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TRADIÇÃO BRISTOL

A Bristol Hotéis & Resorts nasceu da mente de um dedicado
profissional português do setor de alimentos e bebidas na bela
Paris dos anos 60. Convidado a vir ao Brasil para a implantação de
uma das maiores redes hoteleiras do mundo, encantou-se com o
que encontrou e aqui constituiu família.
Hoje, com mais de 25 anos no mercado, a Bristol Hotéis &
Resorts é reconhecida por sua ética, dinamismo comercial e
prestação de serviços de qualidade.
Sempre com o compromisso de assegurar aos clientes e
investidores que o serviço em qualquer unidade será sempre o
melhor. Esta é a filosofia empresarial que motiva a nossa equipe e
fortalece o sentimento de renovação constante.
Conheça nas próximas páginas por que somos reconhecidos pela estabilidade e transparência no mercado hoteleiro.

MODALIDADES CONTRATUAIS

SOLUÇÕES

Contrato de Administração
Hoteleira e Condominial

Contrato de Uso da Marca,
Assessoria Comercial
e Marketing

GESTÃO OPERACIONAL
Operação financeira e contábil
Assessoria jurídica
Operação de recursos humanos
Operação de departamento pessoal
Treinamento e capacitação
Tecnologia da informação - TI
Controle de qualidade
Controladoria

GESTÃO COMERCIAL E MARKETING
Central de reservas com vendas ativas
Desenvolvimento da carteira corporativa
Estratégia de tarifas por demanda de produção
Acordos de contas colchão
Captação de acordos com cias aéreas
Força de vendas nacional
Carteira de clientes ativos da rede
E-commerce e Revenue Management
Estratégia de posicionamento de mercado
Publicidade e propaganda
Estratégia de ranqueamento digital
Desenvolvimento de mídia digital
Campanhas e promoções para captação de leads
Acesso às ABRACORPS
Estratégias de alcance RFP’s
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Implantações Hoteleiras
Cronogramas de implantação
Operação dos processos de implantação
Levantamento de recursos por UH
Definição dos melhores fornecedores e produtos
Limpeza, montagem e organização de estoques

Consultoria em Projetos
Arquitetônicos
Análises de mercado, consultoria
e acompanhamento de todas as etapas do projeto

PROPOSTA
O mercado hoteleiro no Brasil apresenta inúmeras
oportunidades de crescimento. Por disponibilizar um grande
leque de serviços, os empreendimentos hoteleiros atendem
diversas frentes de negócios, tornando a produtividade cada vez
mais sustentável.
Os hotéis oferecem muito além da hospitalidade. A
hospedagem, o serviço de alimentos e bebidas, a infraestrutura
para eventos e os espaços de lazer fazem com que os
empreendimentos tornem-se versáteis para atender as diversas
demandas existentes no mercado. É com esse raciocínio que ao
fazer parte de uma rede hoteleira, seu empreendimento contará
com a qualidade em atendimento e prestação de serviço Bristol.

BUSCAMOS SEU EMPREENDIMENTO POR 3 MOTIVOS

Oferecemos aos nossos clientes uma seleção de bons hotéis.
Manter hotéis com boas taxas de ocupação exige boas
estratégias operacionais e comerciais. O retorno acontece
quando usamos a força da rede de hotéis para permanecer
presente no mercado de turismo. Faça parte desta corrente de
esforço nacional e alcance boas parcerias comerciais.

LOCALIZAÇÃO

ESTRUTURA

PONTUAÇÃO

A localização do empreendimento é
estratégica porque a demanda é distribuida
entre capitais e cidades com representatividade econômica relevante para a região
e o país. Por esse motivo queremos o seu
empreendimento!

A estrutura física do empreendimento
garante qualidade no serviço. Esse é o
principal fator quando determinamos a
grade tarifária. Dessa forma também
mantemos nosso compromisso em
oferecer sempre bons produtos.

Uma boa avaliação digital facilita a
conquista comercial. Fatores como café da
manhã, qualidade dos apartamentos,
alimentos e bebidas fazem parte de um
histórico digital que precisamos levar em
consideração.

MERCADO
O Brasil possui mais de 10.300
empreendimentos que oferecem serviços de
hospedagem, entre hotéis e pousadas. Pesquisas
hoteleiras de panoramas de performance trazem
perspectivas otimistas para a hotelaria, com grande
possibilidade de crescimento nas taxas de ocupação
em todo o Brasil. Para alcançar bons resultados, a
diária média é a estrela guia dessa retomada
econômica, que deve trazer transformações
importantes para o mercado de turismo nacional
em um panorama muito mais favorável.

