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A hotelaria está reforçando seus investimentos em publicidade e marketing com o objetivo de 
alcançar as audaciosas metas de crescimento. Na média, o segmento pretende aumentar suas 
receitas em 20% e para isso os gastos com anúncios e outras ações de divulgação vão crescer 
cerca de 50%. Em alguns casos, a verba publicitária de 2006 será mais que o dobro do que foi 
investido no ano passado.  
 
Os investimentos publicitários da Rede Atlantica Hotels , por exemplo, passarão de R$ 1,3 milhão, 
em 2005, para R$ 3 milhões, em 2006. Tudo para incrementar a receita entre 20% e 30%. A 
nova campanha tem como slogan “Ir Além. É o mínimo que podemos fazer por você” e como 
garoto-propaganda o apresentador Marcelo Taz, do programa Saca-Rolha, da Rede 21, que 
também atuou na campanha passada. Os anúncios foram criados pela Brave Marketing Design e 
serão veiculados em revistas de negócio e do setor hoteleiro e no rádio e na TV. 
 
“A rede hoteleira está construindo uma cultura de investimento publicitário. Houve um período 
ruim para os negócios, que começou em 2001, mas 2005 foi um bom ano. Ainda há muita cautela 
para este tipo de investimento, mas estamos provando que vale a pena”, afirma Marcelo Bicudo, 
gerente de marketing da Rede Atlantica. 
 
Há cinco anos no Brasil, a rede tem 56 hotéis. Até dezembro, a meta é chegar a 62. A média tem 
sido de dez novas unidades por ano. Em 2005, quando foi feita a primeira campanha publicitária, 
a receita teve um incremento de cerca de 30%. 
 
Para esta segunda fase, foi feita uma pesquisa com o público corporativo, que corresponde a 90% 
dos clientes , e verificou-se que os hotéis são escolhidos por conta do custo benefício. A nova 
campanha também encartará nas revistas um minidiretório com o telefone de todas as unidades 
da rede.  
 
Os investimentos terão como foco o site da rede, que recebe 50 mil acessos mensais, e tenta 
fazer com que o público corporativo use os hotéis também nos períodos de lazer. Nessa direção, 
está sendo divulgado com maior enfase os três resorts da rede. A Atlantica reforçou também seu 
programa de fidelidade e o Clube da Viagem, que existe em parceria com outras empresas. 
Outro hotel que também aumentou seus gastos (em 32% este ano) com publicidade é o Holiday 
Inn Parque Anhembi . Até o final do ano, serão R$ 350 mil investidos. No total, os gastos com 
marketing consumirão R$ 1,5 milhão. 
 
“O investimento publicitário está crescendo na proporção da nossa receita. Ele ajuda a cumprir as 
metas de expansão e a aumentar o conhecimento do nosso produto”, diz Airton Dornelas, 
gerente-geral do Holiday Inn. 
 
A rede inaugurou ontem sua nova área de eventos. O investimento foi de R$ 1 milhão e a 
expectativa é que isso aumente a receita em 35%. Em 15 dias, será inaugurada uma academia e 
no início de 2007 o novo centro de convenções para 1,2 mil pessoas. O projeto está em fase de 
aprovação, está orçado em US$ 1 milhão e demandará outra campanha publicitária. O hotel 
anuncia em revistas segmentadas e em guias de turismo. 
 
“O aumento dos investimentos em marketing tem a ver com a expansão de São Paulo e tem como 
objetivo atrair as pessoas do interior do estado para aproveitarem a cidade nos finais de semana”, 
explica Dornelas. 
 
Para isso, o Holiday Inn tem promovido shows e oferecido pacotes especiais para datas 
comemorativas e feriados. Serão instaladas quadras de tênis para atrair clientes não corporativos. 



No carnaval, a ocupação foi de 90%. O empreendimento também conseguiu bons resultados por 
causa dos shows do guitarrista Santana e do cantor Jack Johnson. 
 
O Grupo Bristol Hotéis & Resorts fechou 2005 com receita de R$ 60 milhões. Deste total, 2% foi 
revertido para a área de marketing. A expectativa é terminar 2006 com uma receita de R$ 85 
milhões. Com isso, os gastos publicitários devem saltar de R$ 1,2 milhão para R$ 1,7 milhão. 
 
“O departamento de marketing da Bristol nunca teve tanta importância como agora. Estamos 
mais ativos nas vendas, na operação dos hotéis e na comunicação com os gerentes. O 
investimento é 40% maior”, comera Sheila Alves, gerente nacional de marketing da rede que tem 
18 hotéis no Brasil e chegará a 24 unidades até o final do ano. 
 
Segundo Sheila, o maior investimento do grupo é em assessoria de imprensa. “É uma forma 
eficiente expormos nossa marca e informarmos quem somos”, explica. Essa estratégia 
permanecerá, mas haverá um equilíbrio entre assessoria e gastos publicitários para divulgação 
das bandeiras Dobly, Multy, Flexy e Slexy. Os investimentos têm como objetivo ajudar a cumprir 
as metas de expansão. A ocupação média dos hotéis foi de 60% em 2005 e a meta é atingir 80% 
neste ano. 
 
“O aumento dos gastos com marketing tem haver com o aumento da concorrência. Houve um 
grande aporte do capital estrangeiro e é preciso se fortalecer”, completa Sheila. O Grupo Bristol 
investe em revistas segmentadas para agências de turismo e em feiras internacionais. 
 
De acordo com o gerente-geral do Hilton São Paulo Morumbi e vice-presidente para as Américas, 
Tom Potter, a unidade paulistana do grupo realiza ações de marketing ao longo do ano. Acordos 
de parceria com operadoras de cartão de crédito e companhias aéreas, além de dar 
prosseguimento ao programa de relacionamentos com secretárias executivas, Club Liason, que foi 
lançado em junho 2005 e será expandido para América Latina. 
 
“Continuação de posicionamento da marca Hilton como sinônimo de luxo e eficiência para 
viajantes de negócios, além da continuação de posicionamento do Hilton São Paulo Morumbi como 
um hotel voltado ao publico executivo ”, conta o executivo.  
 
O grupo anuncia por meio de canais específicos para ações de marketing direto, como Internet, 
televisão, revistas e rádio. “Ações como programa de fidelidade da rede faz do Hilton Morumbi a 
unidade com maior número de adesões na America Latina”, finaliza Potter. 
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