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Reposicionar uma empresa e uma marca requer um trabalho que pode levar anos. 
Desenvolver um repocionamento com foco no luxo, além de demandar um redesenho profundo 
em termos de gestão, obriga a empresa a ter atenção redobrada aos detalhes e um exercício 
constante pautado pela excelência. É isso que o Sofitel está fazendo desde 2007 para ser 
reconhecido como um hotel de luxo. 

De acordo com Carlos Ferreirinha, especialista do mercado de luxo e Presidente da MCF 
Consultoria, a marca sempre se posicionou neste segmento. “Mas ao longo do tempo não 
demonstrou sinais de renovação e atualização nesta direção”, aponta em entrevista ao Mundo 
do Marketing. Por isso, o Sofitel teve que se transformar. 

Tudo começou quando a Accor se reorganizou mundialmente, focando seus negócios em 
hotelaria e em serviços. Hoje, o Sofitel é uma operação independente do grupo. Antes, estava 
dentro de um mix de hotéis em que o seu posicionamento não estava claro e que competia 
com a rede Mercure. Agora, o hotel está claramente posicionado no mercado de luxo, 
enquanto o Mercure está na categoria média.   

O reposicionamento por categoria é apenas uma parte deste processo. A transformação maior 
está no que a Diretora de Marketing para a América Latina, Mariângela Klein, chama de rituais 
franceses. A mudança começou resgatando a tradição da marca que teve seu primeiro hotel 
inaugurado há 45 anos em Estrasburgo, a 487km da capital Paris. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tradição francesa é resgatada 

A elegância francesa hoje é o ponto de partida para promover experiências, sensações e 
prazeres indescritíveis, alguns dos principais pré-requisitos do luxo. “A experiência é muito 
importante”, aponta Mariângela em entrevista ao Mundo do Marketing “Mas temos que ter 
consistência no serviço e nos pequenos detalhes”, afirma. 

A consciência fica clara em diversos pontos de contato do Sofitel. Dez minutos após o check-in, 
o hóspede recebe uma ligação para saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa e 
orientações sobre os serviços do hotel. “É um segundo acolhimento”, explica a Diretora (foto). 
Se o cliente é um executivo que está cansado após longas horas de viagem, um mordomo 
pode desfazer a mala dele, providenciar a passagem de roupas e, na saída, ainda arruma a 
mala novamente. “São coisas que contam muito para quem não tem tempo”, ressalta. Em 
breve, o hóspede poderá escolher até seis tipos diferentes de travesseiro que deseja dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composto do Luxo 

Outro ponto de destaque no cenário do luxo é a gastronomia. A cozinha premiada de muitos 
hotéis tem em seus chefs verdadeiros ancoras. Em 2008, Roland Villard, do Sofitel Rio de 
Janeiro, foi eleito Chef do Ano pela Veja Rio e o restaurante do hotel de São Paulo ficou no Top 
3 em sua categoria entre os melhores da cidade no Prêmio Gula. 



O reposicionamento do Sofitel engloba ainda a marca e a comunicação. Porém, estas 
mudanças só foram anunciadas um ano depois de um trabalho que envolveu muito 
treinamento. Com orientações vindas da França, 1.300 funcionários foram treinados para a 
sensibilização sobre o mundo do luxo, com atenção redobrada aos detalhes. 

O segundo momento agora é um treinamento para ter mais atitude. Uma camareira, por 
exemplo, não vai mais indicar o que o hóspede deve fazer para resolver um problema, mas 
sim dar a solução. “Com o reposicionamento foi criada uma estrutura dedicada ao treinamento 
e formação das equipes”, informa Mariângela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais transformação 

A mudança do Sofitel se deu ainda no preço e na distribuição. Parcerias mundiais com canais 
de distribuição do mercado de luxo ganharam foco e o preço é condizente com o que as 
pessoas estão dispostas a pagar pelo serviço que tem. E a crise que está afetando o mercado 
de luxo ainda não bateu na porta do Sofitel. “Os resultados estão de acordo com as nossas 
metas porque conseguimos administrar os custos de maneira eficiente sem cortar o cafezinho 
do cliente”, garante a Diretora de Marketing. 

Mesmo assim, é fato que as pessoas estão viajando menos, sobretudo a negócios. “O grande 
desafio do Sofitel será a renovação constante”, aponta Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria. 
Por isso, o Sofitel está trabalhando para reforçar o seu novo posicionamento. “Com a marca 
Sofitel nos posicionamos entre um hotel de nicho e um de altíssimo valor agregado, que são 
preenchidas pelas marcas So by Sofitel, um hotel botique, e o Sofitel Legend, que é ainda mais 
exclusivo. São palácios, palacetes e com uma história local muito forte”, afirma. 

Como o posicionamento voltado ao luxo é um exercício constante, dois hotéis no Brasil devem 
perder a bandeira Sofitel, trazendo a bandeira Pullman para o país. A marca que está entre o 
Mercure e o Sofitel tem planos para ser lançada no final deste ano e é provável que dois hotéis 
mudem para ela em função da praça. Florianópolis e Salvador têm grandes chances de trocam 
de bandeira porque os mercados ainda não comportam o novo posicionamento do Sofitel. 
“Existe esta possibilidade, mas ainda não definimos”, ressalta Mariângela, que vive entre os 12 
hotéis que a marca administra na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Peru e na República 
Dominicana. 
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