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Os novos rumos 
da Accor
Líder mundial em operação de hotéis, a Accor está dando um passo ousado. A rede 
concentrou suas marcas para a categoria econômica em uma bandeira única, a Ibis — 
que até novembro será uma supermarca e fará com que Formule 1, Etap Hotel e All 
Seasons desapareçam. O movimento é uma aposta no segmento mais popular, 
considerado estratégico, e está recebendo investimento de 150 milhões de euros.  
Mas a mudança pontua ainda outro relevante passo do grupo: no começo de 2011, a 
Accor criou o cargo de Chief Marketing Officer (CMO) global para reforçar um trabalho 
de branding e suas ações de comunicação. O posto é ocupado por Grégoire 
Champetier, que, na época que atuou como vice-presidente do McDonald’s na França, 
foi um dos responsáveis pelo fortalecimento da rede de fast food na Europa. Em 
entrevista ao Meio & Mensagem, ele conta os motivos destas mudanças e detalha 
ainda por que as mídias digitais são fundamentais para a indústria hoteleira.

Por teresa levin  tlevin@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — Seu cargo foi criado 
na Accor recentemente, exatamente com 
a sua chegada ao grupo. Por que a empresa 
teve essa necessidade, nesse momento?
Grégoire Champetier — O grupo é mui-
to forte em hotéis e operações de hotéis. 
Somos o operador número um do mun-
do, mas é verdade que a Accor não era tão 
ativa, e nem tão boa, em termos de traba-
lhar as marcas, modernizá-las, posicioná-
-las e observar os mercados. Não era prio-
ridade. Mas é muito importante ser mais 
estratégico no trabalho das marcas para 
que se tornem mais fortes. Além disso, es-
tamos mudando para um novo modelo. 
No passado, tínhamos nossos hotéis pró-
prios, mas agora nos desenvolvemos por 
meio de nossos franqueados. Não pode-
mos gastar verbas enormes ao redor do 
mundo, mas podemos, sim, investir em 
distribuição, comunicação,  marketing etc. 
E quando se usa o modelo de franquias, é 
fundamental ter marcas fortes. Claro que 
inclui também boas locações, bons ho-
téis, um bom produto, no entanto é pre-
ciso uma marca relevante e poderosa. A 
posição da marca, seu DNA, seu mix de 
marketing são essenciais. Estamos inje-
tando uma nova energia nisso. No passa-
do, pensava-se que a única coisa impor-
tante no setor hoteleiro eram os hotéis, 
bons locais e bons gerentes. 

M&M — E o que mudou?
Champetier — A distribuição, que hoje é 
basicamente digital. É importante ter um 
posicionamento claro, uma identidade 
moderna e visual, um design moderno, 
além de um nível de conforto alto e uma 
marca consistente ao redor do mundo. Se 
você tem uma marca internacional, ela 
deve ser compreendida. O cliente tem de 
entender a marca não como um produto 
ou um nome, mas um pool de valores. Na 

indústria de carros, comida e roupas, es-
ta importância já é grande, mas ainda não 
é assim na indústria hoteleira. Porém te-
rá de ser, porque traz lealdade, e isto é o 
mais importante, ao lado da frequência 
e da confiança. Esta é a grande mudança 
para o futuro. Quando o consumidor fizer 
uma busca por hotéis em um site, se tu-
do for comparativamente semelhante, é a 
marca que vai pesar. Branding e  marketing 
são minha vida, para mim isto é obvio, mas 
não era óbvio para todos na companhia. 
Isto está realmente mudando.

