
Accor faz plano de fidelidade e atrai clientes em ano difícil 
  
Empresa francesa faz promoções diferenciadas para suas seis marcas 
 
De origem francesa, a Accor Hotels é hoje a maior operadora de hotéis e flats no Brasil com 102 
unidades em funcionamento - e outras 73 a serem abertas até 2005 - com as marcas Sofitel, 
Mercure, Novotel, Parthenon, Ibis e Formula 1. É justamente na diversidade de marcas e públicos 
que reside a maior força e o maior desafio do marketing da rede. "Criamos uma ferramenta 
comum a todas as marcas: o cartão de fidelidade Compliment. Além disso, para cada uma foram 
desenvolvidas estratégias de marketing específicas", diz o diretor de marketing, Paulo Salvador.  
 
Lançado em outubro de 2001, o cartão Compliments From Accor Hotels pode ser usado apenas no 
Brasil, mas em todas as marcas da rede. Ao contrário dos planos de milhagem, o Compliments 
deve ser comprado: custa R$ 29 e vale por dois anos. Com o cartão, para cada R$ 1 gasto em 
hospedagem - sem incluir extras - o associado ganha dois pontos que somados dão direito a 
diárias de cortesia. A Accor investiu R$ 1,5 milhão para implantar o Compliments no Brasil, mas o 
investimento já deu retorno. "A expectativa era emitir 10 mil cartões no primeiro ano. Nesse 
período, chegamos a 30 mil", diz Salvador.  
 
Expectativa de benefícios  
De acordo com o diretor de marketing, a fidelidade gerada pela expectativa dos benefícios 
decorrentes do uso do cartão é um diferencial decisivo, especialmente em mercados muito 
competitivos como o paulistano. "Em 2002, a média de ocupação dos hotéis de São Paulo ficou 
em torno de 40% enquanto a Accor conseguiu média de 50%", diz Salvador. "Em um ano em que 
todo o mercado encolheu, conseguimos obter crescimento de 3%."  
 
Para cada marca são criadas estratégias mercadológicas específicas que são implantadas de modo 
que a promoção atinja públicos distintos. Esse cuidado é importante para que as ofertas não tirem 
hóspedes de outros hotéis da rede e sim tragam novos clientes para a Accor. "As promoções de 
longa duração são feitas de forma segmentada. Enquanto a Mercure tem promoção dirigida a 
maiores de 55 anos, o Novotel oferece vantagens para famílias com crianças", afirma.  
 
A solução de marketing que mais chama atenção entre as várias desenvolvidas na rede é a Diária 
Cultural Parthenon. A mecânica é simples: basta apresentar um ticket de atração cultural - teatro, 
cinema, exposição ou até um aquário - na recepção de uma unidade da rede Parthenon para 
ganhar, de sexta a domingo, diárias de R$ 65 para duas pessoas com café da manhã incluído. "O 
desconto no valor da diária chega a ultrapassar os 50%." Em 2001, o primeiro ano da promoção, 
que foi lançada visando o mercado paulistano, foram vendidas 4 mil noites. Em 2002, foram 12 
mil. "Para este ano, esperamos pelo menos 25 mil noites porque a promoção valerá para as 
unidades de todo Brasil e, pela primeira vez, vamos usar a televisão para anunciar", diz Salvador.  
 
A partir da próxima semana, Débora Bloch e Matheus Natchergaele vão protagonizar o comercial 
da promoção.  
 
Reforço de identidade  
A estratégia tenta reforçar a identidade da Pathernon. Por serem adequados a estadias 
prolongadas, os flats da marca são os patrocinadores ideais para companhias teatrais. Essa 
afinidade com o teatro deu o tom da promoção ligada ao mundo da cultura e apela ao perfil do 
público que se hospeda em flats, geralmente profissionais de escolaridade superior com interesse 
especial em atividades culturais. "Essa promoção tem sido capaz de persuadir pessoas que viajam 
a trabalho a prolongarem sua estadia e automaticamente incentivam o turismo local", diz. A Accor 
fez uma parceria com a distribuidora de ingressos Ticketmaster para que na venda por telefone de 
ingressos para shows, teatro ou cinema, o operador ofereça a reserva de hotel para quem vem de 
outras cidades. "Essa estratégia traz para os hotéis um público que não existia para a hotelaria de 
São Paulo, já que a maioria das pessoas voltava para sua cidade logo depois do show", afirma 
Salvador. 
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