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intimidade e harmonia [...].” 

 

Verdu e Bulgacov  

 

 



 11

 

Resumo 
 
O problema que motivou esta pesquisa foi o de entender como ocorreu a formação das 
estratégias da Accor Hotels no Brasil entre 1974 e 2004. Considerando isso, as seguintes 
perguntas de pesquisa guiaram o estudo: a) Como as principais estratégias foram adotadas 
pela organização ao longo do tempo? b) Como as estratégias foram moldadas pelos líderes ao 
longo do tempo? Para responder a elas, utilizou-se uma abordagem teórica sobre o processo 
de formação de estratégias, a qual foi constituída pelo conceito de processo estratégico, 
mudança estratégica e liderança. Buscando descobrir as perspectivas dos respondentes sobre 
essas questões, um estudo de caso qualitativo foi desenvolvido. Treze executivos que atuaram 
na administração estratégica da organização foram entrevistados. Utilizou-se principalmente o 
método de entrevista semiestruturada para a coleta de dados, a qual foi realizada com cada um 
dos sujeitos entrevistados. A análise dos dados compreendeu a descrição e a interpretação de 
diferentes aspectos do fenômeno investigado. Foram identificados eventos marcantes e sete 
fases na trajetória da organização no Brasil. Observou-se que o processo de formação das 
estratégias corporativas da organização ocorreu predominantemente pelo modo de 
planejamento e por estratégias deliberadas. Além disso, ao longo do período examinado, 
ocorreram três mudanças estratégicas na organização. Os resultados indicaram, também, que 
as estratégias da organização foram moldadas pela visão, conhecimento e autonomia dos 
líderes. Notou-se, ainda, que a maior parte do processo investigado enquadra-se na abordagem 
do incrementalismo lógico e, ao longo da administração do segundo diretor geral, percebeu-se 
a formação de uma coalizão dominante que moldou as estratégias. 
 
Palavras-chave: Processo de formação de estratégias; Liderança; Hospitalidade; Accor Hotels 
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Abstract 
 

The problem that motivated this research was to understand how the formation of strategies 
from Accor Hotels in Brazil between 1974-2004 occurred. Considering this subject the 
following questions were the ones that led this study: a) How were the main strategies 
adopted by the organization through the time? b) How were the strategies adjusted by the 
leaders through the time? In order to answer those questions, a theorical approach about the 
process of forming strategies was used, which was made by the concept of strategic process, 
strategic change and leadership. Trying to discover the perspectives from the responders about 
those questions a qualitative case study was developed. Thirteen managers who acted in the 
strategic management of the organization were interviewed. The most important method used 
was the semi- structured interview to collect the data from each one of the responders. The 
analysis of the data contained the description and interpretation of the different aspects of the 
phenomenon investigated. Important events were identified and also seven phases during the 
development of the organization in Brazil. It was observed that the process of forming 
corporate strategies occurred predominantly through the planning mode and deliberated 
strategies. Besides, through the analyzed period three strategic changes happened in the 
organization. The results also indicated that strategies were adjusted by the view, the 
knowledge and autonomy of the leaders. It was also noticed that the major part of the 
investigated process fits itself in the logical incrementalism approach and during the 
administration of the second general manager the formation of a dominant coalition that 
changed the strategies was noted.  
 
Key words: Strategy formation process; Leadership; Hospitality; Accor Hotels 
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1  Introdução 

Nos últimos tempos, o setor de serviços vem ganhando destaque. A sua importância 

econômica é um dos fatores que tem contribuído para isso em diferentes países, a exemplo 

dos Estados Unidos, Canadá e Brasil (LOVELOCK; WRIGHT, 2002, p. 5). Por ser um 

segmento que colabora para o desenvolvimento econômico-social de uma nação, parece ser 

oportuno investigá-lo para compreender a dinâmica das organizações que o compõem. 

Ao que tudo indica, essa tendência econômica tem-se consolidado no Brasil. No 

simpósio ocorrido em 2004, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) 

evidenciou o desenvolvimento e a inserção do setor de serviços brasileiro na economia 

mundial. Segundo dados apresentados no evento, a população brasileira tem se beneficiado 

significativamente com a disponibilidade de postos de trabalho do setor, dentre outros pontos 

positivos, como, por exemplo, a geração de renda (CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS, 2004).  

Dentro do setor de serviços, o turismo tem tido papel importante. A pesquisa anual da 

conjuntura econômica do turismo brasileiro publicada em março de 2005 constatou 

crescimento nos resultados de 2004. Alguns fatos contribuíram para isso, como: o aumento da 

entrada de turistas estrangeiros no país, com 14% a mais que do ano de 2003; a conta-turismo 

passou a apresentar superávit, o saldo de 2004 foi 61% maior que o de 2003; e os 

desembarques domésticos cresceram 19% (NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM 

TURISMO E HOTELARIA, 2005).  

Lima (2004, p.1) é uma das autoras que recomenda o aprofundamento de estudos 

acerca do comportamento das mudanças econômicas, governamentais e organizacionais do 

turismo. Essa recomendação é impulsionada por ela acreditar que o turismo seja um dos 
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segmentos mais sensíveis da economia a mudanças do ambiente externo, provavelmente por 

ser encarado como algo supérfluo para os consumidores. A dinâmica das organizações desse 

segmento tende a ser complexa, tendo em vista os desafios para manter a sua sobrevivência. 

Fazendo parte da indústria do turismo, os serviços de hospedagem vêm sobressaindo-

se. Esse tipo de serviço é prestado em locais onde os turistas pernoitam em suas viagens. 

Comumente cerca de 20% a 30% das despesas totais de uma viagem são feitas nos 

empreendimentos de hospedagem, correspondendo a uma parcela significativa do consumo 

em uma viagem (GEE; FAYOS-SOLÁ, 2003, p. 24).  

Desse modo, percebe-se que o estudo do processo de formação das estratégias de 

empresas de hospedagem poderia contribuir tanto para orientar seus executivos quanto para 

fortalecer o conhecimento teórico da área. Os dirigentes organizacionais poderiam se 

beneficiar, utilizando essas informações para orientar as ações estratégicas ao longo de sua 

gestão. Em contrapartida, o resultado desse estudo poderia ser agrupado ao campo científico 

que vem sendo desenvolvido.  

Diante disso, despertou-se o interesse para investigar o processo de formação das 

estratégias numa companhia hoteleira. Esse tipo de pesquisa concentra-se na trajetória que a 

empresa adota, verificando a superação das dificuldades e a sua adaptação ao ambiente. Sendo 

assim, ao longo do processo de formação das estratégias, a organização poderá vivenciar fases 

de estabilidade, mantendo a mesma orientação que vem seguindo e, em outros momentos, ela 

poderá alterar essa orientação por meio de mudanças estratégicas. 

Para tanto, selecionou-se uma organização hoteleira para o desenvolvimento deste 

estudo. Antes de apresentar o campo empírico investigado, salienta-se que, a partir da década 

de 70, houve uma forte expansão das redes hoteleiras nacionais e internacionais no Brasil, 

fato que constituiu um marco na hotelaria brasileira. Muitas dessas redes permanecem com 

suas estratégias de crescimento no país, a exemplo da Accor Hotels, que mantém a liderança 
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de mercado desde o início da década de 90. Com isso, investigou-se o fenômeno na rede 

internacional Accor Hotels, representada por seis marcas que atuam em diferentes segmentos 

de mercado e constitui-se por mais de 126 hotéis e flats.  

Tomou-se, portanto, como base, o arcabouço teórico formado por textos sobre 

processo de formação de estratégias. Fundamentalmente sobre: processo estratégico (VAN 

DE VEN, 1992), processo de formação das estratégias (MINTZBERG, 1973, 1978; 

MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; MCHUGH, 1985; MINTZBERG; 

WATERS, 1985; MINTZBERG, 1998; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), 

direct research (MINTZBERG, 1979), mudança estratégica (PETTIGREW, 1987; 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000) e liderança (MINTZBERG, 1975; 

HOSMER, 1986; PETTIGREW, 1987; IRELAND; HITT, 1999; KOTTER, 2000; 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; ROWE, 2001; HALL, 2004). Por essas 

referências, foi possível identificar e descrever fases e eventos importantes do processo de 

formação de estratégias da organização estudada. Seguindo as orientações de Merriam (1998, 

p. 49-51), esse referencial teórico norteou toda a pesquisa, desde a declaração do problema, 

objetivos, perguntas de pesquisa, coleta e análise de dados, à conclusão.  

 

 

1.1  Determinação do problema e do objetivo da pesquisa 

Ao longo da trajetória de desenvolvimento, uma empresa pode utilizar diferentes 

estratégias. Os dirigentes ao implementarem essas estratégias geralmente objetivam a 

superação de obstáculos, vivenciando fases. Constituídas por eventos marcantes, elas formam 

o processo de formação das estratégias organizacionais. 
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Seguindo essa perspectiva, definiu-se o que é uma estratégia para estudar o processo 

de sua formação. Há pesquisadores (ANSOFF, 1973; PORTER, 1986; CHANDLER, 1998) 

na área da administração estratégica que defendem a pró-atividade organizacional, admitindo 

que, na maioria das vezes, os dirigentes de uma determinada organização possam prever tudo. 

Nesse pensamento, as estratégias são planos e apesar da definição como planos, precisa-se do 

significado mais amplo tanto para explicar ações passadas quanto para descrever um 

comportamento desejado.  

As ações estratégicas adotadas podem ser reconhecidas pela observação de padrões. 

Aceitando essa perspectiva, tem-se do que seja estratégia algo que se relaciona também com o 

passado (MINTZBERG, 1978, p. 935), ocorrendo por meio de um processo (GRANT, 1995, 

p. 21). 

Nesse âmbito, a compreensão do problema de pesquisa esteve ligada ao significado de 

processo estratégico. Van de Ven (1992) sugere três diferentes definições, destacando-se entre 

elas o conceito de processo como uma seqüência de eventos, provocada por ações individuais 

e organizacionais. Por meio desse conceito, pode-se descrever como a organização modificou 

suas estratégias ao longo do tempo.  

Considerando o suporte teórico e o campo empírico, chegou-se ao problema de 

pesquisa. Ou seja, investigar: como ocorreu o processo de formação das estratégias na Accor 

Hotels, no Brasil, entre 1974 e 2004?  

Para que fosse examinado o problema da pesquisa, foram levadas em consideração as 

mudanças estratégicas vivenciadas pela organização ao longo do período examinado. No 

processo de formação das estratégias, as empresas podem manter certa continuidade por 

momentos de estabilidade, como também realizar mudanças, sendo comum, neste último 

momento, a adoção de novas estratégias. Mas, quando se busca entender as mudanças 

estratégicas, as análises do contexto, do processo, do conteúdo e da história são primordiais 
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(PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001, p. 697). Atendendo a essa advertência, 

utilizou-se o modelo de Pettigrew (1987).  

Seguindo as recomendações de Pettigrew, Woodman e Cameron (2001, p. 697), 

durante a revisão de literatura, foi iniciada uma pesquisa exploratória com o objetivo de 

entender o contexto e a história da Accor Hotels do Brasil (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 90). 

Nesse momento, descobriu-se que, em 30 anos de atividade no Brasil, a empresa teve apenas 

dois diretores gerais; cada um deles agiu em momentos distintos. Desse modo, percebeu-se a 

relevância de examinar o papel dos líderes nesse processo. 

Um dos autores que percebeu a relevância da liderança no processo de formação das 

estratégias foi Mintzberg (1998, p.420). Verdu e Bulgacov (2000, p.8-9) explicaram que: 

O autor (Mintzberg), afirma que os administradores moldam as estratégias 
do mesmo modo que os artesões moldam seu barro, ou seja, o trabalho 
gerencial acontece dentro de um caos calculado, em que se manobra o 
complexo e necessário processo da elaboração da estratégia. A estratégia é 
executada não somente baseada no pensamento e na razão, mas também com 
sentimento de intimidade e harmonia com os recursos disponíveis, 
desenvolvidos por meio de longa experiência e envolvimento nos quais 
formulação e implementação surgem em processo fluido de aprendizagem, 
por meio do qual as estratégias criativas emergem.  

 

Parte-se, então, do princípio de que a visão estratégica norteia toda a empresa, sendo 

ela fruto das ações intuitivas, criteriosas, julgadoras, sábias e experientes dos líderes 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 98). Portanto, a literatura expõe a 

importância da atuação dos líderes nas ações estratégicas organizacionais (MINTZBERG, 

1975; HOSMER, 1986; PETTIGREW, 1987; IRELAND; HITT, 1999; KOTTER, 2000; 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; ROWE, 2001; HALL, 2004), sustentando a 

relevância de investigar a influência dos líderes no processo de formação das estratégias.  

Considerando o exposto, apresenta-se o objetivo da pesquisa: compreender o processo 

de formação das estratégias da Accor Hotels, no Brasil, entre 1974 e 2004. Sendo os objetivos 

específicos:  
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a) descrever as principais estratégias adotadas pela organização ao longo do tempo; 

b) analisar como as estratégias foram moldadas pelos líderes ao longo do tempo. 

 

 

1.2  Relevância e justificativas da pesquisa 

Dentre os pesquisadores da área da administração estratégica, o grupo liderado por 

Henry Mintzberg, da McGill University, destaca-se pelo trabalho que vem desenvolvendo na 

academia. Desde 1971, eles realizam investigações sobre o processo de formação de 

estratégias. Ao aprofundarem o estudo sobre o tema, esses cientistas chegaram à conclusão de 

que as estratégias podem-se formar, assim como serem formuladas (MINTZBERG, 1998, p. 

424).  

Ao longo do tempo, o conhecimento sobre o processo de formação de estratégias vem 

sendo solidificado. Em 1992, a edição especial de verão do Strategic Management Journal foi 

dedicada ao tema. Os artigos da edição discutem a forma como as estratégias são 

eficientemente elaboradas, formadas e implementadas nas empresas. 

No Brasil, pesquisas têm sido desenvolvidas nesta área do conhecimento. A exemplo, 

há o Núcleo de Estudos Estratégicos (NEST), do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção (PPGEP), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que desde 1989 

elabora estudos sobre o assunto, utilizando uma abordagem qualitativa, interpretativa e de 

cunho descritivo (MELLO, 2002).  

Esses estudos do NEST foram realizados em organizações de diferentes segmentos da 

economia. O de Mello (1997), o de Rossetto (1998) e o de Mello (2002) examinaram 

empresas da indústria da construção civil, Pereira (1997) analisou uma organização na área de 

saúde, Oliveira (2001) e Santos (2001) estudaram instituições bancárias, Machado (2002) 

trabalhou com universidades e Cavalcante (2001) pesquisou hotéis.  
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Vale salientar que os objetivos desses trabalhos não previam a análise da liderança no 

processo estratégico. Entretanto, em suas conclusões foi apresentada a influência dos líderes 

como um dos fatores importantes na condução das estratégias (MELLO, 1997; ROSSETTO, 

1998; OLIVEIRA, 2001; CAVALCANTE, 2002). Talvez, os autores não tenham considerado 

esse tema em seus objetivos por causa da restrição de acesso a líderes de alto escalão (HALL, 

2004, p. 131). Por esses fatos apresentados, a investigação proposta por esta dissertação teve o 

desafio de se agrupar aos existentes, visando contribuir na acumulação do conhecimento 

científico.  

Além disso, dentre as 25 pesquisas nesse tema catalogadas por Machado (2002, p. 

296-297), apenas uma investigou o fenômeno em hotéis. Seu título foi: “Ecoturismo - um 

estudo do processo de adaptação estratégica dos hotéis de selva: Ariaú Amazon Towers e 

Acajatuba Junble Lodge”. Esses hotéis tinham administração familiar, pertenciam a 

proprietários distintos, diferentemente da Accor Hotels, que é uma unidade estratégica de 

negócios do Grupo Accor que administra aproximadamente 4.000 hotéis em mais de 90 

países. 

No tocante à indústria na qual a organização estudada está inserida, Ingram (1999, p. 

140-146) adverte que a hospitalidade necessita desenvolver suas práticas e teorias, por ainda 

não ser suficientemente pesquisada (OLSEN; ROPER, 1998, p. 119). Brotherton (1999, p. 

172) o complementa, afirmando que as pessoas que trabalham na área estão em busca da 

profissionalização, todavia, a área ainda necessita desenvolver suas próprias teorias e 

pesquisas para contribuir com o conhecimento científico da administração estratégica de 

organizações hoteleiras. Alguns autores ainda afirmam que a investigação de companhias 

hoteleiras que obtiveram sucesso fornece informações importantes para a consolidação desse 

conhecimento (OLSEN; TSE; WEST, 1998, p. 12-14; INGRAM, 1999, p. 143).  
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Uma organização dessa indústria da hospitalidade que vem se destacando no Brasil é a 

Accor Hotels, a qual foi selecionada para ser examinada neste estudo. A Accor Hotels é líder 

de mercado no Brasil. Em 2003, possuía 118 unidades entre hotéis e flats, número superior à 

soma da quantidade de unidades hoteleiras dos seus três maiores concorrentes (ver tabela 1 

(1)). Além do número de empreendimentos, ela beneficia a economia brasileira de diferentes 

modos: contratando uma quantidade significativa de funcionários, gerando renda e oferecendo 

aos clientes nacionais e internacionais serviços de qualidade.  

 

Tabela 1 (1) Maiores empresas hoteleiras que atuaram no Brasil em 2003 

GRUPO NÚMERO DE HOTÉIS E 
FLATS EM 2003 

COLOCAÇÃO NO 
RANKING 

Accor Hotels 117 1º Lugar 
Atlântica Hotels Intenational 42 2º Lugar 
Sol Meliá Hotels & Resorts 26 3º Lugar 
Hotéis Othon 26 4º Lugar 
Blue Tree Hotels 21 5º Lugar 

                Fonte: Adaptado de Hotel On Line, 2004, p. 25 

Em virtude da sua importância, acredita-se que a administração da rede hoteleira 

requeira atenção, experiência e estudos, por visar à continuação de suas atividades. Isso 

manteria a atratividade turística do país, a arrecadação dos impostos e os postos de trabalho. 

Pretende-se, com isso, também colaborar com a prática dos executivos hoteleiros 

atuais e futuros. Acredita-se que, de posse dessas informações, os líderes organizacionais 

poderão realizar reflexões sobre o processo de formação das estratégias, auxiliando na 

administração para o alcance do desenvolvimento e da sobrevivência de seus negócios.  

Tem-se, então, tanto a contribuição para a academia quanto para o campo da prática 

empresarial. Assim, as ações estratégicas da Accor Hotels do Brasil, que são referência para a 

gestão de organizações hoteleiras, devem ser analisadas para que teorias possam ser 

formuladas, servindo de diretrizes para diminuir o risco de futuros investimentos.  
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1.3  Delimitação da pesquisa 

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados com sucesso, o investigador deve 

se posicionar de modo a entender claramente o escopo de seu estudo. Conhecendo as 

fronteiras, torna-se possível obter as informações relevantes ou descartar as que não 

acrescentam valor científico, realizando o corte (transversal/longitudinal) e delimitando o 

período de tempo a ser estudado (VERGARA, 2004, p. 30). A delimitação, além disso, 

orienta a condução da pesquisa sem sair do foco principal. 

Anteriormente ao início da elaboração do projeto de dissertação, uma breve pesquisa 

exploratória foi realizada no campo empírico e na literatura. A investigação de campo 

proporcionou a oportunidade de entender melhor a indústria hoteleira e conhecer o objeto 

estudado. Em paralelo, houve a revisão de literatura que contribuiu para a construção do 

problema de pesquisa. A partir dessa etapa inicial, que teve a função de ser fonte inspiradora 

para o desenvolvimento do estudo, foi possível delimitar o caso, o corte no tempo a ser 

examinado e os temas abordados na dissertação.  

Visando à descrição e interpretação do processo de formação das estratégias da Accor 

Hotels ao longo do tempo, utilizou-se a estratégia metodológica de estudo de caso qualitativo 

histórico de cunho descritivo (MERRIAM, 1998, p. 35). Devido ao número de negócios que o 

Grupo Accor do Brasil possui, é importante esclarecer que ele foi examinado 

retrospectivamente no período entre 1974 e 2004, considerando a percepção dos seus 

dirigentes e resgatando a história da empresa.  

Outro aspecto definido foi o nível de análise das estratégias. Tomando por base a 

literatura especializada (KNOWLES, 1996, p.28; OLSEN; TSE; WEST, 1998, p. 48-52), 

verificou-se que nas organizações hoteleiras há três níveis em que as estratégias são 

elaboradas. No primeiro, acontecem as estratégias corporativas; no segundo, existem as 

estratégias funcionais (ligadas às atividades funcionais dentro do negócio, como marketing, 
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operações, recursos humanos, entre outros) e, no terceiro, há as estratégias que são adotadas 

nos hotéis, preocupando-se com o gerenciamento da própria unidade hoteleira. Com isso, a 

análise ocorreu no âmbito das estratégias corporativas hoteleiras, ou, mais precisamente, das 

estratégias formadas na Accor Hotels do Brasil. Aponta-se aqui uma peculiaridade, a empresa 

é uma unidade de negócio do Grupo Accor, mas ela adotou ao longo do tempo estratégias 

hoteleiras corporativas, visto às especificidades do setor de hospitalidade.  

 

 

1.4  Estrutura da dissertação 

Quanto à estrutura, este estudo contempla seis capítulos. Neste primeiro capítulo, além 

de contextualizar o tema, define-se o problema de pesquisa, os objetivos, a relevância e as 

justificativas e, ainda, as delimitações.  

No segundo capítulo, realiza-se uma revisão de literatura acerca do processo de 

formação das estratégias. O tema principal abrange assuntos ligados ao papel dos líderes no 

processo de formação das estratégias e a administração estratégica na indústria da 

hospitalidade.  

Em seguida, no terceiro capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos 

utilizados, os conceitos básicos, apresentam-se as perguntas de pesquisa, e o delineamento do 

estudo. Explicam-se também, a maneira como a amostra foi selecionada, o método utilizado 

para coleta e análise de dados e as limitações do estudo. 

O capítulo quatro apresenta os resultados do estudo. Inicialmente, a pesquisadora 

descreve a organização selecionada. Nas seções subseqüentes são descritas as fases que 

ocorreram ao longo da história, apontando-se os eventos marcantes da companhia analisada. 

No segmento final, demonstram-se os principais padrões das estratégias adotadas. 
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No quinto capítulo discutem-se os resultados com base no referencial teórico. Nesse 

momento, a autora procura demonstrar como este trabalho se inseriu na literatura 

especializada.  

No sexto capítulo exibem-se as conclusões. Posteriormente, são expostas algumas 

recomendações para estudos futuros e implicações para a prática. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração 

deste trabalho, seguidas pelos apêndices e anexos da dissertação.  
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2  Fundamentação teórico-empírica 

Algumas abordagens teóricas utilizadas em pesquisas que focam o tema - processo de 

formação de estratégias organizacionais - serão discutidas neste capítulo. Nelas, a formação 

de estratégias vista como um processo admite a presença da mudança estreitamente 

relacionada com as estratégias. O processo recebe estímulos ambientais e humanos, nos quais 

os membros agem e desempenham seus papéis, sendo os líderes uns dos que se destacam. 

Desse modo, as principais teorias, abordagens e conceitos utilizados no presente estudo serão 

apresentados a seguir. 

 

 

2.1  Definições de estratégia  

Precedendo a discussão sobre o processo de formação de estratégias, procurou-se 

esclarecer o conceito de estratégia. Pensou-se que, para analisar o fenômeno em investigação, 

seria importante obter essa definir. Mintzberg (2001, p. 26) reforça essa idéia ao explicar que 

o reconhecimento desse significado pode ajudar o pensamento neste campo difícil. Assim 

sendo, resgataram-se diferentes autores visando fortalecer a discussão atingindo uma 

definição apropriada para o alcance dos objetivos desta pesquisa.  

Chandler (1998), Ansoff (1973) e Porter (1986) são autores que propõem uma 

abordagem prescritiva para as estratégias das empresas. Eles analisam aspectos das estratégias 

levando em consideração a capacidade do estrategista de prever ações internas e externas à 
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organização. Por pensarem que a maioria das estratégias é planejada, eles não reconhecem o 

seu surgimento tendendo a deixar o processo estratégico menos flexível. 

Na opinião de Chandler (1998, p. 136), “estratégia é a definição dos principais 

objetivos em longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação estratégica e 

a alocação de recursos tendo em vista esses objetivos”. O autor acredita que as estratégias 

podem ser elaboradas a partir de um pensamento de antecipação de acontecimentos. Seguindo 

o pensamento de Chandler (1998), Henderson (1998, p. 5) complementa, ao explicar que 

estratégia é um plano de ação deliberado que se desenvolve e ajusta-se à vantagem 

competitiva de uma empresa. O autor ainda esclarece que se busca um processo interativo 

iniciado com o reconhecimento das capacidades organizacionais e dos objetivos pretendidos. 

Nessa perspectiva, a estratégia passou a ser reconhecida como um plano, um curso de ação 

conscientemente engendrado numa diretriz, possuindo duas características essenciais, a 

preparação prévia e o desenvolvimento consciente e deliberado (MINTZBERG, 2001, p. 27).  

Para Grant (1995, p. 25-26), uma boa estratégia pode ser criada a partir de quatro 

ingredientes. O primeiro deles é o planejamento das metas de longo prazo; o segundo é o 

entendimento do ambiente externo; o terceiro é o conhecimento de suas capacidades e, por 

fim, tem-se a implementação. Segundo o autor, este último deve ocorrer com resolução, 

coordenação e comprometimento.  

Já Porter (1999) procurou explicar o seu significado no artigo “O que é estratégia?”. 

Acredita-se que uma das suas maiores contribuições nesse trabalho foi identificar a 

compatibilidade entre as atividades dentro das organizações gerando a vantagem competitiva. 

Ele definiu estratégia como sendo a criação da sinergia entre as atividades da empresa, 

comentando ainda, que o êxito da estratégia depende do bom desempenho de muitas 

atividades – e não apenas de umas poucas – e da integração entre elas (p. 73). 



 32

Há autores que vêem a noção de estratégia como algo não muito preciso, 

correspondendo à intangibilidade e a difícil visualização. Ohmae (1998), por exemplo, afirma: 

“aquilo que os gerentes acreditam ser a estratégia, nada mais é do que a ponta do iceberg. 

Como o iceberg, a maior parte da estratégia está submersa escondida da visão” (p.68-69). 

Esse sentido põe os gestores e administradores numa posição passiva, além de deixar 

implícito que as organizações atuam independentemente dos seres humanos. Se as estratégias 

são icebergs onde a maior dimensão está submersa, então - como as estratégias se formaram? 

Quem as elaborou?  

Buscando responder a esses questionamentos, utiliza-se do que defendem Mintzberg 

(1978, 1998) e Andrews (2001). Para os autores, estratégia é vista como um padrão ou 

corrente de decisões importantes. Andrews (2001) conceitua estratégia empresarial como 

sendo um padrão de decisões em uma empresa que determina e revela seus objetivos, 

propósitos ou metas, produzindo também as principais políticas e planos.  

A estratégia, então, pode ser compreendida como um padrão em um fluxo de ação. 

Trata-se de uma consistência no comportamento das estratégias, atuando como pretendida ou 

não (MINTZBERG, 2001, p. 27-31). Tem-se, aqui, o conceito das estratégias como sendo 

planejadas e pretendidas, podendo ser buscadas e realizadas ou não-realizadas 

(MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; MCHUGH, 

1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). As 

organizações desenvolvem planos para seu futuro, estratégias pretendidas, e também adotam 

padrões de seu passado, estratégias realizadas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000, p.18). Dentro dessa perspectiva, os autores explicam que as estratégias realizadas 

podem ter sua origem nas estratégias pretendidas, deliberadas.  

Lança-se, aqui, uma indagação: ao longo do tempo, as estratégias poderão emergir? 

Esse parece ser um dos fatores-chave da discussão, pois nem sempre o que os dirigentes 
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executam está planejado (ver a figura 1 (2)). Visto assim, aceita-se o processo estratégico 

como uma ação continuada, cujos padrões estratégicos ao serem reconhecidos fazem com que 

o indivíduo passe a utilizá-los. Nesse caso, as estratégias emergem e ao tornarem-se realizadas 

são armazenadas pelos estrategistas, para que possam ser utilizadas numa próxima situação 

semelhante. Validando essa visão, diferentes autores sustentam a existência de padrões 

estratégicos originados por estratégias emergentes, a exemplo de Quinn (1978, p. 9), Miles, 

Snow, Meyer e Coleman (1978, p. 548), Idenburg (1993, p. 133) e Kay (1996, p. 385). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (2) Estratégias deliberadas e emergentes 
              Fonte: Adaptado de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 19) 
 

Esclarecendo a discussão, compara-se a estratégia vista como um plano com a de um 

padrão. É possível perceber que uma estratégia planejada pode tornar-se realizada ou não-

realizada, diferentemente da que se tem como um padrão, por já ter sido realizada. As 

estratégias deliberadas correspondem a intenções que existiam e foram realizadas, originadas 

de intenções. Por outro lado, as estratégias emergentes são derivadas de ações não 

intencionais (MINTZBERG, 2001, p. 28). A figura 1 (2) demonstra que as estratégias podem 

se aproximar mais de um desses tipos de estratégia, embora possam permanecer num 

continuum que existe entre os dois tipos. Isso parece comprovar que raramente uma 

organização terá uma versão pura de uma delas. 

Chega-se à definição de estratégia que foi adotada neste estudo. Ela é um padrão num 

fluxo de decisões e ações, composta pelas estratégias realizadas (padrões de decisões e ações 

observadas no tempo), que tanto podem ter sido deliberadas (pretendidas, intencionadas) ou 

     Estratégia Deliberada 

         Estratégia 
        Pretendida          Estratégia 

         Realizada 
Estratégia 

 Não-Realizada        Estratégia 
       Emergente 
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emergentes – padrões realizados na ausência de intenções explícitas (MINTZBERG; 

MCHUGH, 1985, p. 161).  

Salienta-se que a definição de estratégia aqui selecionada vem apoiando diferentes 

estudos, formando, com isso, uma corrente de conhecimento na área da administração 

estratégica (MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; 

MCHUGH, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000; MINTZBERG, 2001). Finalizada a discussão sobre o conceito de estratégia, 

prossegue-se com a explanação sobre o processo de formação de estratégias. 

 

 

2.2  Processo de formação das estratégias 

O processo de formação de estratégias é o tema principal do arcabouço teórico desta 

investigação. A partir dele, apresentar-se-á a mudança estratégica como parte desse processo, 

para depois discorrer sobre o papel da liderança. Finalmente, numa seção ligada ao tema 

principal, expõem-se aspectos da administração estratégica na indústria da hospitalidade. 

O estudo do processo de formação das estratégias parece estar ligado a diferentes 

aspectos organizacionais. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) consideraram o assunto 

complexo, chegando a revisar cerca de 2000 obras. Por isso, optou-se por apresentar dentro do 

conjunto teórico de processo de formação de estratégias alguns temas que contribuíssem para 

a análise do fenômeno investigado. 

Diferentes autores têm chamado a atenção para a necessidade de se tratar a questão da 

formação das estratégias com base em uma abordagem processual, todavia, poucos têm se 

aprofundado no tema (CUNHA, 1996). Em busca de preencher esta lacuna, Van de Ven 

(1992, p.170) afirma que é preciso definir primeiramente o conceito de processo, e desenhar 

adequadamente a pesquisa para poder conhecê-lo.  
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Ressaltando-se o que foi comentado no capítulo anterior, esta investigação foi 

conduzida pelo conceito de processo estratégico de Van de Ven (1992, p.170). Nele, adota-se 

uma perspectiva do desenvolvimento histórico da organização, considerando a seqüência de 

eventos, atividades e estágios que ocorreram durante o período de existência da empresa.  

Apresentado o conceito de processo estratégico, discutem-se, agora, algumas 

perspectivas teóricas sobre o tema processo de formação das estratégias. Inicialmente, serão 

apresentados os modos de desenvolvimento de estratégia de Mintzberg (1973), o qual 

classifica a formação das estratégias em três modos. Depois, comenta-se sobre a abordagem 

do incrementalismo lógico (QUINN, 1978). 

Os modos de formação de estratégias surgiram de alguns questionamentos de 

Mintzberg (1973). Uma dessas questões foi: Como as organizações tomam importantes 

decisões e como isso se conecta para formar estratégias? Ao buscar a resposta, o autor 

observou que o processo de formação das estratégias poderia ocorrer de três modos. A 

tipologia é formada pelo modo empreendedor, modo adaptativo e modo de planejamento. A 

seguir, comenta-se cada um dos modos. 

O modo empreendedor pode ser delineado por algumas características. O ambiente em 

que a empresa atua é relativamente maleável como uma força que pode ser confrontada e 

controlada, comumente, por organizações pequenas ou iniciantes. Nesse modo, as tomadas de 

decisões estratégicas são impulsionadas pela busca de novas oportunidades, sendo a sua 

orientação ativa mais do que passiva. Outra característica é que o poder tende a ser 

centralizado nas mãos do dirigente organizacional. Esse líder é uma pessoa capaz de 

comprometer-se com o curso das ações, guiando a empresa por meio da sua visão. Ao orientar 

o empreendimento, o dirigente poderá conduzir a organização levando-a a realizar saltos. Os 

saltos são mudanças resultantes de um confronto com as incertezas. Finalmente, tem-se que o 

crescimento é a meta dominante do modo empreendedor.  
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Já no modo adaptativo, o cenário se caracteriza por um ambiente externo complexo, 

regido por coalizões de interesses. Há divisão de poder entre os membros organizacionais 

levando à ausência de metas. Não existe um centro de poder. Com isso, disputam-se os 

interesses individuais deixando a empresa sem uma orientação definida. Outro aspecto desse 

modo é o posicionamento reativo. A empresa volta-se muito mais para a resolução de 

problemas do que para a procura de oportunidades. Ela age passo a passo, negociando, 

reduzindo o conflito e as incertezas. Por fim, tem-se aqui um dirigente que é flexível e que 

observa as necessidades do momento.  