M&M — Por que a Accor decidiu criar a 
supermarca Ibis, excluindo as outras do 
segmento econômico que já estavam em 
operação?
Champetier – O segmento econômico, 
que inclui as marcas Ibis, Formule 1, Etap 
e All Seasons, representa metade do fa-
turamento do grupo. É muito importan-
te encontrar uma forma de fortalecer as 
marcas, estendendo em longo prazo nos-
sa liderança e a lucratividade deste negó-
cio. O mercado econômico está mudando 
ao redor do mundo. As pessoas não espe-
ram mais apenas funcionalidade e preço, 
agora as expectativas neste segmento são 
bem altas por emoções, prazer, design e 
modernidade. Observando marcas in-
ternacionais como Ikea, Uniqlo e H&M, 
percebemos que é necessário prover uma 
experiência sem fronteiras, rica, para os 
consumidores. O problema que tínhamos 
para o futuro era que nossas marcas não 
eram, e ainda não são, modernas o sufi-
ciente para atender às expectativas dos 
nossos clientes. Isso é mais óbvio em paí-
ses nos quais estamos há mais tempo, co-
mo a França e outros da Europa; o pro-
blema não é o mesmo na América do Sul. 
Mas achamos que este passo seria muito 
importante para consolidar a liderança 

e fazer algo em termos de branding, de-
sign e modernidade do produto em ge-
ral. O consumidor está mudando, deman-
da muito mais. Ele tem acesso ao digital 
e por conta disso faz comparações com 
muito mais facilidade. É muito importan-
te ter a liderança em termos de inovação 
e novos produtos. O mercado está todo 
se movendo, os clientes, competidores, 
por isso tomamos a decisão. Tem ainda 
a questão de racionalidade do desenvol-
vimento. Tínhamos três marcas, contudo 
dar suporte a uma marca é muito mais 
prático. Faz sentido termos uma marca 
guarda-chuva.

M&M — Por que a Accor optou por Ibis?
Champetier — A marca Ibis está presen-
te em mais de 50 países. Em todo mun-
do é forte em termo de reconhecimento, 
imaginário e percepção. Claro que fize-
mos algumas pesquisas para considerar 
uma reorganização das marcas em tor-
no da Ibis. Teremos mais racionalidade, 
uma melhor organização em termos de 
distribuição, comunicação e até de en-
tendimento do mercado. Era difícil dar 
suporte às três marcas, é uma forma de 
reorganizar o sistema. Uma source brand 
vai gerar mais compreensão e visibilidade 
no mercado, para os franqueados e clien-
tes. É claro que em alguns países todas 
são marcas fortes. Não posso negar que 
Formule 1 é forte no Brasil, assim como 
Etap na França. Sabemos o poder delas, 
mas, em longo prazo, se quisermos ser 
racionais e facilitar o desenvolvimento, 
é muito importante reorganizar as mar-
cas. Temos dez marcas, mas é difícil man-
tê-las. Faz sentido ter diferentes tipos de 
marcas e níveis no mercado de luxo, mas 
no segmento econômico, que é mainstre-
am, temos de mudar a identidade visual. 
Vai ficar mais claro para todos. Além dis-

so, nossa identidade visual estava ficando 
velha. Também vamos trocar as camas, 
investir no conforto e nas áreas comuns. 
Estamos mudando para um novo concei-
to no segmento econômico.

M&M — Quanto tempo vai levar para fazer 
esta mudança de bandeira?
Champetier — Temos várias fases inte-
grando esta mudança. A primeira é um 
trabalho duro porque temos quase 1 500 
hotéis ao redor do mundo e mudar a iden-
tidade de todos leva tempo. Começamos 
este movimento em abril na Europa, fina-
lizaremos até novembro. No Brasil, come-
çou em maio e acabará no mesmo mês. É 
uma grande engrenagem, toda a compa-
nhia está trabalhando focada nisto. Com 
este novo posicionamento no segmento 
econômico, queremos estar em todos os 
lugares do mundo como os melhores em 
termos de conforto. E por conta disso te-
mos de avaliar a situação de nossos hotéis. 
Não é o caso do Brasil, onde nossa posi-
ção em termos de bed and confort está ok, 
mas na Europa não é assim. Decidimos tro-
car as camas, edredons, travesseiros, para 
mudar a qualidade. Vamos trocar 69 mil 
camas no mesmo período porque vamos 
ter uma forte campanha de comunicação 
entre outubro e novembro. Por conta dis-
so, a maior parte do trabalho em termos 
de sinalização e bed and confort tem de-
estar concluído. Esta comunicação será 
implementada em todo mundo, será um 
grande investimento.