Impacto da receita
total do setor de
R$ 25.6 bi.

R$ 84 bi de acréscimo
no valor da produção
da economia brasileira.
R$ 33 bi de incremento
no PIB do país.
630 mil empregos diretos,
indiretos e induzidos.
Fonte - Estimativa a partir de: Matriz Insumo-Produto/IBGE,
Pesquisa Anual de Serviços/IBGE e RAIS/MTE

Contribuição do
Setor Hoteleiro
6.019

Faturamento bruto no Brasil
em 2017 (R$ milhões)

18.630
Fonte:
JLL-FOHB/2018

ESTRATÉGIA COMERCIAL
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Carteira Corporativa
Distribuição de Tarifas
Força de Vendas Nacional
Clientes Ativos

Posicionamento de Mercado
Ranqueamento Digital
Mídia Digital
Captação de Leads

Contas Colchão
CIAS Aéreas
ABRACORPS
RFP’s

Central de Reservas
E-commerce
Revenue Management

B

FERRAMENTA CERTA
= BOAS DECISÕES
MARKETING
Estratégia do Mix de Distribuição
Boas estratégias do Mix de Distribuição geram
conhecimento do público alvo. Ser visto e lembrado
permite alcançar o consumidor mantendo a maior
rentabilidade possível.

S OFT WA RE DE G E ST Ã O

PARCERIAS COMERCIAIS

Utilizamos um sistema de gestão para o segmento hoteleiro que atende necessidades específicas de gestão e operação, administrando de forma automática reservas, tarifas, operação de
bebidas e alimentação, pagamentos, emissão de notas e documentos fiscais, entre outros.

IMPRESSOS DE SUPORTE COMERCIAL

G ES T ÃO DE O FER T A

MAILING DA REDE BRISTOL

Na língua inglesa, Revenue Management é um conceito de gestão utilizado para calcular a
melhor política de preços e estratégia de participação, baseada em modelos matemáticos de
simulação e previsões de tendências de procura por segmento de mercado.

FUNI L D E V END A S

MÍDIAS DIGITAIS

Utilizamos o método Kanban para otimizar os processos de vendas, oferecendo à equipe suporte
no alcance dos objetivos das etapas comerciais e extraindo informações estratégicas para
resolver gargalos no alcance de metas e resultados cada vez melhores.

C

CLASSE TARIFÁRIA
Na Bristol, a equipe de R.M. desenvolve
a gestão de oferta com base em processos que
antecedem tendências para maximizar a
ocupação do hotel e a receita.
Nossas classes tarifárias são estabelecidas de
acordo com a infraestrutura do empreendimento e sua
capacidade de serviço.
Quando um empreendimento passa a ser trabalhado pela
equipe de R.M., um grande volume de informações sobre
o hotel é analisado e atualizado continuamente para
estabelecer flutuações ideais de classe tarifária.

RENTABILIDADE

CATEGORIA UP

MIDSCALE

ECONÔMICO

Reforçamos anualmente nossa estratégia comercial
para acompanhar a era digital. Precisamos manter o foco na
rentabilidade e permanecer atualizados.
O mercado de turismo no Brasil sofre atualmente mudanças
nos números da representatividade por canais de distribuição
(pesquisa realizada em 2018).

AUMENTO
Intermediários com
distribuição eletrônica;
GDS;
OTAS.
DIMINUIÇÃO
Direto no Hotel;
Central de Reservas;
Site próprio;
Grupos e Eventos.

*Pesquisa de Canais de Distribuição FOHB 5a edição.

METAS&RESULTADOS
Nossas decisões são tomadas com base em um know-how construído ao longo de mais de 25
anos de mercado. Otimize suas vendas ganhando agilidade nos processos de ampliação de
carteira de clientes e maior visibilidade no mercado de turismo.
Na operação de um hotel, a rotina diária analisa custos operacionais com o objetivo de obter controle e redução sem
qualquer tipo de impacto na qualidade do serviço. Decisões e objetivos operacionais valem muito pouco se não
houver alcance de metas de ocupação e diária média.

Conheça alguns fatores utilizados para estabelecer metas e resultados mensais nos nossos
empreendimentos:

Perfis de
Consumidores

REVPAR

Market
Share

Classe
Tarifária

Pick-up
Médio (0-3)

Ticket
Médio (R$)

Potencial de Ocupação da
praça/mercado/período

OPERAÇÕES
Operar um hotel com foco na qualidade e na redução dos custos é um esforço diário da
equipe de executivos da empresa.

