
Verão marcará recuperação econômica de SC 
Fabíola Binas 
 
Depois que alguns hotéis de Santa Catarina chegaram a ver canceladas 50% das reservas para 
a alta temporada de verão, por conta do caos enfrentado pelo estado com as chuvas, a idéia 
dos empresários e executivos ligados ao turismo é unir forças para alcançar a meta de Santa 
Catarina, de garantir incremento de 8% a 10% no período, em cima do US$ 1 bilhão que é 
movimentado na economia do estado pelo setor.  
 
Para resgatar os hóspedes, as empresas agora trabalham com o lançamento de promoções e 
descontos, e os executivos acreditam que a busca da "maior temporada de verão" dos últimos 
anos, devido à alta do dólar, que indica um turismo interno mais aquecido, deverá ser o 
primeiro impulso para a retomada da economia local, depois das grandiosas perdas 
contabilizadas por conta das recentes enchentes na região. 
 
Corporações como o Grupo CVC vão disponibilizar 20 mil lugares em roteiros catarinenses, 
bem como a rede Plaza Hotéis Resorts e Spas (Plaza), que tem disponíveis mais de 600 leitos 
pelo estado, prepararam promoções especiais para atrair o turista para a região. O grupo de 
pousadas das cidades de Bombas e Bombinhas, Vila do Farol e Vila do Coral crê que poderá 
manter ocupação acima dos 95%, e uma das maiores redes de estacionamento do País, a 
Maxipark, deve implantar quatro valet services (áreas sazonais para paradas de veículos) em 
Florianópolis. Assim, as empresas pretendem incrementar os negócios e contribuir com a 
entrada de divisas no estado.  
 
"Essa experiência em Florianópolis é interessante, porque teremos acesso a um público A e B, 
a exemplo da região de Jurerê Internacional, contribuindo com a economia regional, que 
manteve boa parte do litoral preservada", analisou ao DCI Paulo Frascino, diretor da Maxipark. 
 
Frascino diz que a atuação em SC já estava nos planos de expansão da empresa, que decidiu 
também estabelecer um estacionamento fixo no estado. Durante a entrevista, o executivo 
comemorou a informação, vinda de um telefonema, que descrevia as boas condições climáticas 
da região. A Maxipark possui no País mais de 80 unidades fixas, divididas por cinco estados. 
Eles representam cerca de 70% dos negócios, mas os valets sazonais já representam 20% do 
bolo e ajudam a alavancar a receita. Para 2009, a empresa está de olho em Brasília e no Rio 
de Janeiro.  
 
Viagens 
 
O Grupo CVC tem a região como uma das principais atrações turísticas do País, e, junto com 
os 20 mil lugares que dispõe para Santa Catarina, promete nova programação a preços mais 
competitivos, especialmente para os pacotes rodoviários, além dos aéreos. O presidente do 
conselho administrativo da CVC, Guilherme Paulus, lembrou que a região de Jurerê 
Internacional vai ganhar um hotel de luxo, o Campanário. 
 
De acordo com Cleyton Armelin, diretor comercial nacional da CVC, o numero de saídas 
semanais para lá saltou de oito, no último verão, para 12 saídas semanais neste ano, até as 
13 semanas seguintes, da temporada que começa dia 19 de dezembro. "Os pacotes terão 
ainda uma redução de até 15% nos preços, além do tradicional parcelamento CVC", falou. 
 
A CVC também vai lançar outra vantagem promocional, com a inclusão de crianças 
gratuitamente nos pacotes familiares, em especial os que dão acesso a roteiros que incluem 
parques. Em Santa Catarina, a CVC trabalha com hotéis como o Costão do Santinho Resort e 
Spa e com os grupos Pires Rede e Hotéis e Plaza. Os principais roteiros são com destino a 
Florianópolis e Balneário de Camboriú.  
 
Hospedagem 
 
Na área de hospedagem, uma das mais importantes redes do sul, a Plaza, preparou descontos 
promocionais para atrair mais turistas. "Temos um hotel de categoria executiva em Blumenau, 



onde daremos até 50% de desconto aos finais de semana", contou Eduardo Pereira Mello, 
diretor da rede Plaza, ao explicar que na cidade acontece, aos fins de semana de verão, o 
"Summer Fest", espécie de "Oktoberfest" de menor porte. A unidade dispõe de 147 leitos. 
 
Além disso, o executivo confirmou que a cidade turística catarinense, bem afetada pelas 
chuvas, recebeu seu primeiro grupo de turistas pós-enchentes na última semana. Mello contou 
que a rede mantém mais dois resorts em Santa Catarina, que terão descontos de até 20% nas 
diárias para casais. Um deles é o Plaza Caldas da Imperatriz Resort & Spa, localizado numa 
estância termal e onde, segundo o executivo será aplicada tarifa de três anos atrás. Outra 
opção apontada pelo diretor para o turista que queira ir a Santa Catarina é o Plaza Itapema 
Resort, que recebeu este ano R$ 1,5 milhão de aporte em infra-estrutura. "Nessa unidade 
trabalharemos com até 20% de descontos nas diárias." A rede Plaza tem ainda dois hotéis em 
Porto Alegre e um na Bahia.  
 
Mário Pêra, que gerencia um grupo de pousadas em Bombinhas, conta ainda com uma força 
extra da crise econômica para elevar a ocupação das unidades aos 95%. "Essa alta do dólar 
não vai favorecer só o turismo interno, vai nos ajudar a trazer mais hóspedes do Mercosul, 
como argentinos, uruguaios e chilenos", analisou. O grupo de pousadas gerenciadas por Pêra, 
a Vila do Farol e duas unidades na Vila do Coral, disponibiliza mais de 120 ocupações. O 
executivo contou que Bombinhas é o terceiro pólo hoteleiro da região, com mais de 200 
pousadas e hotéis, somando nove mil leitos.  
 
Apesar de cerca de 90% do turismo local ocorrer via rodoviária, a região registrou recorde de 
vôos fretados para temporada deste ano, ao saltar de 480 para 720. Operadoras como All 
Seasons, Top Desk, Interline, Eurovip e Tesys confirmaram seus fretados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. B1. 
 


