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Vender caro se a demanda é alta e barato se a procura é baixa. As companhias aéreas do mundo 
todo aprenderam, há décadas, a controlar os preços de acordo com a oferta e a demanda. Nos 
Estados Unidos e na Europa, a hotelaria fez o mesmo. No Brasil, entretanto, só agora é que 
importantes redes de hotéis estão começando a explorar uma estratégia semelhante para 
elevarem suas receitas.   
 
As companhias aéreas americanas foram pioneiras em desenvolver o chamado "revenue 
management" ou "yield management" (gerenciamento de receitas) nos anos 80. O termo refere-
se a todo um processo que visa entender e prever o comportamento do consumidor e determinar 
uma política de vendas que gere a maior receita possível. Com base num histórico de dados, por 
exemplo, projeta-se a demanda para certo vôo em determinada data. A partir daí, quando a 
empresa aérea sabe que haverá, definitivamente, grande procura por um lugar naquele vôo, por 
que não elevar os preços? Ou, ao contrário, quando prevê uma ocupação baixa, pode realizar uma 
promoção para estimular as vendas. Na prática, os assentos do avião são separados em vários 
grupos de tarifas e, conforme os mais baratos vão sendo vendidos, sobram os mais caros. O que 
a companhia aérea pode fazer é ajustar a quantidade de assentos em cada grupo e os valores 
estabelecidos para eles. Os cálculos são tão avançados que os preços das passagens variam a 
todo o momento e conforme o canal de vendas.   
 
Na hotelaria, o "revenue management" faz a mesma coisa só que com os apartamentos de um 
hotel. A rede americana Marriott foi a primeira a aplicar a metodologia no Brasil, em 1998. A 
InterContinental, também dos Estados Unidos, e a Pestana, de Portugal, adotaram o sistema em 
seus hotéis brasileiros há três e dois anos, respectivamente. Mas só agora é que as maiores 
empresas do setor - Accor e Atlantica - e grupos nacionais, como o Othon, estão se preparando 
para fazer o mesmo.   
 
Neste ano, a rede francesa Accor está determinada a usar o "revenue management" como nunca 
antes. Líder em hotelaria de negócios no país, começou a preparação para aplicá-lo há três anos. 
Em 2005, iniciou o treinamento das equipes. No ano seguinte, padronizou computadores e 
programas usados em cada um de seus 140 hotéis. Em 2007, finalmente, conseguiu montar o 
histórico de dados de demanda do ano inteiro. "Agora, em 2008, vamos ter condições de fazer 
análises e ações de venda bem mais avançadas", afirma Emanuel Baudart, diretor de distribuição 
e marketing de relacionamento da rede. Segundo ele, a Accor já investiu R$ 10 milhões em 
tecnologia e mais R$ 200 mil em treinamentos.   
 
A rede Atlantica, vice-líder de mercado com 62 hotéis no Brasil, começou a treinar suas equipes 
há dois anos. A integração tecnológica de todas as unidades teve início no ano passado e vai até o 
fim deste ano. Em 2009, segundo Annie Morrissey, diretora de marketing, a rede estará pronta 
para aproveitar as vantagens do gerenciamento de receitas. "É preciso ter uma cultura dentro da 
empresa para usar a ferramenta ao máximo", diz. A Atlantica investiu R$ 1,5 milhão em 
tecnologia e prevê aplicar mais R$ 500 mil por ano. Segundo a executiva, com o gerenciamento 
de receitas, é possível determinar com mais precisão os grupos de tarifas ou os canais de venda 
que podem ficar inacessíveis aos clientes em determinado período do ano, quando se tem a 
perspectiva de conseguir vendas melhores em outros canais.   
 
Os esforços das redes hoteleiras podem gerar um aumento de receita entre 10% e 30%, 
conforme estimativas das empresas consultadas. São elevações significativas especialmente para 
uma indústria que viu as taxas de ocupação dos hotéis em grandes centros caírem muito nos 
primeiros anos da década devido à explosão da oferta. Há algum tempos, as redes são 
pressionadas pelos investidores a apresentarem resultados melhores - elas apenas administram 
os empreendimentos, mas raramente detêm sua propriedade.   
 



Em certo grau, as cadeias hoteleiras já alteram seus preços conforme a demanda. Basta ver as 
promoções que alguns hotéis voltados ao público de negócios realizam nos fins de semana, 
quando a ocupação cai. O que elas querem, porém, é sofisticar seus sistemas de tal forma que a 
flutuação das diárias seja mais freqüente e assertiva.   
 
Com a tecnologia e as equipes prontas, a Accor pôde estabelecer novas regras de venda. Antes, a 
rede definia tarifas fixas válidas por seis meses para agências de viagens corporativas. Desde 
janeiro, porém, as diárias variam conforme a demanda. A Accor explica que, antes da mudança, 
os hotéis chegavam a rejeitar alguns clientes das agências num período mais movimentado, 
porque a tarifa fixa era menor do que seria possível cobrar de outro hóspede. "Agora, ninguém 
será recusado. Vamos oferecer a diária disponível e cabe ao cliente aceitar", diz Roland de 
Bonadona, diretor geral da Accor na América Latina.   
 
A decisão da Accor desagradou o Favecc, que representa as agências corporativas. A queixa da 
entidade é que a imprevisibilidade dos preços afasta a clientela. "O cliente faz uma pesquisa e eu 
digo que a diária é R$ 200. Mais tarde, quando ele decide fazer a reserva, o preço é R$ 250", diz 
Edmar Bull, vice-presidente do Favecc. "Quem tem esse desconforto vai para outro hotel." Bull 
reclama da "mudança de uma hora para outra", mas afirma que, no futuro, mais redes hoteleiras 
devem optar pelo modelo variável.   
 
Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), existe um interesse crescente na 
adoção do "revenue management", mas boa parte das cadeias hoteleiras brasileiras ainda tem 
pouco conhecimento sobre o sistema. A carioca Othon é uma das que começou a implantação em 
meados do ano passado.   
 
Mariana Lorenzetti, gerente da central de reservas da InterContinental, que opera 16 hotéis no 
Brasil, conta que os clientes aceitam melhor a variação de preços nas passagens aéreas do que 
nas diárias. Realça, porém, a importância da estratégia. "Quando você sabe que dá para cobrar 
R$ 1 a mais, perde dinheiro se não cobra", diz.   
 
César Nunes, gerente geral de vendas na América do Sul da Pestana, acredita que o maior 
controle sobre as vendas determinará a sobrevivência das cadeias. No dia a dia, diz, o 
gerenciamento de receitas ajuda a responder perguntas como esta: é melhor vender 30 quartos 
mais baratos para turistas cuja estadia é de uma semana ou dez apartamentos mais caros para 
homens de negócios que vão ficar três dias hospedados? "O objetivo é vender o produto certo, 
para o cliente certo, na hora certa. E conseguir a máxima receita possível." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 mar. 2008, Empresas/SA, p. B3. 