M&M — A campanha será promovida ao 
mesmo tempo em todo mundo?
Campetier — Não exatamente no mesmo 
momento. Os times locais vão encontrar 
o momento mais apropriado para cada 
praça, porém será no mesmo período. Ao 
mesmo tempo, começaremos outro mo-

grégoire 
champetier
Aos 47 anos, é o CMO global 
da Accor, empresa na qual 
ingressou em 2011. Antes, 
passou pelo McDonald’s, onde 
foi diretor de marketing e 
vice-presidente da operação 
francesa. Também foi chairman 
da Publicis Activ, onde atuou 
entre 2008 a 2009. 

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2012-05-22 13:22:46 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2012-05-22 13:22:46 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



7

21 mai 2012

“Hoje, 70% de nossos negócios estão na Europa e 30% nos outros 
continentes. Entre cinco e dez anos, queremos 50% na Europa e a 
maior parte dos outros 50% na América do Sul, Ásia e Pacífico”

vimento que tomará um pouco mais de 
tempo: queremos algo mais moderno e 
com mais design para as áreas comuns, 
como restaurantes, lobbies, recepções. 
Estamos definindo hotéis-pilotos para 
este novo serviço, que já está sendo im-
plementado na França. Levaremos dois 
anos e meio fazendo estas mudanças. Va-
mos atuar em todos os campos do mix de 
marketing, porque queremos trabalhar 
realmente um novo conceito, inovador, 
nos próximos anos. 

M&M — Qual a agência à frente da cam-
panha e qual será a verba destinada a es-
ta comunicação?
Champetier — O conceito será criado pe-
la Euro RSCG do Grupo Havas que atende 
a nosso segmento econômico e na maior 
parte dos países será capitaneado por eles. 
No Brasil, certamente será. O conceito 
ainda não pode ser revelado, o que pos-
so dizer é que será a reinvenção da mar-
ca Ibis, focada em conforto e bem-estar. 
Quanto à verba, dependerá de cada país, 
mas globalmente não será uma quantia 
enorme. Na minha função anterior, tra-
balhei para o McDonald’s e costumava 
investir milhões e milhões de dólares e 
euros em campanhas, mas neste negó-
cio não se investe tanto em publicidade. 
Para o above the line, investiremos entre 
40 e 50 milhões de euros. Para nós é difí-
cil investir em TV, jornais e revistas por-
que temos de investir muito no digital.

M&M — Mas por que o digital é tão relevan-
te para este segmento?
Champetier — Porque é estratégico para 
nós. É distribuição, fechar negócio. Quan-
do você entra em sites da internet, como 
Boooking e Hesperia, para reservar um 
quarto, tem uma peça de comunicação. A 
maior parte das pessoas faz reservas assim. 
Precisamos investir muito em buscas, co-
mo Google e outras, temos de estar regis-
trados em todas as cidades. Iremos investir 
cada vez mais e mais  dinheiro em nossos 
canais de comunicação na internet, por-
que é como controlamos o negócio, mas 
também em sites como Google para ter-
mos um bom nível de reservas. Isto é mui-
to importante e requer muito dinheiro. 

