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Para comemorar, se "esconder" ou simplesmente para curtir a vida, Paris é o destino predileto dos 
brasileiros, especialmente dos endinheirados. A tradição começou no século XIX e transformou-se 
quase numa instituição por influência do Imperador D. Pedro II, um amante da Cidade Luz e um 
fã de toda sua efervescência cultural. Por isso, é natural que os viajantes de alto padrão "made in 
Brazil" sejam disputados com tanto empenho pela alta hotelaria parisiense.  
 
"Além de representarem o principal marcado na América Latina, os brasileiros são bonitos, bem 
vestidos e não são tímidos em gastar", elogia o diretor de vendas do hotel Le Bristol, Dominic 
Laudet. "Por isso, estamos preparando diversas ações para continuar crescendo nossa 
participação junto aos brasileiros."  
 
Em visita ao Brasil, Laudet comemora o aumento de 30% das vendas de noites para o mercado 
brasileiro nos 10 primeiros meses de 2004. Historicamente, o hotel que tem boa parte das suas 
vendas realizadas por meio do escritório brasileiro da The Leading Hotels of the World, vendia 
para mercado brasileiro cerca de 700 noites por ano. No Le Bristol, as diárias são a partir de € 
600. "Creio que fecharemos 2004 com quase mil noit es". O mercado japonês, por exemplo, 
compra cerca de 2 mil.  
 
Laudet atribui o crescimento de 2004 a uma conjunção de fatores que inclui o estreitamento das 
relações do hotel com os agentes de viagem brasileiros, e ao estabelecimento de uma tarifa 
promocional exclusiva para o mercado latino-americano cotada em dólares - US$ 630 com café da 
manhã e late check-out incluídos - e também à associação de imagem do hotel ao segmento da 
moda.  
 
Localizado no Faubourg Saint Honoré, vizinho a uma enorme concentração de lojas de alto 
padrão, o Le Bristol tirou partido dessa familiaridade com o mundo fashion e instituiu os "samedis 
de la Mode", com desfiles realizados no Salon de Thé, num estilo privée que lembra os desfiles 
das maisons nos anos 50.  
 
Para 2005, prevê o executivo, a onda ascendente deve continuar. "Acredito que chegaremos a um 
crescimento de 20% e fecharemos o ano com 1,2 mil noites vendidas." Para garantir que essa 
previsão se realize, Laudet está preparando uma série de ações de marketing que devem seduzir 
a clientela brasileira.  
 
Com um "corner" instalado no hotel já há um ano, Carla Amorim, está preparando uma coleção 
especial para a celebração do "Ano do Brasil na França", que o Le Bristol pretende comemorar 
bastante. "Estamos programando desfiles com designers e marcas brasileiras de prestígio como 
Rosa Chá by Amir Slama, Osklen, Patachou, Reinaldo Lourenço e uma série de homenagens ao 
país, como as Havaianas com o novo logotipo do Le Bristol que serão distribuídas aos hóspedes", 
adianta Laudet.  
 
Em junho de 2004, dentro do seu esforço para se destacar na paisagem de luxo parisiense, o Le 
Bristol investiu na mudança da linguagem visual, feita pela agência Storie’s, que incluiu a 
mudança do logotipo, antes o brasão do Conde de Bristol, na Inglaterra. "No antigo logotipo, os 
unicórnios estavam sentados, agora estão de pé", observa o executivo. "Isso mostra a nova 
disposição, mais competitiva, do hotel."  
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