No modo de planejamento, pode-se também identificar alguns aspectos. O gestor 

desempenha um papel de analista nesse processo, podendo utilizar técnicas da ciência 

administrativa e das políticas de análise para delinear as estratégias. A análise sistemática, 

particularmente o foco nos custos e benefícios é o condutor desse modo de planejamento. O 

processo é sempre sistemático e estruturado por meio de uma integração de decisões 

estratégicas. Por causa disso, o planejamento força a organização a pensar nas estratégias 

globais e no desenvolvimento, explicitando o senso de direção. Finalmente, ressalta-se que é 

comum identificar esse modo em organizações de grande porte que estejam inseridas em 

ambientes altamente competitivos. 

Os três modos de formação de estratégias apresentados são modelos puros e cada um 

deles deve se adequar a uma situação, podendo atuar também por combinações. Por isso, 

verifica-se que poucas empresas os adotam genuinamente (MINTZBERG, 1978, p.50-51). A 

adoção deles, comumente, reflete as necessidades organizacionais gerando modos híbridos.  

No tocante ao processo de formação de estratégias, Quinn (1978, p.7) complementa 

defendendo que o processo utilizado para se chegar à estratégia é tipicamente fragmentado, 

evolucionário e largamente intuitivo. A fragmentação decorre, muitas vezes, devido aos 

desafios que são impostos à organização. Isso leva a atuar com estratégias parcialmente 
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definidas. Já o aspecto evolucionário se caracteriza por compreender o processo ao longo do 

desenvolvimento da empresa. Finalmente, na intuição, identifica-se o papel humano. Mesmo 

aceitando que as organizações tenham vida própria, sabe-se que o homem faz parte desse 

processo. Desse modo, a sua percepção e compreensão dos fatos direcionam as ações 

estratégicas. 

O autor, então, propõe o modelo do incrementalismo lógico. Para ele, o processo de 

formação das estratégias desenvolve-se em fases e cada uma sustenta-se nas anteriores. Nelas, 

a organização pode seguir passo a passo, utilizado-se também de mudanças estratégicas 

devido à presença de forças dos ambientes interno e externo. 

Um ponto a ser ressaltado é que, ao propor esse modelo, o autor levou em 

consideração evidências teóricas e também empíricas de dez grandes corporações que 

atuavam em diferentes mercados. Ao longo do desenvolvimento dessas empresas, o 

pesquisador reconheceu alguns fatores importantes para o processo. O comprometimento dos 

dirigentes com a diversificação foi um deles. Os gestores saíram em busca de recursos que 

dessem suporte ao alcance da estratégia principal. Ele percebeu também que as empresas 

procuravam estar preparadas para mudar oportunistamente. Outro aspecto foi a construção de 

uma situação de conforto propensa ao risco. Por último, o autor percebeu que, ao realizar uma 

aquisição, as companhias examinadas trabalhavam o aspecto da cultural organizacional. 

O conceito do incrementalismo lógico está ligado também a concisão, pró-atividade e 

boa administração, não admitindo o comportamento reativo. Nesse caso, concebe-se o 

planejamento, sem que seja aquele que enrijece a estratégia. Tornando-se o ponto de partida, 

pois com o encaminhamento das atividades oportunidades podem ser identificadas 

considerando a política e o poder, para que então as estratégias possam emergir.  

Hamel e Prahalad (2001, p. 53) seguem por um horizonte semelhante. Para eles, um 

dos objetivos da intenção estratégica é “proporcionar consistência à ação de curto prazo, ao 
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tempo em que deixa espaço para reinterpretações à medida que novas oportunidades 

emergem”. A intenção estratégica delimita o que se refere ao fim, mas permite a flexibilidade 

aos meios (p. 54). As estratégias passam a ser adotadas incrementalmente perseguindo o 

horizonte organizacional, que envolve os membros da própria organização. Assim, o conceito 

de intenção estratégica está alinhado ao do incrementalismo lógico por considerar que as 

organizações devam agir proativamente em busca do seu objetivo definido, mas atuando 

incrementalmente. 

Essa idéia de Quinn (1978), do incrementalismo lógico, é uma das mais importantes 

discussões sobre a perspectiva da formação das estratégias dentro de um processo de 

aprendizado (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Nesse processo, as estratégias 

emergem, à medida que se tomam decisões. Com isso, as organizações “podem aprender 

reconhecendo padrões em seus próprios comportamentos, convertendo assim estratégias 

emergentes do passado em estratégias deliberadas para o futuro” (p. 150). 

 

 

2.2.1  Mudança estratégica  

Esta seção se propôs a apresentar a mudança estratégica dentro do processo de 

formação de estratégias. O modelo de Pettigrew (1987), em conjunto com a abordagem da 

escola de configuração de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), apoiou essa discussão. 

Ao longo de sua existência, uma organização pode buscar seus objetivos vivenciando 

períodos de estabilidade, como também de mudanças dado um contexto específico. Para 

entender esses períodos, podem-se identificar as estratégias adotadas e o contexto. Nesse 

pensamento, tem-se a mudança estratégica dentro do processo de formação de estratégias 

organizacionais. 
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Visto assim, a organização está sujeita às mudanças de toda ordem. Elas podem ser 

impostas pelo ambiente externo ou promovidas por fatores internos da própria organização. 

No âmbito interno, os membros de uma organização desempenham atividades, que podem 

estar relacionadas com a percepção do contexto da mudança, da escolha do conteúdo ou do 

processo de implementação (PETTIGREW, 1987, p. 659).  

O estudo das mudanças estratégicas, então, pode ser desenvolvido a partir de um 

modelo composto por três dimensões. O processo, o conteúdo e o contexto são as dimensões 

que podem ser observadas na figura 2 (2), a seguir (PETTIGREW, 1987). O ponto de partida 

para a sua utilização está na noção de que a formulação do conteúdo de uma mudança 

estratégica supõe relacionar-se com o contexto e o processo. O conteúdo relaciona-se com a 

pergunta: o que muda na organização? Já o processo refere-se aos padrões de ações, reações e 

interações entre as várias partes da organização. O contexto (interno e externo) envolve os 

fatores que influenciam as mudanças estratégicas. 

 
Figura 2 (2) Categorias para o estudo da mudança estratégica 

                                                                    Fonte: Adaptado de Pettigrew (1987, p. 657) 
 

Reconhecendo a complexidade do contexto, detalha-se essa dimensão, que é formada 

pelos contextos externo e interno. Neles são originados muitos dos "porquês" da mudança. 

O contexto externo compreende o meio social, político, econômico e competitivo no 

qual a organização opera. O meio pode acentuar os esforços críticos e os pontos fracos da 

empresa. Obtendo informações acerca do ambiente externo, a organização terá condições de 

identificar as ameaças e as oportunidades. Segundo Ansoff (1973, p. 22), o problema não está 
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em relacionar as oportunidades, mas direcionar e coordenar as bases da empresa para obtê-las. 

Nesse caso, “o top management precisa buscá-las com energia e dedicação”. O processo de 

descoberta, avaliação e exploração das oportunidades pode ser o grande diferencial da 

organização, quando bem administrada (p. 26). 

O contexto interno, por sua vez, está relacionado com a estrutura, a cultura 

organizacional e as políticas da própria organização (PETTIGREW, 1987). Ele se compõe por 

um conjunto de fatores organizacionais.  

Kay (1996, p. 73-122) explica que as capacidades diferenciadoras são fatores internos 

da empresa que são importantes para as estratégias por não serem facilmente reproduzidas. O 

autor apresenta três fontes principais de capacidade diferenciadora: a arquitetura, a reputação 

e a inovação. A arquitetura trata-se de uma rede de contratos consensuais dentro ou em torno 

da empresa. Podem ser internos (entre a empresa e seus empregados, e entre eles), externas 

(entre a empresa e seus fornecedores ou clientes) e redes (entre um grupo de empresas em 

cooperação). A reputação pode ser o mecanismo mais importante para transmitir informações 

aos consumidores. É uma maneira de lidar com atributos de qualidade dos produtos. Já a 

inovação está diretamente ligada à tecnologia. Entretanto, a maneira para transformá-la em 

vantagem competitiva depende da sua união com outra capacidade diferenciadora, como, por 

exemplo, a inovação e a reputação ou a inovação e a arquitetura. 

Após a compreensão dos contextos externo e interno, discute-se a sua interpretação na 

visão dos membros organizacionais. O contexto externo é o ambiente no qual a organização 

atua, ou seja, o círculo de influências e relações. O poder do ambiente sob as empresas vem 

sendo discutido por pessoas de diferentes setores, a preocupação parece estar em ser flexível 

para se adaptar. Por isso, é comum pensar que as empresas são organizações apenas 

adaptativas? Parece ser coerente acreditar que realmente são, por existirem forças que atuam 

sobre suas ações. Por outro lado, não se pode negar que as empresas influenciam o ambiente.  
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Para explicar esse pensamento, tomou-se o conceito da escolha estratégica definido 

por Child (1972), segundo o qual os padrões de mudança são conseqüências de respostas dos 

administradores ao ambiente. Ao responder ao ambiente externo, os dirigentes fazem escolhas 

estratégicas mesmo que exista a presença da restrição ambiental. 

Essa abordagem da escolha estratégica defende que a empresa, ou os dirigentes 

(líderes ou coalizões dominantes) monitoram o ambiente considerado relevante. Por meio 

desse monitoramento, as estratégias são formuladas em resposta às mudanças ambientais, 

assim as empresas vão se adaptando para garantir a sobrevivência. Admitindo o que está 

sendo defendido por Child (1972), questiona-se: As respostas organizacionais ao ambiente 

dependem da interpretação dos dirigentes? Reconhecendo as diversas mudanças que ocorrem 

no ambiente, será que todas elas estimulam as ações da empresa?  

Para responder a esses questionamentos, Child e Smith (1987, p. 566) definem 

ambiente como sendo composto pelo ambiente objetivo e o ambiente subjetivo. O primeiro é 

formado pelos acontecimentos reais da mudança; o segundo, contudo, pelas percepções e 

interpretações dos dirigentes acerca do ambiente objetivo. Essas idéias estão em consonância 

com o processo de percepção dos dirigentes proposto por Child (1972). Por outro lado, 

Smircich e Stubbart (1985) acreditam que essas representações do ambiente objetivo podem 

ser tratadas com distorções. Em busca de minimizar tais distorções, os autores definem o 

ambiente declarado (enacted), que requer esforços intelectuais dos participantes para gerar 

sentido (comum) dentro das empresas. Com isso, os autores acreditam que os dirigentes não 

podem considerar-se excluídos da dinâmica ambiental, pois eles também promovem 

tendências (p. 728), uma vez que fazem parte do processo estratégico organizacional. 

A escola de configuração classificada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) 

complementa a discussão sobre mudança estratégica. Segundo os autores, a formação das 

estratégias pode ser entendida, por meio da descrição dos estados da organização e do 



 42

contexto como configurações e da descrição do processo de geração da estratégia como 

transformação. As configurações seriam estados que as organizações atravessam ao longo do 

tempo. Por isso, o processo de geração de estratégias pode se dispor a mudar a direção atual 

da organização, mas, feito isso, as estratégias resultantes estabilizam a direção.  

A organização ao se relacionar com o ambiente em um dado momento pode tomar 

certa configuração. Os momentos de instabilidade podem propiciar as transformações mais 

profundas, por serem resultado do rompimento de uma dada configuração, promovendo, 

conseqüentemente, mudanças. Dessa forma, a configuração ajuda a lidar com a complexidade 

do ambiente, na medida em que fornece uma alternativa de simplificar a compreensão das 

relações entre diversos aspectos que envolvem a organização. Assim sendo, os autores 

explicam que as organizações vivenciam momentos de transição e de estabilidade. 

Algumas das premissas básicas da escola de configuração serão apresentadas com o 

intuito de contribuir para a investigação. A primeira premissa afirma que as organizações 

podem ser descritas por alguma configuração estável. Por um período de tempo, ela adota 

uma estrutura adequada àquele contexto, assumindo determinados comportamentos que 

originam um conjunto de estratégias específicas. Outra premissa assegura que os períodos de 

estabilidade podem ser interrompidos por processos de transformação. As sucessões de 

configurações e períodos de transformação podem ser ordenados em seqüências padronizadas, 

ao longo do tempo, descrevendo ciclos de vida das organizações. A finalidade é conduzir a 

organização de uma configuração (estratégia e estrutura) para outra, considerando as 

condições ambientais. Com isso, a mudança pode ser explicada por uma lógica de 

transformação. 

Essas perspectivas fundamentaram a análise das mudanças estratégicas ao implicarem 

no desenvolvimento das estratégias. Desse modo, ao trilhar o processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels do Brasil, foram identificadas fases de estabilidade e de mudanças 
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estratégicas. Finalizada a explanação sobre esse tema, iniciar-se-á na seção seguinte a 

discussão sobre a liderança na formação das estratégias.  

 

 

2.2.2  Liderança  

Aqui, disserta-se sobre o papel da liderança no processo de formação de estratégias. 

Primeiramente, a evolução dos estudos da liderança é explanada para em seguida comentar a 

liderança estratégica.  

A liderança tem sido, há muito, um tema de interesse entre cientistas sociais, 

particularmente os psicólogos (BRYMAN, 2004, p. 256), como também os sociólogos 

(HOSMER, 1982, p. 47). Eles acreditavam, de início, ser a liderança um conceito de difícil 

definição, entretanto, já percebiam que nela existia o papel de influenciar pessoas. 

Partindo do princípio de que a figura do líder influencia pessoas e grupos para atingir 

as metas, teorias e pesquisas sobre liderança foram desenvolvidas considerando alguns 

aspectos específicos. Bryman (2004) realizou uma extensa revisão de literatura, dividindo a 

história da liderança em quatro estágios. Cada um sinaliza uma mudança de ênfase em vez do 

descarte das abordagens anteriores.  

No primeiro momento, a liderança foi entendida como uma característica inata e não 

uma habilidade aprendida, conhecida como a abordagem do traço pessoal. Os traços pessoais 

foram examinados e classificados em três grupos: traços físicos, habilidades e características 

da personalidade. Todavia, com o passar do tempo, os pesquisadores perceberam que o estilo 

de liderança era um fator importante para o estudo do tema, havendo, dessa forma, uma 

mudança de foco. 

Surgiu a abordagem do estilo, passando-se a analisar o comportamento do líder. Os 

estudiosos admitiram que, dependendo dos objetivos da organização, os líderes poderiam se 
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comportar de modo a influenciar a motivação e a satisfação dos seus subordinados em busca 

das metas organizacionais. Tomando o comportamento do líder como algo que podia ser 

modificado, enfatizou-se o treinamento e não mais a seleção.  

Posteriormente, a principal tendência foi a dos modelos contingenciais. Na abordagem 

contingencial, o ambiente ou contexto influenciava a ação dos líderes. Pensava-se que tudo 

poderia ser relativo. No final, essa abordagem tornou-se menos popular por conta de 

resultados inconsistentes, principalmente devido aos referenciais teóricos e aos problemas 

relativos à mensuração de variáveis. Mesmo assim, ela ainda tem considerável aceitação, 

“apesar das pesquisas por vezes, sugerirem que os fatores situacionais não são sempre tão 

importantes quanto se imagina” (p. 263).  

Por fim, surgida nos anos 80, a abordagem da nova liderança trata de temas comuns. 

Ela se volta para um novo modo de conceituar e pesquisar o fenômeno, empregando uma 

variedade de termos para descrever os novos tipos de liderança.  

Percebe-se que o líder atual tem um grande desafio. Ele não apenas possui a tarefa de 

influenciar pessoas, mas, conduzir estrategicamente toda a organização por meio de seus 

valores e experiências em busca de um futuro próspero. Assim, para discutir sobre a liderança 

no contexto estratégico, desdobra-se, a seguir, para uma seção específica. 

 

 

2.2.2.1  Liderança estratégica 

Buscou-se aqui conceituar o termo liderança estratégica e, em seguida, explicar os 

principais aspectos das ações dos líderes. Essas ações foram examinadas no estudo, na ocasião 

em que os líderes moldaram as estratégias. 

As organizações vêm buscando um melhor posicionamento estratégico, tendendo a 

envolver mais os funcionários em suas ações. Para atender essa demanda, nas companhias 
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contemporâneas, os líderes estratégicos estão distribuídos entre diferentes indivíduos que 

compartilham a responsabilidade de criar uma visão de futuro. Esse tipo de ação permite 

construir um conjunto de líderes que conduz a administração com harmonia (IRELAND; 

HITT, 1999, p. 46), facilitando a gestão de grandes corporações. Esse pensamento está de 

acordo com o conceito de coalizão dominante (CHILD, 1972), sendo que neste, os líderes que 

atuam estrategicamente estão localizados na cúpula administrativa. 

A importância desses indivíduos tem sido reconhecida por alguns autores, a exemplo 

de Mintzberg (1986, p.37). Ele explica que: 

Nenhuma profissão é mais vital à nossa sociedade do que a do executivo. É o 
executivo que determina se nossas instituições sociais funcionam bem ou se 
desperdiçam nossos talentos e recursos. Já é tempo de abandonar o que 
existe de irreal em torno do trabalho do executivo. É tempo também de 
estudá-lo realisticamente, para que se possa iniciar a difícil tarefa de 
melhorar significativamente o seu desempenho. 

 

Para estudar realisticamente o papel dos executivos no processo de formação das 

estratégicas, foi necessário entender o significado de liderança. O termo vem sendo utilizado 

nos estudos que versam sobre o poder do líder no contexto das estratégias. Hosmer (1982, p. 

48- 57) contribuiu com esse tema ao propor um modelo que une o processo de formulação e 

implementação das estratégias a partir da presença do líder, por considerar que na prática não 

se separam. Por fim, o autor acrescenta ao seu modelo a importância de haver o senso de 

direção e propósito, pois por meio deles pode-se gerar coordenação e integração do grupo, 

reforçando o que for necessário para a formulação e a implementação das estratégias. 

Mas, de que trata realmente a liderança estratégica? Ireland e Hitt (1999, p. 43) 

explicam a liderança estratégica como sendo uma habilidade pessoal para antecipar, 

visualizar, manter a flexibilidade, pensar estrategicamente e trabalhar com outros para iniciar 

mudanças que criem visão de futuro para a organização. O líder fornece um senso de direção 

e de propósito por meio da articulação de uma visão convincente.  
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O conceito de liderança estratégica empregado nesta pesquisa reconhece a liderança 

como a habilidade de influenciar pessoas para voluntariamente tomarem decisões diárias que 

viabilizem a organização ao longo do tempo, enquanto se mantém a estabilidade financeira. O 

líder é alguém que define a realidade organizacional por meio da articulação de uma visão, 

que é um reflexo de como se define a missão de uma organização e os valores (BRYMAN, 

2004, p. 263). 

Rowe (2001, p. 83) também explica que a habilidade de influenciar subordinados, 

pares e superiores provém de uma associação da liderança visionária com a gerencial, que 

promove a liderança estratégica. A liderança visionária tem a capacidade de criar e articular 

uma visão de futuro realista, atrativa e acreditável, necessitando de poder para influenciar 

pensamentos e ações das pessoas (p. 84). Uma vez identificada a visão, os líderes parecem 

possuir três qualidades relacionadas. A primeira é a capacidade de explicar a visão para as 

outras pessoas e ser inteligível; a segunda é a de ser capaz de expressar sua visão por meio do 

seu comportamento e, por último, trata-se do poder de estender a visão para diferentes 

contextos (ROBBINS, 2002, p. 321-322). Nesse caso, ao encorajar os subordinados a 

desafiarem o status quo, o líder permite que os liderados reformulem o pensamento, 

alavancando a imaginação e as novas idéias (AVOLIO et al., 1999). Além disso, os 

subordinados são guiados pela visão do dirigente que, por sua vez, deve ser comunicada e 

tornada acessível aos seguidores (BRYMAN, 2004, p. 264). Enquanto isso, a gerencial está 

voltada a ações diárias da organização, sem estimular grandes mudanças. 

Na administração de uma organização, tende-se a analisar e entender os contextos, 

cenários, para então se tomarem decisões. Assim, a liderança estratégica pode ser definida 

dentro de um contínuo; de um lado está a liderança visionária e de outro a liderança gerencial 

(ROWE, 2001, p. 86). Neste estudo, será investigada a liderança visionária por entender que 

ela promove as maiores transformações estratégicas dentro de uma organização.  
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Ainda, para compreender a sua totalidade, é necessário distinguir o conceito de líder e 

gestor. Zaleznik (1977) e Kotter (2000) explicam que a chave para a diferença entre liderança 

e gestão está na orientação para a mudança. Diferentemente do gerente, o líder busca a 

transformação. Ele procura mudar o pensamento das pessoas sobre o que é desejável, possível 

e necessário (ZALEZNIK, 1977, p. 71), tendendo a enfrentar desafios e riscos. Ao passo que 

o gestor preocupa-se com o atual e não articula maiores questões sobre o propósito e a 

identidade organizacional. Zaleznik advoga que uma pessoa não é capaz de desempenhar 

papel de líder e de gestor. Esclarecendo essa discussão, tem-se o dirigente como um executor 

de papéis, em que ele pode atuar num dado momento como líder e em outra situação como 

gerente (YUKL, 1989, p. 253). Embora Zaleznik (1977) não reconheça essa dinâmica, 

acredita-se ser a mais consistente para o estudo, bem como para os tempos atuais. 

Dentro dessa perspectiva, ao examinar o campo empírico, verificou-se a necessidade 

de analisar como os dirigentes moldaram as estratégias. Pois, acreditou-se na existência da 

influência do líder principal como também da coalizão dominante. Uma das principais 

perspectivas que conduziu fortemente este trabalho foi a explicada no texto: “Criação 

artesanal da estratégia” (MINTZBERG, 1998), quando o autor advoga que os líderes possuem 

papel importante na formação das estratégias, sendo capazes de moldá-las comparando seu 

trabalho ao de um artista que molda a argila em busca de construir a sua obra. Pois, as ações 

daqueles que estão dirigindo a empresa são fortemente influenciadas por sua experiência e por 

seu passado (p. 425).  

Tendo em vista esse pensamento, o processo de formação de estratégias acontece por 

meio de um aprendizado. Ao envolver-se com os detalhes, o dirigente forma sua própria base 

de conhecimento. “O conhecimento capacita o líder na condução eficaz da organização, 

mesmo quando o ambiente muda de forma irregular ou desordenada” (p. 436). Ele é capaz de 

aprender por meio de suas experiências, crenças, intuições e treinamentos, como também com 



 48

as informações coletadas do ambiente interno e externo à organização. Ao aprender, o líder 

tem condições de agir estrategicamente, pois a aprendizagem permite a adaptabilidade e o 

sucesso da implementação das estratégias (AKGÜN; LYNN; BYRNE, 2003, p. 845).  

Deve-se considerar também o papel que o líder poderá ter de se relacionar. Por meio 

de redes, o executivo tem a oportunidade de aprender com outras pessoas (MINTZBERG, 

1986, p. 11-12). Kotter (2000) indica que os gerentes gerais não restringem seu foco ao 

planejamento, estratégia de negócios ou questões da alta gerência. O que ocorre é o interesse 

por praticamente tudo que tenha alguma ligação, mesmo que remota, com suas empresas, 

desenvolvendo redes de cooperação com as pessoas que ele considera necessárias para o 

cumprimento de seus compromissos. Sendo assim, a construção de redes constitui uma das 

habilidades particulares dos dirigentes (BRYMAN, 2004, p. 268-269).  

Outro aspecto, que está ligado ao papel do relacionamento do líder é a habilidade 

política. A política, como se defende, pode influenciar diretamente os esforços para a 

elaboração das estratégias, visto que dentro das organizações os seus integrantes disputam 

posição, recursos e poder. Desse modo, o dirigente deve atentar para administrar da melhor 

forma as coalizões internas de poder (QUINN, 1978), utilizando-se da sua capacidade política 

(QUINN, 1978; IDENBURG, 1993). Contornando as coalizões, provavelmente o processo 

desencadeará em legitimação das novas estratégias por parte dos subordinados. Este 

pensamento está alinhado ao de Morgan (1996). Ele adverte que, embora alguns indivíduos 

mantenham a crença da separação entre a organização empresarial e a política, dentro das 

organizações, há interesses singulares entre os membros (p. 149).  

Ao discutir a dimensão política, torna-se pertinente comentar a sucessão de líderes. A 

sucessão da liderança pode ser enfrentada como um problema, embora também possa não 

receber a atenção de que necessite. Ela normalmente ocorre quando uma pessoa na posição de 

líder é substituída. A mudança de posição pode ocorrer por diversas razões: transferência, 
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pedido de demissão, dispensa, morte, ou por qualquer outro motivo. Para alguns, a sucessão 

proporciona um teste do impacto da liderança, pois existem condições anteriores e posteriores 

aparentemente claras. A sucessão pode ser arriscada para as estratégias. Tomar como 

conhecidas as condições por parte dos novos líderes e não planejar um processo de sucessão 

deixa a organização em situação vulnerável.  

Os estudos referentes à sucessão ou à mudança dos líderes de uma organização podem 

ajudar a determinar a importância da liderança e identificar que isso depende do contexto no 

qual ela ocorre. Em organizações estabelecidas, o impacto da liderança tende a ser mais 

restrito e a mudança de liderança pode não representar grande diferença, sendo o impacto da 

liderança variável. Contudo, ela não é a solução do problema, mas, uma atividade importante, 

até mesmo crucial para a organização (HALL, 2004, p. 141). 

Para finalizar esta seção, comenta-se a dimensão da centralização de poder. A 

centralização refere-se à distribuição do poder no âmbito das organizações e constitui uma das 

melhores maneiras de resumir a noção de estrutura. A estrutura organizacional contempla a 

distribuição de pessoas entre posições sociais que influenciam os relacionamentos entre os 

papéis dessas pessoas. Assim, tem-se que o elemento mais básico da centralização é o direito 

que os indivíduos têm de tomar decisões (70-71). 

Alguns autores da área de administração estratégica normalmente fazem referência à 

centralização de poder do líder, principalmente como um fenômeno corriqueiro em 

organizações empreendedoras (MINTZBERG, 1973, p.50). Todavia, a centralização pode 

estar nas mãos do chefe executivo de grandes corporações, em decorrência da busca por 

crescimento organizacional (p.46). Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 33) explicam que 

os primeiros estudos já demonstraram essa tendência. As escolas do design, planejamento e 

posicionamento, identificadas pelos autores, defendem que a responsabilidade pelo controle e 
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percepção do corpo da empresa deve ser exclusivamente do executivo principal, nomeado 

como o estrategista da organização. 

A centralização exagerada pode gerar problemas para a empresa. Ao não permitir 

interação com os níveis inferiores, os dirigentes podem deixar de obter informações 

fundamentais para a formulação e implementação das estratégias (p. 107). Mas, a 

centralização tem as suas vantagens. Ela conduz a uma coordenação mais simples das 

atividades estratégicas, pois, se os gerentes de todos os níveis tomarem decisões, o 

planejamento será extremamente difícil e a organização poderá perder o controle. 

Distingue-se, então, o conceito de descentralização. Normalmente, uma organização é 

centralizada quando sua cúpula toma todas as decisões essenciais com pouca ou nenhuma 

participação do pessoal dos escalões inferiores. “Em comparação, quanto maior a participação 

dos escalões inferiores no processo decisório, maior a descentralização” (ROBBINS, 2002, p. 

407). 

Há algumas vantagens na descentralização. Uma delas está relacionada com a 

delegação de autoridade em diferentes níveis, que pode facilitar o fluxo de informações 

atingindo a eficiência estratégica. Outra vantagem é que os gerentes de nível inferior, ao 

atuarem com mais liberdade, tendem a perceber as necessidades de seu contexto, adaptando-

se conforme as condições locais. Por último, a empresa atuando como uma organização 

descentralizada permite que os funcionários aprendam, não mais necessitando de muitas 

explicações, pois eles trabalham sem precisarem de que se lhes explique o que devem fazer 

(HILL; JONES, 1998, p. 356). 

Concluída a explanação sobre liderança estratégica, passa-se para o próximo assunto. 

A seção seguinte apresentará algumas pesquisas empíricas que examinaram o processo de 

formação de estratégias levando em consideração a liderança. 
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2.2.2.2  Processo de formação de estratégias com a participação da 

liderança 

Após o esclarecimento da definição de estratégia, assim como, o entendimento de sua 

formação e o papel da liderança nesse processo, abordam-se os estudos teórico-empíricos 

desenvolvidos com base na mesma perspectiva até então apresentada. Acredita-se que seus 

resultados e conclusões possam contribuir para esta pesquisa. Salienta-se, ainda, que a maioria 

dos estudos que será discutido nesta seção tratou de questões das estratégias adotadas por 

organizações estrangeiras e nacionais, demonstrando resultados de suas realidades, que 

poderão ser diferentes dos da Accor Hotels do Brasil. 

Para pesquisar os padrões da formação das estratégias, Mintzberg (1978, p. 934) 

estudou as estratégias da empresa alemã Volkswagen, de 1934 a 1974, e a do governo dos 

Estados Unidos na guerra do Vietnã, de 1950 a 1973. Foram observados tipos de padrões de 

estratégias, através dos quais o autor pôde perceber vulnerabilidades organizacionais causadas 

pelo ambiente. Nos dois casos, ocorreram padrões de mudança, que em alguns momentos 

foram caracterizados como globais, ou seja, mudanças bruscas, mas, por outro lado, houve 

períodos de continuidade, sem alteração na estratégia. O autor chegou a afirmar que as 

mudanças globais são difíceis de serem realizadas com sucesso. 

Ao longo da trajetória da Volkswagen, ocorreram algumas mudanças ambientais. O 

mercado, por exemplo, estava evoluindo, necessitando de modelos automobilísticos mais 

atuais. Entretanto, a empresa ignorava essa tendência, firmando-se na fabricação do modelo 

Fusca sem adotar novas estratégias. Dois motivos que levaram a esse comportamento foram: 

o posicionamento de resistência à mudança do seu dirigente e a burocracia organizacional. 

As características burocráticas enrijeciam a empresa, deixando-a num estado de 

estabilidade. Mas, com a entrada de um novo líder na direção, esse cenário foi modificado. 

Ele implementou a mudança estratégica na organização causando certa desordem, mas que 
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proporcionou um novo direcionamento estratégico. O lançamento do modelo Audi levou a 

Volkswagen a modificar a sua estrutura burocrática com o objetivo de atender a demanda de 

mercado. 

O caso do Vietnã representou um exemplo de trajetória difícil. No início, a liderança 

não estava conduzindo apropriadamente a dinâmica entre a burocracia organizacional e o 

ambiente. A organização não sabia como proceder, ocorrendo estratégias do tipo emergente.  

A partir da análise dos dois casos, o autor percebeu que as estratégias surgiram 

seguindo padrões. Houve estratégias que foram planejadas e realizadas, como também 

estratégias emergentes. Algumas dessas estratégias emergentes tornaram-se padrão. 

Indaga-se, então – Por que as organizações demoraram a tomar ações estratégicas em 

busca de uma nova reorientação? Será que os líderes moldaram as estratégias 

organizacionais? O conceito de processo estratégico de Van de Ven (1992), utilizado por este 

estudo, junto com o conceito de ambiente objetivo, substantivo e declarado (CHILD; SMITH, 

1987; SMIRCICH; STUBBART, 1985) parece contribuir com essa reflexão. Por meio desses 

conceitos, pode-se pensar que os atores organizacionais realizam ações que normalmente 

desencadeiam-se em seqüências de eventos. Por outro lado, o ambiente por si existe e mesmo 

interpretando-o os dirigentes poderão, por vezes, não captar certas transformações nele 

ocorridas, aguardando ou até mesmo não agindo frente a uma determinada situação. Essa seria 

uma limitação da liderança admitida nessa discussão. 

Outra grande contribuição desse estudo da Volkswagen e da Guerra do Vietnã foi a 

identificação da formação das estratégias a partir da relação entre a dinâmica ambiental e a 

burocracia organizacional, com a liderança mediando as duas forças. O ambiente pode 

influenciar as ações estratégicas das empresas. Existem tendências de mercado, a atuação do 

governo, a economia, entre outras forças. Já a burocracia normalmente é identificada em 

organizações maiores que necessitam de processos e de padronização das atividades para 
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facilitar a execução do trabalho. Uma liderança atuante pode agir entre essas duas forças, 

verificando a necessidade da adoção de ações estratégicas. Essa realidade parece estar 

próxima deste estudo, principalmente por tratar de organizações complexas com estruturas 

burocráticas que atuam em contextos dinâmicos. 

Em outro trabalho, Mintzberg e Waters (1982) examinaram o processo de formação 

das estratégias da empresa empreendedora alimentícia Steinberg, ao longo do período de 

1917-1975. Organização arrojada, localizada no Canadá, expandiu-se por diferentes cidades 

do país. 

Os autores acreditaram ser um caso clássico de crescimento, formalização e 

diversificação de empresa empreendedora. A organização esteve sempre voltada para o 

crescimento. Para crescer, o seu proprietário buscou conhecer bem o negócio e o mercado 

atendendo as necessidades dos clientes. Diante do aumento do número de unidades, a 

formalização surgiu como opção de padronizar os serviços, mantendo o controle da qualidade. 

Finalmente, a diversificação facilitou a expansão da empresa no momento em que os 

estabelecimentos voltaram-se a segmentos específicos de mercado.  

Os autores dividiram o período em sete fases. Em cada uma delas, as estratégias foram 

descritas, relataram-se a ocorrência de eventos e mudanças concretizando uma revisão 

histórica da organização O processo de formação das estratégias pôde ser identificado quando 

comparado com a literatura que contemplava a deliberação e a emersão delas.  

Percebeu-se que o empreendedor planejou algumas estratégias. Dentre elas, umas 

foram realizadas e outras não. Houve, ainda, a presença de estratégias emergentes. Elas 

surgiram em fases singulares, em períodos de dificuldades financeiras, alterações do mercado, 

mudanças ambientais e oportunidades de expansão, embora depois de terem-nas 

implementado com sucesso, tornaram-se um padrão. 



 54

Os pesquisadores observaram a presença de reorientações estratégicas. Elas foram 

tomadas em busca de um novo posicionamento, normalmente com a implementação de novas 

estratégias. Dentro do período analisado, a empresa adotou duas reorientações, a primeira 

relativa à entrada no negócio de auto-serviço (auto-atendimento) e a outra foi a sua atuação 

em shoppings. Em ambas as situações, a presença do líder na condução da estratégia 

organizacional foi fundamental, por ele ter percebido o momento de realizá-las. 

