento administrativo, gerencial e operacional, através de suas distintas 

bandeiras. Tal ato verifica-se enquanto eficaz, já que a mesma é uma das líderes do 

segmento hoteleiro. Desse modo, a Accor tem como preocupação a padronização 

de serviços, independentemente do tipo de contrato ao qual o hotel é submetido. 

Essa se preocupação se deve pela questão da “qualidade estendida”, percebida por 

seus clientes e investidores, nos processos de capacitação e treinamento de seus 

funcionários, na padronização da infraestrutura e serviços oferecidos por seus hotéis 

e que refletem em sua imagem organizacional.  
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ANEXO: 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA: Gerencia hotel Íbis 
Cenário: A bandeira Íbis consiste em um hotel econômico criado para atender um 
mercado pouco explorado no Brasil sendo a sua operadora, a rede Accor, a primeira 
a utilizar a franquia como estratégia de mercado, internacionalizando as suas 
unidades. 
 
Fato-chave: Analisar o sistema de franquia, compreendendo benefícios, métodos de 
gestão, padrão de serviços e manutenção exigido pela rede franqueadora. 
 
 
Proposta: 
 

 Qual a inferência do sistema de franquia no planejamento estratégico, tático e 
operacional do estabelecimento hoteleiro da Rede Íbis? 
 

 Existem padronizações propostas pela rede quanto às ações gerenciais e 
operacionais dos hotéis íbis? Aponte alguns exemplos. 
 

 Caso exista dificuldades operacionais dos hotéis íbis a Rede Accor oferece 
algum tipo de apoio? Se sim, solicite alguns exemplos.  
 

 Há algum tipo de interferência da rede Accor no processo de recrutamento, 
capacitação e treinamento dos funcionários dos hotéis íbis? Se sim, 
especifique como essa inferência se dá. 
 

 Quais benefícios o sistema de franquia oferece à Rede Íbis? Em sua opinião, 
quais os cinco mais importantes? Justifique o porquê desses pontos serem 
vistos como os mais relevantes 

 

 No processo de tomada de decisão, existe alguma inferência por parte da 
Rede Accor? 
 

 Como a rede Accor interfere na elaboração, disposição da infraestrutura do 
hotel íbis? Há alguma inferência na manutenção e compra dos equipamentos 
do hotel? 
 

 Existem relatórios a serem entregues à Rede Accor? Se sim, quais seriam os 
mais importantes? Peça para que o entrevistado mencione o objetivo de cada 
relatório. 
 

 No que tange as receitas obtidas pelo hotel, como sua divisão acontece entre 
os franqueados e a franquia? 
 

 Como gestor, você percebe que os hóspedes mais assíduos da Rede Accor 
conseguem perceber a questão da “qualidade estendida” dessa rede sobre o 
seu hotel? 
 

 Como os investidores são informados das trocas de equipamentos? 
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 Quanto à infraestrutura e padrões de serviços dos hotéis íbis, existe algum 
tipo de auditoria ou acompanhamento da rede Accor? 
 

 Como são tratadas as reclamações dos hospedes dos hotéis íbis pela rede 
Accor? 
 

 Existe taxa de marketing? Como são destinadas?   
 

 
 