M&M — Qual é a relevância do segmen-
to econômico para a Accor, globalmente 
e no Brasil?
Champetier — É um mercado maior pa-
ra nós. Não é 50% da nossa rede, mas re-
presenta 50% dos nossos lucros, e isto é 
muito importante. É um mercado cres-
cente, no qual podemos trabalhar facil-
mente franquias em muitos países. Com 
ele, começamos a atuar no Brasil em 1974 
com o primeiro Novo Hotel — logo depois, 
chegou a marca Ibis. Somos a única rede 
standard econômica no País e, porque te-
mos certeza de que o nível de demanda 
deste mercado vai crescer muito, temos 
altas expectativas. Os investimentos no 
segmento econômico são de certa for-
ma mais fáceis, porque estes hotéis não 
ficam apenas dentro das cidades, o que é 
mais caro. Podemos ter hotéis econômi-
cos em qualquer lugar, no subúrbio, nas 
estradas. As pessoas estão se movimen-
tando muito dentro de seus países. Uma 
marca econômica forte ao redor do mun-
do é uma garantia para o futuro.

M&M — Quais os mercados mais fortes 
neste segmento?
Champetier — A França é muito forte 

porque é onde está mais de 50% do nosso 
negócio, é a nossa história. Mas o Brasil é 
chave: começamos aqui muito cedo e do-
minamos este mercado, a marca é muito 
conhecida. É engraçado porque quando 
você é francês, sabe que Ibis é uma mar-
ca francesa. Mas temos a história de um 
jovem brasileiro que vai a França e fala: 
meu Deus, tem Ibis na França também! 
O nível de apropriação de Ibis no Brasil 
é muito forte, assim como a história da 
 Accor aqui. Levando em conta o dinamis-
mo deste mercado, não só por conta dos 
Jogos Olímpicos ou da Copa, mas por tu-
do, pela evolução da economia brasilei-
ra para os próximos dez, 20 anos, é muito 
importante a nossa presença aqui. Há ou-
tra questão. Hoje nosso grupo faz a maior 
parte da sua receita na Europa e há uma 
crise no continente, temos problemas em 
todos os cantos. Não significa que a Euro-
pa está morrendo, mas é uma situação de 
crise. O objetivo do grupo é  balancear o 
negócio entre a Europa e o resto do mun-

do. Atualmente, 70% dele está na Europa 
e 30% nos outros continentes. Entre cin-
co e dez anos, queremos 50% na Europa 
e a maior parte dos outros 50% na Amé-
rica do Sul, Ásia e o Pacífico. A Europa 
está muito instável e é muito importante 
assegurarmos nossos investimentos em 
mercado fortes e dinâmicos. O Brasil se-
rá chave para isso, a Índia é um país em 
que o negócio tem de ser desenvolvido, 
mas será forte, e ainda na China, Indoné-
sia, Austrália e Nova Zelândia. 

M&M — Como o crescimento da classe mé-
dia no Brasil, com as pessoas viajando mais, 
interfere no seu negócio?
Champetier — A receita que será in-
vestida em viagens pode, sim, fortale-
cer nosso negócio. Nossa rentabilidade 
nos hotéis aqui é muito alta, particular-
mente porque estamos em grandes ci-
dades, como Rio, São Paulo, Salvador e 
Recife, com um nível alto de ocupação. 
Assim que acharmos soluções com nos-

sos franqueados, vamos investir mui-
to. A relação de investidores brasileiros 
e a Accor é uma história antiga e forte. 
Queremos seguir o ritmo deste merca-
do, com o crescimento da classe média 
e o nível de investimentos.

M&M — O problema da escassez de quar-
tos no Brasil para a Copa e a Olimpíada está 
sendo amplamente divulgado pela mídia.      
Como vê a questão?
Champetier — Será duro porque sabe-
mos que as cidades-sede não têm quartos 
suficientes. O nível de investimentos po-
deria ser maior. Vamos controlar nossos 
preços aqui, é claro. E a ideia é que antes 
da Olimpíada, a gente acelere nosso nível 
de desenvolvimento. Esta é a questão do 
legado: queremos aproveitar a Copa e a 
Olimpíada, mas nosso compromisso com 
o País é de longo prazo. Não vamos cons-
truir um hotel só por causa destes even-
tos e deste período. Temos de ter cuida-
do com isso.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 6-7, 21 maio 2012.