A literatura aponta que, especificamente em empresas empreendedoras, a influência do 

proprietário-líder é bastante relevante. No caso da canadense Steinberg não poderia ser 

diferente. O dirigente se destacava principalmente por conhecer o negócio, o mercado e por 

assumir riscos moderados.  

Diante disso, os autores identificaram dois modos de formação de estratégias, o modo 

empreendedor e o de planejamento. O empreendedor se caracterizou pela forte presença do 

líder nas ações estratégicas, decidindo onde atuar, onde investir, buscando o crescimento 

organizacional. Por outro lado, o de planejamento também ocorreu devido às análises 

realizadas que guiaram as estratégias em diferentes momentos de sua história, pois, a empresa 

também foi conduzida por um planejamento. 

Semelhantemente ao trabalho desenvolvido por Mintzberg e Waters (1982), Mintzberg 

e McHugh (1985) examinaram as estratégias da empresa canadense de filmes, The National 

Film Board, entre 1939 e 1975. Na oportunidade, identificaram que as estratégias podiam 

realmente ser formadas.  

Ao descrever a história em sete períodos, tentou-se responder à questão: Como essas 

estratégias desenvolveram-se? Os dados foram interpretados observando a natureza emergente 

das estratégias e a dificuldade de identificar intenções no contexto coletivo. Eles 

demonstraram que as estratégias foram adotadas conforme as necessidades correntes da 

estrutura adhocrática organizacional.  
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Faz-se necessário explicar a estrutura da The National Film Board. Classificada como 

uma empresa adhocrática, ela possuía algumas características próprias. Normalmente, as 

organizações adhocráticas são orgânicas, com pouca formalização de comportamento e suas 

atividades são desenvolvidas por especialistas (MINTZBERG, 1995, p. 251).  

Todavia, existiram períodos em que a interferência do líder foi fundamental para 

reorientar estrategicamente a empresa. Por essa razão, as estratégias puderam surgir tanto com 

espontaneidade, quanto por planejamento. Outro fato foi a mudança na estrutura da empresa. 

No início, ela atuou como uma adhocracia, entretanto, com o passar do tempo, devido ao 

aumento de tamanho, a estrutura tornou-se burocrática. Essa mudança foi bastante 

influenciada pelo aumento da demanda que exigia maior quantidade e tipo de filmes, o que 

forçou o melhoramento da administração. Esse é um dos pontos que converge com os achados 

do estudo anterior de Mintzberg e Waters (1982).  

Finalmente, os autores explicaram que a teoria do incrementalismo lógico de Quinn 

(1978), a que caracteriza a formação das estratégicas como um processo de aprendizagem, 

contribui para o entendimento das estratégias emergentes. Assim, fortalecendo, o que 

Mintzberg vem defendendo, ou seja, que as estratégias não apenas podem ser formuladas, 

mas, também formadas (1998, p.424). 

Outra pesquisa foi a realizada na empresa britânica ICI por Pettigrew (1987). No início 

deste capítulo, apresentou-se o modelo conceitual proposto pelo autor. Aqui, no entanto, 

comentam-se as transformações estratégicas vivenciadas pela organização. Ressalta-se que, 

nos estudos de processo de formação de estratégias, podem ser identificadas transformações 

estratégicas. É por isso que se considerou o tema. 

Ao examinar a ICI, o autor percebeu que as principais transformações estratégicas 

estiveram associadas às recessões econômicas mundiais e à alteração de liderança. Essas 

recessões levaram-na a dificuldades econômicas que exigiram do dirigente, ações estratégicas 
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para manter a sobrevivência da companhia. Já os períodos de grandes mudanças estiveram 

associados à mudança de líder. O papel dos líderes esteve em evidência em todo momento da 

pesquisa, atuando por vezes como condutor da mudança, reorientando estrategicamente a 

organização.  

No Brasil, algumas pesquisas foram desenvolvidas, dentre elas serão apresentadas três 

nesta seção. A primeira é a de Cavalcante (2001), que examinou as mudanças estratégicas de 

dois hotéis familiares. A segunda é a de Rossetto e Rossetto (2002), que estudaram a 

adaptação estratégica em três pequenas empresas familiares da indústria da construção civil. 

Por último, é comentada a pesquisa de Martignago, Fiates e Alperstedt (2005), as quais 

analisaram o processo de adaptação estratégica de uma organização varejista. O ponto de 

convergência entre elas é que todas examinaram organizações originadas no país, sem 

influência de gestão ou de recursos financeiros internacionais. 

Cavalcante (2001) desenvolveu um estudo multi-caso com duas unidades hoteleiras 

localizadas na cidade de Manaus. O autor buscou descrever como os hotéis reagiram frente a 

eventos críticos e como promoveram suas mudanças estratégicas. Um dos hotéis investigados 

apresentou ao longo do período estudado uma mudança estratégica. Essa transformação levou 

o hotel a atuar profissionalmente na área de lazer do mercado turístico. A outra unidade 

hoteleira seguiu diferentes estratégias, mas todas elas dentro do eixo principal da organização, 

não havendo qualquer reorientação estratégica. Com essa investigação, verificou-se uma forte 

influência dos proprietários e dos stakeholders na formação das estratégias. 

Rossetto e Rossetto (2002) demonstraram como as três empresas que atuavam na 

indústria da construção civil buscaram adaptar-se ao ambiente turbulento ao longo dos anos. 

Utilizando-se da abordagem qualitativa, os autores analisaram o contexto no qual as 

organizações atuavam conforme a visão de seus líderes. Os pesquisadores perceberam que 

mesmo sendo firmas familiares elas adotaram um comportamento predominantemente 
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analista ao longo do tempo, por levarem em consideração o ambiente externo que era bastante 

turbulento, principalmente por causa do aumento da concorrência e das mudanças dos planos 

econômicos que levaram uma das organizações a se reorientar estrategicamente.  

Mais recentemente, Martignago, Fiates e Alperstedt (2005) publicaram uma pesquisa 

sobre uma empresa de varejo, que passou por períodos de estabilidade interrompidos por 

mudanças estratégicas. Elas ainda perceberam que as estratégias realizadas foram formadas a 

partir de um processo visionário, no qual se tentou conduzir a empresa ao sucesso empresarial 

em meio às dificuldades do ambiente externo. Ao perseguir o crescimento, a firma se deparou 

com a alteração da influência dos stakeholders. Essa modificação da influência foi acarretada 

pela mudança de grupo estratégico que aconteceu num determinado momento da sua 

trajetória. 

Após comentar os estudos da Volkswagen, do governo dos Estados Unidos durante a 

guerra do Vietnã, da Steinberg, da The National Film Board, da ICI, dos hotéis de selva de 

Manaus, das empresas de construção civil e da organização varejista serão discutidas adiante 

algumas questões da administração estratégica na indústria da hospitalidade. 

 

 

2.2.3  Administração estratégica na indústria da hospitalidade 

O objetivo central deste trabalho foi compreender o processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels no Brasil entre 1974 e 2004. Buscando atingir esse propósito, 

examinaram-se textos científicos que tratavam do assunto e, além do tema específico, foi 

necessário revisar a literatura sobre questões relacionadas à administração estratégica na 

indústria da hospitalidade, visto ser ela uma indústria com características peculiares. 

A administração hoteleira se diferencia das demais indústrias pertencentes ao setor de 

serviços, principalmente por causa da coordenação entre as tarefas organizacionais, a 
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estrutura, as pessoas e a tecnologia. A operação de uma unidade hoteleira inclui a atenção nos 

serviços, processos, informações, além de normalmente funcionar 24 horas (INGRAM, 1999, 

p. 142). 

Seguindo essa perspectiva de indústria diferenciada, Brotherton (1999) estudou o 

conceito de hospitalidade. Para ele, a definição de hospitalidade está atrelada ao fornecimento 

de alimentos, de bebidas e de acomodação. Todavia, é importante considerar que o 

entendimento sobre a hospitalidade tem evoluído, principalmente por causa dos reflexos das 

mudanças na sociedade ligadas a questões religiosas, políticas, sociais e econômicas (p. 167-

169). 

A indústria da hospitalidade tem uma significativa e distinta força na economia do 

setor de serviços e vem crescendo rapidamente em todo o mundo. A sua expansão requer que 

as empresas sejam mais competitivas. Assim, as organizações precisam aprimorar sua gestão 

estratégica.  

Tem-se agora o esclarecimento de alguns aspectos das organizações dessa indústria. 

Para muitas companhias hoteleiras a chave da prosperidade é o crescimento. O padrão de 

crescimento dos grupos de hotéis é o maior determinante do tamanho da cadeia e da projeção 

de mais expansão, devido à visibilidade e à economia de escala e de escopo (KNOWLES, 

1996, p. 95). 

A implementação da estratégia de expansão na hospitalidade é um processo complexo 

que envolve o entendimento e a utilização de muitos fatores. Por exemplo, o crescimento dos 

grupos hoteleiros pode ser explicado por vantagens adquiridas, definidas como economias de 

escala e de escopo que são compostas por economias: financeira, administrativa e técnica. As 

financeiras são decorrentes da prática operacional, da quantidade de hotéis em funcionamento 

e do controle. Já as administrativas são derivadas do custo de administração, que é 

disseminada entre o volume de unidades (hotéis) e, também é formada pela economia técnica, 
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que, ao projetar benefícios à construção de empreendimentos e à implementação de 

tecnologia, diminui as despesas dentro dos hotéis em operação (p. 92-93). 

Apresentam-se as estratégias que conduzem as organizações hoteleiras à expansão, 

levando em consideração as de nível corporativo (KNOWLES, 1996, p.28; OLSEN; TSE; 

WEST, 1998, p. 48-52). A utilização das estratégias genéricas (PORTER, 1986, p. 268-274) 

na indústria da hospitalidade proporciona vantagens concorrenciais (KNOWLES, 1996, p. 

171-172; OLSEN; TSE; WEST, 1998, p. 157). São três tipos de estratégias competitivas 

genéricas: a liderança no custo total, diferenciação e enfoque. A liderança no custo total atua 

por meio de um conjunto de políticas funcionais orientadas para este objetivo básico. O custo 

baixo em relação aos concorrentes torna-se central, embora a qualidade, a assistência e outras 

áreas não podem ser ignoradas. Na estratégia de diferenciação, o objetivo é distinguir o 

produto ou serviço oferecido pela empresa. Ressalta-se que ela não permite à empresa ignorar 

os custos, mas eles não são os alvos estratégicos primários. Por último, tem-se a estratégia de 

enfoque, que normalmente atua em conjunto com a estratégia de liderança em custo ou com a 

diferenciação. Com isso, a empresa torna-se capaz de atender seu alvo estratégico mais 

efetivamente ou eficientemente do que seus concorrentes que estão competindo de forma mais 

ampla. 

Existem, também, três estratégias básicas utilizadas para o desenvolvimento das 

corporações hoteleiras: aquisição, contrato de administração e franquia. Os padrões de 

crescimento atuais vêm-se tornando mais complexos, por causa de suas combinações que 

proporcionam uma expansão mais rápida. A explicação desses modos de crescimento ajudará 

a entender as estratégias utilizadas no caso estudado. Assim, em seguida, elas serão 

comentadas. 

A aquisição utilizada como uma estratégia de crescimento (OLSEN; TSE; WEST, 

1998, p 295) busca a obtenção de unidades construídas. Os operadores hoteleiros analisam 
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hotéis de outros proprietários e negociam a sua compra. Após a aquisição, são implantadas 

políticas, marcas e procedimentos administrativos próprios. 

Os contratos de administração têm-se tornado uma opção popular de crescimento na 

indústria da hospitalidade porque, como no caso das franquias, estão atrelados a um menor 

investimento quando comparado com a estratégia de aquisição. Para que haja sucesso 

sustentável, esse tipo de estratégia requer um conjunto de capacidades competitivas para se 

manter. É necessário, também, o desenvolvimento de um sofisticado sistema global de preços 

e esforços de marketing. Um contrato de administração pode ser definido como um 

consentimento por escrito entre o proprietário e o operador hoteleiro, para que o operador 

assuma toda a responsabilidade da operação e administração da propriedade. O proprietário 

busca, com isso, a segurança de retornos adequados e os operadores hoteleiros têm a 

vantagem de continuar com a estratégia de crescimento, aumentando seus lucros e a 

participação de mercado (KNOWLES, 1996, p. 230-236). 

A franquia é uma maneira de suprir a necessidade de capital para a expansão das 

cadeias hoteleiras, principalmente, quando a economia está em recessão por não haver capital 

disponível para a realização de investimentos (p. 255-266). A franquia é uma estratégia que 

vem sendo adotada com sucesso na indústria da hospitalidade. Sua história teve início nos 

restaurantes, desde então, esse tipo de negócio tem expandido para outras áreas. Essa 

estratégia reduz os riscos e tem uma conseqüência forte, o posicionamento do produto e da 

marca no mercado com mais rapidez. Essa estratégia tem influência também nas finanças, na 

relação entre o franqueado e o franqueador, nas estratégias de marketing, na segmentação, nos 

consumidores, entre outras áreas. Este sistema prevê para o franqueado o direito não só de 

obter lucros dessa relação comercial, mas também correr riscos eventuais. Além disso, 

objetivando certa padronização, o franqueador controla a distribuição dos serviços por meio 

de um contrato que rege as atividades do franqueado. 
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A indústria de hotéis tem empreendido, com flexibilidade, captando as oportunidades 

ambientais. Devido ao aumento do número de competidores entre outros acontecimentos, o 

crescimento das companhias hoteleiras vem-se tornando cada vez mais restrito. Adaptando-se 

às novas regras do mercado global, os operadores hoteleiros estão desenvolvendo novas 

estratégias para o sucesso (p. 103-105). Além das três estratégias de crescimento explanadas, 

têm-se as estratégias de (i) desenvolvimento de novos produtos; (ii) diversificação de 

produtos; (iii) conversão dos serviços antigos em propriedades econômicas; (iv) programas 

criativos de marketing; (v) delegação de autoridade e tomada de decisão da linha de frente e 

(vi) foco no mercado de lazer como opção de expansão, essas são apenas algumas das 

estratégias hoteleiras. A seguir, complementa-se a discussão, apresentando-as com mais 

detalhes. 

Na estratégia de desenvolvimento de novos produtos a tecnologia desempenha papel 

fundamental na construção de novas acomodações. Nessa área, o termo produto é utilizado 

para definir uma marca hoteleira que oferece um conjunto de serviços próprios. O operador 

precisa estar atento às novas tecnologias de construção, de sistemas e até mesmo de 

administração. As novas soluções elaboradas nessa área são lançadas em diferentes locais do 

mundo. Assim, é fundamental estar precavido para adaptá-las às realidades e necessidades do 

público-alvo. 

A diversificação de produtos é outra estratégia utilizada por companhias hoteleiras. 

Elas tendem a se diversificarem focando nichos específicos de mercado. Os produtos lançados 

são resultados de sua atenção às tendências, mensuradas normalmente por pesquisas de 

mercado. Esses estudos facilitam a identificação dos tipos de produtos adequados às 

necessidades dos clientes. 

Outra estratégia é a conversão dos serviços antigos em propriedades econômicas. Ela 

leva em consideração as mudanças da demanda, adaptando os serviços ultrapassados à 
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atualidade. A adaptação normalmente é influenciada por exigências dos consumidores, por 

eles estarem em busca de novidades e serviços de qualidade. 

A companhia hoteleira poderá implementar a estratégia de programas criativos de 

marketing. O desafio é atingir grande penetração de mercado. O desenvolvimento desse tipo 

de estratégia poderá contribuir para a estratégia de crescimento da empresa.  

Já na delegação de autoridade, os dirigentes autorizam a tomada de decisão pelos 

profissionais da linha de frente com o propósito de atender o consumidor. Nessa atividade, a 

prontidão da prestação dos serviços é fundamental para os empreendimentos por terem como 

objetivo a excelência da qualidade. Sendo assim, prima-se pelo treinamento e orientação dos 

recursos humanos, para que possam ser capazes de tomar decisões. 

Por último, o foco no mercado de lazer é uma estratégia utilizada como opção de 

expansão, que se tem tornado uma prática para as companhias aéreas e cadeias hoteleiras. O 

aumento de viajantes a lazer é uma realidade em diferentes locais do mundo. Por isso, os 

hotéis vêm aprimorando os seus produtos e programas de marketing para atingi-los. 

Identificadas as diferentes estratégias utilizadas na indústria da hospitalidade, verifica-

se que o estudo do processo de formação das estratégias, considerando as mudanças, parece 

ser pertinente para o setor. Apresentado o referencial teórico, pode ser observada, no 

APÊNDICE A, a opção teórica utilizada para o exame do fenômeno em investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

 

 

3  Procedimentos metodológicos 

Nos capítulos anteriores foram expostas as considerações iniciais e a fundamentação 

teórica que deram sustentação à investigação. Já este capítulo intenta apresentar os 

procedimentos metodológicos que foram utilizados para alcançar o objetivo deste trabalho. 

 

 

3.1  Perguntas de pesquisa 

Para compreender o problema deste estudo, procurou-se responder a algumas 

perguntas, por elas “refletirem o pensamento do pesquisador sobre os fatores mais 

significativos para se estudar”. As perguntas dirigem a investigação e determinam como os 

dados devem ser coletados (MERRIAM, 1998, p. 60). Seguindo essa abordagem, o problema 

de pesquisa: como ocorreu o processo de formação das estratégias na Accor Hotels, no Brasil, 

entre 1974 e 2004? - será investigado com a colaboração das perguntas de pesquisa que 

estiveram alinhadas com os objetivos específicos. As perguntas são: 

- Como as principais estratégias adotadas pela organização ao longo do tempo 

foram formadas?  

- Como as estratégias foram moldadas pelos líderes ao longo do tempo? 

 

 

3.2  Definição de conceitos básicos 

Apresentam-se nesta seção alguns conceitos importantes para realização do presente 

trabalho. 
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• Categorias: são temas que capturam alguns padrões que se repetem de forma 

predominante nos dados coletados (MERRIAM, 1998, p. 179); 

• Estratégia: é um padrão em um fluxo de ações que acontece quando há uma 

consistência no comportamento ao longo do tempo, quer seja pretendida ou não 

(MINTZBERG, 2001, p. 27); 

• Liderança: é a habilidade do líder de influenciar pessoas para voluntariamente 

tomarem decisões diárias que viabilizem a organização ao longo do tempo. O dirigente é 

alguém que define a realidade organizacional por meio da articulação de uma visão, que é um 

reflexo de como se define a missão de uma organização e os valores (BRYMAN, 2004, p. 

263); 

• Pesquisa qualitativa: “é um conceito guarda-chuva, cobrindo algumas formas 

de investigação, o qual nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social com 

a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 1998, p. 05); 

• Processo estratégico: é uma seqüência de eventos, provocada por ações 

individuais e organizacionais. Nele, a organização muda suas estratégias no tempo, buscando 

atingir determinados objetivos (VAN DE VEN, 1992, p. 170). 

 

 
3.3  Delineamento da pesquisa 

Os fatores humanos são mais complexos que os da natureza. O verdadeiro em ciências 

humanas apenas pode ser um verdadeiro relativo e provisório (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 

31- 33). Isso ocorre por se tratar de seres humanos e, como tal, são instáveis. Nesse sentido, a 

perspectiva qualitativa foca a essência, o entendimento, a descrição (TAYLOR; BOGDAN, 

1984, p. 124; BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70; PATTON, 2001, p. 297), o descobrimento e 

o significado do fenômeno (MERRIAM, 1998, p. 12-30), considerando o contexto (GODOY, 
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1995b, p. 21). Mesmo sendo recente, ela vem ganhando espaço em diferentes áreas, a 

exemplo da antropologia, sociologia, psicologia, educação e administração (GODOY, 1995a, 

p. 58). As ciências humanas nasceram com intenções de compreender, explicar e prever o que 

ocorria com o ser humano (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 35-39), sendo o modo qualitativo 

de pesquisa importante para isso. 

“O método qualitativo facilita o estudo em profundidade e em detalhes” (PATTON, 

2001, p.14). Para alcançar o detalhamento, o investigador qualitativo desempenha o papel de 

instrumento de coleta de dados (p. 14). A sua atuação traz alguns benefícios, como, por 

exemplo, o alcance do grau de entendimento e a atuação como balizador da investigação 

(STAKE, 1995, p. 8).  

Considerando as premissas da pesquisa qualitativa e a natureza do fenômeno, utilizou-

se para esta pesquisa a estratégia de estudo de caso (MERRIAM, 1998), por ela contribuir 

para a compreensão dos fenômenos individuais e organizacionais, principalmente, quando os 

objetos são complexos e contemporâneos (YIN, 2002, p. 19-27). Outro aspecto foi que não se 

objetivou generalizar estatisticamente os resultados, mas procurou-se contribuir para um 

melhor entendimento do que está sendo investigado (EISENHARDT, 1995, p. 65; STAKE, 

1995, p. 8; MERRIAM, 1998, p. 26-32).  

O método pareceu ser apropriado para o fenômeno em investigação. Acredita-se, 

ainda, que o estudo de caso esteja contribuindo para o desenvolvimento das pesquisas na área 

da administração estratégica na indústria da hospitalidade, principalmente por permitir a 

análise aprofundada (OKUMUS; HEMMINGTON, 1998, p. 366; OLSEN; ROPER, 1998, p. 

112).  

Stake (1995, p. 3) explica também que é caracterizada como estudo de caso a 

investigação que se concentra na compreensão de um caso particular. Apoiada nesse 

pensamento, buscou-se estudar o processo de formação das estratégias na Accor Hotels do 
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Brasil. Com isso, atingiu-se a especificidade por selecionar um fenômeno dentro de uma 

organização particular. 

Diante do problema desta pesquisa, a análise foi realizada em retrospectiva. Ela 

tornou-se fundamental para o entendimento de eventos históricos que acessam o contexto 

organizacional considerando as interpretações dos respondentes (GLICK et al, 1995, p. 128). 

A utilização dessa análise vem se apresentando eficaz nos trabalhos que investigam o 

processo estratégico (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; 

MCHUGH, 1985; PETTIGREW, 1987). Assim, a estratégia metodológica desta pesquisa 

pode ser caracterizada como um estudo de caso qualitativo histórico de cunho descritivo 

(MERRIAM, 1998, p. 35). 

 

 

3.4  Seleção da amostra 

Tendo em vista que o estudo de caso caracteriza-se por ser um tipo de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente (MERRIAM, 1998, p. 26-32; GODOY, 

1995b, p. 25; YIN, 2002, p. 19-27), a seleção da amostra ocorreu em dois níveis (MERRIAM, 

1998). Primeiramente selecionou-se a organização e em seguida os indivíduos que 

forneceriam informações acerca do fenômeno investigado. Além disso, a técnica de seleção 

da amostra foi intencional, por ser a mais adequada a esse tipo de estudo (p. 61). 

Tomando por base a seleção da amostra em dois níveis, apresentam-se alguns critérios 

utilizados na escolha da amostra do primeiro nível. A opção pela Accor Hotels do Brasil foi 

motivada pela sua representatividade (STAKE, 1995, p.4) econômico-social (indicada no 

capítulo de introdução) e por ela ser a líder de mercado do segmento (ver tabela 1 (1), na 

p.26). Pensou-se que por ela ser líder, seria uma organização que serviria de referência para a 
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indústria devido ao bom andamento dos seus negócios. Assim, o estudo de sua trajetória 

forneceria informações sobre como fora o seu desenvolver ao longo de 30 anos em meio ao 

ambiente turbulento dos últimos tempos. 

No segundo nível, buscou-se selecionar os respondentes, privilegiando aqueles 

sujeitos sociais que tinham informações sobre a história da empresa e, também, as pessoas 

que participaram das discussões que levaram a organização a tomar decisões de investimento 

e de implementação de estratégias. O primeiro selecionado foi o gerente regional N/NE da 

Parthenon. Ele conhecia a história da organização, os eventos marcantes, as estratégias e as 

pessoas que foram importantes para a consolidação da empresa. Durante a entrevista com esse 

respondente, houve a indicação de mais três pessoas que em sua opinião seriam muito 

importantes para o estudo. Ele sugeriu que fossem entrevistados o fundador da organização no 

Brasil, um ex-funcionário que participou da implantação da empresa em conjunto com o 

fundador e um funcionário que está na empresa desde 1989. Esse tipo de seleção de amostra é 

conhecido como “a técnica de bola de neve”, através da qual o pesquisador solicita aos 

respondentes a indicação de sujeitos sociais que possam contribuir para a pesquisa 

(MCDANIEL; GATES, 2005).  

Além dos indicados, todos os diretores da Accor Hotels foram selecionados para 

compor a amostra da investigação. Na sede da empresa, localizada na cidade de São Paulo, 

estavam nove diretores. O décimo - diretor da marca Sofitel – atuava na cidade do Rio de 

Janeiro, sendo o único a não participar desta investigação. A insuficiência de recursos 

financeiros foi uma das principais causas que inviabilizou o deslocamento da pesquisadora até 

a cidade do Rio de Janeiro.  

Em meados de julho de 2004, cartas (ver APÊNDICES C e D) foram enviadas à 

diretoria da organização solicitando a autorização para que a pesquisa pudesse ser realizada 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 115). Após diferentes contatos por correspondência (ver 
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APÊNDICE E), e-mail e telefone para esclarecer o escopo da pesquisa, a diretoria da Accor 

Hotels autorizou a execução da investigação teórico-empírica (ver APÊNDICE F).  

 

 

3.5  Coleta de dados e estudo piloto 

Por se tratar de estudo qualitativo, tendo em vista a natureza do fenômeno, diferentes 

técnicas de coleta de dados foram utilizadas. A principal delas foi a entrevista semi-

estruturada, além da análise de documentos (TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 123; PATTON, 

2001, p. 4). Ressalta-se que essas técnicas são apropriadas para a coleta de dados em 

pesquisas sobre processo estratégico (OKUMUS, HEMMINGTON, 1998, p. 366). 

A entrevista semi-estruturada permite que o pesquisador redirecione as perguntas 

conforme a evolução da pesquisa. Essa técnica é “utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 134-137). Por essa técnica, cada um dos 13 respondentes foi entrevistado 

uma vez, no próprio ambiente de trabalho, no período de um mês, em junho de 2005. Uma das 

entrevistas aconteceu no Recife e as demais na cidade de São Paulo, perfazendo uma média 

de 44 min. por entrevistado. Todas foram gravadas e logo depois transcritas. 

A pesquisa documental também é apropriada quando se estudam longos períodos de 

tempo. Os documentos podem ter origem primária e secundária. “São considerados primários 

quando produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo 

estudado”. Os secundários são aqueles “coletados por pessoas que não estavam presentes por 

ocasião da sua ocorrência” (GODOY, 1995b, p. 22-23). Nesse trabalho, os dados primários 

foram capturados por meio da análise de algumas revistas de circulação interna da Accor 
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Hotels, dos relatórios de evolução das unidades hoteleiras e dos materiais de treinamento 

interno da empresa. Os secundários foram coletados em revistas, jornais e sites da área de 

turismo e hotelaria (ver ANEXO A). 

Definidas as técnicas de coletas de dados, elaborou-se o roteiro de entrevista (ver 

APÊNDICE B) com base no referencial teórico, primando responder ao problema de 

pesquisa. Após a sua elaboração, o roteiro foi aplicado com um gerente geral de hotel não 

pertencente a Accor Hotels, durante a condução de um estudo piloto. Ressalta-se que as 

atividades da elaboração do roteiro de entrevista e a condução do estudo piloto foram 

executadas em maio de 2005. A entrevista durou cerca de uma hora. Com base nela, foram 

observadas as questões que precisavam ser reelaboradas para que o roteiro pudesse ser 

aprimorado. Com isso, percebeu-se a importância da realização do estudo-piloto tanto para 

refinar o roteiro de pesquisa, quanto para proporcionar experiências valiosas à pesquisadora, 

aperfeiçoando a condução das entrevistas com os participantes da investigação. 

 

 

3.6  Análise de dados 

Após a explanação de como os dados foram coletados, explica-se a análise. Uma das 

características dos estudos qualitativos é a grande quantidade de informações (PATTON, 

2001, p. 449), sendo a codificação uma sistemática de desenvolvimento e refino que ajuda a 

interpretação dos dados (TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 136). Preocupando-se com isso, 

codificaram-se as informações coletadas, por meio do método de codificação específico para 

pesquisas que investigam processos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 225). Com esse método 

codificam-se as palavras e as frases para facilitar a categorização das seqüências de 

acontecimentos e das mudanças ao longo do tempo. Os códigos de processo apontam para 
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períodos de tempo, estágios, fases, passagens, passos e carreiras. Eles são usados para analisar 

os dados em estudos de caso organizacionais. 

A partir da codificação dos dados, buscou-se formular categorias que capturassem 

aspectos do fenômeno analisado (MERRIAM, 1998, p. 156-180). Assim, foram consideradas 

a repetição das palavras e a ênfase que os respondentes davam a alguns temas (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 221). Além disso, para elaborar as categorias no estudo qualitativo, 

realizaram-se a análise e coleta dos dados simultaneamente (TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 

126). 

A análise dos dados foi, sobretudo, norteada por uma perspectiva de processo 

estratégico (VAN DE VEN, 1992). Ao examinar as mudanças estratégicas, foi utilizado o 

modelo de Pettigrew (1987) que considera o processo, o conteúdo e o contexto da mudança. 

Finalmente, a metodologia da direct research também contribuiu para o exame do fenômeno. 

Ela permite que, por meio de um modo retrospectivo de análise, a evolução da organização ao 

longo de um determinado período histórico seja considerada, seguindo as etapas abaixo 

relacionadas (MINTZBERG, 1979): 

1) Coleta de dados: identificam-se ações e decisões importantes ocorridas dentro de 

determinados períodos históricos na organização, como também eventos e tendências do 

ambiente que afetaram as estratégias organizacionais.  

2) Inferência dos períodos e estratégias de mudança: são colocados em ordem 

cronológica os dados, decisões e ações, sempre que possível observando uma escala comum, 

para que se possa inferir os padrões e consistências das estratégias ao longo do tempo; 

3) Análise intensiva dos períodos de mudança: interpretam-se as percepções dos 

padrões surgidos nos períodos específicos de mudança, a partir dos relatos dos tomadores de 

decisões para identificar as principais mudanças estratégicas; 
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4) Análise teórica do estudo: procura-se explicar, à luz de referenciais teóricos, as 

descobertas realizadas em cada período histórico, tanto quanto o estudo como um todo. Essa 

etapa foi apresentada no capítulo de discussão dos resultados, seguindo a estrutura adotada 

por estudos semelhantes a este (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1982; 

MINTZBERG; MCHUGH, 1985). 

 

 

3.7  Validação  

Durante a análise de dados, houve a preocupação de validar as informações para que o 

resultado alcançado fosse o mais próximo possível da realidade. O uso de bases múltiplas 

permite um grau de validação das informações por meio da triangulação (NODA; BOWER, 

1996, p. 167). Salienta-se que um dos pressupostos que fundamentam os estudos qualitativos 

é o de que a realidade é multidimensional e dinâmica (MERRIAM, 1998, p. 202). A 

triangulação contribui para o alcance da validação. Ela ocorre quando se checam as 

informações por meio da utilização de múltiplas bases como as de entrevistas, análise 

documental, observação e questionários (OKUMUS; HEMMINGTON, 1998, p. 373). A 

triangulação realizada nesta pesquisa utilizou basicamente informações das entrevistas e da 

análise de documentos.  

A validação também pode ser alcançada ao comparar os dados de um respondente com 

os de outros (GLICK et al, 1995, p. 141), ou até mesmo ao checar a resposta com o mesmo, 

mas em fases diferentes. Essa seria uma vantagem de se utilizarem entrevistas com vários 

sujeitos. As informações obtidas em diferentes entrevistas foram comparadas, como também 

em alguns momentos a pesquisadora retornou aos entrevistados para averiguar alguns pontos 

ainda um tanto obscuros, nos meses de agosto e setembro de 2005. Em virtude da limitação de 
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recursos para retornar à cidade de São Paulo e da disponibilidade dos entrevistados, as 

consultas aos informantes foram realizadas via e-mail. 

 

 

3.8 Limitações 

Os pesquisadores da ciência administrativa que procuram entender o processo de 

formação das estratégias lidam com a dificuldade de obter acesso às informações das 

organizações (MINTZBERG, 1978, p. 948). Embora, a investigação tenha sido autorizada 

pela empresa, sabe-se que temas ligados ao estudo das estratégias organizacionais inibem 

presidentes e diretores. Reconhece-se que este foi um desafio à realização desta pesquisa.  

Outro desafio foi a limitação de recursos e tempo. Conforme declarado, um dos 

diretores da organização não foi entrevistado devido à limitação de recursos financeiros da 

pesquisadora para ir ao Rio de Janeiro. Também ocorreu a restrição de tempo, fazendo com 

que os dados fossem coletados em um mês. 

Outro aspecto que merece registro é a atuação do investigador. Os pesquisadores 

qualitativos tentam estudar objetivamente o fenômeno. Eles confrontam constantemente suas 

opiniões próprias e seus preconceitos. O objetivo principal é o de construir conhecimento e 

não o de dar opinião sobre determinado contexto (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 67). Talvez 

por isso, Patton (2001, p. 5) acredite que o ideal é ter na pesquisa qualitativa pesquisadores 

experientes. Sendo esta, portanto, mais uma limitação, por ser a pesquisadora incipiente neste 

tipo de trabalho. 

Ainda no âmbito do papel da pesquisadora, reconhece-se que a sua ligação como ex-

funcionária do grupo empresarial em investigação, durante cinco anos poderia causar vieses à 

investigação. Por ter atuado em diferentes cargos, a sua vivência e experiência facilitariam, de 

algum modo, mas, por outro lado, poderiam dificultar a análise dos dados. Sendo assim, a 
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pesquisadora, desde o início, tentou conscientizar-se do papel que precisava desempenhar ao 

longo da elaboração deste estudo, atitude que contribuiu para a conclusão do trabalho.  
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4  Resultados 

O problema desta pesquisa foi compreender como ocorreu o processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels, no Brasil, entre 1974 e 2004. Para resolvê-lo, foram formuladas 

as seguintes perguntas de pesquisa: (a) Como as principais estratégias adotadas pela 

organização ao longo do tempo foram formadas?; e (b) Como as estratégias foram moldadas 

pelos líderes ao longo do tempo?  

