
EMPREGOS
Programa dá dia de

mordomia a colaboradores
da rede do Sofitel, de alto

padrão, para treinar equipe

STELLA FONTES

Não foi à toa que a aula inau-
gural do MBA Gestão do Lu-
xo, lançado pela Fundação

Armando Alvares Penteado (Faap)
no início deste ano, foi realizada no
Hotel Sofitel em São Paulo. O hotel,
marca de luxo do Grupo Accor, con-
solidou-se como sinônimo de sofisti-
cação após a implementação do pro-
grama “Acolher e receber no luxo,
que envolveu todos os funcionários
da rede mundialmente.

Lançado em 2001 e agora em fase
de auditoria, o programa permitiu
que os funcionários vivenciassem o
luxo para oferecê-lo aos hóspedes.
De acordo com a gerente de Recur-
sos Humanos da Rede Sofitel para o
Brasil, Suzana Piorino Maria, o pro-
grama foi lançado na França com o
objetivo de subsidiar a elevação da
marca à categoria “upper-up scale”
em hotelaria internacional e sur-
preender o hóspede no melhor senti-
do possível.

“O programa, na realidade, come-
çou a ser desenhado em 1999, quan-
do foram definidos os padrões de
qualidade da rede”, conta a gerente.
Dois anos depois, a relação com
mais de uma centena de conceitos
(ou repères) ficou pronta.

Os “repères”, segundo Suzana, se
referem tanto a padrões de atendi-
mento quanto a itens disponíveis pa-
ra o hóspede. O tempo no atendi-
mento ao chamado telefônico do
cliente, a qualidade e o número de
“ammenities” (produtos colocados à
disposição do cliente na unidade ha-
bitacional, como xampu e sabone-
tes) e até mesmo a variedade de su-

cos servida no café da manhã foram
padronizados.

Para conhecer os novos conceitos,
uma equipe brasileira do Sofitel foi
enviada à França e depois customi-
zou o programa para o País. Nessa
fase, lembra Suzana, veio a constata-
ção de que era grande a distância en-
tre a experiência que deveria ser pro-
porcionada ao hóspede e a realidade
do funcionário. “Verificamos que pa-
ra aplicar esses conceitos seria neces-
sário criar a cultura do luxo entre os
funcionários”, ressalta. Para aproxi-
mar os dois públicos, a Rede Sofitel
no Brasil colocou em marcha um se-
gundo projeto, exclusivo para a ope-

ração, denominado “"Elegância e
Apresentação Pessoal”.

Sem conflito de classes – O treina-
mento, cujo objetivo foi permitir
que o funcionário entendesse quais
conceitos seriam vendidos ao hóspe-
de, foi executado entre junho e outu-
bro de 2002. Baseado em dois pila-
res que dão nome ao projeto o pro-
grama contou com parcerias de pe-
so: a consultora de etiqueta empre-
sarial Célia Leão e a fabricante de
cosméticos Avon. “Mostramos aos
funcionários como se comportar, co-
mo servir, como se vestir, como se
maquiar”, enumera Suzana.

A parte mais importante do trei-
namento, entretanto, não foi o ensi-
namento das técnicas a 1,2 mil fun-
cionários do Sofitel no País. “Mos-
tramos que luxo é independente de
poder aquisitivo. Que é uma ques-
tão de auto-estima”, reforça a execu-
tiva. Enquanto isso, seis gerentes da
rede brasileira eram treinados se-
gundo a cartilha mundial da Sofi-
tel, de Gerenciamento no Luxo, a
fim de passar os conceitos para ou-
tros multiplicadores.

Multiplicação – No final de 2002,
toda a estrutura para execução do
Acolhimento no Luxo estava pron-

ta. Até o final de 2003, 1,25 mil fun-
cionários do Sofitel, ou 90% do qua-
dro da rede no País, já haviam pas-
sado pelo programa. Uma das práti-
cas mais inusitadas do programa foi
a de vivenciar o luxo. Durante dois
dias, e em grupos, os funcionários vi-
sitaram estabelecimentos sofistica-
dos como as lojas da Louis Vuitton
e hotéis de luxo para que sentissem
como é ser tratado com sofisticação.

Para motivar a equipe, a rede
adaptou o concurso “Viva a Sofisti-
cação Sofitel” para a operação brasi-
leira, que foi realizado em etapas lo-
cal e nacional. O interessante no
concurso, na opinião da gerente de
RH, é que os vencedores saíram de
áreas operacionais. “Não foram
aqueles funcionários que necessaria-
mente têm contato com o hóspede,
o que nos surpreendeu positivamen-
te”, diz Suzana. As premiações fo-
ram em dinheiro e estadia em um
dos cinco hotéis Sofitel que havia no
Brasil hoje são quatro, com a venda
da unidade de São Luiz no final do
ano passado.

Os resultados do programa serão
auditados no segundo semestre deste
ano e a rede não divulga qual será a
ferramenta de avaliação. “Ainda esta-
mos estudando”, diz Suzana. Audito-
ria à parte, os efeitos do treinamento
já podem ser vistos em todos os am-
bientes dos hotéis Sofitel.

“Hoje os uniformes são mais ele-
gantes, os funcionários têm outras ma-
neiras e todo o ‘hardware’ foi melho-
rado, conta Suzana. “Mas vejo o resul-
tado do treinamento principalmente
quando os funcionários tiram o uni-
forme e mantêm a mesma postura de
sofisticação quando vão para casa”.

Funcionários da rede conhecem roteiro e hábitos de sofisticação para melhor compreender o publico atendidto

Funcionários de hotel têm aula de sofisticação
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