Nossa receita contém 3 ingredientes:
equipamentos e
tecnologia

colaboradores
profissionalizados

procedimentos,
métodos e rotinas

CONTROLE/ANÁLISE/RESULTADO
Custos fixos e variáveis do hotel;
Financeiro e contábil com mapeamento da liquidez do empreendimento;
Custos setoriais, investimentos e manutenção;
Cronograma de Treinamentos operacionais;
Ajustes de conduta de todos os procedimentos;
Daily Express de Metas;
Acompanhamento de reservas e eventos;
Encontros com as equipes de liderança.

Falhas que geram experiências ruins para os clientes
são prova de que o direcionamento necessário para
um bom atendimento precisa ser reforçado.
Para corrigir distorções é preciso contratar
corretamente e integrar o profissional na empresa,
passando informações sobre procedimentos e cultura.
Porém, não basta o correto direcionamento se os
processos de Departamento Pessoal são equivocados
e prejudicam os empregados. Para evitar insatisfação
e processos trabalhistas, a equipe de RH da Bristol
trabalha sempre alinhada com as leis trabalhistas.

RECURSOS HUMANOS
Hotelaria Tradicional é 100% serviço, a principal
ferramenta da Hotelaria é o elemento humano.

candidato

s e l e ção

integr ação

tr einamento

monitor amento

PATRIMÔNIO

EQUIPE
ADMINISTRATIVA

Acreditamos que a confiança é a base dos
nossos relacionamentos profissionais.

Trabalho contínuo sobre metas e
resultados.

Entendemos que é grande a responsabilidade de assumir e zelar
pelo patrimônio dos nossos investidores. Agimos com confiança
porque respeitamos princípios estabelecidos em nossos acordos e
temos obrigação com a qualidade do serviço que prestamos aos
nossos clientes.

Temos uma equipe formada por profissionais com grande
experiência em suas áreas de atuação.
Nossos pontos fortes:

Manutenção
Preventiva

Manutenção
Corretiva

Manutenção
Reparativa

Departamento financeiro;
Prestação de contas mensal;
Gestão de pessoas para recrutamento;
Treinamento e capacitação constante;
Auditorias internas e configurações de sistemas;
Tecnologia da informação - TI;
Assessoria de departamento jurídico interno.

Todos os anos reunimos nossos profissionais para um encontro que
pretende ser sempre único.
Nosso objetivo é, a cada ano, tornar todos estes profissionais um pouco mais apaixonados por
hotelaria. É fundamental ser apaixonado por hotelaria para alcançar excelência ao servir o hóspede.
O profissional hoteleiro trata diretamente com pessoas e para prestar um bom serviço é preciso
engajamento total. Para desenvolver um Espírito de Bem Servir é necessário gostar de trabalhar e
servir cada vez melhor e com orgulho. O espírito de servir pressupõe empatia, entusiasmo e
dedicação em favor da “arte de bem servir”.

Seja nosso investidor de hotéis e aposte na excelência em hospitalidade.
Venha para a rede Bristol Hotéis & Resorts.

IMAGEM: CONVENÇÃO NACIONAL BRISTOL 2018 - PALESTRA DE EDINHO BARBOSA

Há pouco mais de 25 anos, quando iniciamos nossa
trajetória na hotelaria brasileira, sabíamos que o mercado
carecia de uma oferta de serviço inovador. Nesta jornada,
identificamos que um crescimento sólido e consistente deve
ser acompanhado de melhorias contínuas.
É diante deste conhecimento que hoje enxergamos
os pilares que nos fazem atingir metas de rentabilidade,
qualidade e nosso plano de expansão.
Neste livreto apresentamos a você, investidor, nossa
estrutura e competência para gerir seu empreendimento de
forma sustentável, com toda experiência acumulada ao
longo deste período.

CONTATOS
Rua Marechal Deodoro, 1918
Alto da XV - Curitiba/PR
Tel.: (41) 3595 4000

Venha fazer parte dessa história!

E-mails:

Jorge Alves

gerencia.novosnegocios@bristolhoteis.com.br
gerencia.operacional@bristolhoteis.com.br
secretaria@bristolhoteis.com.br

G E R A L

Realizados em 2019

D I R E T O R

www.bristolhoteis.com.br
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