Tomando por base essas perguntas de pesquisa, os dados coletados foram 

interpretados e serão descritos neste capítulo que se inicia com a apresentação de algumas 

informações das atividades da organização investigada. Em seguida, as fases que compõem o 

processo de formação das estratégias da Accor Hotels do Brasil serão descritas enfatizando-se 

os eventos marcantes, as mudanças estratégicas e o papel do líder.  

Essas fases foram formadas principalmente por meio das informações obtidas nas 

entrevistas. Levando-se em consideração a importância dessa técnica de coleta de dados para 

o estudo, apresentam-se, por pseudônimos, os respondentes no quadro 1 (4). Além disso, 

indicam-se os cargos que ocupam atualmente, a formação e o ano em que iniciaram suas 

atividades na Accor Hotels do Brasil.  
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Quadro 1 (4) Apresentação dos entrevistados 

   Fonte: Dados coletados 
 

Conhecidos os respondentes, prossegue-se com a apresentação da organização, para 

que em seguida, sejam expostas as categorias em forma de fases.  

 

 

4.1  A Accor Hotels do Brasil 

A Accor Hotels do Brasil é um dos negócios do Grupo Accor. É importante ressaltar 

que a Accor Hotels do Brasil pertence ao Grupo Accor do Brasil, que é uma das filiais da 

Accor França. A história da corporação francesa foi iniciada na hotelaria, em 1967, com 

hotéis da marca Novotel. Ela expandiu-se rapidamente, atuando em diferentes segmentos do 

setor de serviços, como: alimentação, agência de viagens, serviços empresariais e cassino. O 

Grupo Accor França também se dirigiu ao Brasil, país que, atualmente, depois da França, é 

Pseudônimos dos 
entrevistados 

Cargo que ocupa (ou) na 
Accor Hotels 

Formação superior Ano de entrada na Accor 
Hotels 

Adalberto Rio Diretor de 
Desenvolvimento 

Engenheiro 1999 

François Parny Diretor Administrativo 
Financeiro 

Direito 2004 

Felicitas Pennac Diretor de Operações Ibis 
e Formule 1  

Hotelaria 1999 

Julio Lazarte Fundador e atual 
conselheiro do presidente 
do Grupo Accor Brasil 

Engenheiro 1974 

Niraldo Paes Diretor de Informática Ciência da Computação 2002 
Odilon dos Santos Diretor de Operações 
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detentor do maior número de colaboradores e de marcas estabelecidas. O desenvolvimento no 

Brasil tem sido apoiado por mais dois acionistas, o grupo canadense Brascan e o Grupo 

Espírito Santo de origem portuguesa (ACCOR, 2004).  

 

Figura 3 (4) Organograma do Grupo Accor Brasil 

   Fonte: Dados coletados 

As marcas de serviços do Grupo Accor Brasil estão divididas em três agrupamentos: 

viagens (Travel), serviços (Services) e hotelaria (Hotels). A Accor Travel constitui-se por 

agências e operadoras de viagens. São, respectivamente, a Carlson Wagonlit e a Accor Tour. 

A Accor Services abrange todas as outras marcas de serviços empresariais, a exemplo da 

Ticket, da GR, da Incentive House, entre outras. Por fim, apresenta-se a Accor Hotels que é a 
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divisão investigada neste estudo. Ela é formada por 126 hotéis e flats, representados pela 

Sofitel, Novotel, Mercure, Parthenon, Ibis e Formule 1, que são as marcas que compõem o 

portfólio da companhia hoteleira (podem ser observadas na figura 3 (4)). 

As marcas da Accor Hotels do Brasil serão apresentadas considerando o grau de 

sofisticação, iniciada pela upscale, depois pelas midscales e finalizada pelas econômicas. A 

Sofitel consiste em uma categoria cinco estrelas, destinada a um público com alto poder 

aquisitivo. A gastronomia, a sofisticação nas instalações e no atendimento e a localização são 

alguns dos pontos fortes dessa marca.  

A midscale é composta pelas marcas Novotel, Mercure e Parthenon. A Novotel é 

formada por hotéis com categoria quatro estrelas. Os empreendimentos dessa marca são 

direcionados a homens e mulheres de negócios como também a famílias. Eles diferenciam-se 

também por suas instalações modernas, apartamentos padronizados que buscam oferecer 

segurança e independência aos hóspedes. Os hotéis da Mercure são normalmente de 

categorias três e quatro estrelas e suas unidades hoteleiras se integram à cultura local, 

compartilhando com os hóspedes o que há de melhor na cidade ou na região em que estão 

instaladas. Por isso, o slogan da marca é o de ter “Todas as Chaves da Cidade”. Além da 

“Carta de Grandes Vinhos Mercure”, que disponibiliza aos hóspedes inúmeras safras 

selecionadas com os melhores vinhos produzidos no país ou na região que está localizado, a 

preços acessíveis. A Parthenon não é constituída por hotéis. As suas unidades habitacionais 

são em formato de flats, conceito pioneiro de hospedagem consolidado pela própria Parthenon 

no Brasil. É, portanto, uma opção que oferece a conveniência de serviços hoteleiros, para 

hospedagens de curta ou longa permanência. É, também, a única marca hoteleira formatada 

fora da França. Ela conta também com unidades de escritórios comerciais, nas quais o cliente 

instala seu negócio e pode utilizar serviços opcionais, como office-boy, secretária, entre 

outros.  
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Na ala econômica, existem as marcas Ibis e Formule 1. A Ibis é simples e atua com 

preço mais baixo que as demais marcas já apresentadas. Seu diferencial está nas instalações 

modernas e compactas. A proposta dos hotéis da Formule 1 é atuar no segmento de mercado 

super-econômico. Seus apartamentos oferecem acomodações confortáveis, funcionais, com 

preço atrativo, alta tecnologia e serviços de conveniência – telefones públicos e máquinas que 

vendem produtos alimentícios e de primeira necessidade.  

Pode-se observar na figura 4 (4) e na tabela 2 (4), a seguir, a evolução dessas marcas 

hoteleiras no Brasil. Verifica-se que a Novotel, após implantar nove hotéis em 1982, manteve-

se sem grandes crescimentos, diferentemente da Parthenon, que se desenvolveu 

expressivamente desde a sua inauguração em 1985 até 2001. Outra marca que se destacou foi 

a Ibis, tomando impulso de crescimento a partir de 1999. 
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Figura 4 (4) Evolução dos hotéis e flats da Accor Hotels entre 1977 e 2004 

Fonte: Interpretação dos documentos internos da Accor Hotels do Brasil 
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Tabela 2 (4) Número de unidades hoteleiras da Accor Hotels entre 1977 e 2004 
 MARCAS  
ANO SOFITEL NOVOTEL MERCURE IBIS FORMULE 1 PARTHENON TOTAL ANUAL 
1977 0 2 0 0 0 0 2
1978 0 4 0 0 0 0 4
1980 0 5 0 0 0 0 5
1981 0 6 0 0 0 0 6
1982 0 9 0 0 0 0 9
1983 0 10 0 0 0 0 10
1985 0 10 0 0 0 1 11
1987 0 11 0 0 0 4 15
1988 0 11 0 0 0 7 18
1989 2 11 0 0 0 9 22
1990 2 12 0 1 0 15 30
1991 2 12 0 1 0 20 35
1992 2 12 0 1 0 23 38
1993 2 12 0 1 0 27 42
1994 2 14 0 1 0 30 47
1995 1 15 0 1 0 34 51
1996 2 15 0 3 0 37 57
1997 3 14 0 2 0 41 60
1998 3 14 2 2 0 43 64
1999 3 13 2 10 0 46 74
2000 5 12 2 11 0 62 92
2001 5 12 6 15 1 75 114
2002 5 12 7 22 1 63 110
2003 5 11 11 29 2 60 118
2004 4 11 14 36 3 60 128

Fonte: Interpretação dos documentos internos da Accor Hotels do Brasil 

Ainda sobre a tabela 2 (4), pode-se complementar a observação. Levando-se em 

consideração o tempo de operação da Sofitel no país (1989-2004), percebe-se que ela foi a 

que menos se desenvolveu. Por outro lado, a Mercure e a Formule 1 não são as maiores 

marcas em quantidade de unidades, mas apresentaram uma razoável expansão em curto 

espaço de tempo, quando comparada com a da Sofitel. 

Para administrar essas marcas, a empresa conta com um escritório central localizado 

na cidade de São Paulo. Mesmo percebendo a importância desse centro de decisões, verificou-

se que os acontecimentos na matriz (França), por vezes, influenciaram o processo estratégico 

da unidade brasileira. Por essa razão, antes de descrever as fases que compõem o processo de 

formação das estratégias da Accor Hotels do Brasil, serão fornecidas algumas informações 

sobre a história inicial da matriz francesa. 



 80

Os franceses Paul Dubrule e Gérard Pélisson uniram-se para criar a marca hoteleira 

Novotel, inaugurando o primeiro hotel em 1967, na cidade de Lille, na França. O conceito da 

Novotel foi pioneiro na Europa por apresentar um produto novo, moderno, inspirado nos 

hotéis americanos, mas voltado para o público intermediário com hotéis entre a categoria luxo 

e econômica. Além disso, o que surpreendia naquele momento aos franceses era a localização 

dos empreendimentos. Os hotéis ficavam longe do centro da cidade, próximos ao aeroporto e 

às rodovias. Essa foi a idéia que guiou com sucesso a empresa.  

Os fundadores da Novotel, logo depois da inauguração do segundo empreendimento, 

decidiram tornar-se uma cadeia hoteleira internacional. Para consolidar esse objetivo, 

buscaram parceiros para financiar seus empreendimentos em diferentes países. Em 1974, a 

Novotel estava com aproximadamente 50 hotéis e estudava o mercado da Bélgica, da 

Espanha, da Inglaterra, da Alemanha e construía dois hotéis na Suíça. Salienta-se, ainda, que a 

companhia desenvolveu uma nova marca, a Ibis, inaugurando o primeiro hotel em Bordeaux, 

na França. Nesse tempo, os dirigentes não estavam apenas pensando em crescer na Europa, 

pois foi também em 1974 que a sua história iniciou no Brasil.  

A partir dessas informações, será possível entender holisticamente o fenômeno. Dessa 

maneira, podem-se apresentar as sete fases que compõem o processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels do Brasil. Elas foram identificadas a partir da análise dos dados 

coletados. 
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4.2  Descrição do processo de formação das estratégias da 

Accor Hotels do Brasil entre 1974 e 2004 

Nesta seção, serão apresentadas as sete fases que ocorreram ao longo da história da 

Accor Hotels do Brasil. Durante a descrição de cada uma delas, podem ser notadas as ações 

estratégicas e os eventos marcantes, observando-se as condições do ambiente interno e 

externo.  

O ambiente externo que será apresentado neste capítulo foi identificado primeiramente 

pelos entrevistados. A autora complementou a descrição da conjuntura política e econômica 

com o apoio das obras de Abreu (1992) e Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2004). Esse 

posicionamento esteve em consonância com os conceitos de ambiente objetivo, subjetivo 

(CHILD; SMITH, 1987, p. 566) e declarado (SMIRCICH; STUBBART, 1985). 

Finalmente, acrescenta-se que, nos estudos qualitativos, as provas podem ser 

apresentadas em forma de citações, geradas pelas próprias falas dos entrevistados (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 252), como serão apresentadas neste trabalho.  

 

 

4.2.1  Fase 1: 1974-1977 (Entrada no Brasil) 

A fase de entrada da empresa no Brasil será descrita nesta seção. Primeiramente, 

comenta-se sobre o ambiente externo, para então, iniciar o relato das ações e eventos 

marcantes do processo de formação das estratégias da organização examinada. 

Para que se possa entender o contexto político e econômico da década de 70, faz-se 

necessário conhecer um pouco do que ocorreu nos anos 60. Esses anos foram marcados por 

mudanças do ponto de vista político, uma delas foi a passagem, no país de um sistema 

democrático para um regime militar fortemente autoritário que gerou instabilidade política. 
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Na economia, realizaram-se modificações institucionais em busca da recuperação que se 

prolongou até o início da década seguinte. 

O período de 1968 a 1973 (governos Costa e Silva e Médici, e com o Ministro da 

Fazenda Antonio Delfim Netto) caracterizou-se pelas maiores taxas de crescimento do 

produto interno bruto da história recente (ver tabela 3 (4), abaixo). Esse aumento foi 

decorrente das reformas institucionais e da recessão do período anterior, que geraram uma 

capacidade ociosa no setor industrial, favorecendo a retomada da demanda. Além disso, o 

crescimento da economia mundial também permitiu a elevação das taxas de crescimento. 

Mesmo sendo a época do denominado “Milagre Econômico”, assistiu-se nesse período à 

primeira onda de endividamento externo.  

Tabela 3 (4) Taxas de crescimento (%) do Brasil: 1968-1977 

Ano PIB Indústria Agricultura Serviços 
1968 9,8 14,2 1,4 9,9 
1969 9,5 11,2 6,0 9,5 
1970 10,4 11,9 5,6 10,5 
1971 11,3 11,9 10,2 11,5 
1972 12,1 14,0 4,0 12,1 
1973 14,0 16,6 0,0 13,4 
1974 9,0 7,8 1,0 9,7 
1975 5,2 3,8 7,2 2,9 
1976 9,8 12,1 2,4 8,9 
1977 4,6 2,3 12,1 2,6 

    Fonte: Adaptado de Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2004, p. 398-414) 

O rápido crescimento ao longo do milagre econômico gerou pressões inflacionárias e 

problemas na balança comercial. A ocupação de toda a capacidade ociosa levou ao 

aparecimento de alguns desequilíbrios econômicos que serão apresentados na próxima seção. 

No panorama setorial da hotelaria, a década de 70 foi marcada pela expansão das redes 

hoteleiras nacionais e internacionais. O crescimento do número de viajantes, provocado pelo 

desenvolvimento da infra-estrutura dos transportes aéreo e rodoviário contribuiu para a 

abertura de novos empreendimentos.  

A entrada das cadeias internacionais de hotéis no Brasil foi estimulada pelo 

acirramento da concorrência entre essas companhias em nível internacional. Outro fator foi a 
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transformação do país em um importante pólo de viagens de negócios internacionais 

motivado pelo crescimento da economia e pela entrada das empresas multinacionais no país 

(GAZETA MERCANTIL, 1999). 

Diante da descrição da conjuntura ambiental, apontam-se cronologicamente, a seguir, 

os eventos marcantes que ocorreram nessa fase: 

• 1974 - decisão de entrar no Brasil; 

• 1974 - escolha do executivo Julio Lazarte (fundador) para dirigir a filial no 

Brasil; 

• 1975 - formação da empresa com a participação de 12 acionistas; 

• 1977 - inauguração do primeiro Novotel. 

Apresentados sinteticamente os principais eventos, passa-se a comentá-los com maior 

riqueza de informações. Inicialmente para descrever o primeiro evento marcante, 

identificaram-se os motivos que levaram a companhia francesa a vir ao Brasil.  

A Novotel despertou interesse pelo Brasil em 1974. Como era um país do “milagre”, a 

economia estava favorável aos negócios. Essa situação foi percebida por um dos dirigentes do 

Grupo Louis Dreyfus, que era amigo dos empresários da Novotel. O Grupo Dreyfus era uma 

corporação francesa bastante diversificada, atuante em diferentes atividades empresariais 

(agronegócios, energia e finanças) e uma de suas filiais estava localizada no Brasil. 

Existia, então, a idéia, mas, não havia ninguém para desenvolver a rede hoteleira, até 

que o francês Julio Lazarte encontrou-se com um dos fundadores da Novotel e recebeu o 

convite de iniciar as operações no Brasil. A Novotel internacional era formada por 50 hotéis, 

entretanto, não dispunha de recursos financeiros suficientes para iniciar suas atividades no 

país. A prioridade da empresa era consolidar-se na Europa e em seguida expandir-se nos 

Estados Unidos. “Essa era uma fase que não sobrava capital para outros mercados 

periféricos”, explicou Pedro Salgado durante a entrevista.  
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O senhor Julio Lazarte, que era engenheiro, chegou ao Brasil em 1971 para trabalhar 

na Philips, na cidade de São Paulo. Vivendo no país, passou a observar a carência de bons 

hotéis. Isso foi-lhe despertando interesse pela área. Ele explicou com mais detalhes a situação 

da hotelaria daquela época:  

Era um tempo, eu estava aqui desde 71. A gente tinha dificuldade de ir à 
praia, ir ao interior, não tinha hotéis para te acolher no final de semana, era 
uma coisa horrorosa, com banheiro no final do corredor, um para seis 
quartos, muito fraco. Mesmo no centro da cidade, eram hotéis bem antigos, 
aqui em São Paulo [...]. 

 

Por ter certa inclinação pela área, ele aceitou o desafio da Novotel, saindo da Philips. 

Iniciava-se, assim, a história da Accor Hotels no Brasil. Para tanto, ele ficou quatro meses na 

França, sendo treinado, aprendendo a administrar hotéis (governança, administração, 

manutenção e recepção). Depois desse estágio, retornou ao Brasil para montar um grupo de 

acionistas e verificar a viabilidade do projeto junto à Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur).  

A sua proposta foi diferente das outras cadeias internacionais que normalmente 

procuravam a Embratur para construir hotéis de luxo. Ele apresentou um projeto para 

desenvolver uma rede hoteleira de quatro estrelas, voltada ao mercado médio, chamada de 

midscale. Além da idéia pioneira, o que surpreendeu foi que, diferentemente dos outros 

grupos hoteleiros que vinham implantar um hotel, a Novotel chegou ao país com o objetivo de 

desenvolver uma rede. A Embratur apoiou a idéia por entender que essa proposta era 

adequada para o Brasil. “Esse foi um apoio valioso”, reconheceu Julio Lazarte. 

O fundador Julio Lazarte aproveitou a receptividade da Embratur e o apoio concedido 

pelo Fundo de Desenvolvimento Regional e Setorial para formar a empresa. A legislação 

permitia a criação do negócio por meio de uma base conhecida como tripé. Os negócios eram 

constituídos por uma união de 1/3 de recursos próprios, 1/3 de incentivos fiscais e 1/3 de 
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financiamento. Os acionistas aconselhados por um dos investidores, optaram por fazer a 

dívida em dólar, explicou o fundador da Novotel.  

Os recursos próprios que correspondiam à terça parte da constituição financeira da 

empresa originaram-se da congregação de mais de 12 acionistas, captados pelo dirigente. 

Entre os acionistas, estavam Unibanco, Bamerindus, Dreyfus, Banco Francês e Brasileiro, 

Jacques Borel (Ticket Restaurante), entre outros. O processo para a abertura da empresa durou 

um ano, ou seja, de agosto de 1974 até agosto de 1975.  

Além do investimento elevado, havia a necessidade de a empresa contar com pessoas 

capacitadas. Nesse sentido, o líder Julio Lazarte explicou que: 

Hotelaria não é fácil, porque hotelaria é uma indústria e ao mesmo tempo um 
serviço. É indústria por causa do capital muito pesado, tão pesado quanto 
siderurgia, não parece [...] o retorno sobre o investimento não é tão ruim, 
mas é apertado, sim. Agora do outro lado é serviço, porque o cliente diz, 
existe uma grande casa e quem serve é o pessoal que está lá dentro. Então, 
recurso humano é muito importante. Hotelaria tem essa dualidade entre a 
característica de indústria pesada e empresa de serviços, em que os recursos 
humanos é tudo.  

 
Formou-se, assim, a sociedade que nasceu como limitada em setembro de 1975, 

transformando-se, em seguida, numa S.A: a Novotel Hotelaria e Turismo S.A. Na época, o 

objetivo era montar no Brasil uma rede com 100 unidades hoteleiras da marca Novotel. 

Enquanto isso, na França, a Novotel adquiria a rede Mercure. 

Julio Lazarte explicou que estruturou a gestão da companhia em duas bases: a de 

finanças e a de marketing. As finanças requereram dele a capacidade de convencer e unir 

diferentes investidores. O marketing já estava formatado pela matriz, o conceito da marca e 

do produto baseou-se na experiência da empresa na Europa. Assim como ocorria na França, 

os hotéis da Novotel no Brasil deveriam ser construídos próximos às rodovias, perto dos 

grandes entroncamentos e nas entradas de grandes cidades, por considerar que esse modelo 

era bem sucedido na França.  
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Seguindo esse modelo de crescimento, a Novotel foi motivo de polêmicas. As pessoas 

não acreditavam que um hotel localizado próximo à Marginal Tietê fosse dar certo. Mesmo 

assim, foi inaugurado o Novotel Morumbi, em 1977. Mas, apesar de tudo, essa unidade foi 

bem sucedida, atingindo 79% de ocupação no primeiro ano de operação que objetivava 

atender o público de negócios. 

No início, os hotéis eram próprios. Por ser um grupo novo não daria para começar 

apenas administrando hotéis de terceiros. A situação era ter unidades próprias para tornar-se 

conhecido, mostrar que era forte realmente, que tinha condições de se desenvolver e 

consolidar-se no país. 

No final da década de 70, o Governo brasileiro estimulou o desenvolvimento 

econômico das regiões Norte e Nordeste do país. A Novotel que planejara se expandir 

primeiramente na região Sudeste e Sul, passou a considerar a possibilidade de operar com 

unidades hoteleiras em outras regiões. A empresa contatou investidores, chegando a elaborar 

projetos para Manaus, Belém, Macapá, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador.  

Essa busca de investidores, iniciada desde 1974, fez com que o dirigente Julio Lazarte 

tivesse acesso a novas informações. O relacionamento com bancos, governo e empresários 

contribuiu para a expansão da organização. Ele sempre procurou se envolver em grandes 

eventos, acontecimentos que contavam com a presença de possíveis parceiros. “Nesse 

aspecto, isso trouxe realmente a possibilidade de se expandir, de antever muita coisa e de se 

antecipar”, comentou o ex-funcionário Sílvio Távora. 

Observaram-se nessa fase alguns aspectos importantes. Um deles foi o elevado grau de 

autonomia concedido ao fundador da organização no Brasil pela matriz (França). Mesmo 

consultando em alguns momentos a base francesa, seu poder de decisão foi muito importante 

para o início da operação no país.  
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4.2.2  Fase 2: 1978-1984 (Primeira crise da Novotel) 

A conjuntura político-econômica do Brasil no final da década de 70 e no início dos 

anos 80 foi preocupante para a condução dos negócios e a realização de investimentos. 

Ocorreram também transformações no cenário internacional, trazendo à tona a 

vulnerabilidade da economia nacional. Em 1979, aconteceu a crise do petróleo. O contexto 

nacional político e econômico não favorecia o desenvolvimento do turismo e nem de outros 

setores. Com isso, a inflação em 1979 saltou para 77% ao ano, com tendência de aumento. 

Esse período é marcado pela mudança de governo, que ocorreu com a passagem de Ernesto 

Geisel para João Figueiredo. Houve a abertura política, com anistia aos exilados, maior 

liberdade sindical e reforma partidária.  

Diferentemente da década de 70, que pode ser lembrada como o período da 

prosperidade econômica, a de 80 leva o estigma da década perdida. Ela se caracteriza pela 

queda nos investimentos, pela variabilidade do PIB, pelo aumento do déficit público, pelo 

crescimento da dívida externa e pela ascensão inflacionária (ver tabela 4 (4), a seguir). 

Tabela 4 (4) Taxas de crescimento do PIB e da Inflação (%) do Brasil: 1978-1984 

Ano PIB Inflação (IGP-DI) 
1978 4,8 40,5 
1979 7,2 77,2 
1980 9,1 110,2 
1981 -3,1 95,2 
1982 1,1 99,7 
1983 -2,8 211 
1984 5,7 223,8 

    Fonte: Adaptado de Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2004, p. 398-414) 

O setor de turismo também foi bastante prejudicado por não haver disponibilidade de 

financiamentos. Os poucos empreendimentos construídos no início da década de 80 foram 

decorrentes de projetos elaborados no final dos anos 70. A instabilidade econômica e o 

crescimento acelerado da inflação prejudicaram o desenvolvimento de novos hotéis. Foi, 

portanto, uma época de estagnação para a hotelaria. 
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Após a exposição do contexto externo à organização, apontam-se, a seguir os eventos 

marcantes dessa segunda fase: 

• 1978 - mudança cambial; 

• 1983 - pagamento da dívida da empresa aos bancos credores pelos acionistas; 

• 1983 – surgimento da idéia de desenvolver a Parthenon. 

Apresentados sucintamente os eventos marcantes, inicia-se a sua descrição 

considerando os aspectos internos da organização. Nesse período, a empresa examinada e 

suas concorrentes não se desenvolveram como gostariam.  

Ressalta-se que, além das dificuldades existentes no cenário turbulento, a empresa 

também passava por uma fase de ajustes. Apesar do sucesso do primeiro Novotel, a rede 

hoteleira teve dificuldades com algumas de suas unidades que foram concebidas a partir dos 

padrões franceses de atuação. Desse modo, a organização não considerou certas questões da 

realidade brasileira, o que acarretou alguns problemas. Um exemplo foi a localização, pois os 

hotéis ficavam afastados dos centros urbanos, onde não havia muita circulação de pessoas. 

Nessa fase de ajustes, o dirigente aprendeu, “com isso, foi amadurecendo essa coisa de Brasil 

na cabeça dele, observando que o país possuía características próprias”, explicou o gerente 

regional Odilon dos Santos. 

A organização passou por outro desafio. Ela ficou mais endividada devido à 

valorização do dólar e sem condições de sanar o débito que possuía. Simultaneamente a essa 

crise, o diretor geral continuava com o compromisso de desenvolver 100 hotéis, entretanto o 

momento não favorecia a concretização desse objetivo. Em função disso, a Novotel 

administrava suas unidades sem fazer investimentos em melhorias, em modernização e em 

novos produtos.  

A retração da economia brasileira dificultava o pagamento da dívida da organização 

que se tornou altíssima. Os bancos credores sustentaram a situação até certo ponto, chegando 
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a um momento em que exigiram o aporte de capital. Em 1982 e 1983, a situação se agravou, 

alguns acionistas afastaram-se da sociedade e os bancos exigiam o pagamento. Não havendo 

mais saída, os acionistas que permaneceram no grupo uniram-se, fazendo um acordo que 

desencadeou no aporte de capital. A empresa ficou, então, relativamente sem dívidas e 

começou uma vida nova.  

O pagamento aos bancos credores, todavia, deixou os acionistas sem recursos para 

investir. Assim, sem capital e sem incentivos do governo para expandir a rede, a organização 

pensou em reduzir custos para manter a sua sobrevivência. Uma das opções para diminuir os 

gastos foi a demissão de funcionários. Entretanto, a organização não o fez. Ela percebeu que 

possuía no seu quadro funcional pessoas capacitadas, com conhecimento técnico na área que, 

na ocasião, era algo raro no país, seria, pois, um desperdício desfazer-se dessa estrutura.  

Preocupado, Julio Lazarte pensou em alguma solução. Ele então analisou o ambiente 

externo e percebeu que as empresas de construção civil também estavam numa situação difícil 

devido à nova Lei do Inquilinato. Essa lei permitia que o inquilino permanecesse no imóvel, 

mesmo após o término do contrato. Com isso, não era vantagem investir em imóveis com a 

finalidade de alugar a terceiros. À primeira vista, parecia que isso não tinha importância para 

a Novotel, contudo, esse foi um dos fatores que contribuiu para a construção de uma idéia que 

daria suporte à expansão da empresa. 

A marca Parthenon surgiu como uma opção, uma maneira diferente de crescer, uma 

vez que a Novotel não tinha como se desenvolver por necessitar de alto investimento. A 

Parthenon foi resultado de uma união de interesses, tanto das construtoras quanto dos 

investidores. As construtoras poderiam erguer os empreendimentos porque teriam 

compradores. Para os investidores, também era vantagem porque podiam comprar os 

apartamentos e entregá-los à administração da Parthenon sem correr o risco de cair na Lei do 

Inquilinato.  
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A idéia era administrar empreendimentos residenciais (condomínios) como se hotéis 

fossem, sem colocar capital próprio. A marca se propunha a gerenciar condomínios com 

algumas peculiaridades. O proprietário que não quisesse residir, poderia deixar seu imóvel 

num conjunto de apartamentos destinados a hospedagem. No final do mês, ele teria uma 

receita líquida depositada na sua conta bancária pela Parthenon.  

O senhor Julio Lazarte estudou e acompanhou a evolução do projeto, chegando a 

realizar uma primeira experiência com flats. No final da década de 70, ele fez um estudo e 

uma tentativa de implantação no Rio de Janeiro, no entanto, foi na cidade de São Paulo que a 

Parthenon começou.  

No cenário internacional, a Novotel continuava sua expansão. Em 1980, adquiriu a 

marca hoteleira Sofitel com 43 hotéis e dois spas e, em 1983, a Jacques Borel. Esta última era 

constituída por restaurantes e tickets-refeição, presente em oito países (ACCOR SERVICE, 

2005). Devido à aquisição de diferentes empresas, nesse mesmo ano, a Novotel passou a ser 

uma das marcas do Grupo Accor. 

Observando os fatos, percebeu-se que a empresa conseguiu aproveitar a crise, 

transformando-a numa oportunidade de negócio. A falta de capital financeiro a conduziu ao 

desenvolvimento de uma idéia inovadora – a Parthenon. Em seguida, será apresentada, em 

outra seção, a continuação do histórico da empresa. 

 

 

4.2.3  Fase 3: 1985-1989 (Implantação da Parthenon) 

O marco do início dessa fase é a inauguração do primeiro Parthenon. A idéia se 

concretizava, despertando no dirigente a possibilidade de alavancar os negócios. Partiu-se 

para uma retomada de crescimento como nunca a organização havia vivenciado, seria, 
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portanto, uma nova era. Um dos fatores que também contribui para essa expansão foi o 

momento político e econômico do país que estava mais favorável aos negócios. 

O objetivo do Governo era combater a inflação e durante 1985 a 1989, isso foi tentado 

de diferentes formas, com uma série de planos econômicos que tinham como principal meta a 

redução da inflação. Foi uma fase marcada por grandes oscilações nas taxas de inflação.  

O cenário político ficou mais conturbado quando o presidente indicado pelo Colégio 

Eleitoral – Tancredo Neves – adoeceu, às vésperas da posse, e assumiu em seu lugar o vice-

presidente José Sarney. Logo em seguida, o presidente faleceu e o vice ocupou o cargo. Esse 

governo pode ser considerado como de transição entre o regime militar e a democracia.  

Foi lançado o Plano Cruzado, em 1986. O sucesso inicial do plano, com a queda 

abrupta da taxa de inflação e o grande apoio popular, rendeu generosos bônus políticos ao 

governo. Além da queda da inflação, destaca-se no imediato pós-plano o crescimento 

econômico. Deve-se notar que, quando o plano foi lançado, o país já vinha de dois anos de 

crescimento, sendo que, em 1985, este tinha sido da ordem de 8%.  

No contexto internacional, o Grupo Accor inaugurava a marca Formule 1 na Europa, 

em 1985. Era a criação de um novo conceito de hospedagem, apoiado por uma construção 

inovadora e por técnicas administrativas que permitiam atuar no mercado com um produto 

denominado de “super-econômico”. 

Conhecidos alguns aspectos do ambiente externo, apresenta-se em seguida os eventos 

marcantes dessa fase:  

• 1985 - inauguração do primeiro Parthenon (mudança estratégica); 

• 1989 - aquisição da cadeia hoteleira Quatro Rodas. 

A partir da identificação dos principais eventos, passa-se a comentá-los com mais 

detalhes. Esse período foi decisivo para a Parthenon. Mesmo com o alto custo do dinheiro, 

devido à taxa de juros do país, que variava em torno de 20% ao ano, havia certa estabilidade 
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econômica, o que favorecia o crescimento da hotelaria por meio do mercado imobiliário. 

Desse modo, junto com a construtora Gomes de Almeida Fernandes, foram construídos 11 

empreendimentos.  

Para manter a expansão, a Parthenon baseou-se na idéia inicial do líder, o “du 

(finanças e marketing) que funcionavam juntos”. Julio Lazarte detalhou, conforme segue: 

O que fizemos nas finanças, foi um apelo à poupança popular, porque se 
você fosse ao banco o juro era absurdo, se você fosse a algum órgão oficial, 
como a Embratur, não tinha mais recurso. O país estava mal. Então, o que 
iria fazer? Tentou-se o mercado dos investidores. Não foi o popular, mas o 
mercado investidor de porte médio, como: dentistas, médicos, advogados, 
esse tipo de gente. Claro que era uma elite, não era o povo da periferia, mas 
não era uma elite do grande capitalista, era uma pessoa que trabalhava, 
ganhava dinheiro e o que fazer com o dinheiro? Aplicar no banco? Com a 
inflação de 10%, 15 % ao mês, sem falar mais tarde de 80%, era um perigo. 
Você não sabia bem onde pôr a pata. Então, o pessoal gostava muito do 
mercado imobiliário, mas não gostava das suas complicações de locações 
(Lei do Inquilinato). Aí nós trouxemos um processo fantástico, comprava-se 
barato porque os apartamentos eram pequenos, os serviços nós iríamos 
fornecer e ainda administraríamos a locação da propriedade sem nenhum 
problema [...]. 

 
Estruturada a idéia, vendidos os apartamentos condominiais, o primeiro 

empreendimento foi inaugurado em 1985. Reiniciava-se aqui a trajetória de crescimento da 

empresa. Essa foi uma das “mudanças importantes que aconteceu”, explicou o atual diretor da 

marca Odilon dos Santos.  

Por outro lado, a matriz da companhia, situada na França, cobrava a implantação de 

hotéis cinco estrelas ao dirigente da empresa no Brasil. “A Accor precisava dar um impulso 

na hotelaria porque ela possuía apenas a Novotel e os flats que não davam muita visibilidade 

naquela ocasião”, explicou o fundador. O desenvolvimento de hotéis luxuosos por meio da 

marca Sofitel facilitaria o crescimento. A exuberância da marca passaria aos investidores a 

imagem de uma empresa sólida. 

