
A rede francesa Accor está de
olho no segmento de hotéis que
mais cresce no Brasil - o econô-
mico - e acaba de firmar contra-
to para a construção de 25 no-
vas unidades da bandeira Ibis
Budget nos próximos cinco
anos. O desembolso, de R$ 200
milhões, será da Construtora
Souza Maria, da Atrio e do Gru-
po Martins Hotéis, que construi-
rão, sob o modelo de franquias,
unidades nas regiões Sul, Sudes-
te e Norte do país.

Ao contrário dos concorren-
tes, que apostam no luxo, a es-
tratégia da Accor é olhar para a
base da pirâmide do turismo,
afinal, as classes emergentes es-
tão mudando a cara dos setores
de consumo e serviços brasilei-
ro. Hoje, a Accor tem 149 hotéis
no país, sendo quatro da bandei-
ra Sofitel, um da Pullman, 60 da
Mercure, 61 Ibis e 12 Formule 1,

“São empreendimentos me-
nores, voltados para cidades
menores”, diz Abel Castro, di-
retor de desenvolvimento e no-
vos negócios da Accor para a
América Latina.

Meta para 2018
E é exatamente nessa faixa, o
que Castro chama de “pólo eco-

nômico” de turismo que o gru-
po vai investir. O plano do exe-
cutivo é construir 100 hotéis na
categoria até 2018.

No Brasil, que ocupa a quarta
colocação no ranking de maio-
res receitas da rede, a Accor
opera com quatro modelos de
negócios: franquia, administra-
ção, locação e investimento
próprio. Em agosto do ano pas-
sado, a companhia inaugurou
uma unidade da bandeira Ibis
em Piracicaba, no interior de
São Paulo, com recursos pró-
prios de R$ 5 milhões.

Novas bandeiras
Em setembro do ano passado,
os franceses anunciaram os in-
vestimentos de ¤ 130 milhões

na reestruturação de seus 1500
hotéis das bandeiras econômi-
cas. As marcas Ibis, Etap Hotel e
All Seasons, estes dois últimos
não estão no país, serão agrupa-
dos sob o novo chapéu, onde a
marca Ibis assume o posto prin-
cipal. No novo ciclo, os hotéis
da Etap Hotels vão assumir a de-
signação de Ibis Budget, en-
quanto que os All Seasons irão
surgir como Ibis Styles.

O objetivo da Accor é cortar
custos operacionais, bem como
tornar mais reconhecível a ofer-
ta da cadeia junto dos turistas
de negócios à procura de op-
ções de alojamento mais em
conta. No Brasil, segundo Abel
Castro, a mudança deverá termi-
nar até julho deste ano. ■

As já tradicionais ações das cer-
vejarias Ambev e Schincariol pa-
ra o Carnaval começam a che-
gar à mídia e esquenta a concor-
rência entre as companhias em
um dos períodos de maior ven-
da de cerveja no país. Este ano,
a disputa entre as empresas que
mais investem em iniciativas de
marketing para o período terá
um importante diferencial em
relação aos anos anteriores com
a chegada da multinacional ja-
ponesa Kirin, que entrou no seg-
mento brasileiro no ano passa-
do ao adquirir a detentora das
marcas Nova Schin e Devassa,
carros-chefes nas ações da em-
presa para o Carnaval.

A grande concorrente será a
Skol, da Ambev, que terá uma
promoção nacional realizada pe-
la internet que levará um grupo
de consumidores para aprovei-
tar as quatro principais folias do
país em apenas cinco dias: Rio
de Janeiro, Ouro Preto, Salva-
dor e Recife/Olinda.

A Skol terá também um co-
mercial criado agência F/Nazca
especificamente para a data em
uma ação que abrangerá tam-
bém peças de mídia exterior, in-

ternet, mídia impressa e spot de
rádio. Já durante os dias de fo-
lia, as iniciativas para a marca
serão através de patrocínios a
blocos e trios elétricos de diver-
sas cidades pelo país, além de se
associar á escola de samba cario-
ca São Clemente.

Já as iniciativas da Schinca-
riol estarão centradas este ano
no eixo Rio-São Paulo tendo co-
mo principal diferencial em re-
lação à concorrente a exclusivi-
dade na venda de cervejas nos
sambódromos carioca e paulis-
ta. Além disso, a empresa conta-
rá pelo terceiro ano consecuti-
vo como o Espaço Devassa em
plena Marquês de Sapucaí, que
após o fim do Camarote Brahma
no ano passado passou a ser o lo-
cal mais disputado por famosos
e de maior mídia espontânea du-
rante os dias de festa.

Nova Devassa
Por sua vez, a Ambev “roubou”
da concorrente o patrocínio do
Carnaval de Salvador ao ganhar
a concorrência promovida pela
organização do evento com a
marca Brahma. Com investi-
mento de R$ 4,9 milhões, a em-
presa tira da Schincariol uma
ação estratégia que era mantida
há onze anos.

Após dois anos de muita re-
percussão ao escolher como ga-
rotas-propaganda a socialite
americana Paris Hilton, em
2010, e a cantora Sandy, no ano
passado, a marca Devassa ainda
faz mistérios para divulgar a no-
va celebridade que estará em
sua campanha no período. A po-
lêmica seria mantida caso o
apresentador e empresário Síl-
vio Santos seja confirmado para
o posto conforme se especulou
na mídia dias atrás.

De acordo com a Schinca-
riol, a empresa “possui um pla-
nejamento específico para a da-
ta” com campanhas publicitá-
rias, patrocínios aos blocos de
rua e ações focadas nos consu-
midores através dos pontos de
venda do país.

Por sua vez, a Heineken dei-
xará de investir em ações espe-
cíficas para o Carnaval para in-
vestir nas mudanças operacio-
nais que foram realizadas re-
centemente pela empresa. “Es-
tamos nos concentrando em in-
vestimentos na produção e lo-
gística de nossas marcas nas oi-
to cervejarias no Brasil para
atender a alta demanda do ve-
rão”, diz Paulo Macedo, vice-
presidente de relações corpora-
tivas da Heineken Brasil. ■
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Carnaval acirra disputa
entre Ambev e Schin

Accor vai abrir 25 novos hotéis Ibis no país
Rede francesa vai construir
25 unidades de sua
bandeira Ibis no país

“

Companhias que mais investem em iniciativas no período começam a divulgar suas
ações para aproveitar as vendas de maior alta no consumo de cerveja no país

Schin ficou com o
espaço mais badalado
na Marquês de
Sapucaí, no Rio, após
fim do Camarote
da Brahma em 2011.
Mas a Ambev deu
o troco este ano ao
fechar patrocínio
com o Carnaval de
Salvador, que foi
da Nova Schin por
onze anos

O objetivo da Accor
é cortar custos
operacionais
e tornar a marca
sinônimo de
hotel para o turista
de negócios

Abel Castro
Diretor de desenvolvimento
e novos negócios da Accor
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 05 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.
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