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O Rio Quente Resorts, localizado em Goiás, recebe por ano mais de 1 milhão de pessoas, conta 
atualmente com seis hotéis e mil apartamentos. Em 2009, o faturamento previsto é de R$ 220 
milhões. Para os próximos anos, a meta é ampliar a estrutura para superar os 20% de market 
share na hotelaria nacional. Com R$ 170 milhões para investir até 2013, o empreendimento 
vai continuar a perseguir o modelo de sucesso criado por Walt Disney, conforme detalha 
Manoel Carlos Cardoso, diretor de marketing e vendas do complexo turístico. 
 
Que tipo de ações de comunicação o Rio Quente costuma realizar? 
 
Não temos um orçamento tão gordo para ter o luxo de escolher todos os segmentos de mídia 
que idealizamos. Trabalhamos com uma gestão de freio de mão puxado para aplicar a 
comunicação nos canais que trazem mais resultado. Hoje, investimos pesado na comunicação 
junto ao trade de agentes de viagem, que são os principais intermediadores da venda dos 
nossos produtos. Além de informativos, realizamos durante o ano uma série de workshops nos 
quais fazemos uma comunicação direta com esse público. Estamos iniciando um trabalho de 
comunicação também em veículos segmentados, principalmente ligados ao nosso setor. 
 
As veiculações são nacionais ou regionais? 
 
São nacionais. Por conta do construtor da Praia do Cerrado uma empresa escocesa que 
destaca a nossa praia como uma das maiores obras que ela já realizou recebemos no ano 
passado uma página na revista internacional da World Waterpark Association, que publicou 
nosso resort na capa. 
 
Foi uma mídia gratuita? 
 
Sim, foi espontânea. Não temos orçamento para fazer comunicação dentro dos nossos anseios. 
O que fazemos é mostrar, por meio de uma assessoria de imprensa, a importância das 
informações sobre o que a gente realiza. Praticamente todos os veículos publicam uma 
pitadinha do que o Rio Quente vem fazendo. E também publicamos anúncios nos veículos onde 
estão todos os nossos concorrentes. 
 



Com quais agências de publicidade vocês trabalham? 
 
Trabalhamos com a Longplay (offline), Focusnetworks (online) e a Criacittá (marketing 
cenográfico). O Rio Quente Resorts está passando por um momento de renovação de conceito, 
de serviço e de produto. Não podemos pensar só na fotografia do momento, temos que pensar 
no futuro, temos que estar bem preparados e assessorados para sermos competitivos. 
 
Quanto foi investido em marketing em 2008 e quanto será aplicado em 2009? 
 
R$ 6 milhões em 2008 e R$ 10 milhões em 2009. 
 
Qual o market share do Rio Quente na hotelaria nacional? 
 
20%. 
 
Qual o faturamento previsto para 2009 e quanto isso representará de crescimento 
em relação ao ano passado? 
 
A previsão de faturamento é de R$ 220 milhões. Isso representa crescimento de 30%. 
 
Quantos hóspedes e visitantes vocês recebem anualmente? 
 
Acreditamos que em 2009 vamos receber cerca de 1,2 milhão de pessoas. Deste total, 500 mil 
visitantes no parque e em torno de R$ 700 mil hóspedes. Aumento de cerca de 40%. 
 
Qual a ocupação média anual da estrutura de hospedagem? 
 
81%. 
 
Qual o principal público do resort? 
 
99% são brasileiros (65% de SP). 65% do público é formado por famílias com filhos. 
 
Como você avalia o mercado de turismo no Brasil? 
 
Nos últimos governos, o Brasil tem sido trabalhado de forma muito melhor no exterior. Mas 
ainda temos uma estrada longa a percorrer para ficarmos próximos de referências mundiais 
como Espanha e França. Falta infraestrutura em todos os destinos brasileiros. Isso faz com que 
o Brasil, apesar de lindo, tenha concorrentes que acabam levando vantagem. 
 
Você acha que a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão ajudar a projetar o Brasil? 
 
Não acho, tenho certeza. Esses eventos deixam no País uma infraestrutura desenvolvida. 
Depois da Copa, nós vamos colher frutos porque o País será projetado para o mundo inteiro. 
 
O Rio Quente sentiu alguma retração por causa da crise? 
 
Absolutamente nada. Quando o mercado estava retraído nós estávamos planejando e 
construindo a Praia do Cerrado. Estávamos fazendo um investimento de R$ 14 milhões.. O ano 
de 2008 teve um recorde histórico de receita e 2009 caminha para ser o novo recorde. 
 
Como está o retorno do investimento na Praia do Cerrado? 
 
Superou as expectativas. O investimento terá retorno antes do previsto. 
 
Vocês realizam eventos temáticos? 
 
Sim, os eventos temáticos são uma tradição no Rio Quente há mais de 20 anos. Temos um 
calendário com várias datas. 



 
Os eventos são patrocinados? 
 
Não, são realizados por nós mesmos. Temos abertura para patrocínios, mas ainda não para 
esses eventos. Patrocínio nós temos no tênis, na realização de um torneio que conta pontos na 
ATP e que já está na 12ª edição. 
 
Vocês faturam bastante com convenções empresariais? 
 
Sim. Cerca de 10% do mix de vendas vem do corporativo. 
 
Quantos litros de água são consumidos nas piscinas? Vocês têm projetos de 
sustentabilidade? 
 
São 6,5 milhões de litros de água por hora. Somos o único resort no Brasil com ISO 14000, 
que certifica o empreendimento que tem responsabilidade ambiental. Temos uma infinidade de 
projetos ambientais. 
 
Vocês possuem operadora de viagens própria. Esse negócio representa quanto no 
faturamento do grupo? 
 
35%. 
 
Quais os novos projetos em andamento e quanto vocês vão investir neles? 
 
Temos um montante de R$ 170 milhões que será investido até 2013. Vamos construir um 
hotel com campo de golfe, um hotel convention com 300 apartamentos, mais um centro de 
convenções para 1,5 mil pessoas e um centro de entretenimento noturno, seguindo o modelo 
do CityWalk da Disney. Nosso crescimento está embasado em referências como Disney e 
outros lugares que já deram certo. Até o final de 2010 também teremos uma nova atração no 
parque aquático. 
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