Em 1989, a organização obteve bons resultados, parecia ser um momento favorável 

financeiramente para lançar os hotéis de luxo. Nesse período, surgiu o interesse do Grupo 

Abril Cultural em se desfazer da sua rede hoteleira: Quatro Rodas, que era bastante conhecida 
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e possuía três hotéis de categoria cinco estrelas. A Accor necessitava exatamente de hotéis 

com uma imagem forte para colocar a marca da Sofitel, que era ícone de glamour e de luxo na 

Europa. A distribuição geográfica foi outro ponto favorável à concretização do negócio, os 

hotéis da Quatro Rodas estavam localizados em Olinda-PE, São Luís-MA e Salvador-BA. Por 

esses fatores, a rede Quatro Rodas foi adquirida pela Accor em 1989.  

Examinando essa fase, percebeu-se uma mudança estratégica nos negócios com a 

implantação e expansão da Parthenon. Ela “foi a primeira grande mudança e foi isso que fez 

com que ainda pudéssemos ter na década de 80 um pouquinho de desenvolvimento hoteleiro” 

declarou o diretor atual de recursos humanos Salomão Cruz. O senhor Julio Lazarte teve forte 

papel na condução dessa mudança estratégica. Prevaleceu a sua “visão e persistência que 

solidificou os pilares da empresa”, enfatizou Pedro Salgado. Sílvio Távora, ex-funcionário 

que acompanhou essa fase complementou: “ele partiu para um negócio absolutamente inédito, 

Parthenon é a única marca criada fora da França”. Diante disso, destaca-se a visão do líder na 

condução dessa ação estratégica, além do seu aprendizado que permitiu a elaboração de uma 

marca totalmente voltada para atender as necessidades dos brasileiros. Por último, ressalva-se 

que o dirigente aprendeu com as falhas ocorridas no início, com a Novotel, evitando-as na 

Parthenon. 

 

 

4.2.4  Fase 4: 1990-1993 (A grande crise) 

A concretização do negócio com a rede Quatro Rodas facilitou a entrada da Sofitel, 

consolidando a empresa com três marcas hoteleiras em diferentes segmentos de mercado. 

Pensava-se que finalmente a organização tinha alcançado o caminho da expansão. Entretanto, 

as mudanças no ambiente externo fizeram com que houvesse a desaceleração do crescimento. 
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Essas mudanças foram iniciadas com a posse de um novo presidente da república. O 

presidente, Fernando Collor que implementou novo plano econômico no início de 1990 com o 

objetivo de combater a inflação. A tabela a seguir ajuda a visualizar o comportamento das 

taxas de inflação. Observa-se que a inflação foi bastante elevada na fase em análise. 

Tabela 5 (4) Evolução da Inflação (%) do Brasil: 1990-1993 

Ano Inflação IGP-DI 
1990 1.476,6 
1991 480,2 
1992 1.158,0 
1993 2.708,6 

    Fonte: Adaptado de Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2004, p. 423) 

O Plano Collor influenciou as atividades das organizações situadas no país. O impacto 

imediato foi na desestruturação do sistema produtivo, com cortes nas encomendas, 

semiparalisia na produção, demissões, férias coletivas, atraso nos pagamentos de dívidas, 

expansão do volume e do prazo dos créditos comerciais e desenvolvimento de meios de 

pagamento alternativos.  

Todavia, um aspecto que pode ser considerado como sendo positivo nesse governo foi 

o início da abertura comercial do país. Nesse período, as tarifas de importação reduziram de 

40% para menos de 20% em quatro anos. 

No que tange à matriz francesa, foram adquiridas 550 unidades da marca Motel 6, nos 

Estados Unidos, em 1990. No Brasil, no ano de 1992, na cidade de Campinas-SP, instalou-se 

a primeira Academia Accor fora da França. Seu objetivo principal era ser um centro de 

treinamento para capacitação dos funcionários das diferentes marcas do Grupo Accor.  

Demonstrada a situação do ambiente externo, apontam-se os principais eventos 

marcantes dessa fase:  

• 1990 - início do Plano Collor; 

• 1990 - chegada do senhor René Baudelaire ao Brasil; 

• 1991 - inauguração do primeiro hotel da marca Ibis. 
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Esses eventos, ao longo desta seção, serão descritos com mais detalhamento. O início 

dessa fase foi marcado pela implantação do Plano Collor. Julio Lazarte, que estava dirigindo a 

empresa, explicou que o plano foi uma “tragédia” para a organização. A empresa havia 

investido na aquisição da rede Quatro Rodas e estava com mais unidades hoteleiras, quando, 

de repente, os hotéis ficaram vazios, com uma taxa de ocupação de 5%. Fazia sentido, “quem 

iria gastar em hotéis se não podia nem sobreviver?” Falou ele. A marca Parthenon chegou a 

ficar numa condição de encerrar a sua operação. A empresa não tinha recursos financeiros 

para manter-se devido ao bloqueio de seus rendimentos. O dirigente desabafou: “tínhamos um 

conjunto de coisas e o Plano Collor veio e nos fez ruir tudo, foi muito delicado”. Desse modo, 

considerando o relato do fundador e de outros entrevistados, essa fase foi nomeada como a da 

grande crise. 

No mesmo mês da implantação do Plano Collor, chegou ao Brasil um executivo 

francês. Ele assumiu a Diretoria da Sofitel iniciando um trabalho de incorporação da filosofia 

européia nos hotéis da antiga Quatro Rodas. O administrador René Baudelaire tinha como 

meta alinhar a marca Sofitel ao mercado brasileiro. Todavia, essas adaptações sofreram 

maiores dificuldades para serem implantadas por necessitarem de recursos financeiros. O 

atual gerente regional da Parthenon, Osmar Cavalcanti, viveu essa transição. Ele comentou 

que:  

Foi um pouco difícil, durante um ano. Difícil, em termos de entender, a 
gente não entendia bem porque era uma marca nova que estava nos 
gerenciando. Um momento ruim para a equipe e também para o cliente, 
porque houve uma mudança muito drástica na filosofia. O hotel tinha uma 
filosofia totalmente diferente, então esse momento foi turbulento.  

 

Nesse ambiente inóspito ao desenvolvimento, surgiu o primeiro Ibis, em 1991, na 

cidade de Fortaleza. De modo não planejado pela empresa, foi realizado um acordo com o 

proprietário do Hotel Flamengo, localizado também naquela cidade, que era parceiro e 

conhecido do senhor Julio Lazarte, para administrá-lo com a marca Ibis. Sílvio Távora 
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explicou que “não tinha uma marca para colocar no Hotel Flamengo, não podia ser um 

Novotel, nem Sofitel e nem Parthenon. Devido às características do empreendimento, deram a 

marca Ibis”.  

Por sua vez, a administração do primeiro hotel da Ibis no Brasil lançou-se como um 

teste de mercado da hotelaria econômica. Diferentemente das demais marcas, a Ibis atuava 

com a estratégia de economia de custo, ela também tinha hotéis modernos e tarifas acessíveis 

ao público de classe média. Devido ao seu formato, percebeu-se “que houve uma aceitação 

muito grande [...]”, Salomão Cruz.  

Em paralelo à introdução da Ibis, a empresa passou a apresentar sinais de recuperação. 

As implicações do Plano Collor foram, aos poucos, minimizando-se, principalmente em 

função do trabalho conjunto da diretoria com os funcionários que lutaram para não entregar a 

empresa ao fracasso. “Esse Plano econômico foi o mais difícil”, explicou o fundador da 

empresa. “[...] serviu como uma lição, aprendemos a viver, o desperdício acabou”, 

complementou outro entrevistado. Embora, tivesse o envolvimento dos funcionários de 

diferentes níveis, o papel do líder se destacou no processo. Um ex-funcionário da organização 

enfatizou que ele “[...] agüentou, suportou toda essa carga, recuperou esse grupo e o entregou 

para Baudelaire, pelo menos um grupo recuperado”.  

Próximo à sua aposentadoria, o senhor Julio Lazarte trabalhou até o final de 1993 no 

cargo de Diretor Geral da divisão Hoteleira, por isso ele vinha preparando seu sucessor: o 

executivo René Baudelaire. “Certamente ele já veio com esse endereço mesmo, porque seu 

Lazarte já tinha idade e pelo próprio grupo, quando a pessoa tem certa idade, ocupa outros 

cargos e a execução fica para os mais jovens” (Sílvio Távora).  

Seu futuro sucessor estava desempenhando a função de Diretor Operacional da Sofitel 

desde 1990 e acompanhou toda a luta pela retomada do crescimento. Nesse período de 

aproximadamente três anos, ele foi treinado para assumir a direção. Na opinião de muitos, a 
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exemplo do ex-funcionário Sílvio Távora, essa “passagem foi muito bem feita”. Além disso, o 

líder Julio Lazarte apenas retirou-se, quando conseguiu transmitir o conhecimento necessário 

para o seu sucessor assumir a direção da empresa.  

Aposentado, o ex-diretor geral passou a ser conselheiro do presidente do Grupo Accor 

Brasil. “Ele aprendeu o que era Brasil, viveu dificuldades econômicas, políticas, planos 

econômicos, quase quebrou” (explicou Odilon dos Santos). A experiência de Julio Lazarte era 

muito valiosa para a companhia. 

Talvez possa se dizer que ele administrou o negócio com algumas características 

próprias. Os entrevistados acreditavam ser essa a história do desbravador que gostava do 

Brasil e precisou se relacionar bastante para consolidar a empresa. Ao longo do tempo, ele foi 

entendendo as armadilhas da política e da economia, o que contribuiu para a tomada de ações 

específicas que não estavam planejadas. Primeiramente, criou um produto tipicamente voltado 

para o mercado nacional, a Parthenon. Em seguida, adquiriu uma rede com hotéis cinco 

estrelas que proporcionou visibilidade a Accor. Finalmente, ele implantou o primeiro hotel da 

marca Ibis, de categoria econômica.  

Ainda sobre a sua atuação, a gestão de Julio Lazarte era desenvolvida com certa 

centralização. Muito embora, fizesse as coisas com dinamismo, “era um pouco preso ao 

passado, aos modelos franceses e mantinha uma estrutura fixa com ele”, explicou Ricardo 

Góis. Alguns dos diretores e gerentes operacionais daquela época seguiam essa mesma 

orientação, tornando as decisões da empresa centralizadas.  

 

 

4.2.5  Fase 5: 1994-1998 (Novo dirigente) 

O cenário até 1994 foi bastante difícil para ser administrado pelo diretor Julio Lazarte, 

existiram diferentes desafios. O maior deles foi decorrente da barreira econômica que 
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dificultou o plano de desenvolvimento da empresa. A inflação, por sua vez, chegou a 80% ao 

mês. A situação agravou-se ainda mais por não haver disponibilidade de financiamento ao 

setor. Mesmo assim, o líder conseguiu sustentar a sobrevivência da companhia. 

No final de 1993, começou a ser implementado outro plano de combate à inflação. 

Junto com o presidente da República – Itamar Franco - entrou em vigor o Plano Real. Após 

uma série de tentativas fracassadas, o Plano Real conseguiu reduzir a inflação e manteve-a 

sob controle. Houve também uma retomada muito grande de investimentos, mas não 

aconteceu um crescimento significativo do PIB (ver tabela 6 (4)). A estratégia utilizada para 

estabilizar a economia foi fazer uma reforma monetária em que a nova moeda tivesse uma 

taxa de câmbio fixa com o dólar.  

Tabela 6 (4) Taxas de crescimento do PIB do Brasil (%): 1993-1998 

Ano PIB 
1993 4,9 
1994 5,9 
1995 4,2 
1996 2,7 
1997 3,3 
1998 0,2 

    Fonte: Adaptado de Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2004, p. 485) 

A estabilização da economia a partir de 1994 marcou o início de uma fase de expansão 

da demanda do setor hoteleiro brasileiro. O aumento de estrangeiros no país, em conjunto 

com o incremento do número de viagens domésticas contribuiu também para essa melhoria. 

Evidencia-se esse crescimento ao observar as taxas de ocupação dos hotéis. Entre 1994 e 

1997, a ocupação dos hotéis de luxo cresceu 11,6% e a dos hotéis intermediários, 9,1%. No 

caso dos hotéis econômicos, o aumento foi de 10,2% entre 1995 e 1997 (GAZETA 

MERCANTIL, 1999, p. 15).  

O período também foi marcado pelo início de um processo de reorganização e 

diversificação do setor. O aumento da concorrência foi um dos fatores que promoveu esse 

processo, principalmente por ter estimulado o lançamento de novos empreendimentos 

hoteleiros, a criação de pólos turísticos e a profissionalização da administração dos 
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estabelecimentos. Com isso, a entrada de novas empresas influenciou o reposicionamento de 

mercado e os investimentos em modernização dos hotéis.  

Depois de se ter tecido alguns comentários sobre o ambiente de negócios enfrentado 

pela empresa no período, passa-se a descrever os eventos marcantes. A seguir, serão 

apresentados sucintamente os principais eventos ocorridos entre 1994 e 1998:  

• 1994 - René Baudelaire assume a diretoria geral; 

• 1996 - Odilon dos Santos assume a diretoria da Parthenon; 

• 1998 - inauguração do primeiro hotel Mercure. 

Identificados os principais eventos, passa-se a comentá-los ao longo do texto. 

Observa-se que o primeiro evento foi acompanhado por um acontecimento econômico 

importante. Juntamente com o Plano Real, o novo executivo – René Baudelaire - assumiu a 

diretoria geral em 1994. O grande desafio era manter a liderança no setor. Para isso, ele 

realizou algumas ações internas em busca da expansão.  

Uma de suas primeiras ações foi a substituição de alguns membros da cúpula 

administrativa. Durante essa modificação, ele procurou trazer profissionais com visão para 

que: 

[...] a empresa mudasse a cabeça, a forma de pensar. Aqueles que tinham o 
pensamento muito mais centralizado, de ter o poder na mão, essas pessoas 
não ficaram na empresa por conta própria, acabaram saindo porque não tinha 
espaço para eles. O pensamento era muito diferente, a empresa precisava ser 
descentralizada. Porque, a partir desse momento, ela teve um impulso de 
crescimento muito grande e não tinha como centralizar. Você tem que deixar 
a empresa, a partir de um momento, andar por conta própria para que as 
pessoas consigam conduzir sem que fuja do controle. (Osmar Cavalcanti). 

 
Nessa mudança, um novo diretor - Odilon dos Santos - assumiu a operação da 

Parthenon, em 1996. A sua carreira foi iniciada na área de recursos humanos, migrando 

posteriormente para a operação hoteleira. Ele gerenciou hotéis no Brasil e em Portugal. 

Convidado por René Baudelaire, Odilon retornou ao país assumindo a Diretoria Operacional 

da Parthenon. 
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Na função de diretor, ele realizou diferentes modificações na Parthenon. Os flats 

estavam sendo administrados de maneira centralizada, os gerentes gerais de cada unidade não 

tinham muita autonomia, sempre precisavam consultar a gerência nacional que estava 

subordinada ao antigo diretor da marca, o que dificultava as operações diárias. Para evitar 

essa situação, o diretor da Parthenon criou as gerências regionais e manteve contato direto 

com cada gerente geral dos flats. 

Em 1998, foi contratado mais um executivo - Pedro Salgado - para ocupar a Diretoria 

de Marketing e Vendas. Até essa data, não existia uma diretoria específica para a área. 

Ocorria, assim, uma falta de alinhamento entre o setor de marketing e o de vendas. O novo 

diretor estruturou o departamento, demitindo algumas pessoas e contratando outras, ao mesmo 

tempo em que iniciou a implementação de suas ações. Uma delas foi o fortalecimento das 

marcas hoteleiras, identificando e definindo as características de cada uma e deixando claro 

para o cliente que valores existiam nelas.  

A hotelaria estava mais estruturada e com mais força. Em 1998, foi inaugurado, na 

cidade de São Paulo o primeiro hotel da marca Mercure. Um aspecto diferenciador foi que, 

mesmo tratando-se de uma marca padronizada da Europa, o diretor geral juntamente com sua 

equipe buscou adaptá-la à cultura brasileira, para não cometer as mesmas falhas ocorridas no 

passado com a Novotel. Odilon dos Santos tornou-se o Diretor Operacional da Mercure, 

Parthenon e Novotel. Criou-se, assim, duas diretorias operacionais, a dos hotéis midscale e 

uma outra para os hotéis upscale, da Sofitel. 

René Baudelaire havia percebido que o momento era propício para alavancar o 

crescimento da empresa. Ele buscou investidores, realizou pesquisas de mercado e manteve-se 

aberto às negociações. Isso foi possível por causa da autonomia que os executivos que 

formavam a direção da Accor no Brasil possuíam em relação aos negócios de hotelaria. Nas 
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palavras de Odilon dos Santos: “O fato de ter um centro de investimento e de decisões aqui no 

Brasil [...] foi um dos fatores extraordinários de sucesso” da empresa.   

Mesmo assim, deve-se reconhecer que a ligação com a matriz esteve presente ao longo 

do tempo. A França desempenhou um papel importante para os negócios, principalmente, em 

relação ao envio dos formatos das marcas hoteleiras e das inovações. O diretor de implantação 

Otávio Rangel explicou que: 

No que tange ao produto, nós temos na França, duas vezes por ano um 
comitê de produto e de projeto. Eu participo na maioria dessas reuniões, eu 
levo os projetos que estamos desenvolvendo no Brasil e nos países da 
América do Sul. Discutimos em grupo e saímos de lá trazendo sugestões e 
observações, mas sempre do ponto de vista construtivo. Também há casos 
em que há uma troca, aqui no Brasil a gente desenvolve coisas muito boas 
[...]. 
 

Essa autonomia controlada, concedida pela França, permitiu que as operações no 

Brasil fluíssem ao ponto de alcançar a liderança do setor hoteleiro. Para os dirigentes, a 

posição de líder de mercado proporciona o benefício de ser uma empresa atrativa. Em sendo 

atrativa, ela mantém os clientes fiéis e sustenta a confiança dos investidores e dos 

colaboradores.  

Assim, observou-se nessa fase outro modelo de gestão. A empresa queria crescer com 

uma estrutura mais leve que permitisse maior fluxo de informações e flexibilidade para a 

tomada das decisões. Para isso, foi concedida autonomia aos hotéis e flats. Esse foi um 

momento de organizar a empresa. 

 

 

4.2.6  Fase 6: 1999-2000 (Ênfase na hotelaria econômica) 

A economia brasileira apresentou-se mais estabilizada, entusiasmando os empresários 

entre nessa fase. Mesmo com a economia mais favorável aos negócios nesse período, a 

expectativa formada pela eleição do novo presidente da República influenciou a diminuição 
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de investimento no país, por não se conhecerem as ações que o novo governo poderia tomar. 

Desse modo, as empresas preferiram aguardar as diretrizes da nova administração. 

Posteriormente à explanação de alguns comentários sobre o ambiente externo à 

organização, passa-se a apresentar sinteticamente os eventos marcantes ocorridos entre 1999 e 

2000: 

• 1999 – decisão de crescer por meio dos empreendimentos econômicos 

(mudança estratégica); 

• 1999 – Adalberto Rio é contratado para dirigir a nova diretoria de 

desenvolvimento; 

• 1999 - Felicitas Pennac é contratado para dirigir a nova diretoria de hotéis 

econômicos; 

• 2000 – inauguração dos resorts da Sofitel;  

Identificados os eventos marcantes, começa-se a comentá-los ao longo da seção. 

Primeiramente, ressalva-se como o mercado brasileiro estava se comportando naquele tempo. 

Conseqüência da instabilidade econômica, o brasileiro por não poder confiar em todo tipo de 

investimento passou a comprar imóveis, favorecendo as transações no mercado imobiliário. A 

hotelaria Accor por trabalhar nesse formato, há algum tempo, detinha bastante conhecimento 

por causa da Parthenon. As outras redes hoteleiras, diferentemente, não o conheciam no 

mesmo grau. A Accor foi evoluindo com o formato do sistema de flats, transferindo essa 

metodologia para o desenvolvimento específico de hotéis, chamando-os de “condotéis”. 

Os condotéis eram semelhantes ao sistema de flats. A construtora disponibilizava a 

venda dos apartamentos a diferentes pessoas, mas a grande diferença desse formato em 

relação ao de flats é que os proprietários não poderiam morar ou alugar como inquilinos seus 

próprios apartamentos. Todos os apartamentos do condotel ficam no pool de locação, sob a 

responsabilidade da operadora hoteleira. Essa idéia foi a saída para retomar o 
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desenvolvimento de hotéis da marca Mercure e da Ibis, esta última estava com apenas duas 

unidades operando como teste de mercado. 

Estabelecida a metodologia dos condotéis, a empresa vislumbrou a possibilidade de 

desenvolver a marca Ibis. As duas unidades iniciais em operação da Ibis não fizeram parte 

desse planejamento, mas contribuíram para o estudo do desempenho da marca que era sucesso 

absoluto. Operando essas unidades, a Accor Hotels percebeu que havia um nicho de mercado 

muito grande no Brasil que ainda não era atendido por seus concorrentes. Os hotéis 

econômicos pareciam ser apropriados ao público brasileiro. Foi então que a empresa planejou 

o desenvolvimento agressivo da marca Ibis, utilizando o sistema de condotéis. Porém, para os 

investidores, o resultado positivo dos dois hotéis não era suficiente para fazê-los acreditar na 

Ibis. Por causa disso, a Accor utilizou a mesma tática da Novotel. Planejou a construção de 

sete unidades com capital próprio para demonstrar o seu potencial e, posteriormente, iria 

vendê-las, mantendo a administração.  

Iniciou-se a inauguração das novas unidades da Ibis, em 1999, marcando desse modo, 

o início dessa fase. Esse evento, contudo, demonstra que a Accor Hotels realizou uma nova 

mudança estratégica, mudando os planos da companhia. Após o primeiro Ibis, dessa nova 

fase, em Curitiba, a expansão da marca tomou um ritmo acelerado, com uma série de projetos 

em andamento e perspectivas de chegar ao final de 2007 com 50 hotéis da marca Ibis. René 

Baudelaire disse que:  

Dessa vez, a estratégia foi construir com recursos próprios sete hotéis dessa 
marca, igual como ocorreu com a Novotel. Adequar o protótipo ao mercado 
brasileiro, deixar funcionando bem e depois continuar com parceiros, seja 
investidores individuais, ou condomínios imobiliários. Nessa época, a gente 
começou a trabalhar cada vez mais com o que a gente chama de condotéis, 
ou seja, hotéis que fisicamente é a mesma forma de hotéis tradicionais, mas 
juridicamente cada apartamento tem um proprietário diferente que formam 
juntos a incorporação imobiliária.  
 

A situação econômica do próprio país, principalmente o poder aquisitivo das pessoas 

favorecia a expansão da Ibis. Seria o produto certo para os brasileiros. Essa tendência não era 
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apenas nacional; a hotelaria econômica crescia mundialmente. Os hotéis de luxo voltados ao 

público de poder aquisitivo elevado passavam por uma fase de saturação, favorecendo, dessa 

maneira, o desenvolvimento do nicho de empreendimentos econômicos. 

A Accor Hotels no Brasil definitivamente tomou impulso. Mas, internamente, a 

coalizão dominante ainda não estava completamente formada. Por isso, o diretor geral criou 

mais duas diretorias: a diretoria de operações de hotéis econômicos, que foi ocupada pelo 

francês Felicitas Pennac, e a diretoria de desenvolvimento, que foi administrada por um 

profissional que trabalhava na concorrência. Adalberto Rio foi contratado com o desafio de 

continuar com o crescimento de todas as marcas da hotelaria.  

No mesmo ano que essas diretorias foram formadas, em 1999, os executivos da 

organização refletiram sobre o desempenho da companhia por considerar que a rentabilidade 

começara a cair muito nos flats. Observando o crescimento do número de unidades hoteleiras 

dos concorrentes e decréscimo dos seus lucros, a Accor Hotels decidiu não aceitar novos 

empreendimentos. Depois de pensarem como seria o futuro, os diretores definiram que era 

necessário o realinhamento de suas marcas, principalmente, a da Parthenon. Para tanto, 

fizeram uma planilha com 18 itens que eram essenciais para o funcionamento de unidades 

modernas, atualizadas e rentáveis. A planilha apoiou a identificação daqueles flats que 

estariam com possibilidade de ser competitivo no mercado como também os que não 

poderiam continuar na rede. A partir disso, iniciaram os encerramentos de contratos com as 

unidades que não atendiam o padrão da Accor.  

Especificamente na Parthenon, a direção aproveitou o momento para também redefinir 

o gerenciamento desses empreendimentos, de modo a atuar de maneira mais 

profissionalizada. Por ser um condomínio, os gerentes envolviam-se em assuntos particulares 

dos moradores e proprietários, por haver situações em que os conflitos pessoais deles eram 

expostos aos gerentes. Pensaram que a implementação de um gerenciamento mais profissional 
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em conjunto com a renovação dos empreendimentos contribuiriam para a longevidade da 

marca.  

Em 2000, a recente área de desenvolvimento formatou novos contratos que apoiaram a 

expansão das marcas hoteleiras no sistema de condotéis e franquias. Este foi o grande 

diferencial da empresa em relação aos seus concorrentes. Outras cadeias, como Meliá, Choice 

e Blue Tree, por exemplo, trouxeram suas marcas hoteleiras, utilizando o mesmo formato da 

Parthenon, sem prever os problemas que poderiam acontecer.  

A Accor Hotels do Brasil optou por um sistema mais seguro. Além dos contratos de 

condotéis, os de franquia contribuíam para a expansão sem a necessidade de desembolso de 

grandes investimentos. Nesse formato, a organização deveria transmitir o know how, apoiando 

o franqueado no âmbito técnico, administrativo e comercial. Desenvolvido esse sistema de 

crescimento, a empresa mapeou 200 cidades com potencial para implantar as diferentes 

marcas da companhia.  

Mesmo atuando no segmento de mercado de hotéis econômicos, a companhia buscava 

outros nichos para manter-se líder na indústria hoteleira. Perseguindo esse objetivo, a Accor 

Hotels do Brasil entrou no segmento de resorts com dois hotéis da Sofitel na Costa do Sauípe-

BA, sem planejar-se antecipadamente.  

Os dois resorts da Sofitel foram inaugurados em 2000, mas a empresa tinha 

consciência de que o retorno financeiro não seria imediato. O Brasil ainda está se estruturando 

para receber o público desse segmento, porque ainda há uma escassez de vôos internacionais 

diretos para o destino. Normalmente os turistas estrangeiros precisam fazer conexão no Rio de 

Janeiro e São Paulo para, posteriormente, seguirem para outras localidades.  
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4.2.7  Fase 7: 2001-2004 (Opção pela administração hoteleira) 

Observando o ambiente externo, em setembro de 2001, no contexto internacional 

ocorreu o ataque terrorista nos Estados Unidos. Isso repercutiu negativamente na indústria do 

turismo, de diferentes maneiras, prejudicando as organizações reconhecidas mundialmente 

que mantinham seus escritórios centrais no alvo dos terroristas e alterando o câmbio e a 

demanda turística. Em seguida, para agravar mais a situação, os Estados Unidos reagiram aos 

terroristas declarando guerra ao Iraque. O setor do turismo sempre foi bastante sensível a 

esses acontecimentos.  

Após a identificação de um dos eventos mais marcantes dessa fase, complementa-se a 

explanação apresentando os demais para que possam ser explicados posteriormente: 

• 2001 - atentado terrorista nos Estados Unidos; 

• 2001 - inauguração da primeira unidade da marca Formule 1; 

• 2001 – opção pela administradora de hotéis e flats (mudança estratégica); 

• 2003 – operação dos hotéis da América do Sul com a mesma base 

administrativa localizada no Brasil; 

• 2004 – aquisição de aproximadamente 30% das ações do Club Mediterranée 

pela Accor França. 

Parecia que tudo estava caminhando bem para a empresa, se não fosse o atentado 

terrorista nos Estados Unidos em 2001. Mais uma vez a organização passou por uma fase 

crítica, a ocupação dos hotéis foi prejudicada e os acionistas não investiam. Essa foi a 

primeira dificuldade enfrentada pelo novo diretor geral. Diante disso, ele reconheceu que “[...] 

era preciso ser flexível em todos os aspectos. [...] tem que saber aonde se quer ir, mas, não se 

pode dizer precisamente quando chegará lá [...]”.  

Nesse mesmo ano de 2001, os dirigentes entenderam que o negócio da empresa não 

era a construção de hotéis, mas a administração deles. Ao investir em edificação imobiliária, a 
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empresa perderia liquidez para lançar novos hotéis e novas marcas e se tornaria mais 

dependente dos investidores. Dessa maneira, a organização começou a se desfazer do 

patrimônio imobilizado, dos seus hotéis, para ser especificamente administradora hoteleira. 

Odilon dos Santos detalhou esse momento:  

[...] começou esse processo estratégico, deliberado, pensado de começarmos 
a desinvestir. O objetivo era encontrar quem quisesse comprar aqueles 
imóveis desde que tivesse um contrato conosco de operação de hotel, ou 
seja, a Accor continuaria operando. O que nos aporta de importante? Nos 
aporta que nós ficamos com caixa suficiente para desenvolver de repente 
hotéis em lugares onde a gente não está encontrando investidor e que a gente 
acha que é importante ter um hotel lá. [...] Na verdade o que estamos 
fazendo? Estamos conduzindo nosso desenvolvimento ao invés de ficarmos 
na expectativa de aparecer alguém que permita, que exista e faça com que a 
gente desenvolva. Conseguimos conduzir o nosso desenvolvimento dessa 
maneira. Ao passo que se a gente tivesse investido em um monte de hotéis, 
nós não teríamos liquidez para fazer esse tipo de coisa, nós não somos 
banco, nós vivemos com aquilo que a gente consegue gerar de caixa nas 
operações [...]. 

 
O desinvestimento pode ser compreendido como uma mudança estratégica da Accor 

Hotels do Brasil. Ela deixou de investir em hotéis próprios, tornando-se uma operadora 

hoteleira. Vale salientar que a organização mudou estrategicamente nesse sentido, mas 

continuou a seguir a estratégia de atuar no segmento econômico da hotelaria. 

Além disso, em 2001, foi inaugurado o primeiro hotel da marca Formule 1 para 

atender ao mercado que buscava produtos super-econômicos. Adalberto Rio falou que: 

A marca Formule 1 não estava planejada para acontecer naquele momento, a 
gente antecipou a estratégia de alguns anos. Queríamos trazer a marca 
Formule 1 e a gente não estava planejado. Um dos investidores queria 
investir, então a gente disse, vamos fazer. Antecipamos e foi um sucesso. A 
gente acabou fazendo um projeto de desenvolvimento futuro. 

 
A Formule 1 foi um grande desafio para o Brasil. Na Europa, o produto era formatado 

com um banheiro para cada quatro quartos. A diretoria geral do Brasil sabia que se trouxesse 

a marca sem adaptá-la nenhum brasileiro iria se hospedar. Desse modo, buscou-se um 

equilíbrio entre o que poderia ser adaptado ao país e o que não poderia. 

A partir da inauguração do primeiro Formule 1, na cidade de São Paulo, verificou-se 

que o mercado brasileiro aceitou bem o produto. Levando em consideração a estratégia 
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corrente que se voltava para o segmento econômico de mercado, a empresa percebeu a 

possibilidade de expansão da marca aliada a da Ibis. A Accor Hotels buscou parceiros para 

desenvolver novos empreendimentos. Nessa procura, rapidamente fechou dez projetos.  

Vale salientar que ao trazer as marcas ao país, a diretoria geral procurou manter certa 

conformidade com o produto original francês ao mesmo tempo em que o “abrasileirava”. Para 

alcançar esse equilíbrio foi preciso inovar. O dirigente explicou que “Cada área tinha a 

responsabilidade de acompanhar o que as outras faziam, trazendo alguma coisa que 

contribuísse para o andamento e progresso da empresa, ou seja, todos precisam apresentar 

inovações”.  

Um novo acontecimento ocorreu em 2003, quando os diretores da Accor Hotels do 

Brasil passaram a responder pelas operações dos hotéis localizados em diferentes países da 

América do Sul. Esse fato não modificou diretamente as estratégias da empresa. A mudança 

foi em relação ao raio de atuação que aumentou, mantendo a mesma estrutura organizacional.  

As operações da empresa no Brasil de certo modo também foram beneficiadas, 

porque: “A Accor é uma empresa de relacionamento com os clientes externos e com clientes 

internos” (Otávio Rangel). A ligação direta com os países da América do Sul contribuiu para 

ampliar as redes de relacionamento da empresa. Expandindo-as, os dirigentes conseguiriam 

informações que os ajudariam nas ações estratégicas. 

O diretor René Baudelaire sempre estimulou a diretoria e os gerentes a fazerem 

contatos, a interagirem com as pessoas que estavam ligadas direta ou indiretamente ao trade 

turístico. Um dos diretores explicou que: 

[...] Baudelaire prega sempre, a gente tem que ter uma rede de 
relacionamento que não é só na empresa. Eu tenho que me relacionar com o 
pessoal de tecnologia da Atlântica, da Blue Tree, eu tenho que falar com 
todo mundo no mercado, a gente é competidor em algumas coisas e em 
outras somos parceiros. 

 
Muitos dos funcionários são membros de entidades setoriais. Por exemplo, o diretor de 

operações da hotelaria midscale é presidente do Convention Bureau de São Paulo, assim 
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como Osmar Cavalcanti, que é presidente do Convention do Recife. O próprio diretor geral da 

Accor Hotels é presidente e fundador do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) e 

há gerentes que são membros da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).  

Administradora de mais de 100 unidades hoteleiras, a empresa não poderia ser gerida 

apenas com as informações obtidas pelas redes de relacionamento. O Grupo Accor implantou 

em 2003 a ferramenta de gestão chamada de balanced scorecard, que objetiva traduzir a 

estratégia da empresa em objetivos, indicadores, metas e planos de ação. Com ele, pode-se 

monitorar e gerenciar com freqüência, de modo a facilitar o acompanhamento do 

desempenho. Suas bases são provindas da metodologia de gestão chamada pilotagem 

estratégica, desenvolvida pela empresa de consultoria Solving International, e do conceito de 

balanced scorecard, criado originalmente por Robert Kaplan e David Norton (INFO 

CORPORATE, 2005). A implementação dessa ferramenta foi chamada pela empresa de 

projeto Nortear, cujo nome refletiu o objetivo que era dar um rumo à corporação.  

