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Resumo 

 
O sucesso de um negócio é medido por sua capacidade de gerar valor aos seus 
acionistas. Para isso, tem-se a gestão baseada em valor, que possui técnicas e 
processos gerenciais que auxiliam a empresa na criação de riqueza, identificando as 
variáveis que influenciam no valor do negócio. O modelo da gestão baseada em valor 
contempla a definição de estratégias a partir dos value drivers que são variáveis que 
exprima efetivamente uma influência sobre o valor da empresa, devendo a análise 
desses indicadores permitir que se enfoque toda a cadeia de resultados que agrega valor 
para a empresa, assim como as áreas responsáveis pelas várias decisões estratégicas, 
identificando os pontos fortes e fracos de uma gestão empresarial. O presente trabalho 
propõe a identificação das unidades de negócio de um hotel, os seus value drivers e a 
determinação de estratégias para a unidade de negócio hospedagem. 

 



 

VALUE DRIVERS E ESTRATÉGIAS PARA O SETOR HOTELEIRO 
 

1. Introdução 
 

A maximização do valor de um negócio constitui a meta financeira desejada por qualquer 
empresa, em um mundo cada vez mais complexo e exigente. Ainda mais, que as 
tomadas de decisões procuram retratar a realidade de um ambiente econômico, 
conseqüentemente estabelecido por premissas e hipóteses comportamentais e 
decisoriais que podem afetar definitivamente os resultados almejados. 

Nesta realidade descrita, Assaf Neto (2003, p. 164) confirma que “a gestão das empresas 
vem revelando importantes avanços em sua forma de atuação, saindo de uma postura 
convencional de busca do lucro e rentabilidade para um enfoque preferencialmente 
voltado à riqueza do acionista”, ou seja, uma gestão que consiga gerar valor. 

O mesmo autor (2003) ainda relata que o sucesso de um empreendimento é medido por 
sua capacidade de adicionar riqueza a seus acionistas e que o papel da governança 
corporativa é fundamental na definição de políticas e estratégias que busquem, em seu 
conjunto, a criação de valor. 

Para isso, tem-se a gestão baseada em valor, que possui técnicas e processos 
gerenciais que auxiliam a empresa na criação de riqueza, identificando as variáveis que 
influenciam no valor do negócio, tornando-se vital para um bom gerenciamento e tomada 
de decisões empresariais. 

O modelo da gestão baseada em valor contempla a definição de estratégias a partir dos 
value drivers. Estes são definidos por Assaf Neto (2003) como qualquer variável que 
exprima efetivamente uma influência sobre o valor da empresa, devendo a análise 
desses indicadores permitir que se enfoque toda a cadeia de resultados que agrega valor 
para a empresa, assim como as áreas responsáveis pelas várias decisões estratégicas, 
identificando os pontos fortes e fracos de uma gestão empresarial. 

Estas estratégias devem apresentar uma clara descrição de como a unidade de negócio 
alcançará uma vantagem competitiva, que lhe permita criar valor.  

 

2. Gestão Baseada em Valor 
 

A Value-Based Management (VBM – Gestão Baseada em Valor) é uma abordagem que 
envolve a gestão da empresa como um todo, e que leva os gestores a repensar os 
processos de gerenciamento, o que vai desde o desenvolvimento de estratégias até a 
definição de indicadores de desempenho. A VBM considera a maximização do valor 
como meta financeira da empresa.  

A gestão baseada em valor possui um modelo para auxiliar na criação de valor que 
segundo Copeland, Koller & Murrin (2000, p.90), “é a combinação de uma cultura voltada 
para a criação de valor e dos processos e sistemas administrativos necessários para 
traduzir essa cultura em ação”.  

Este modelo se subdivide em etapas que são: definir a maximização de valor como 
objetivo financeiro; adotar uma cultura baseada em valor; identificar e analisar os value 
drivers; desenvolver e implantar estratégias voltadas para os principais value drivers; 
definir metas; desenvolver um plano de ação e pressupostos voltados ao cumprimento 
das metas; avaliar o desempenho. 



 

Na gestão baseada em valor é indispensável identificar as variáveis que exercem impacto 
na organização, que são os value drivers, ou os direcionadores de valor. Esses podem 
ser considerados como parâmetros em que uma variação de seus indicadores causa uma 
modificação no valor da empresa.  