O último evento dessa fase foi a aquisição de 29% das ações do Club Méditerranée 

mundial em 2004. Nesse ano, a empresa já estava se recuperando da recessão causada pelo 

atentado terrorista. A cadeia francesa Club Méditerranée possuía 95 resorts em diferentes 

países (ACCOR, 2005). A participação nas ações dessa cadeia não faz da Accor a 

administradora da cadeia, mas em alguns países as duas empresas estão se aproximando para 

trocar experiências. O Brasil iniciou essa relação principalmente fazendo sinergias na área de 

compras e de recursos humanos. O dirigente exemplificou com um caso da área de compras: 

“Nós nos juntamos com o Club Méditerranée para buscar melhores condições de 

telecomunicações”. O poder de barganha junto aos fornecedores ficou maior com a união das 

duas cadeias. No caso dos recursos humanos, o diretor da área afirmou que:  

Por exemplo, no meu caso de RH, eu acho que o fato de fazermos parte 
agora, não, da mesma sociedade porque são sociedades completamente 
independentes, mas que há uma aproximação que é uma ponte que nos une, 
nós passamos a ser da mesma família. Eu acho que isso favorece algumas 
coisas na área de recursos humanos. Nós podemos ter uma troca muito 
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grande de currículos, de pessoas que queiram fazer carreira. Tanto o pessoal 
do Club Méditerranée que quiserem fazer carreira numa hotelaria tradicional 
quanto os colaboradores da Accor Hotels que quiserem ter uma experiência 
diferente de uma hotelaria muito mais de lazer. Então, eu acho que isso 
poderia ser extremamente benéfico, está sendo, porque nós já estamos 
trabalhando nesse sentido. 

 
Apresentados os eventos que ocorreram nessas duas últimas fases, faz-se uma análise 

da gestão do novo líder. Um dos aspectos de sua liderança foi a sua interação com os demais 

diretores. Para ele, o trabalho sempre deveria ser desenvolvido “[...] realmente com o apoio do 

time. Ou seja, a direção geral não toma decisão sozinha”. “Baudelaire era muito carismático e 

sempre prezou pela equipe” (Adalberto Rio).  

Esse clima de trabalho em equipe fez com que a empresa ficasse mais descentralizada. 

Ele acreditava nas pessoas e por isso lhes dava autonomia. Niraldo Paes detalha, explicando 

que:  

[...] por ele ser uma pessoa super dinâmica, super aberta e super flexível, 
então isso nos dá uma boa autonomia. A gente tem o comitê de direção onde 
os principais aspectos são resolvidos lá, entre nós e pronto, não tem muita 
burocracia. [...] outra coisa que favorece é porque ele é uma pessoa íntegra, 
honesta, corretíssima, ímpar nesse ponto. É uma pessoa que tem na verdade, 
um tipo de gerenciamento moderno. Os diretores têm contratos de gestão, o 
que vai fazer durante o próximo ano, como vai fazer. Além de tudo é uma 
pessoa corretíssima, em todas as disputas que existem, os conflitos, ele dá 
contribuição para a resolução desses conflitos, a arbitragem, ele é uma 
pessoa que escuta todo mundo, conversa com todo mundo. É uma pessoa 
ímpar. Então, esse carisma não é o carisma que você não descobre a razão, a 
razão é ser correto, é o principal entendimento das coisas, é uma pessoa 
sempre no ponto, é uma pessoa que dá a liberdade para você [...].  

 

Observando a trajetória de René Baudelaire, conclui-se que o líder desempenhou um 

papel importante, sobretudo no desenvolvimento da organização. Primeiramente a empresa 

foi estruturada por ele com a participação de novos diretores. Em seguida, ele definiu que o 

crescimento não iria acontecer por meio da hotelaria midscale, mas pela hotelaria econômica. 

Assim, a Accor Hotels que tinha 74 unidades hoteleiras em 1999, passou para 128, em 2004 

(ver tabela 2 (4) da página 79).  

 



 111

4.3  Síntese dos principais padrões de estratégia da Accor 

Hotels do Brasil 

Essa seção objetiva demonstrar a análise sucinta dos principais padrões de estratégia 

da Accor Hotels do Brasil. A identificação das sete fases que foram apresentadas 

anteriormente contribuiu para o alcance desse objetivo.  

Por meio da figura 5 (4), a seguir, pode-se observar os quatro padrões de estratégia. 

Desde o início (1974), a empresa estava em busca de desenvolver-se por meio da implantação 

de 100 hotéis da marca Novotel. A inauguração do Novotel Morumbi, em 1977, na cidade de 

São Paulo foi um marco de sucesso para a empresa por ter demonstrado que o Brasil era um 

país com alto potencial turístico. Esse padrão de estratégia atuou até a metade da década de 80 

e foi fortemente influenciado pelo papel do líder, conforme comentado anteriormente. 

1974 2001 2004

Desenvolvimento 
por meio da marca 
Novotel

1985

Ênfase na marca Parthenon 
(paralelamente mantinha-se
o desenvolvimento da 
Novotel, Sofitel e Mercure)

Ênfase na hotelaria 
econômica 
(paralelamente
mantinha-se o 

desenvolvimento da 
Novotel, Sofitel, 
Mercure e  Parthenon)

1999

1º Padrão 2º Padrão 3º Padrão 4º Padrão

Opção pela 
administração 
hoteleira (com maior 
ênfase nas marcas 
econômicas, mantendo 
as demais marcas do 
portfólio)

 

Figura 5 (4) Padrões de estratégia da Accor Hotels do Brasil de 1974 a 2004 

   Fonte: Dados coletados 

No final da década de 70 e no início da de 80, o ambiente de negócios no Brasil era 

favorável ao desenvolvimento do setor hoteleiro. Diferentemente do que ocorreu ao longo da 

década de 80, momento que não havia facilidades de financiar hotéis e nem incentivos 

governamentais para o setor hoteleiro. Diante da situação, Julio Lazarte criou um novo 
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produto totalmente voltado para o mercado brasileiro. A marca Parthenon, composta por flats 

que ofereciam hospedagem.  

A expansão por meio de unidades da Parthenon foi a primeira mudança estratégica da 

organização. A empresa mudou para poder dar continuidade ao crescimento, deixou a idéia 

inicial de inaugurar 100 hotéis da Novotel para expandir-se por meio da Parthenon. Aqui, 

tem-se a adoção de um novo padrão de estratégia que foi idealizado por Julio Lazarte. A 

visão, o conhecimento que ele tinha do mercado brasileiro e as suas redes de relacionamento 

favoreceram a execução dessa ação estratégica. Observa-se, ainda, que a empresa mudou, mas 

manteve, com menor ênfase, o desenvolvimento da marca Novotel.  

No final da década de 80, a rede Quatro Rodas foi adquirida para implantar a Sofitel. 

Com os hotéis de luxo, a organização passou a ter visibilidade no mercado, demonstrando aos 

investidores a sua capacidade e seriedade em administrar. A empresa alcançava aqui mais um 

segmento de mercado, mantendo o mesmo padrão estratégico, o de desenvolver-se por meio 

da Parthenon. 

Para implementar as políticas da Sofitel, chegou ao Brasil o francês René Baudelaire 

em 1990. Ele atuou como diretor dessa marca até final de 1993, quando em 1994 se tornou 

diretor geral da cadeia hoteleira. O executivo manteve o padrão de estratégia que estava sendo 

adotado pelo seu antecessor. Por outro lado, ele executou algumas mudanças, uma delas foi 

relacionada a gestão. Baudelaire contratou novos diretores para compor a coalizão dominante, 

por meio da substituição de alguns membros como também pela criação de departamentos que 

não existiam anteriormente. 

No ano de 1999, iniciava-se uma outra fase, marcada pelo início de uma nova 

mudança estratégica. A empresa adotou novo padrão de estratégia, o de expandir-se não mais 

pela hotelaria midscale, mas pela econômica, por meio da Ibis que se manteve até 2004. A 

marca que chegara ao Brasil em 1991 sem ser planejada, atuou apenas como um teste de 
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mercado até 1998. A adoção dessa estratégia foi influenciada por uma equipe de líderes 

dirigida por René Baudelaire. Salienta-se que mesmo enfatizando a hotelaria econômica, a 

organização manteve o desenvolvimento do seu portfólio, por meio das suas marcas – 

Novotel, Sofitel, Mercure e Parthenon. 

Em 2001, a Ibis tomou mais impulso. A diretoria formatou dois tipos de contratos, o 

de franquias e o de condotéis, como uma saída para administrar empreendimentos sem 

desembolsar recursos financeiros próprios. Além disso, a marca Formule 1 chegou ao país 

fortalecendo a expansão da hotelaria econômica. 

Em 2001, a Accor Hotels do Brasil novamente mudou estrategicamente mantendo o 

desenvolvimento por meio da hotelaria econômica. A nova mudança foi a reestruturação dos 

antigos serviços, que se desmembraram na venda de unidades hoteleiras que eram de posse da 

empresa, realizando, assim, uma grande mudança estratégica. O padrão de estratégia adotado 

foi o de administrar unidades hoteleiras e não o de ser proprietária. Verificou-se que esse 

último padrão estratégico estava sobreposto ao de crescer por meio da hotelaria econômica.  

Com isso, foram identificadas três mudanças estratégicas ao longo de trinta anos. A 

primeira foi durante a administração do primeiro diretor geral, enquanto que as outras duas na 

gestão do segundo. A seguir, os resultados serão discutidos com base no referencial teórico. 
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5  Discussão dos resultados 

Descritas as fases que constituíram o período entre 1974 e 2004, discutem-se os 

resultados com apoio do referencial teórico para compreender como ocorreu o processo de 

formação das estratégias da Accor Hotels, no Brasil, ao longo do tempo. Será promovida uma 

discussão de como os resultados obtidos neste estudo se inserem no referencial teórico-

empírico consultado ao longo desta pesquisa. Para iniciar o debate, apresenta-se um quadro 

sintético com os principais achados.  

O quadro 2 (5), a seguir, apresenta os padrões, as fases, as principais estratégias 

adotadas, a classificação como deliberadas e/ou emergentes, os modos de formação das 

estratégias e o papel dos líderes no processo. As explicações mais detalhadas sobre o quadro 

foram realizadas nas seções seguintes. É importante ressaltar que as estratégias analisadas 

foram as de nível corporativo adotadas por organizações hoteleiras (KNOWLES, 1996, p.28; 

OLSEN; TSE; WEST, 1998, p 295).  

Em seguida, os resultados da pesquisa serão expostos em três seções. Inicialmente, 

apresentar-se-ão as estratégias adotadas, depois, as mudanças estratégicas que ocorreram ao 

longo da trajetória da Accor Hotels do Brasil, finalizando com a discussão sobre o papel dos 

líderes no processo de formação das estratégias.  
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Fases Líderes  Estratégias 

realizadas 

Modo de 
formação de 
estratégia 

Tipos de 
estratégias Papel dos líderes Estilo 

diretivo 

Fase 1: 1974-
1977 
(Entrada no 
Brasil) 

1º
 P

ad
rã

o 

Fase 2: 1978-
1984 
(Primeira 
crise da 
Novotel) 

Expansão no Brasil 
(estratégia de 
enfoque) 

Planejamento 
e 
empreendedor 

Deliberada 
Captação de 
investidores (redes de 
relacionamento) 

Crescimento por meio 
da marca Parthenon 
(desenvolvimento de 
novo produto e 
contrato de 
administração) 

Empreendedor 
e 
planejamento 

Emergente e 
deliberada 

Mudança 
estratégica/liderança 
visionária/por meio da 
experiência Fase 3: 1985-

1989 
(Implantação 
da 
Parthenon) Diversificação e 

diferenciação com a 
Sofitel (aquisição da 
Quatro Rodas) 

Planejamento Deliberada Negociação favorável 
a empresa facilitada 
pelas redes de 
relacionamento 

Fase 4: 1990-
1993 (A 
grande crise) 

Julio Lazarte 

Diversificação de 
produto com a Ibis 
(teste de mercado) 

Empreendedor Emergente Antecipação da 
entrada da marca 
(redes de 
relacionamento) 

C
en

tra
liz

ad
or

 

René Baudelaire/ 
Odilon dos Santos 

Delegação de 
autoridade e tomada 
de decisão da linha de 
frente 

Planejamento Deliberada Mudança/liderança 
visionária 
(conhecimento) 

2º
 P

ad
rã

o 

Fase 5: 1994-
1998 (Novo 
dirigente) René Baudelaire Diversificação de 

produto com a 
Mercure  

Planejamento Deliberada Liderança visionária 

René Baudelaire Desenvolvimento por 
meio da hotelaria 
econômica (Ibis) 
(liderança em custo e 
enfoque) 

Planejamento Deliberada Mudança estratégica/ 
liderança visionária 

René Baudelaire / 
Adalberto Rio 

Franquias e condotéis 
(Ibis e Mercure) 

Planejamento Deliberada Mudança estratégica/ 
liderança visionária  3º

 P
ad

rã
o Fase 6: 1999-

2000 (Ênfase 
na hotelaria 
econômica) 

René Baudelaire Diversificação de 
produto e foco no 
mercado de lazer com 
os resorts 

Empreendedor 
e 
Planejamento 

Emergente e 
deliberada 

Liderança visionária 

René Baudelaire Diversificação de 
produto com Formule 
1 

Empreendedor 
e 
Planejamento 

Emergente e 
deliberada 

Liderança visionária 

René Baudelaire / 
Odilon dos Santos 

Conversão dos 
serviços antigos 

Planejamento Deliberada Liderança visionária 

4º
 P

ad
rã

o 

Fase 7: 2001-
2004 (Opção 
pela 
administraçã
o hoteleira) 

René Baudelaire Operadora hoteleira 
(iniciou o processo de 
venda das unidades 
próprias) 

Planejamento Deliberada Mudança estratégica 

D
es

ce
nt

ra
liz

ad
or

 

Quadro 2 (5) Processo de formação das estratégias da Accor Hotels do Brasil 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

5.1  Estratégias adotadas pela organização 

O objetivo desta seção é explicar como algumas estratégias da Accor Hotels do Brasil 

foram formadas. A análise de dados apontou que a companhia hoteleira adotou diferentes 
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estratégias ao longo do tempo e que a maioria delas foi formada predominantemente por meio 

do modo de planejamento (ver quadro 2 (5)).  

 

 

5.1.1  Estratégias de organizações hoteleiras 

Por reconhecer características peculiares na indústria da hospitalidade reservou-se uma 

seção para discutir as estratégias que foram adotadas pela Accor Hotels do Brasil. Outro 

motivo que levou a esse debate, foi por reconhecer que as estratégias da empresa líder de 

mercado precisam ser examinadas para que se possa contribuir com o fortalecimento teórico e 

com a prática empresarial. 

Os achados desta pesquisa corroboram o que Knowles (1996, p. 95) defende. Ele 

acredita que as companhias hoteleiras estão numa forte busca pelo crescimento, para que seja 

viabilizada à economia de escala e de escopo. Diferentes entrevistados apontaram a 

necessidade de alcançar essas economias a fim de conquistar o sucesso da Accor Hotels do 

Brasil, diminuindo os custos financeiros, administrativos e técnicos para obter maiores lucros. 

Desse modo, a Accor Hotels do Brasil adotou diferentes estratégias ao longo de sua 

trajetória. As estratégias genéricas (PORTER, 1986) estiveram presentes em diferentes 

momentos. Desde o início, utilizando-se da estratégia de enfoque, ao atender o mercado 

midscale, até o momento em que, atuaram com a estratégia de liderança em custo em conjunto 

com a de enfoque no desenvolvimento da marca Ibis. Neste caso, percebe-se que as 

estratégias genéricas de Porter são apropriadas para as organizações que atuam na indústria de 

hospitalidade.  

A discussão das estratégias específicas da hospitalidade baseou-se nas perspectivas de 

Knowles (1996) e de Olsen, Tse e West (1998). Primeiramente, comenta-se sobre as três 

estratégias básicas para prosseguir com as demais.  
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Ao longo de sua história a Accor Hotels adotou todas as três estratégias básicas: 

aquisição, contrato de administração e franquia. Visando o crescimento, ela desenvolveu a 

Parthenon utilizando-se da estratégia de contrato de administração. Logo em seguida, adquiriu 

a rede Quatro Rodas e mais recentemente atuou com franquias e novamente por contrato de 

administração. Até o momento, essas evidências corroboraram com a literatura especializada. 

Todavia, o estudo desse caso apresentou um fato novo, o contrato de condotel (comentado na 

seção 4.2.6). É importante esclarecer que o condotel é uma estratégia de contrato de 

administração, mas que os autores consultados não haviam comentado. Com isso, os 

resultados ampliam o conhecimento teórico especializado, demonstrando que no Brasil a 

estratégia de contrato de administração pode ocorrer também por meio dos condotéis. 

Portanto, percebeu-se que a organização atuou de modo previsto pelos estudiosos, de maneira 

complexa, utilizando-se de combinações das três estratégias que favorece a expansão mais 

rápida.  

Além das três estratégias de crescimento explanadas, há estratégias de (i) 

desenvolvimento de novos produtos; (ii) diversificação de produtos; (iii) conversão dos 

serviços antigos em propriedades econômicas; (iv) programas criativos de marketing; (v) 

delegação de autoridade e tomada de decisão da linha de frente e (vi) foco no mercado de 

lazer como opção de expansão. A seguir, elas serão discutidas levando em consideração as 

evidências da Accor Hotels do Brasil. 

A estratégia de desenvolvimento de novos produtos aconteceu com a elaboração da 

marca Parthenon. A organização utilizou-se do know how que possuía e da tecnologia para 

desenvolvê-la. A estratégia de diversificação de produtos esteve presente em diferentes 

momentos, ao trazerem as marcas Sofitel, Ibis, Mercure, Formule 1 e atuarem com resorts. A 

organização buscou com isso, atender nichos específicos de mercado. A estratégia de 

conversão dos serviços antigos em propriedades econômicas foi outra estratégia utilizada pela 
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empresa. Ela ocorreu quando a companhia procurou renovar os hotéis chegando a se desfazer 

de alguns para manter-se competitiva. Todavia, aqui, há um ponto que diverge da teoria, a 

Accor Hotels tentou renovar os serviços antigos, entretanto ela não transformou as unidades 

hoteleiras em propriedades econômicas. Outro aspecto que se diferencia da teoria é quanto a 

estratégia de programas criativos de marketing. No caso examinado foi observado que essa 

estratégia era do nível funcional, o qual não pertencia ao escopo desta investigação.  

A estratégia de delegação de autoridade e tomada de decisão de linha de frente foi 

adotada pela organização examinada durante a administração de René Baudelaire. Percebeu-

se que essa estratégia é implementada nos hotéis, por favorecer a tomada de decisão da linha 

de frente, não pertencendo ao nível de análise proposto por este trabalho. Assim, verificou-se 

que no nível corporativo a estratégia foi realizada no âmbito da delegação de autoridade. Por 

último, a Accor Hotels também utilizou a estratégia de enfoco no mercado de lazer por meio 

dos resorts em conjunto com a estratégia de diversificação, todavia a empresa permaneceu 

priorizando atender o segmento de mercado de negócios. 

Portanto, percebeu-se nessa discussão a complexidade da trajetória de uma 

organização hoteleira, por ela adotar diferentes estratégias ao longo do tempo. Assim, 

observou-se particularidades nas ações estratégicas como também convergências com o 

referencial teórico selecionado. 

 

 

5.1.2  Modos de desenvolvimento das estratégias da Accor Hotels 

do Brasil 

Discutidas as estratégias hoteleiras realizadas na seção anterior, reconhece-se que na 

maioria das vezes os dirigentes da empresa planejaram as ações estratégicas, prevalecendo o 
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modo de planejamento. Salienta-se que em algumas delas a formação das estratégias iniciou 

no modo empreendedor e foi combinada com o modo de planejamento (MINTZBERG, 1973).  

Para discutir esse assunto, tomaram-se por base algumas estratégias adotadas ao longo 

do tempo (ver quadro 2 (5)) que formaram períodos de continuidade vivenciados pela 

organização. Dos quatro agrupamentos, dois são híbridos: o modo de planejamento-

empreendedor e o modo empreendedor-planejamento; o que os diferencia é a ordem dos 

acontecimentos. No primeiro, a estratégia foi iniciada pelo modo de planejamento e, no 

segundo, pelo modo empreendedor. Em seguida, as estratégias formadas pelo modo de 

planejamento serão comentadas, para finalizar com a formada pelo modo empreendedor.  

No agrupamento das estratégias formadas por meio do modo de planejamento-

empreendedor apresenta-se a estratégia inicial da empresa, que caracteriza bem esse modo. A 

classificação do agrupamento planejamento-empreendedor está sustentada pelas 

características e condições desses dois modos (MINTZBERG, 1973, p. 49). Em consonância 

com os argumentos do autor, verificou-se que a estratégia foi originada pelo modo de 

planejamento, por ter sido ocasionada por uma decisão proativa, em virtude de o líder ter 

buscado o crescimento organizacional e por enfrentar um ambiente externo arriscado. E, 

posteriormente, foi seguido pelo modo empreendedor por ter sido influenciado pelas decisões 

empreendedoras do líder e por ser a empresa, naquela época e jovem. 

No que se refere ao modo de planejamento, ao decidir entrar no Brasil, o plano foi 

inaugurar 100 hotéis da marca Novotel, atendendo ao mercado intermediário voltado para 

negócios. Ou seja, crescer, desenvolver-se com o maior número de unidades possíveis e, com 

isso, alcançar a economia de escala (KNOWLES, 1996, p. 92-93) que por sua vez favoreceria 

a continuidade do negócio.  

As evidências fortalecem essa discussão. Um dos participantes entrevistado comentou 

que a organização estava decidida a crescer no Brasil, por isso se planejou. 
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[...] a parte de planejamento é que o Brasil é um grande mercado mundial 
porque é o maior pólo econômico e cultural da América Latina, ou seja, se a 
gente queria começar alguma coisa na América Latina que fosse pelo Brasil. 
O país mais poderoso da região que tinha a maior necessidade de redes 
hoteleiras [...]. (René Baudelaire). 

 

A empresa, além de planejar a sua chegada ao Brasil, também projetou o seu 

desenvolvimento. “[...] a idéia era desenvolver a Novotel, consolidar essa rede e depois buscar 

outras alternativas em função das características do mercado” (Otávio Rangel). 

Para alcançar esse plano, o dirigente precisou desbravar o mercado. Principalmente, 

nos primeiros anos de atividade da empresa, pôde-se observar que o senhor Julio Lazarte 

manteve as decisões centralizadas, enfrentando riscos em busca do desenvolvimento. Foi uma 

atitude empreendedora do líder, suas ações influenciaram fortemente o curso dos negócios. 

Para constituir a organização, ele explicou que “saiu em busca de oportunidades, 

relacionando-se com diferentes companhias, enfrentando riscos que foi o caso do seu 

endividamento com base no dólar”. Tem-se o modo de planejamento aliado ao modo 

empreendedor, configurando-se uma formação de estratégia híbrida (MINTZBERG, 1973).  

O agrupamento das estratégias formadas pelo modo empreendedor-planejamento é 

representado pelas estratégias de diversificação de produto (KNOWLES, 1996, p. 230-236) 

que ocorreu com os resorts e com a marca Formule 1. Nesse caso, a Accor não havia 

planejado entrar nesses mercados, o dirigente aproveitou o momento. No caso dos resorts, o 

modo empreendedor justifica-se devido ao posicionamento proativo, à busca pelo crescimento 

e à influência do líder na identificação das oportunidades levando-o a enfrentar riscos, devido 

ao elevado investimento necessário. O modo de planejamento ocorreu em seguida, ao avaliar 

e analisar a situação, envolvendo diferentes departamentos nessa ação. Vale ressaltar que, 

além dessas características do modo de planejamento, a empresa alcançara um porte maior, 

com mais de 100 hotéis e flats, reforçando os pressupostos de Mintzberg (1973, p. 49). 
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Levando em consideração essas características do modo híbrido apresentadas 

anteriormente, percebeu-se que o ingresso da marca Formule 1 foi semelhante à introdução 

dos resorts. O diretor geral explicou que “a gente entrou um pouco antes do que imaginava, 

mas porque a gente viu e queria fazer isso de qualquer jeito após receber a proposta” (modo 

empreendedor). Posteriormente, a organização elaborou um planejamento e examinou 

detalhadamente o mercado (modo de planejamento). 

Agora serão apresentas algumas estratégias que se formaram por meio do modo de 

planejamento. A unidade brasileira estava sendo cobrada pela matriz francesa, ela precisava 

implantar a marca Sofitel no Brasil. Tratava-se de uma estratégia de diversificação de produto 

(KNOWLES, 1996, p. 103-105) que focava um nicho específico de mercado.  

O dirigente Julio Lazarte planejou e analisou o ajuste dos custos em função dos 

benefícios a serem conquistados para trazer a marca Sofitel ao Brasil. Ele avaliou diferentes 

hotéis para adquiri-los, até que conseguiu fechar negócio com a rede Quatro Rodas. Logo, 

formou uma diretoria específica para a marca e projetou as ações que seriam implementadas. 

Por isso, caracterizou-se o modo da formação desta estratégia como de planejamento. 

A estratégia de implantar os hotéis da marca Mercure também aconteceu pelo modo de 

planejamento. Os executivos estudaram e planejaram algumas alterações no conceito francês 

da Mercure, com o intuito de atender as necessidades do mercado brasileiro. Outra estratégia 

formada pelo modo de planejamento foi o crescimento por meio de condotéis. Essa última 

favoreceu a continuidade da estratégia da Mercure. Nesses dois casos, a empresa foi proativa, 

a organização possuía mais de 100 unidades hoteleiras e buscava a eficiência e o crescimento. 

Sendo essas, características do modo de planejamento (MINTZBERG, 1973, p. 49). 

Por último, comenta-se sobre o grupo que está a estratégia que se formou pelo modo 

empreendedor. A estratégia de diversificação de produto que trouxe a marca Ibis ao país se 

formou pelo modo empreendedor. Os dados coletados apontaram que o dirigente em busca do 
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crescimento organizacional aproveitou a oportunidade e trouxe a marca européia. Outro 

aspecto desse modo foi que na época, a organização ainda era jovem. 

Portanto, verificou-se que o modo de formação de estratégia que prevaleceu foi o de 

planejamento. Provavelmente, isso pode se justificar por causa da influência da matriz 

francesa nos negócios do Brasil e por os líderes sempre terem buscado o crescimento. Vale 

ressaltar que no tempo da chegada ao Brasil, a matriz já estava com 50 hotéis e estudava a 

entrada em outros países, ou seja, ela queria expandir-se concedendo autonomia, mas 

precisava controlar suas filiais, conseqüentemente, ela também exigia planejamento. Um dos 

entrevistados explicou que a empresa ainda tem “[...] certa rigidez por ser européia [...]”. Com 

isso, os resultados alcançados se diferenciam de algumas pesquisas realizadas sobre o tema 

(MINTZBERG; WATERS, 1982, MINTZBERG; MCHUGH, 1985), ampliando, de certo 

modo, o conhecimento sobre o assunto. Nelas a Steinberg e a The National Film Board, que 

foram as organizações examinadas, não tinham as mesmas características da Accor Hotels do 

Brasil, por ser esta filial de uma corporação multinacional e possuir líderes engajados no 

objetivo organizacional que era o crescimento.  

Pode-se dizer que uma das contribuições desta dissertação foi a visão holística do 

processo de formação das estratégias. Mesmo analisando a formação das principais estratégias 

em particular, considerou-se também o processo como um todo, percebendo, com isso, que o 

processo de formação das estratégias da Accor Hotels desenvolveu-se por fases. Constatou-se, 

portanto, o que Child e Smith (1987) defendem ao explicar que as fases não têm um início e 

fim bem delimitados, por isso, algumas das ações estratégicas tomadas acabam por refletir em 

períodos subseqüentes. Por exemplo, quando a empresa chegou ao país, o fundador procurou 

desenvolver-se por meio dos hotéis da marca Novotel. Isso ocorreu na primeira fase e 

continuou até a terceira, mesmo assim, a organização não deixou de administrar hotéis com 

essa marca.  
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Notou-se com isso que a maior parte do processo investigado enquadra-se na 

abordagem do incrementalismo lógico. Ao longo do tempo a organização investigada atuou 

com pró-atividade, não admitindo o comportamento reativo. Outra evidência observada foi 

que o planejamento ocorreu sem enrijecer o processo de formação das estratégias. Ele em 

alguns momentos tornou-se o ponto de partida, abrindo espaços para que as estratégias 

pudessem emergir. Tudo isso, parece fazer sentido porque o conceito do incrementalismo 

lógico concebe o planejamento, sem enrijecer o processo de formação das estratégias, 

situação encontrada na análise dos dados (QUINN, 1978).  

Acrescenta-se ainda que o autor para formar esse conceito do incrementalismo lógico 

investigou dez grandes corporações, conforme apontado no capítulo dois. Desse modo, ao 

examiná-las ele percebeu que ao longo de suas trajetórias as empresas sofreram influências do 

ambiente interno e externo levando-as a realizar algumas mudanças estratégicas, assim como 

também ocorreu com a Accor Hotels do Brasil.  

 

 

5.2  Mudanças estratégicas  

Nesta seção, são apresentadas apenas as principais mudanças estratégicas que 

conduziram a Accor Hotels do Brasil, além de identificar o tipo de estratégia adotada nesse 

momento (deliberada e emergente). Ao longo do tempo, a organização pôde passar por fases 

de estabilidade como também de transformações por meio de mudanças estratégicas. 

Analisando os dados com o apoio do modelo de Pettigrew (1987), percebeu-se que as 

mudanças estratégicas da companhia investigada aconteceram quando a empresa tentava 

continuar com a expansão. Ademais, verificou-se que as mudanças estratégicas foram 

importantes ao longo da história da organização. No que se refere à deliberação e emersão das 

estratégias, a maioria delas foi deliberada.  
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O quadro 3 (5) apresenta sucintamente os principais aspectos que serão debatidos em 

seguida nesta seção. Nele são identificadas as principais mudanças estratégicas, demonstrando 

a atuação da liderança, do contexto e o tipo de mudança que ocorreu na organização.  

Mudança estratégica Ano da 
implementação 

Liderança Contexto que atuou 
mais fortemente 

Tipo de 
mudança 

1ª – Parthenon (a organização 
implementa no país um conceito 
inovador chamado de flat) 

1985 Único líder Externo e interno Total 

2ª – Hotelaria econômica (a Accor 
Hotels muda ao enfatizar a hotelaria 
econômica após ter focado a 
hotelaria midscale por mais de 20 
anos) 

1999 Coalizão 
dominante 

Externo Total 

3ª – Administração hoteleira (a 
empresa, possuidora de unidades 
hoteleiras, passou a se desfazer de 
seus empreendimentos atuando 
então, como administradora hoteleira 
utilizando-se do know how que 
possuía) 

2001 Coalizão 
dominante 

Interno Parcial 

Quadro 3 (5) Principais mudanças estratégicas da Accor Hotels do Brasil 

 Fonte: Dados coletados 

Ao longo do tempo a Accor Hotels do Brasil realizou três grandes mudanças 

estratégicas. Em 1985, a primeira aconteceu quando não se conseguiu desenvolver a Novotel 

conforme planejado, recorrendo a uma nova marca, depois ao reconhecer as características do 

público brasileiro, a empresa mudou, buscando atender o mercado com hotéis econômicos. 

Por último, a organização decidiu atuar como administradora hoteleira passando, então, a se 

desfazer dos imóveis e a operar os empreendimentos de terceiros. 

A primeira mudança estratégica foi bastante influenciada pela conjuntura econômica 

da década de 80 e pelo dirigente, conforme apresentado no capítulo anterior. Foi uma fase 

muito complicada que, por outro lado, fez surgir a Parthenon. Com esse novo formato, a 

empresa passou a administrar empreendimentos (KNOWLES, 1996, p. 230-236) 

condominiais gerenciando também os apartamentos para hospedagem.  

Alguns respondentes relataram essa primeira mudança estratégica. O gerente regional 

da Parthenon explicou que a Parthenon “é um produto essencialmente feito, concebido em 
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cima de uma situação do Brasil que não tinha em outro lugar”. Ficou nítida para os que 

acompanharam a história da organização, a importância dessa retomada. Em sua entrevista, o 

diretor de recursos humanos Salomão Cruz relatou: 

[..] eu acho que uma saída para a hotelaria, isso tem conseqüências até hoje, 
é que se deixou de ter investimento para um hotel único e se descobriu ou se 
inovou no sistema dos flats aonde as pessoas buscavam através de 
investidores, através de uma sociedade de cota de participação, se formavam 
os pools hoteleiros dentro dos prédios, dos condomínios e agregava-se os 
serviços de hotelaria. Essa para mim foi a primeira grande mudança e foi 
isso que fez com que ainda pudéssemos ter na década de 80 um pouquinho 
de desenvolvimento hoteleiro. 

 

A ação do senhor Julio Lazarte foi muito importante. “Eu acho que o senhor Julio 

Lazarte é o pai, o criador da marca Parthenon e do conceito de flat aqui no Brasil”, afirmou o 

diretor de marketing e vendas da Accor Hotels. O líder desempenhou um papel 

importantíssimo nesse momento. Ele desenvolveu um novo produto, desafiando os riscos para 

alcançar o crescimento almejado pela organização.  

Levando em consideração o tipo de estratégia, esta mudança originou-se de uma 

estratégia emergente. Com o tempo percebeu-se que ela se tornou um padrão (QUINN, 1978, 

p. 9; MILES et al., 1978, p. 548; IDENBURG, 1993, p. 133; KAY, 1996, p. 385). O padrão 

foi identificado ao observar que a empresa estava voltada para outro produto, realizando 

algumas modificações na estrutura organizacional. 

Ao estabelecer a estrutura organizacional compatível ao novo formato de crescimento, 

houve uma mudança de configuração. “Era uma loucura, tivemos que ampliar o 

departamento. Era um ritmo frenético, uma coisa maluca”, explicou um dos administradores 

da divisão Parthenon. A marca requeria inovação “no aspecto físico, logístico, operacional e 

no aspecto jurídico” (Otávio Rangel). A mudança na configuração foi acarretada pela 

transformação que, por sua vez, sofreu as influências ambientais tanto internas quanto 

externas. Nesse ponto, a análise de dados demonstrou que os resultados estão de acordo com o 

pensamento de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), apontado na escola de configuração.  
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Portanto, observa-se nessa mudança a influência do contexto externo e interno 

(PETTIGREW, 1987), podendo-se destacar a importância de ambos. Conforme apontado 

anteriormente, o contexto externo foi marcado pela falta de financiamento, pela crise 

econômica e pela mudança no câmbio que o líder transformou em oportunidade. No contexto 

interno havia os profissionais especializados que detinham kow how na área hoteleira. 

No final da década de 90, uma nova mudança aconteceu. A Accor Hotels procurou 

conhecer mais o mercado para oferecer um produto que satisfizesse o consumidor brasileiro 

impulsionada pelo aumento da concorrência. Os dois hotéis da marca Ibis que estavam em 

funcionamento como teste de mercado muito contribuíram para esse estudo. Em 1999, a 

estratégia que originariamente era emergente tornou-se deliberada. Nesse momento, a 

empresa aliou a estratégia de liderança em custo com a de enfoque (PORTER, 1986, p. 268-

274).  

Reconhecendo o potencial da marca, o atual diretor geral percebeu que a marca Ibis 

era adequada ao mercado brasileiro. Assim, planejou o crescimento da rede não por meio das 

unidades midscales, mas, por uma hotelaria econômica. Desse modo, em conjunto com a 

cúpula administrativa, ele definiu que seriam inauguradas 50 unidades até 2007.  

Para seguir essa estratégia, a empresa adotou uma nova configuração (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL; 2000). A anterior propiciava o desenvolvimento da rede hoteleira 

por meio da administração de condomínios, ou seja, gerenciando os empreendimentos que 

atuavam simultaneamente como condomínios e hotéis. Na segunda mudança estratégica, foi 

estruturado um novo departamento com o objetivo de proporcionar suporte aos hotéis 

econômicos, conduzido por um diretor enviado pela matriz francesa. Além disso, por não 

haver disponibilidade de financiamentos, a empresa elaborou dois modelos que permitiriam o 

desenvolvimento da Ibis, a franquia (KNOWLES, 1996, p. 255-266) e o condotel. A 

organização voltou-se para o segmento de mercado econômico, organizando-se internamente. 
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Levando em consideração o modelo de Pettigrew (1987), percebeu-se a importância 

das forças do contexto externo nesta mudança. A concorrência estava mais acirrada, o 

mercado nacional necessitava de hotéis voltados ao segmento econômico e havia uma 

saturação de hotéis midscale e upscale. 

Em 2001, outra mudança estratégica ocorreu deliberadamente (MINTZBERG, 1978, 

1998; MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; MCHUGH, 1985; MINTZBERG; 

WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). A empresa parou para 

refletir e se desfez de unidades de sua propriedade. O desenvolvimento de recursos 

intangíveis, presentes no contexto interno forneceram condições para que uma nova estratégia 

– administração hoteleira – fosse concebida e, posteriormente, realizada. O pensamento que 

norteou essa decisão foi o seguinte: 

[...] com eixo decidido estrategicamente o que deveríamos fazer, é que o que 
nós temos de melhor é o conhecimento em operar hotéis e, portanto, não faz 
sentido nós sermos investidores imobiliários. A empresa tem que ter caixa 
suficiente para fazer desenvolvimento de novos hotéis, segmentos e novas 
marcas. O que ela tem de melhor é o know how para operar hotéis e não para 
possuir hotéis. (Odilon dos Santos) 
 

O contexto interno (PETTIGREW, 1987) foi fundamental para a definição dessa 

mudança estratégica. O know how em operar hotéis foi o impulsionador dessa transformação, 

sendo ele uma das capacidades diferenciadoras da organização. Desse modo, com a ajuda de 

Kay (1996, p. 73-122), que ressalta a importância das capacidades diferenciadoras da 

empresa, observou-se convergência dos achados com esse referencial. 

Ressalta-se que a Accor Hotels manteve a estratégia de enfatizar a hotelaria 

econômica. Isso quer dizer, que mesmo se desfazendo das unidades próprias o que constitui a 

terceira mudança, a empresa manteve-se na trilha do desenvolvimento por meio da hotelaria 

econômica, estratégia iniciada com a segunda mudança. 

Discutidas as mudanças estratégicas compara-se o caso estudado com a pesquisa de 

Pettigrew (1987). O autor explicou que as transformações estratégicas da organização 
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britânica estavam associadas às recessões econômicas e à mudança de líderes. Nesse âmbito, a 

primeira mudança estratégica da Accor Hotels do Brasil reforça o que o autor encontrou. Por 

outro lado, perceberam-se algumas particularidades na segunda e na terceira mudanças 

estratégicas. Além da forte presença do líder, nelas as ações estratégicas foram realizadas 

proativamente, ou seja, mesmo não havendo recessões econômicas, a organização se 

antecipou tanto no momento em que enfatizou a marca econômica quanto na ocasião em que 

decidiu atuar como operadora hoteleira. Além disso, essas mudanças foram conduzidas por 

diretores que constituíam a coalizão dominante (CHILD, 1972) da empresa. Este é outro 

aspecto que se diferencia da pesquisa de Pettigrew (1987), a existência de uma equipe de 

líderes ao longo da administração de René Baudelaire. 

Compara-se também esses achados com as três pesquisas desenvolvidas em 

organizações brasileiras. O ponto de convergência com o estudo dos dois hotéis amazonenses 

(CAVALCANTE, 2001) foi quanto a influência dos líderes nas mudanças estratégicas. Por 

outro lado na organização em investigação foi identificada que a força econômica provocou 

uma forte mudança com a formatação de um novo produto, aspecto que não influenciou tão 

fortemente os dois hotéis pesquisados pelo autor.  

Ao examinar três empresas da indústria da construção civil, Rossetto e Rossetto 

(2002) perceberam que as mudanças foram motivadas principalmente devido ao ambiente 

externo que era bastante turbulento. O aumento da concorrência e das mudanças dos planos 

econômicos foram os principais fatores que levaram uma das organizações a se reorientar 

estrategicamente. O ambiente externo em que a Accor Hotels do Brasil atuou era similar ao 

dessas empresas, todavia o contexto interno delas não teve tanta relevância como aconteceu 

nas duas últimas mudanças estratégicas da companhia hoteleira investigada. 

Quanto ao comparativo com a pesquisa de Martignago, Fiates e Alperstedt (2005) há 

uma grande semelhança com esta. As autoras perceberam que a empresa varejista passou por 
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períodos de estabilidade interrompidos por mudanças estratégicas e, que o líder possuiu forte 

influência nesse processo de mudança. Desse modo, ao identificar a influência dos líderes nas 

três mudanças estratégicas da Accor Hotels percebeu-se que estes achados corroboram o 

trabalho dessas autoras. 

Ademais, quanto à deliberação e à emersão de estratégias, conforme previsto por 

Mintzberg (1998, p. 425-428), na prática, todo processo de formação de estratégia possui a 

presença das duas. Essa afirmativa foi comprovada em diferentes estudos do autor e de seus 

colaboradores. Dentre eles, o que analisou a Volkswagen e o governo americano durante a 

guerra do Vietnã (MINTZBERG, 1978) esteve mais próximo dessa investigação, no tocante 

às características da estrutura organizacional e da turbulência ambiental. Percebeu-se, com 

isso, que mesmo pertencendo a um grupo internacional burocrático tendendo a planejar suas 

ações estratégicas, a Accor Hotels do Brasil também possuiu estratégias emergentes que se 

tornaram um padrão. Sendo assim, entende-se que, por mais que uma organização se projete 

para implementar as estratégias que foram planejadas, haverá o surgimento de estratégias 

emergentes.  

De uma forma geral, até o momento percebeu-se que os resultados desta pesquisa 

demonstraram como as principais estratégias da Accor Hotels do Brasil foram formadas ao 

longo do tempo. O ambiente brasileiro foi marcado por grandes mudanças durante o período 

examinado. Nesse contexto, as estratégias foram formadas predominantemente por meio do 

modo de planejamento (MINTZBERG, 1973); prevaleceram também as estratégias 

deliberadas e ocorreram três mudanças estratégicas que conduziram as transformações 

estratégicas. A fim de completar a discussão dos resultados obtidos nesta investigação, 

reservou-se, a seguir, uma seção para comentar o papel dos líderes nesse processo. 
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5.3  O papel dos líderes no processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels do Brasil 

Nesta seção, discute-se como os líderes moldaram as estratégias da Accor Hotels do 

Brasil. Os resultados obtidos indicam que as estratégias foram moldadas pelos líderes por 

meio de sua visão, do conhecimento e da autonomia. 

 

 

5.3.1  Visão  

No que se refere à visão dos líderes, diferentes estudiosos reconhecem a sua 

importância no processo estratégico. Alguns deles acreditam que a visão estratégica norteia 

toda a empresa, sendo fruto das ações intuitivas, criteriosas, julgadoras, sábias e experientes 

dos dirigentes (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 98). Portanto, por meio 

dessa visão, o líder é capaz de desenvolver ações estratégicas (MINTZBERG, 1975; 

HOSMER, 1986; PETTIGREW, 1987; IRELAND; HITT, 1999; KOTTER, 2000; 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; ROWE, 2001; HALL, 2004). 

Observou-se na análise de dados que, além dos diretores gerais que atuaram em fases 

distintas, os executivos que formavam a coalizão dominante (CHILD, 1972) na gestão do 

René Baudelaire também desempenharam papel importante no processo de formação das 

estratégias. Isso parece fazer sentido por estar em conformidade com os pensamentos de Child 

(1972) e Ireland e Hitt (1999). Esses últimos autores defendem que no mundo contemporâneo 

os líderes estratégicos estão distribuídos entre diversos indivíduos que compartilham a 

responsabilidade de criar uma visão de futuro.  

Com o objetivo de demonstrar evidências serão apresentados os relatos de alguns 

respondentes. Nesse sentido, inicia-se ilustrando a participação dos dois diretores gerais, Julio 
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Lazarte e René Baudelaire, para depois discutir a participação dos demais executivos que 

formavam a coalizão dominante durante a gestão do segundo diretor.  

O ex-funcionário que participou da fundação da empresa relatou que:  

[...] o caso do Lazarte, a visão que ele teve num momento em que as coisas 
iam mal e não tinha mais investimentos. Ele partiu para um negócio 
absolutamente inédito, Parthenon é a única marca criada fora da França. [...] 
Também há outras visões, como a de comprar a rede Quatro Rodas. Muitos 
dizem: puxa, mas foi um ônus! Mas, no momento em que ele comprou, pelo 
preço que ele comprou, foi um excelente negócio.  

O senhor Julio Lazarte atuou como um líder visionário. Por meio de sua habilidade 

pessoal, conseguiu antecipar, visualizar, pensar estrategicamente e trabalhar com outras 

pessoas ao longo do tempo (IRELAND; HITT, 1999, p. 43). Aprofundando mais essa 

discussão, traz-se o conceito de liderança estratégica de Rowe (2001, p. 86), que a considera 

dentro de um contínuo; de um lado, está a liderança visionária e, de outro, a liderança 

gerencial. Essa abordagem se aproxima do pensamento de Yukl (1989, p. 253), no qual 

presume-se que o dirigente é um indivíduo que desempenha ora o papel de gestor, ora de 

líder. Assim sendo, percebeu-se que o senhor Julio Lazarte na grande parte do tempo atuou 

como líder. 

A visão do líder também pode ser observada durante a administração do segundo 

diretor geral. Ele “[...] veio com uma nova visão, um novo papel na consolidação da empresa. 

Desenvolvê-la dentro de uma base mais consistente”, comentou Pedro Salgado. Além disso, 

pode-se comprovar a sua visão, porque: 

 
[...] o grande feito do Baudelaire foi ter sabido aproveitar antecipadamente a 
perspectiva da virada econômica do Brasil e de conseguir buscar 
investimentos, credibilidade do mercado para poder alavancar o 
desenvolvimento definitivo por meio do lançamento de tantas marcas como 
nós tivemos aqui no Brasil. (Salomão Cruz) 

 
Um dos maiores marcos da sua administração foi o vertiginoso crescimento da cadeia 

hoteleira, que estava com 42 empreendimentos ao final de 1993, saltando para 128, em 2004. 
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Para isso, René Baudelaire precisou da colaboração dos membros que faziam parte da 

empresa. 

Diferentemente do primeiro, René Baudelaire formou a coalizão dominante (CHILD, 

1972) para dirigir a rede hoteleira junto com ele. O executivo explicou que “[...] a gente 

trabalha realmente como um time. Ou seja, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. [...]. Esse 

trabalho de time é muito importante porque você não consegue fazer as coisas bem feitas 

sozinho nesse metié.” Portanto, houve a participação da visão de alguns diretores no processo 

de formação das estratégias durante a gestão do segundo diretor geral. Osmar Cavalcanti 

comentou: 

Abaixo do Baudelaire, obviamente a gente tem uma pessoa muito importante 
que é o Odilon dos Santos. Ele foi o grande precursor da hotelaria midscale 
no Brasil. [...]. Uma competência forte é essa questão de planejamento, 
organização e ele é uma pessoa que tem essa facilidade de enxergar o que 
tem que ser feito, essa visão global do negócio. 

 

Portanto, verificou-se a importância da visão dos diferentes dirigentes no processo de 

formação das estratégias. No primeiro momento, a empresa trilhou as estratégias formadas 

com apoio da visão do líder principal; no segundo, uma equipe com alguns executivos 

visionários, conduzida por um dirigente conseguiu moldar determinadas estratégias. Os 

resultados desta pesquisa ampliam o que vem sendo estudado por outros estudiosos do 

assunto, por não considerarem a influência da visão da coalizão dominante nas ações 

estratégicas ao estudarem o trabalho dos executivos (MINTZBERG, 1975; KOTTER, 2000), 

a liderança estratégica (HOSMER, 1986; IRELAND; HITT, 1999; ROWE, 2001), a 

transformação (PETTIGREW, 1987) e a formação das estratégias (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 
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5.3.2  Conhecimento  

Observou-se que, além da visão, o conhecimento dos líderes também influenciou a 

formação das estratégias. Por meio da análise dos dados, percebeu-se que o conhecimento 

influenciava as estratégias devido às experiências e às redes de relacionamento que os 

dirigentes possuíam. Esse resultado está em consonância com o pensamento de Mintzberg 

(1998), que reconhece o conhecimento como um elemento importante para os dirigentes.  

O conhecimento com base na experiência pode ser percebido na gestão dos dois 

principais diretores. Primeiramente, comenta-se sobre como o conhecimento influenciou o 

desenvolvimento da Parthenon. O gestor Osmar Cavalcanti explicou que “A partir de algumas 

falhas ocorridas na implantação da marca Novotel que não estavam dentro da realidade 

brasileira, amadureceu essa coisa de Brasil na cabeça do fundador, deslumbrando um 

potencial para o crescimento”. Ao passar por essa experiência, Julio Lazarte conheceu melhor 

a cultura do país, lançando em seguida a marca Parthenon. Ele percebeu que nem todos os 

hotéis poderiam ficar afastados da cidade, a gastronomia francesa nem sempre era adequada 

aos hábitos nacionais, os banheiros precisavam ser arejados, o lobby deveria ser requintado e 

outros aspectos foram sendo reconhecidos.  

Quanto ao segundo dirigente, salienta-se que a sua carreira profissional foi construída 

na Accor, fazendo com que pudesse vivenciar experiências diversas dentro da hotelaria. Ele 

falou durante a entrevista que iniciou a sua vida profissional na matriz francesa e assumiu 

diferentes cargos ao longo do tempo. Sílvio Távora salientou que René Baudelaire foi 

treinado e acompanhou a realidade mercadológica de outros países. O conhecimento técnico, 

gerencial e estratégico adquirido por ele, somado a sua experiência durante o período de 

sucessão entre ele e o fundador da empresa no Brasil, contribuiu para a realização das suas 

ações estratégicas no país. 
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Deve-se considerar também que na fase da sucessão, René Baudelaire recebeu 

informações estratégicas que foram fundamentais para seu exercício como diretor geral no 

Brasil. No período de três anos, os dois líderes conviveram, sendo esse um tempo importante 

para passar informações e aprender sobre a economia e cultura do Brasil. “Ele chegou 

exatamente no dia do plano Collor, no momento errado, mas foi bom, porque ele ganhou uma 

experiência fora do comum. Com isso, a gente sofreu muito de 90 até 93, foi um desastre. 

Quando recuperou, Lazarte saiu” (Sílvio Távora).  

Outro ponto foi que Julio Lazarte passou para o seu sucessor muitos contatos 

importantes. Osmar Cavalcanti comentou que esses: 

[...] contatos foram no nível de governo, bancos, então ele abriu portas para 
o desenvolvimento da Accor no Brasil. Principalmente naquele momento 
que Baudelaire estava chegando. Com o tempo, Baudelaire passou 
obviamente a ter seu próprio network, a conhecer as pessoas. Hoje 
Baudelaire não precisa mais desse apoio do senhor Julio Lazarte. 

 

Alguns entrevistados, membros da diretoria e ex-funcionário, enfatizaram o quão foi 

importante essa transição entre os dois dirigentes. Na literatura, há autores que explicam a 

sucessão como um teste do impacto da liderança, por existirem condições anteriores e 

posteriores aparentemente claras. Mas, o foco seria garantir a longevidade organizacional 

(HALL, 2004, p. 141).  

Outro aspecto a ser considerado na transição de liderança é a importância dos líderes 

conhecerem o negócio, tanto os atuais quanto os que estão se formando. Esse conhecimento 

pode vir do aprendizado dos detalhes, bem como, da habilidade de lidar com o ambiente e 

suas mudanças. Assim, o conhecimento dos dirigentes pode ser construído por sua capacidade 

de aprender, considerando as experiências (MINTZBERG, 1998, p. 434-436). A partir desse 

conhecimento, os líderes poderão moldar as estratégias (MINTZBERG, 1998, p.420), até 

mesmo porque eles terão condições de identificar os padrões estratégicos se estiverem em 

constante aprendizagem (p. 432). Por isso, foi primordial a participação do senhor René 
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Baudelaire junto ao diretor geral na fase mais crítica da empresa. Sendo assim, percebeu-se a 

importância do conhecimento que foi transferido durante o período de transição entre os 

líderes.  

Parece que ao apontar a transição entre os líderes como um aspecto importante para o 

processo de formação das estratégias, este trabalho contribui com a literatura acadêmica 

especializada ampliando o conhecimento formado na área. Ademais, nenhuma das pesquisas 

revisadas (MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; MCHUGH, 

1985; PETTIGREW, 1987) explorou esse tema.  

Por último, discute-se como as redes de relacionamento dos líderes forneceram 

informações para a constituição do conhecimento. Autores como Mintzberg (1986, p. 1986, p. 

12-13), Kotter (2000, p. 126-151) e Bryman (2004, p. 268-269) reconhecem a importância 

dessas redes para as ações estratégicas dos dirigentes. Na organização investigada, percebeu-

se a ênfase que os executivos davam a esse tipo de interação. Ao incentivar o relacionamento 

por meio de redes, os executivos percebiam a oportunidade de adquirir conhecimento para se 

anteciparem, efetivar negociações e manter a liderança de mercado. Alguns trechos das 

entrevistas foram selecionados para ilustrar essa dimensão. 

Salienta-se que essa prática vem sendo exercida desde a década de 70 na fundação da 

empresa. “A hotelaria sempre procurou estar envolvida nos grandes eventos, nos grandes 

acontecimentos, com todos os parceiros de modo geral. Nesse aspecto, isso trouxe a 

possibilidade de antever muita coisa e de se antecipar”, explicou Sílvio Távora. 

Ainda comentando sobre o período da administração do senhor Julio Lazarte, 

identificaram-se dois eventos que demonstram como as redes de relacionamento contribuíram 

para a formação das estratégias. Um deles foi a aquisição da rede Quatro Rodas e o outro, a 

entrada da marca Ibis no país, os quais aconteceram com a ajuda do conhecimento obtido pelo 

líder. Por meio de seus relacionamentos, o executivo identificou a oportunidade de adquirir a 
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rede Quatro Rodas e também de administrar um hotel em Fortaleza com as características da 

marca Ibis.  

Mesmo com a saída de Julio Lazarte, conservou-se na empresa a cultura de manter 

redes de relacionamento. Diferentes diretores demonstraram seu ponto de vista em relação a 

esse assunto. Odilon dos Santos explicou que essa prática “foi um jeito de, primeiro, expandir 

a empresa e trazer inputs de fora para dentro. A gente tem outra visão empresarial quando está 

vivendo, interagindo fora desse quadrilátero (paredes da empresa), porque se não, você 

começa a ficar meio que enrustido”. Para o diretor Adalberto Rio, as redes de relacionamento 

são fundamentais para a sua área, que: “trabalha muito em cima de relacionamento”. 

Um ponto que deve ser comentado é o fato de o Brasil passar a responder pelas 

atividades da América do Sul ampliando, com isso, as redes de relacionamentos da coalizão 

dominante. Um dos executivos entrevistado explicou que: 

[...] a partir daqui a gente conseguiu estabelecer contatos mais efetivos nos 
outros países e a gente começou a desenvolver já no primeiro ano em 2003. 
A gente já começou a fazer negócios e hoje a gente tem já quase em todos os 
países da América Latina contratos pré-estabelecidos. 

 

As redes de relacionamentos dos dirigentes forneceram informações significativas 

para a formação do conhecimento. Desse modo, os líderes conseguiram moldar as estratégias. 

É necessário reconhecer que normalmente o acesso às redes está ligado à habilidade dos 

líderes (BRYMAN, 2004, p. 268-269), conforme Mintzberg (1986) e Kotter (2000) também 

apontam nos estudos sobre o trabalho do executivo e dos gerentes. Sendo assim, um dirigente 

com essa habilidade tende a fortalecer sua aprendizagem, ganhando mais conhecimento e 

favorecendo a realização das suas ações estratégicas. 
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5.3.3  Autonomia  

O trabalho de análise dos dados apontou que a autonomia concedida pela matriz 

francesa e pelo comitê de direção da Accor Hotels do Brasil aos seus executivos favoreceu o 

fluxo de informações dentro da empresa, contribuindo para o processo de formação das 

estratégias. Desse modo, a discussão sobre essa dimensão baseou-se no conceito de 

centralização e descentralização (HILL; JONES, 1998, p. 356; ROBBINS, 2002, p. 407; 

HALL, 2004, p.70-71).  

O capítulo anterior apresentou evidências da autonomia que a matriz concedia aos 

executivos do Brasil. Como Odilon dos Santos afirmou, “só conseguimos chegar onde 

estamos devido ao centro decisório que o Brasil tem”. Desse modo, os diretores tiveram a 

oportunidade de realizar ações que lhes trouxeram conhecimento. 

Observando por outro ângulo, mesmo identificando a atuação de uma liderança 

visionária (ROWE, 2001, p.83), Julio Lazarte centralizou o poder ao longo de sua gestão. 

Talvez isso possa se explicar por ele ter buscado o crescimento organizacional com muita 

obstinação (MINTZBERG, 1973, p.46). Entretanto, a centralização exagerada tende a gerar 

perdas para a organização ao não conseguir captar informações estratégicas (HILL; JONES, 

1998, p. 356).  

Na entrada de René Baudelaire, houve uma mudança quanto ao aspecto de 

centralização. Ele atuou por meio da descentralização. “Tem que ter realmente dinâmica e tem 

que delegar muito, senão Baudelaire não conseguiria desenvolver, crescer. [...] nós crescemos 

em função de haver essa descentralização, essas delegações de poderes” (Osmar Cavalcanti).  

Para isso, primeiramente René Baudelaire formou a coalizão dominante que iria dirigir 

a Accor Hotels, ampliando o monitoramento do ambiente considerado relevante (CHILD, 

1972) e delegando poderes. Foi formado três divisões operacionais, a que administrava os 

hotéis upscale, outra para os midscale e a terceira para as unidades econômicas. Os executivos 
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da coalizão dominante atuaram com esse mesmo clima de descentralização, respaldados pela 

estratégia de delegação de autoridade e tomada de decisão da linha de frente. Um deles 

falou: 

O que a gente passa para os gerentes dos hotéis é que eles têm que ter 
capacidade de gerir aquela unidade de negócio lá, capacidade de autonomia 
para gerir aquele negócio, ele é responsável em última análise por aquilo lá, 
não adianta ele ficar jogando a responsabilidade para frente, não pode nada 
porque depende disso, não depende de nada. O que acontece ou deixa de 
acontecer é lá na ponta que se resolve. 

 

Os gerentes gerais dos hotéis e flats passaram a ter mais autonomia, facilitando a 

implementação das estratégias e favorecendo a inovação. A inovação, por ser uma capacidade 

diferenciadora organizacional (KAY, 1996) e um método competitivo importante para as 

empresas de hospitalidade (OLSEN; TSE; WEST, 1998, p. 16-17), foi bastante estimulada na 

empresa. Um exemplo dessa inovação é o lançamento do contrato de condotéis, que foi 

explicado anteriormente. Desse modo, as marcas da Accor Hotels puderam ser atualizadas 

atendendo as necessidades e desejos dos hóspedes.  

Comparando a gestão dos dois diretores gerais, têm-se alguns aspectos que devem ser 

comentados. A centralização do Julio Lazarte pode ter sido motivada pelo tamanho da 

empresa, que na época possuía uma estrutura organizacional menor. Nesse caso, o poder de 

decisão estava centralizado com o executivo principal. Na administração do segundo diretor, 

Baudelaire, a organização já possuía aproximadamente 50 unidades e buscava triplicar esse 

número em menos de dez anos. Com essa intenção, Baudelaire assumiu a direção geral 

descentralizando a empresa. Isso ocorreu quando ele mudou a cúpula administrativa e criou as 

três diretorias operacionais, apresentado as bases da diversificação da empresa hoteleira. Ele 

estruturou uma diretoria para as unidades upscale, outra para as midscale e uma específica, 

para a hotelaria econômica. Desse modo, para que fosse possível continuar crescendo, essas 

diretorias tinham a permissão de conceder autonomia para os gerentes operacionais dos 

hotéis. 
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Assim sendo, considera-se que os achados dessa pesquisa demonstraram alguns 

aspectos importantes. Os resultados corroboram com o que Mintzberg (1998) vem 

defendendo em relação ao papel dos líderes na formação das estratégias. Mesmo sendo uma 

filial, os dirigentes da Accor Hotels do Brasil moldaram as estratégias da organização ao 

longo do tempo, o que conseguiram por meio de suas visões, autonomia e conhecimento. 

Verificou-se, ainda, que para uma empresa em desenvolvimento a busca pela descentralização 

é um modo de gerir com a colaboração de diferentes líderes. 

No próximo capítulo, apresentam-se as conclusões da pesquisa. 
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6  Conclusão, recomendações e implicações 

O problema de pesquisa deste trabalho é verificar como ocorreu o processo de 

formação das estratégias na Accor Hotels, no Brasil, entre 1974 e 2004. A estratégia 

metodológica de estudo de caso qualitativo (MERRIAM, 1998) foi utilizada para esclarecer o 

problema. Por optar por essa perspectiva metodológica, utilizou-se a descrição, a 

interpretação em retrospectiva dentro de uma perspectiva contextualista. Para isso, foram 

formuladas as seguintes perguntas de pesquisa a respeito do fenômeno: 

a) Como as principais estratégias adotadas pela organização ao longo do tempo foram 

formadas?  

b) Como as estratégias foram moldadas pelos líderes ao longo do tempo? 

Procurando responder a essas indagações, utilizou-se o conceito de processo 

estratégico (VAN DE VEN, 1992). Assim, o processo foi estudado observando-se os padrões 

de estratégias, as mudanças estratégicas considerando o processo, o conteúdo e o contexto, 

conforme orientação de Pettigrew (1987) e o papel dos líderes. Buscando a profundidade 

requerida por investigações dessa natureza, foi utilizado o modelo da direct research 

(MINTZBERG, 1979), que considera a história e as estratégias da organização 

(MINTZBERG, 1978; MINTZBERG; MCHUGH, 1985). 

Acrescenta-se, ainda, que para responder às perguntas foram consideradas as 

percepções dos respondentes. O interessante de se estudar o fenômeno por este ângulo é o 

contato com a realidade daqueles que o vivenciaram, ou seja, eles partem para explicar os 

eventos, as estratégias, os processos conforme a sua visão de mundo, dentro do contexto 

interno e externo percebido por eles. Eis aqui a utilização do conceito de ambiente objetivo, 
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subjetivo (CHILD; SMITH, 1987) e declarado (enacted) (SMIRCICH; STUBBART, 1985), 

já debatido no referencial teórico. 

O trabalho de análise de dados demonstrou que, no processo de formação das 

estratégias da Accor Hotels do Brasil, predominou o modo de planejamento, prevaleceram as 

estratégias deliberadas e ocorreram três mudanças estratégicas. Com relação à segunda 

pergunta de pesquisa, constatou-se que os líderes moldaram as estratégias por meio da sua 

visão, conhecimento e autonomia. Assim sendo, este capítulo tem como objetivo exibir as 

conclusões do estudo, as recomendações para a realização de pesquisas futuras e as 

implicações para a prática.  

 

 

6.1  Conclusões 

Neste segmento, serão apresentadas as conclusões do estudo. Explica-se que a 

primeira conclusão apresentada responde à primeira pergunta de pesquisa e a segunda está 

relacionada com a segunda pergunta de pesquisa formulada. 

1) O processo de formação das estratégias da Accor Hotels do Brasil ao longo do tempo 

ocorreu predominantemente pelo modo de planejamento, pelo surgimento de estratégias 

deliberadas e por mudanças estratégicas. 

Ao longo do processo de formação das estratégias, a companhia investigada vivenciou 

sete fases. Nelas foram observas as estratégias realizadas, os eventos marcantes e as mudanças 

estratégias. 

Tendo em vista as estratégias, percebeu-se que a maioria das estratégias da filial 

brasileira ocorreu pelo modo de planejamento. Algumas estratégias emergentes surgiram, 

entretanto predominaram as estratégias deliberadas ao longo do tempo. Além disso, lidando 



 142

com diferentes situações contextuais internas e externas, a organização vivenciou três 

mudanças estratégicas. 

Na maior parte do período analisado, o modo de planejamento de desenvolvimento de 

estratégias esteve presente (MINTZBERG, 1973). Isso talvez se explique por ter havido uma 

matriz com estrutura internacional apoiando as ações da filial brasileira. Em algumas 

situações, o modo de planejamento uniu-se ao modo empreendedor, formando, assim, um 

modo híbrido. Apenas na administração do senhor Julio Lazarte foi identificado à presença do 

modo empreendedor, o que aconteceu na introdução da primeira unidade Ibis. Com o senhor 

René Baudelaire, o modo de planejamento esteve presente em todo o processo.  

Ligando os modos de formação das estratégias ao tema de centralização, pode-se aqui 

lançar algumas conclusões: o primeiro líder atuou com uma liderança centralizadora; dessa 

maneira, foi capaz de não depender completamente do planejamento. Entretanto, ele tentou 

planejar e ao mesmo tempo empreender, conduzindo uma grande mudança estratégica. No 

caso do senhor René Baudelaire, voltado para a descentralização e buscando a participação da 

coalizão dominante, o modo planejado esteve presente em todo momento. Ao longo de sua 

administração, a empresa adotou duas mudanças estratégicas que foram planejadas, o que 

demonstra para esse tipo de organização uma descoberta importante. Deve-se considerar que a 

burocracia da empresa a conduz a planejar-se até mesmo quando pretende-se implementar 

grandes mudanças.  

Considera-se também que durante a administração do Baudelaire, a empresa possuía 

momento burocrático (MINTZBERG, 1978) forçando de certo modo o planejamento por 

parte de seus dirigentes. Diferentemente do que ocorreu na fase em que o Lazarte, fundador 

da empresa, atuou como diretor geral, momento que a organização ainda estava iniciando.  

As estratégias tinham a dimensão deliberada muito forte ao longo de todo o período. 

Na fase do senhor Julio Lazarte, emergiram algumas estratégias que, em seguida, tornaram-se 
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padrão, sendo posteriormente utilizadas como deliberadas. Entretanto, com uma estrutura 

organizacional maior, mais burocrática, na administração do senhor René Baudelaire as 

estratégias foram mais deliberadas.  

Observando o fenômeno globalmente, percebeu-se a presença do incrementalismo 

lógico (QUINN, 1978). A Accor Hotels do Brasil buscou em todo momento o seu intento 

estratégico, ou seja, a expansão para alcançar a liderança de mercado. A intenção estratégica é 

caracterizada por delimitar o fim, permitindo a flexibilidade aos meios, assim, as estratégias 

passam a ser realizadas perseguindo um horizonte (HAMEL; PRAHALAD, 2001, p. 53). 

Acredita-se que durante a sua história, a Accor Hotels do Brasil comportou-se dentro do 

previsto no modelo do incrementalismo lógico.  

Diante dos achados, ainda pode-se perceber a complexidade de se atuar na indústria da 

hospitalidade. A Accor Hotels utilizou diferentes estratégias ao longo de 30 anos, observando-

se que as de aquisição, de contrato de administração, de franquia, de diversificação, além das 

genéricas de Porter (1986) tiveram maior destaque no processo de formação de estratégia. 

Sendo que mais recentemente, a companhia apresentou o condotel como parte da estratégia de 

contrato de administração. Os resultados obtidos indicam que para se manter em atividade 

num ambiente turbulento, a empresa precisou adotar estratégias que em determinados 

momentos atuaram conjuntamente. 

2) As estratégias adotadas pela Accor Hotels do Brasil foram moldadas pelos líderes por meio 

da visão, da autonomia e do conhecimento. 