A empresa, para maximização do seu valor, não pode atuar diretamente sobre o mesmo. 
Em sendo assim, ela atua sobre aquilo que pode influenciar o valor, os value drivers.  

Desta forma, os direcionadores de valor consistem numa ferramenta utilizada para atingir 
a meta da empresa. A análise desses indicadores deve permitir que se estude toda a 
cadeia de resultados que agregam valor para a empresa, assim como as áreas 
responsáveis pelas várias decisões. 

Existem diferentes tipos de classificação para os direcionadores de valor. Rappaport 
(1998) os classifica em macrodirecionadores e microdirecionadores.O valor de uma 
empresa depende dos macrodirecionadores. Contudo, devido à sua amplitude, se faz 
necessária a criação identificação de variáveis, os microdirecionadores, que exercem 
influência nos macrodirecionadores, e conseqüentemente no valor da empresa. Assim, 
por exemplo, participação da empresa no mercado constitui um microdirecionador, que 
exerce influência no valor da receita, que por sua vez consiste em um macrodirecionador 
como se observa na Figura 1. 

 
Figura 1 – Direcionadores de valor 
Fonte: Rappaport (2001. p.196). 
 

Segundo Rappaport (2001), vários fatores podem influenciar no valor de uma empresa. 
Portanto, a análise dos direcionadores de valor é um passo crítico na busca por 
iniciativas estratégicas, com maior impacto na criação de valor. Esta análise também 
contempla os seguintes passos: o desenvolvimento de um “mapa” dos direcionadores de 
valor do negócio; a identificação dos direcionadores que têm maior impacto sobre o valor; 
e a determinação dos direcionadores que podem ser influenciados pelos gestores. 



 

Copeland, Koller & Murrin (2000) propõem outra classificação para os value drivers, que 
consiste na divisão destes em três níveis: genérico, da unidade de negócio, e 
operacionais como se demonstra na figura 2. 

 

Figura 2 – Níveis de Identificação de value drivers 
Fonte: Copeland, Koller & Murrin ( 2000. p.97). 
 
Os value drivers genéricos, que na classificação de Rappaport são denominados de 
macrodirecionadores, podem ser utilizados por qualquer empresa, sem levar em 
consideração o porte, os processos e as suas unidades de negócios. 

Já os value drivers específicos estão relacionados às unidades de negócio de uma 
determinada empresa. Para os value drivers que estão no nível operacional, segundo 
Copeland, Koller & Murrin (2000), se faz necessária a vinculação destes às ações e 
decisões específicas dos gerentes de linha.   

Em relação aos value drivers operacionais, Copeland, Koller & Murrin (2000) comentam 
que, embora representem apenas uma parte pequena de toda a cadeia produtiva, têm 
impacto significativo sobre o valor, são mensuráveis mês a mês e estão claramente sob o 
controle da gerência de linha. 

Segundo Copeland, Koller & Murrin (2000), há quatro processos administrativos que 
coletivamente orientam a adoção da gestão baseada em valor em uma organização: o 
desenvolvimento de estratégias; a definição de metas; planos de ação e orçamentos; 
avaliação de desempenho e  sistemas de incentivo.  



 

No processo de desenvolvimento de estratégias é necessário ter como base a 
maximização do valor. Segundo Copeland, Koller & Murrin (2000, p. 101), “a empresa ou 
unidade de negócio desenvolve uma estratégia para maximizar o valor da companhia”. 

Segundo Araújo (2002) criar valor aos acionistas demanda estratégias e novas medidas 
do sucesso empresarial, voltadas a agregar riqueza aos seus proprietários. A estratégia 
pode ser considerada como “maneiras de se combinar os recursos da empresa para a 
criação de vantagens competitivas” como afirmam Sauaia & Sylos (2000, p.10).  

Estas estratégias devem apresentar uma clara descrição de como a unidade de negócio 
alcançará uma vantagem competitiva, que lhe permita criar valor.  

Para alcançar essa vantagem competitiva é necessária a adoção de estratégias que são, 
segundo Porter (1992), a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, 
visando estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam 
a concorrência. 

Já a estratégia da unidade de negócio é desenhada para auxiliar cada unidade a 
contribuir para a eficácia da companhia como um todo, em busca de vantagens 
competitivas sustentáveis, através da escolha de métodos de atuação. 