O papel dos líderes nesse processo foi um aspecto de destaque. Os respondentes 

demonstraram que as estratégias foram moldadas pelos líderes por meio da visão, da 

autonomia e do conhecimento que possuíam. No início, predominou a visão de um dos 

líderes, sendo que na gestão de René Baudelaire as estratégias foram influenciadas pela visão 

de um conjunto de líderes que formavam a coalizão dominante. Os dirigentes tiveram a 
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oportunidade de decidir com base no conhecimento advindo da vivência e das redes de 

relacionamento. Salienta-se, ainda, que a autonomia que esses executivos possuíam foi um 

dos fatores-chave para que eles pudessem atuar na empresa. 

Muito embora haja a preocupação de entender o processo estratégico (CHILD, 1972) 

em sua plenitude, o papel da liderança nesse processo ainda parece ser pouco estudado. As 

evidências do estudo da Accor Hotels demonstraram que, mesmo fazendo parte de uma 

grande cadeia multinacional, os líderes da unidade brasileira moldaram as estratégias ao longo 

do tempo. Indaga-se, então: para estudar o processo estratégico é necessário entender qual é o 

papel da liderança? Diante da análise dos resultados desta pesquisa, afirma-se que o papel dos 

líderes é bastante relevante para esse tipo de estudo.  

Identificou-se também, que o processo de formação das estratégias pode ser resultado 

do relacionamento dos líderes com fatores diversos, como: estrutura, stakeholders e outros 

que não estão dentro do escopo deste estudo. Considerando o papel do líder, ressalta-se que a 

percepção dos dirigentes quanto ao ambiente (SMIRCICH; STUBBART, 1985; CHILD; 

SMITH, 1987) é importante para as escolhas estratégicas (CHILD, 1972), ou seja, para que 

eles possam moldá-las.  

De uma perspectiva teórica, este estudo faz algumas contribuições para a literatura 

acadêmica. Em primeiro lugar, é um dos poucos que examina como pode ocorrer o processo 

de formação de estratégia em corporação hoteleira observando as mudanças estratégicas e o 

contexto. A segunda contribuição teórica é a demonstração de como efetivamente os líderes 

organizacionais podem moldar o processo de formação das estratégias, aspecto que até o 

momento não havia sido aprofundado semelhantemente como ocorreu nesta pesquisa. Os 

resultados deste estudo oferecem acréscimos à literatura existente demonstrando que o líder 

pode moldar as estratégias por meio da sua visão, autonomia e conhecimento. 
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Sendo essas as conclusões desta investigação, algumas implicações para a prática e 

recomendações para futuros estudos serão propostas a seguir. 

 

 

6.2  Recomendações para estudos futuros  

A investigação aqui apresentada segue a corrente teórica estudada por um grupo de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFSC. Esse grupo 

vem examinando o processo de adaptação estratégica em organizações brasileiras. Para que 

haja a continuidade e aprofundamento nessa área, é importante recomendar estudos que 

integrem e ampliem o foco de análise até aqui investigado. Com isso, sugere-se estudar:  

• O processo de formação das estratégias considerando as oportunidades de 

negócios. Mesmo não estando dentro do escopo desta pesquisa, percebeu-se a importância do 

tema para ser desenvolvido em outros estudos; 

• Como o aprendizado dos executivos molda a formação das estratégias; 

• Organizações de outros setores com outros tamanhos, para verificar as 

semelhanças e diferenças em relação a este estudo; 

• O processo de formação das estratégias em cadeias hoteleiras nacionais, com 

isso, poder-se-ía construir teorias voltadas para o setor, especificamente para a indústria 

brasileira;  

Durante esta investigação, percebeu-se o quão ainda é negligenciada de estudos, a 

transição entre líderes, concordando com Hall (2004, p.141). Diante do referencial teórico 

utilizado neste trabalho, não houve nenhum autor que detalhasse esse fato durante o processo 

estratégico. Desse modo, sugere-se que, em futuras pesquisas sobre o tema, a transição entre 

líderes seja examinada.  
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6.3  Implicações para a prática  

Além de colaborar com a academia, procurou-se com este trabalho fornecer 

informações importantes aos profissionais que atuam na indústria de hospitalidade. O objetivo 

desta seção é apresentar algumas implicações para a prática. 

Tentou-se fornecer informações a respeito do processo de formação das estratégias 

para aqueles que dirigem organizações pertencentes à indústria de hospitalidade. A partir 

deste estudo, pretende-se levar esses profissionais a refletirem sobre a influência nos negócios 

da conjuntura econômica e das capacidades diferenciadoras (KAY,1996, p. 73-122). Esses 

foram fatores que levaram a organização examinada a realizar grandes mudanças na empresa.  

A sucessão entre líderes é um aspecto a ser considerado. Conforme já foi enfatizado 

anteriormente, pouco se conhece sobre o assunto e, na prática, acredita-se que ainda é um 

tema que não recebeu a atenção necessária. Desse modo, as organizações devem preparar um 

programa de sucessão, ou estabelecer um processo para que a empresa não perca informações 

valiosas durante essa transição.  
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APÊNDICE A – OPÇÕES TEÓRICO-EMPÍRICA DA 

PESQUISA 

 

Objetivo 
Geral 

Objetivos 
Específicos Conteúdos explorados 
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1- QUAIS FORAM AS ESTRATÉGIAS?  
Conceito de estratégia 

• Mintzberg e McHugh (1985). 
• Conteúdo de estratégia (PORTER, 1986; KNOWLES, 1996; OLSEN; TSE; WEST, 
1998) 
 
2- COMO AS ESTRATÉGIAS OCORRERAM?  
                             Processo de formação de estratégias 
• Conceito de processo (VAN DE VEN, 1992).  
• Estratégia como padrão (MINTZBERG, 1978; 2000). 
• Deliberada X emergente (MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1982, 
MINTZBERG; MCHUGH, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; 
AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 
• Modos de formação das estratégias (MINTZBERG, 1973)  
• Incrementalismo lógico (QUINN, 1978). 
 
                              Padrões de mudanças estratégicas (conexões) 
• Fases de continuidade e de mudança (MINTZBERG, 1978) 
• Transformações e mudanças estratégicas (MINTZBERG; WATERS, 1982; 
MINTZBERG; MCHUGH, 1985; PETTIGREW, 1987). 
 
3- QUAIS FORAM OS CONTEXTOS (INTERNO E EXTERNO)?  (PETTIGREW, 
1987) 
• Ambiente objetivo, subjetivo (CHILD; SMITH, 1987) e declarado (SMIRCICH; 
STUBBART, 1985) 
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1- LIDERANÇA ESTRATÉGICA 
• Tipo de liderança – visionária, gerencial e estratégica (ROWE, 2001) 
• Coalizão dominante (CHILD, 1972) 

 
2- RELAÇÃO ESTRE ESTRATÉGIAS E LIDERANÇA  
• Influência do líder nas estratégias (MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; 
MCHUGH, 1985): a) redes (MINTZBERG, 1986; KOTTER, 2000; BRYMAN, 2004); b) 
capacidade de adquirir conhecimento (MINTZBERG, 1998) e c) visão (ROWE, 2001). 
• Centralização x descentralização (HILL; JONES, 1998; MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2000; ROBBINS, 2002; HALL, 2004). 
• Transformações estratégicas e liderança (PETTIGREW, 1987). 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

OBJETIVO GERAL: Compreender o processo de formação das estratégias da Accor Hotels 
no Brasil entre 1974 e 2004.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Descrever as principais estratégias adotadas pela organização ao longo do tempo; 
2. Analisar como as estratégias foram moldadas pelos líderes ao longo do tempo. 
 
QUESTÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
OBJETIVO 1 :  
a) Como tem se configurado o organograma da empresa ao longo do tempo? (Pettigrew, 
1987). 
b) Como o escritório central localizado na França influenciou os negócios no Brasil? 
(Pettigrew, 1987). 
c) Como o mercado hoteleiro brasileiro vem se comportando, como isso influencia nos 
negócios? (Pettigrew, 1987). 
d) Como o contexto social, político e econômico vem influenciando os negócios? 
e) Qual o principal fator de sucesso da empresa? 
f) Quais são os empecilhos para o crescimento da empresa e continuação do plano de 
expansão? 
g) Sempre existiu planejamento formal dos passos que a organização deveria tomar? Como 
vem ocorrendo? (MINTZBERG, 1973). 
h) Quais os motivos que trouxeram a Accor Hotels para o Brasil? (Pettigrew, 1987) 
Houveram incentivos governamentais (imposto, financiamento...)? 
i) Foi realizada alguma pesquisa de mercado antes de iniciar as operações no Brasil? 
(MINTZBERG, 1973). 
j) Faça uma breve descrição da trajetória da organização. [Conceito de processo (VAN DE 
VEN, 1992). Os cinco Ps para a estratégia (MINTZBERG, 1978; 2000); Deliberada X 
emergente (MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1982, MINTZBERG; 
MCHUGH, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2000); Modos de formação das estratégias (MINTZBERG, 1973) - empreendedor, 
adaptativo e de planejamento; Incrementalismo lógico (QUINN, 1978)]. 
k) Descreva os períodos de mudança e de estabilidade vivenciados pela organização. (Não 
esquecer de verificar especificamente as décadas de 80 e 90) Quais foram os contextos 
internos e externos? [Os cinco Ps para a estratégia (MINTZBERG, 1978; 2000); Deliberada X 
emergente (MINTZBERG, 1978, 1998; MINTZBERG; WATERS, 1982, MINTZBERG; 
MCHUGH, 1985; MINTZBERG; WATERS, 1985; MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2000); Modos de formação das estratégias (MINTZBERG, 1973) - empreendedor, 
adaptativo e de planejamento; Incrementalismo lógico (QUINN, 1978)]. 

a. Houve foco geográfico (primeiro em SP, depois nas demais regiões)? Por quê?   
b. Houve mudança de foco, por exemplo, foco em pessoas, em seguida no lucro? 
c. A Parthenon é a primeira marca de flats, como ocorreu seu desenvolvimento? Por 
quê (1986)? 
d. Em 1989, o primeiro Sofitel foi inaugurado, por que investir na marca cinco 
estrelas, em um país que estava em desenvolvimento? 



 158

e. O que levou a empresa a investir em hotéis econômicos (a partir de 1999)? É uma 
tendência internacional? (Em 1999, os EUA estavam saturados de cadeias com hotéis 
econômicos). 
f. O que levou a mudança na política de monomarcas para multimarcas? Qual foi o 
ano que isso ocorreu? 
g. Entrar no segmento de resorts foi algo planejado, como ocorreu (Sauípe)? 
h. O segmento focado pela Parthenon é o público de negócios, por que implantá-lo 
como resort (Muro Alto)? Seria uma mudança estratégica?  
i. No início, as unidades eram de propriedade da organização, que motivos levaram a 
mudar essa prática? As franquias facilitam o crescimento, quais são suas dificuldades 
(2003)? 
j. Desde quando o Brasil responde pelas operações da América Latina? Como 
ocorreu? Como isso afetou as estratégias da organização no Brasil? 
k. Poderia discorrer sobre a aquisição do Club Med (07/2004, 28, 9% das ações)? 
l) Quais foram os fatores que garantiram a sustentabilidade da estabilidade 
organizacional? 
m) Quais foram os períodos de dificuldades, como a organização reagiu? 

 
OBJETIVO 2: 
a) Quais foram os principais líderes da organização? Quais foram suas principais influências 
nas estratégias da empresa? [Liderança X coalizão dominante (ROWE, 2001; CHILD, 1972); 
Líder X gestor (ZALEZNIK, 1977; YUKL,1989; KOTTER, 2000); Tipo de liderança – 
visionária, gerencial e estratégica (ROWE, 2001); Influência do líder nas estratégias 
(MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; MCHUGH, 1985); Transformações 
estratégicas e liderança (PETTIGREW, 1987; IDENBURG, 1993)]. 
b) Qual o nível de centralização das decisões na organização? Como isso se comportou ao 
longo do tempo? [Centralizador (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000) a) Poder 
(CHILD, 1972; HALL, 2004). 
c) Antes de implantar o primeiro empreendimento, quais eram os conhecimentos do 
dirigente daquela época? [Influência do líder nas estratégias (MINTZBERG; WATERS, 1982; 
MINTZBERG; MCHUGH, 1985)]. 
d) Quais conhecimentos o (a) Sr. (a) precisou adquirir para administrar o negócio? 
e) Qual é o papel do (a) Sr. (a) na elaboração da estratégia da sua organização?  
f) Como (a) Sr. (a) descreve o processo de formação de estratégia da sua empresa? 
[Influência do líder nas estratégias (MINTZBERG; WATERS, 1982; MINTZBERG; 
MCHUGH, 1985)].  
g) Como ocorre a participação dos demais diretores na elaboração da estratégia? [Falácia da 
separação (MINTZBERG, 1994); Centralizador (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 
2000); Poder (CHILD, 1972; HALL, 2004). 
h) O (a) Sr. (a) se considera um (a) visionário (a)? Por quê? [Tipo de liderança – visionária, 
gerencial e estratégica (ROWE, 2001)]. 
i) Qual é a participação dos funcionários na elaboração da estratégia? [Falácia da separação 
(MINTZBERG, 1994); Centralizador (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000); 
Poder (CHILD, 1972; HALL, 2004). 
j) Como o Sr. percebe a implementação das estratégias? [Falácia da separação 
(MINTZBERG, 1994)]. 
k) Como as redes de relacionamento influenciaram a formação das estratégias? [Redes 
(MINTZBERG, 1986; KOTTER, 2000; BRYMAN, 2004) e Capacidade de adquirir 
conhecimento (MINTZBERG, 1998). Permite a adaptabilidade (AKGÜN; LYNN; BYRNE, 
2003)]. 
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l) O Sr. acredita que com os funcionários motivados há facilidades na implementação das 
estratégias? Como a empresa age a esse fator? [Papel de motivar a equipe (BRYMAN, 2004; 
HALL, 2004) (facilita a implementação das estratégias)].  
m) Quem o Sr. indicaria para ser entrevistado? 
 
 
* Por se tratar de pesquisa qualitativa, gostaria de contar com a sua colaboração caso haja 
alguma dúvida depois da transcrição das entrevistas. Podendo ser necessário marcar mais uma 
conversar breve. 
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APÊNDICE C – CARTA ENVIADA A ACCOR HOTELS 

(1) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Recife, 09 de julho de 2004. 
 
Prezado Sr Bonadona, 
 
Yákara Vasconcelos Pereira, minha orientanda de mestrado, está realizando uma pesquisa 
sobre a temática formação de estratégias organizacionais pelo Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A estudante deseja 
desenvolver o segmento empírico de sua dissertação de mestrado na Accor Hotels no Brasil. 
O objetivo central do estudo é compreender facetas da formação das estratégias dessa rede 
hoteleira durante seu período de existência no Brasil (1977-2004). Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, e o nível de análise adotado será o da organização. Na fase de coleta de dados, 
pretende-se realizar entrevistas com executivos que tenham ou tiveram algum envolvimento 
com a formulação ou com a implementação das estratégias da firma. Por meio desse 
documento, procurar-se-á capturar a visão dos dirigentes a respeito do fenômeno investigado. 
Além disso, a pesquisa coletará documentos que contribuam para o entendimento das 
estratégias adotadas pela rede ao longo de sua existência. 
A fim de viabilizar a execução da pesquisa, solicito sua autorização para que Yákara possa 
coletar dados, por meio de entrevistas com executivos e análise de documentos internos e 
públicos, em sua corporação. É importante salientar que o relatório final da pesquisa será 
disponibilizado à direção da empresa. 
Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Sa., despeço-me. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 Eduardo de Aquino Lucena, Dr.  
               Professor do Depto. de Ciências Administrativas/UFPE 
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APÊNDICE D – CARTA ENVIADA A ACCOR HOTELS 

(2) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
Recife, 09 de julho de 2004. 

 
 
Prezado Sr Bonadona, 
 
 
Primeiramente gostaria de me apresentar como ex-funcionária da Accor Hotels e, em seguida, 
apontar algumas razões que me levaram a escolher essa organização para desenvolver o 
segmento empírico de minha dissertação de mestrado.  
Em 1999, tive a oportunidade de iniciar minha vida profissional no setor de recepção do 
Parthenon Navegantes em Recife. Posteriormente, fui promovida para o cargo de assistente de 
vendas e, em seguida, tornei-me gerente de contas. Durante esse período, participei de vários 
eventos que contaram com a sua presença. 
Em dezembro de 2003, logo depois da Convenção de Vendas da Accor em Sauípe recebi o 
resultado da aprovação como aluna de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Administração (PROPAD) da UFPE. Fiquei feliz com a notícia, porém a universidade exigiu 
que eu me dedicasse exclusivamente aos estudos. Na época, informei ao Sr. Altamiro Bezerra, 
meu superior imediato, que havia sido selecionada. Ele iria conversar com o Sr. Manoel 
Carlos Cardoso para verificar a possibilidade de flexibilizar o horário na Accor. 
Simultaneamente, tratei do assunto com meu orientador, Prof. Eduardo de Aquino Lucena. 
Entretanto, ele me explicou que o mestrado demandaria de mim dedicação exclusiva. Após ter 
refletido bastante, decidi ingressar no mestrado e me desligar da Accor. Essa foi uma opção 
difícil, mas necessária, para eu realizar um dos sonhos de minha visa: ser mestra em 
administração. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
A UFPE estabelece 24 meses como sendo o prezo máximo para a execução dos cursos de 
mestrado de seus alunos. Em fevereiro deste ano, iniciei meu curso e, neste mês (julho/2004), 
iniciou-se a etapa da elaboração dos projetos de pesquisa dos mestrandos de minha turma. 
Para desenvolver a parte empírica da pesquisa, preciso obter a autorização da organização que 
selecionei para coletar dados. Isso possibilitará a viabilização de minha dissertação e, por 
conseguinte, da conclusão do meu curso de mestrado. 
Estou desenvolvendo minha investigação na área de Administração Estratégica. Levando em 
conta a escassez de estudos acadêmicos sobre a gestão estratégica de empresas brasileiras do 
setor de hotelaria e minha experiência profissional de cinco anos no setor, exatamente na 
Accor Hotels, escolhi essa empresa para relaizar o segmento empírico de meu estudo.  
 
Fico à sua disposição para eventuais esclarecimentos.  
Agradeço antecipadamente a atenção de V.S.a.. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

         Yákara Vasconcelos Pereira 
               Mestranda da UFPE/PROPAD 

    
 
 

    Eduardo de Aquino Lucena, Dr.  
                                         Professor do Depto. de Ciências Administrativas/UFPE 
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APÊNDICE E – CARTA ENVIADA A ACCOR HOTELS 

(3) 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Recife, 08 de outubro de 2004. 

Prezado Sr. Roland de Bonadona, 

Presidente da Accor Hotels 

Considerando o contato estabelecido com o senhor por meio de e-mail, buscarei esclarecer 
alguns pontos da pesquisa que pretendo desenvolver na Accor Hotels. Como indicado 
anteriormente, o trabalho proposto embasará a dissertação que defenderei no Programa de 
Pós-Graduação em Administração da UFPE (PROPAD/UFPE), junto à banca examinadora. 
Conforme apresentado em meu Cronograma de Atividades (ver tabela abaixo), atualmente, eu 
me encontro na fase de realização das disciplinas do curso e na elaboração das tarefas iniciais 
do projeto de pesquisa da dissertação. Objetivando satisfazer às demandas de cada disciplina, 
tenho elaborado, desde fevereiro deste ano, trabalhos acadêmicos que envolvem a obtenção de 
informações a respeito de organizações administrativas no Brasil. A realização desses 
trabalhos pressupõe a entrevista com executivos e a análise de documentos das organizações 
selecionadas.  

Cronograma de Atividades 
Período/Data Planejamento de Atividades 

fev/2004 − dez/2004 Realização das disciplinas do programa 

jul/2004 − mar/2005 Elaboração do projeto de pesquisa da dissertação 
31 de março de 2005 Prazo final para a realização da defesa do projeto da dissertação 
mar/2005 − dez/2005 Desenvolvimento do segmento empírico e elaboração do relatório final do estudo 
31 de janeiro de 2006 Prazo final para a realização da defesa da dissertação 

Indico que a pesquisa proposta a ser conduzida junto a Accor Hotels tem como objetivo  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

central compreender facetas do processo de formação das estratégias adotadas pela Accor 
Hotels ao longo de seu período de existência no Brasil (1977-2004). Os objetivos específicos 
do estudo compreendem a descrição das estratégias adotadas pela organização e o papel dos 
líderes nesse processo.  

Para isso, torna-se importante desenvolver um estudo retrospectivo sobre a empresa, ou seja, 
descrever aspectos de eventos e períodos que foram marcantes na trajetória da organização ao 
longo dos anos. Os entrevistados serão identificados por meio de pseudônimos. Caso a 
direção da Accor Hotels deseje, será possível restringir o acesso do público ao texto final da 
dissertação.  

No que se refere à etapa da coleta de dados da investigação, deverão ser conduzidas 
entrevistas junto a diretores, a executivos e a outros membros que vivenciaram momentos 
importantes da trajetória da rede hoteleira no Brasil. Na fase atual, conforme indicado no 
Cronograma de Atividades, visualizo que o segmento empírico do estudo, o qual inclui a 
realização das entrevistas, será desenvolvido de abril a dezembro de 2005 e que o número de 
entrevistados da pesquisa será inferior a 25. O tempo de cada  entrevista ocupará cerca de 70 
minutos com cada entrevistado, mas visualizo a possibilidade de aprofundar, em uma ou duas 
outras oportunidades, pontos específicos das entrevistas concedidas. Tendo conhecimento 
prévio sobre a disponibilidade dos dirigentes da rede, planejo viajar para São Paulo para 
realizar as entrevistas do estudo.  

A seguir, apresento alguns pontos que poderão ser abordados, nas entrevistas, com os 
entrevistados acerca da formação das estratégias da Accor Hotels, ao longo do período 1977-
2004 no Brasil: fases/eventos mais marcantes para a empresa; como líderes vinculados à 
direção da empresa no Brasil influenciaram as escolhas organizacionais; como líderes da 
matriz (França) afetaram a estratégia adotada; como a estratégia adotada pela organização foi 
alterada ao longo dos anos; quais foram as mudanças mais marcantes na estratégia adotada 
pela empresa; quais foram as razões que levaram a Accor a adotar determinadas estratégias; 
como o ambiente externo afetou a estratégia seguida pela empresa.  

Finalmente, gostaria de solicitar a V.Sa. a autorização para desenvolver o segmento empírico 
de minha pesquisa e de trabalhos acadêmicos finais de duas disciplinas do mestrado na Accor 
Hotels. Esclareço que os trabalhos das disciplinas serão concluídos até dezembro de 2004 e 
poderão tomar como base entrevistas com executivos que atuam em Recife e documentos. 

Agradecendo antecipadamente sua atenção, despeço-me,  

Atenciosamente, 

Yákara Vasconcelos Pereira 
Mestranda do PROPAD/UFPE 
 
 
Eduardo de Aquino Lucena, Dr.  
Professor do Depto. de Ciências Administrativas/UFPE  
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APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO DA ACCOR HOTELS 

 
De:  Fabienne (F. Guttin) < > 
Enviado:  quarta-feira, 20 de outubro de 2004 12:28:15 
Para:  'yakara vasconcelos pereira' < > 
Cc:  Vanessa Baron < > 
Assunto:  RES: RES: ENC: Autorização para pesquisa 

   
 

Yakara, 
  
Bom-dia ! 
  
Conforme falado hoje pela manhã: 
  
Autorizamos YÁKARA VASCONCELOS PEREIRA a realizar a pesquisa que embasará sua 
dissertação a ser defendida no Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE 
(PROPAD/UFPE) junto à banca examinadora. 
  
  
Atenciosamente 
  
  
  

Fabienne Guttin 

Assistente Diretoria Geral  

Accor Hotels  

Faça sua reserva na internet 

acesse: www.accorhotels.com.br 
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ANEXO A – LISTA DAS FONTES DOS DADOS 

SECUNDÁRIOS ANALISADOS NESTA PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Disponível em: Acesso em: 
ABIH <http://www.abih.com.br> 21/07/04 
Hotel On 
Line 

<http://www.hotelonline.com.br/asp/news2/results1.asp?codigo=
3091> 

02/11/04 

FAVECC <http://www.favecc.com.br/favecc/partnership.php> 02/11/04 
Hotel 
Virtual 

<www.hotelvirtual.com.br> 02/11/04 

Business 
Guide 

<http://www.businessguide.com.br/noticias/noticia_331.htm> 02/11/04 

Canaltur <http://www.canaltur.com.br/hotel_redes.htm> 02/11/04 
Bye <http://www.bye.com.br/noticia.asp?auto=712> 02/11/04 
Portal RP <http://www.portal-

rp.com.br/projetosacademicos/servicosemgeral/0017.htm> 
02/11/04 

Accor <http://www.accor.com.br/palavra/semsolucao.htm> 02/11/04 
Isto É < http://www.terra.com.br/istoe/> 

Artigo: O barato é ser eficiente (14/07/99). 
05/05/05 

Folha 
Online 

<http://www1.uol.com.br/cgi-
bin/bibliot/arquivo.cgi?html=fsp1995&banner=bannersarqfolha> 
Artigos: 'Singles' ocupam 43% dos 16 mil flats paulistanos 
(07/05/95); Efeito real (10/02/96); Hóspede com mala 007 é o 
"alvo" das grandes redes (10/06/96); Hóspede com mala 007 é o 
"alvo" das grandes redes (10/06/96); Grupo Accor quer 50 Ibis 
até o ano 2000 (16/09/96); O Grupo Accor Brasil originário da 
França anuncia terça-feira a chegada da rede Mercure (15/03/97); 
Accor terá mudanças (24/03/97); Alta temporada (20/04/98); 
Grupo hoteleiro com 63 unidades anuncia plano para dobrar o 
número de estabelecimentos até o ano 2000 (20/04/98); Accor 
gasta US$ 500 mi (15/06/98); Fundo de pensão dos empregados 
do BB quer construir 43 hotéis três estrelas até 2002 (16/06/98); 
Empresa defende reeleição de FHC (18/06/98); Acordo entre a 
Hotelaria Accor Brasil e a Previ prevê investimentos de US$ 300 
milhões até o ano 2002 (22/06/98); Fundos investem mais 
(02/08/98); Grupo Accor gasta US$ 16 milhões em reformas 

19/04/05 
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(10/08/98); Dinheiro de fora (24/08/98); Hotelaria e turismo vão 
contratar (02/05/99); A hora do turismo (14/08/99); Hotel no 
centro (17/01/00); Grupo quer implantar 'hotel 24 horas' no país 
(22/05/00); BA importa estilo hoteleiro do Caribe (03/07/2000); 
Unidades hoteleiras são boa opção para pequeno investidor 
(27/08/00); Edificação (14/09/00); Andaime (07/12/00); Pedido 
recorrente (24/12/00); Expansão abrange o país todo (27/05/01); 
Turismo econômico e de negócios são apostas (27/05/01); Accor 
quer ter 172 hotéis em operação até 2003 (21/05/01); Sofitel e Air 
France fazem promoção que dá diárias e descontos em vôos 
(13/05/02); Rede surgiu na década de 60 inovando o setor 
(27/05/02); Concentração de redes de hotéis é forte (27/05/02); 
Cartão une Gol, Avis e grupo Accor (22/07/02); Gastronomia 
abre o apetite de profissionais (22/09/02); Entidade nasce e 
propõe diálogo entre flat e hotel (16/02/03); Redes planejam 
expansão agressiva (08/06/03); Accor divulga investimento para 
ter franquia hoteleira (15/06/03); Redes de hotelaria hospedam as 
chances no ramo de turismo (10/08/03); Só Jerusalém tem hotéis 
vazios como os de SP (07/09/03); Dois filões conseguem crescer 
na crise (07/09/03); Grupo deve abrir 14 hotéis no país em 2 anos 
(05/04/04); Grupo Accor se expande e adquire parte do Club Méd 
(14/06/04); Hotéis baixam preço para subir ocupação (04/07/04); 
Turismo avança com estrangeiro e retomada (17/10/04); Rede 
investe € 145 mi no Brasil (25/11/04); Rede abrirá 8 unidades 
Ibis no Norte e no Nordeste (17/02/05); Formule 1 dobrará 
unidades em 2005 (24/02/05). 

Valor 
Online 

<http://www.valoronline.com.br/?show=index> 
Artigos: Accor Brasil aposta em hotéis econômicos (09/03/01); 
Accor lança hotel super-econômico (18/04/01); Accor apaga luz 
dos quartos e distribui cartilha (28/05/01); Crise de energia muda 
hábito das empresas e economia será permanente (30/07/01); 
Baixa ocupação não freia a guerra das redes hoteleiras 
(21/08/01); Nervos de aço (19/11/02); Rede Accor terá franquia 
da Ibis e Mercure (10/01/03); Accor adota sistema de franquia 
para as bandeiras Ibis e Mercure (10/01/03); Aprendendo 
hotelaria com os suíços (21/01/03); Turismo de negócios deve 
crescer 3% este ano (24/01/03); Grandes redes lançam entidade 
com nova proposta de isonomia para flats (12/02/03); Setor de 
turismo já revê previsões (20/03/03); Prêmio Executivo de Valor 
elege os melhores gestores (31/03/03); Corda-bamba global 
(31/03/03); Mestres no xadrez corporativo (31/03/03); Primeiro 
trimestre surpreende executivos (01/04/03); Accor faz parcerias 
para aumentar ocupação de hotéis (02/04/03); Empresas buscam 
futuros líderes: mais criativos e menos personalistas (02/04/03); 
Sol Meliá expande bandeira econômica (16/04/03); Turismo de 
negócios garante ocupação de hotéis (23/04/03); Expansão na 
hotelaria (04/06/2003); Redes internacionais lançam metas para 
aumentar presença no país (04/06/03); Turismo de negócios 
movimenta R$ 10 bilhões (23/01/04); Accor e Intercontinental 
expandem franquias (23/01/04); Atlantica entra no setor 
superecônomico (03/03/04); Intercontinental planeja dobrar sua 
presença no país em dois anos (31/03/04); Executivo apóia 
estabilidade, mas deseja " mais ousadia "(13/04/04); Mercados 
europeus encerram a sexta-feira em queda (11/06/04); Accor 
anuncia aquisição de 28,9% do Club Med por 252 milhões de 

10/05/05 
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euros (11/06/04); Accor inicia projeto de emissora virtual em 
hotel (26/10/04);Turismo embarca na euforia da economia 
(03/12/04); Construtora aposta no turismo (19/01/05); As muitas 
faces de um mercado que não pára de crescer (25/01/05); Rede 
Pestana vai assumir hotel econômico no Brasil (21/03/05); Setor 
hoteleiro atrai investimentos (02/05/05); Société Générale vai 
crescer no país; Redes de hotéis esperam aumento de ocupação 
(10/05/05). 

Revista 
Hotel 
News 

<http://www.revistahotelnews.com.br/asp/redes222.htm> 12/05/05 

AMCHA
M 

<http://www.amcham.com.br/revista/revista2003-01-
16c/materia2003-01-16b/pagina2003-01-16d> 

12/05/05 

Correio 
da Bahia 

<http://www.correiodabahia.com.br/2002/03/12/noticia.asp?link=
not000048735.xml> 

12/05/05 

Unimonte <http://www.unimonte.br/news/1129.asp> 12/05/05 
ClassHot
els 

<http://www.classhotels.com.br/news040218.htm> 12/05/05 

RH 
Central 

<http://www.rhcentral.com.br/pen/pen.asp?ano=6&numero=67&
pagina=16> 

12/05/05 

THB <http://www.thb.com.br/portal/coluna.asp?codcoluna=17> 12/05/05 
Hotel 
Service 

<http://www.hotelservice.com.br/destaques/destaque337.asp> 12/05/05 

Brasil 
Turis 
Jornal 

<http://www.brasilturisjornal.com.br/site.cfm?tp=WD&cg=HOT
EL&noticia=1127> 

12/05/05 

Roteiro 
Brasil 

<http://www.roteirobrasil.jor.br/index.php?codgrupo=10&codigo
=5210> 

12/05/05 

Hotel Bar <http://www.hotelbar.com.br/noticia_detalhe.asp?id=1208> 12/05/05 
Revista 
Exame 

< http://portalexame.abril.com.br/> 
Artigos: Um novo modelo de competição (25/08/99); Do que este 
sujeito está rindo tanto?  (04/12/99); Quem precisa de carregador 
de malas? (08/03/00); Accor Brasil (01/08/00); Accor 
Brasil (01/08/00); O país de cara nova (01/11/00); Dinheiro 
chama dinheiro  (01/11/00);Negócio fechado? (07/02/01); As 
estrelas saem do chão (01/03/01); A explosão do turismo 
(07/03/01);Preparado para acelerar (01/05/01);Deixe o foco pra lá 
(11/08/01); Dinheiro chama dinheiro (01/11/00); Adeus, 
chaminés (01/12/00); Hospede seus lucros com conforto 
 (12/01/2002); 
Negócio fechado? (07/02/01); As estrelas saem do chão 
(01/03/01); A explosão do turismo (07/03/01); Preparado para 
acelerar (01/05/01); O incrível Firmin!  (02/01/02); Hospede seus 
lucros com conforto (12/01/02); Acorda, Accor (06/05/02); Accor 
(01/09/01); Uma faculdade de resultados (06/11/01); Choque de 
realidade (06/12/01); Planeta Accor  (02/01/02); Garantia de 
qualidade (22/01/02); A cidade e o sonho (11/04/02); O tamanho 
do problema (27/08/02); Accor vai inaugurar 36 hotéis no Brasil 
até 2005 (30/08/02); Menos estrelas (30/09/02); A vez do turismo 
econômico (27/11/02); O canteiro de obras (11/12/02); Lucro da 
Accor cai para 703 milhões de euros (05/03/03); Grupo Accor 
lança franquia hoteleira (03/06/03); Como voltar a crescer 
(13/08/03); Grupo Pestana investe R$ 30 mi em expansão no 
Nordeste (15/08/03); Atlantica Hotels lança rede popular no 

14/05/05 
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Brasil para concorrer com Accor (27/02/04); Funcionários de 
luxo (17/06/04); Saiba quais são as 10 melhores e as 10 melhores 
para mulheres (08/09/04). 

 

 
 
 