Porter (1986) menciona que uma empresa conseguirá uma vantagem competitiva sobre 
os seus rivais, caso opte por uma das estratégicas competitivas genéricas, que são a 
liderança no custo total e a diferenciação. 

A liderança nos custos se faz através de um conjunto de políticas funcionais orientadas 
para este objetivo básico, exigindo a construção agressiva de instalações em escala 
eficiente, uma perseguição vigorosa de redução de custo pela experiência, um controle 
rígido de custo e das despesas gerais. Custo baixo em relação aos concorrentes torna-se 
o tema central de toda a estratégia, embora outros itens, como por exemplo a qualidade, 
não podem ser ignorados. (PORTER, 1986). 

Rappaport (2001) considera que a liderança de custos pode ser obtida pelo controle de 
custos, através do controle de escala, do aprendizado e da capacidade de utilização, e 
pelo desenvolvimento de maneiras mais eficientes de projetar, produzir, distribuir ou 
comercializar o produto ou o serviço.  

A estratégia de diferenciação, por sua vez, consiste em diferenciar o produto ou serviço 
oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no âmbito de toda a 
indústria. Não precisa ser necessariamente algo novo, pode ser alguma coisa já 
existente, mas com uma nova roupagem ou melhoria.  

Ainda segundo Rappaport (2001), na diferenciação a empresa busca oferecer algo 
diferente dos concorrentes e valioso para consumidores. Complementa efetuando uma 
correlação entre os direcionadores e as táticas que suportam a estratégias de liderança 
de custos na tabela 1. Rappaport (2001) também relaciona os direcionadores de valor 
com as táticas que suportam a estratégia de diferenciação na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcionadores de valor Táticas que  suportam  a  estratégia de  liderança  em  
custos 

 

Taxa de crescimento  

em vendas 

Manter preços competitivos. 

Buscar oportunidades  de participação de mercado 
para obter economia de escala em produção, 
distribuição, etc. 

 

 

 

 

 

Margem de lucro operacional

Alcançar economias de escala relevantes para 
cada uma das atividades que gera valor. 

Introduzir mecanismos que melhorem a taxa de 
aprendizado, por exemplo, padronização, 
modificações no design de produtos, melhorias no 
cronograma. 

Buscar elos de redução de custos com 
fornecedores baseados no design, qualidade, 
empacotamento, processo de encomenda do 
produto, etc. 

Buscar elos de redução de custos nos canais de 
distribuição. 

Eliminar custos indiretos que não adicionam valor 
ao produto. 

 

 

Investimento em  

Capital de giro 

Minimizar saldo de caixa. 

Gerenciar contas a receber para reduzir o período 
médio de recebimento. 

Minimizar estoques sem prejudicar o nível exigido 
de serviços ao consumidor. 

 

Investimento em  

Ativos permanentes 

Promover políticas que aumentam a utilização dos 
ativos permanentes. 

Obter ativos que aumentem a produtividade. 

Vender ativos permanentes não utilizados. 

Obter ativos que ao custo mínimo, por exemplo, 
arrendamento versus compra. 

 

Custo de Capital  

Alcançar a meta de estrutura de capital ótima; 

Selecionar instrumentos de dívida e capital próprio 
de menor custo. 

Reduzir fatores de risco do negócio de maneira 
consistente com a estratégia. 

Tabela 1 – Estratégia de liderança de custos e táticas de suporte classificadas pelos 
direcionadores de valor 
Fonte: Rappaport (2001, p.88) 
 

 



 

Direcionadores de valor Táticas  que  suportam  a  estratégia de  
diferenciação 

 

 

Taxa de crescimento em vendas 

Estabelecer um preço mais alto. 

Buscar o crescimento em segmentos do mercado 
nos quais o comprador está disposto a pagar um 
preço mais alto pela diferenciação. 

 

 

 

Margem de lucro operacional 

Escolher uma combinação de atividades que 
criam o caminho mais eficiente para a 
diferenciação, por exemplo, diminuir o custo e 
risco para o comprador e melhorar o 
desempenho. 

Eliminar custos que não contribuem com as 
necessidades do comprador. 

 

 

 

 

Investimento em capital de giro 

Minimizar o saldo de caixa. 

Ligar a política de contas a receber à estratégia 
de diferenciação. 

Manter um nível de estoques consistente com o 
nível de serviços da diferenciação. 

Obter as melhores condições de compra com os 
fornecedores. 

 

 

 

 

Investimento em ativos 
permanentes 

Investir em ativos especializados que geram a 
diferenciação. 

Adquirir ativos para um nível de utilização ótimo. 

Vender ativos permanentes não utilizados. 

Obter ativos ao custo mínimo, por exemplo, 
arrendamento versus compra. 

 

 

 

Custo de Capital  

Buscar a estrutura ótima de capital. 

Selecionar instrumentos de dívida e capital próprio 
de menor custo. 

Aumentar a diferenciação e portanto tornar a 
demanda menos dependente da economia em 
geral. 

 
Tabela 2 – Estratégia de diferenciação e táticas de suporte classificadas pelos 
direcionadores de valor 
Fonte: Rappaport (2001. p.89) 
 
Como foi comentando, o direcionador é uma variável que influencia no valor de uma 
empresa. Assim, o desenvolvimento de estratégias, de acordo com os direcionadores, 
torna-se essencial para atingir o objetivo de maximizar o valor de uma companhia. Cabe 
destacar que é importante a empresa definir por uma das duas estratégias genéricas, ou 
seja, liderança em custos ou diferenciação. 

Note-se que existe uma distinção na adoção de estratégias, caso a empresa faça a 
opção pela liderança em custos em vez da diferenciação. Na opção pela liderança em 
custos, para aumentar o valor da empresa através do  direcionador taxa de crescimento 



 

em vendas,  a empresa deve manter preços competitivos, e buscar o crescimento em 
segmentos do mercado para obter economia de escala em produção, distribuição, etc.   

Já optando pela diferenciação, as estratégias são de oferecer um produto diferenciado, e 
buscar o crescimento em segmentos do mercado nos quais o comprador pode estar 
disposto a pagar um preço mais alto pela diferenciação. 

Assim, para maximizar o valor de uma empresa faz-se necessária a adoção de 
estratégias, sejam elas estratégias voltadas para a liderança em custos, ou para a 
diferenciação. 

 

3. Value drivers e estratégias para o setor hoteleiro 
 

A unidade hoteleira pode é composta por diversas unidades de negócio, não 
necessariamente padronizadas, desde que entre elas estejam contidas as unidades de 
hospedagem e de alimentação, que constituem a essência deste tipo serviço.  

Para determinar os value drivers do setor hoteleiro, é preciso a prévia identificação das 
unidades de negócio que compõem um hotel, além de efetuar uma análise detalhada dos 
seus processos. 

A hospedagem envolve os processos de reserva, recepção e governança. Os processos 
de reserva e recepção são atividades classificadas como front-office, pois constituem 
aquelas em que é feito o contato direto com o cliente. A governança, acordo com Castelli 
(2001), é o departamento que se ocupa basicamente com a arrumação dos 
apartamentos, com a lavanderia/rouparia e com a limpeza geral. Outra unidade de 
negócio de suma importância para um hotel é o serviço de alimentação e bebidas, que 
corresponde ao fornecimento de bebidas e refeições processadas, quer no restaurante 
do hotel ou não, ou de produtos e bebidas disponibilizados nos apartamentos. 

Para o estudo ora proposto, as unidades de negócio definidas são: Hospedagem, 
Alimentação e Bebidas e Outros serviços, na forma visualizada na Figura a seguir. 

 
Figura 3 – Unidades de Negócio 

 



 

 Assim, torna-se necessário identificar os custos, as receitas e os ativos de cada unidade 
de negócio. A tabela 3 descrita por Araújo (2001) correlaciona as atividades, principais 
(hospedagem, alimentação e eventos) e intermediárias, às receitas, aos custos e aos 
ativos necessários ao um hotel.  

 

Atividades Receitas Custos Ativos 
Hospedagem  Diárias de 

apartamentos  
Reserva 
Recepção 
Alimentação  
Atendimento 
Material de Limpeza 
Rouparia 
Lavanderia 
Comunicações   

Móveis 
Telefones 
Utensílios  

Alimentação  Refeições e bebidas Atendimento 
Insumos 
Utensílios 
Comunicações  

Móveis 
Utensílios 
Telefones 
Computadores 

Eventos Diárias/horas de 
salões  

Atendimento 
Utensílios  
Insumos  
Comunicações  

Móveis 
Utensílios 
Computadores 

Reservas  Atendimento 
Comunicações 

Móveis 
Utensílios 
Computadores 

Recepção   Atendimento 
Insumos 
Comunicações 

Computadores  
Telefones 
Móveis 
Utensílios 

Lazer Receita de serviços  Atendimento 
Utensílios 
Comunicações  

Móveis 
Utensílios 
Piscinas 
Quadras 
Esportivas 
Saunas 
Salão de jogos 
Fitness 
Bares e Boate 

Lavanderia  Receita de serviços  Atendimento 
Serviços de terceiros 
Lavanderia  
Comunicações  

Móveis 
Utensílios  
Máquinas 

Comunicações  Receita de serviços  Atendimento 
Serviços de terceiros 

Telefones  
Computadores 

Tabela 3 – Mapeamento de Receitas, Custos e Ativos 
Fonte: Araújo (2001, p. 76). 
 
Visando exemplificar o processo de identificação dos value drivers, optou-se por 
determinar alguns dos value drivers da unidade de negócio Hospedagem. Como já foi 
comentado, de acordo com a classificação de Rappaport (2001), os macrodirecionadores 
são: receita, margem operacional, impostos, capital de giro, gastos de capital e custo de 
capital.  Destaca-se a necessidade de utilização não de apenas indicadores financeiros, 



 

mas também de indicadores não financeiros. Sendo assim, é requerido identificar os 
microdirecionadores financeiros e não financeiros para o setor que se aborda. A partir do 
referencial teórico proposto, e como uma forma de exemplificação ilustrativa dos 
microdirecionadores do setor hoteleiro, apresentam-se duas figuras: a primeira contendo 
alguns microdirecionadores que influenciam o macrodirecionador Receita, (Figura 4) e a 
segunda expondo os microdirecionadores que influenciam o macrodirecionador Margem 
operacional. (Figura 5) 

 
 

Figura 4  – Macrodirecionador Receita e Microdirecionadores  

 
Figura 5  – Macrodirecionador Margem Operacional e Microdirecionadores 

 



 

Como já visto, outra etapa da gestão baseada em valor é o desenvolvimento de 
estratégias.  A estratégia deve apresentar uma clara descrição de como a unidade de 
negócio alcançará uma vantagem competitiva, que lhe permita criar valor. Porter (1986) 
evidencia a importância da escolha de uma delas.  

Para efeito de exemplificação, e optando-se pelo estudo da estratégia de diferenciação, 
Rappaport (2001) menciona diversas estratégias de diferenciação, que auxiliam a 
maximização do valor de uma empresa, aqui colocadas com foco no setor hoteleiro. 

Assim se observam, entre outras, as seguintes estratégias de diferenciação para o setor 
hoteleiro, com ênfase na unidade de negócio hospedagem: 

• Buscar o crescimento através da exploração de determinados segmentos 
turísticos, como negócios e científico; 

• Segmentar a clientela por períodos de alta e baixa estação, atendendo às 
expectativas de cada grupo; 

• Estabelecer convênios locais para realização de cursos e eventos, evitando a 
ociosidade do equipamento turístico na baixa estação; 

• Determinar e monitorar tempos-padrão de atendimento, como, por exemplo, para 
arrumação de cada tipo de apartamento, tempo de atendimento do serviço de 
quarto, entre outros; 

• Investir em ativos especializados que gerem a diferenciação. 

 
4. Conclusão 
 
A mudança da postura tradicional de busca do lucro e rentabilidade para um enfoque 
voltado à riqueza do acionista constitui uma tendência. A gestão baseada em valor, que 
possui técnicas e processos gerenciais que auxiliam a empresa na criação de riqueza. 

Como a empresa não pode atuar diretamente no seu valor, ela atua nas variáveis que 
pode influenciar o valor de um negócio, os value drivers. A análise desses indicadores 
deve permitir que se estude toda a cadeia de resultados que agregam valor para a 
empresa, assim como as áreas responsáveis pelas várias decisões. 

O trabalho demonstrou a importância da gestão baseada em valor para a tomada de 
decisão nas empresas hoteleiras, pois faz com que se adicione riqueza ao 
empreendimento através das estratégias propostas a partir dos value drivers, tornando, 
assim, os hotéis mais competitivos ao ambiente econômico atual.  
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