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Com a criação de um cartão de fidelidade, a Bahia pretende mais do que conceder carteirinhas a 
seus fâs: quer levar sua promoção de turismo à era do marketing one-to-one. "Nosso foco é a 
segmentação", diz o presidente da Bahiatursa, Cláudio Taboada.  

Com orçamento de R$ 10 milhões, a Bahiatursa lançou projeto de qualificação das empresas do 
setor que custará R$ 2,7 milhões em 2003. "Nossa tradição é flexibilidade e fazer o que for 
preciso para evoluir." Como diz Duda Mendonça, "a Bahia tem 12 milhões de marqueteiros".  

Leia Mais: 

Por que a Bahia é o estado que melhor se vende no País  

Bahiatursa cria ferramenta inédita para premiar "turistas de carteirinha". Declarar o amor pela 
Bahia pega bem. Pode significar, entre outras coisas, que o declarante tem algo em comum com 
vários dos maiores expoentes que a cultura nacional já produziu nas artes - Jorge Amado, Caribé, 
Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Caetano Veloso são alguns dos que fizeram do seu estado natal 
fonte de inspiração constante nas suas obras. "A Bahia tem 12 milhões de marketeiros", diz o 
publicitário Duda Mendonça. "Todos os baianos gostam de transmitir a paixão pela sua terra e a 
Bahia retribui generosamente essa dedicação", completa o responsável pela campanha de Luiz 
Inácio Lula da Silva à presidência. A partir de setembro, qualquer fã do estado onde Pedro Álvares 
Cabral aportou vai poder provar seu apreço de forma inequívoca: por meio de um cartão de 
fidelidade.  

A estratégia de fidelizar os visitantes, inédita no Brasil, faz parte de um plano de promoção que 
focaliza mais os espaços de mercado do que a nacionalidade dos visitantes. "A segmentação é o 
foco principal das nossas ações de marketing, que estarão concentradas nos nichos de alta 
rentabilidade", diz o presidente da Bahiatursa, Cláudio Taboada. Em 2002 a terra de Castro Alves 
recebeu 4,05 milhões de turistas, dos quais 500 mil eram estrangeiros. Os turistas geraram uma 
receita para o estado de US$ 900 milhões. Se os investimentos de US$ 5 bilhões (governo e 
iniciativa privada) até 2012 se concretizarem, o estado pretende se tornar o principal destino no 
Brasil. "O cartão nos permitirá criar um banco de dados que nos permitirá fazer ações, divulgação 
e promoções de forma mais precisa. Entraremos na era do marketing one-to-one." Segundo 
Taboada, só Genebra, na Suíça, tem algo assim.  

Para ele, é preciso falar com cada turista potencial na sua linguagem. "As informações e serviços 
que um mergulhador precisa são específicas, não importa se ele vem de São Paulo ou da 
Austrália." Segundo Taboada, o site www.bahia.com.br recebeu em 2002 27 milhões de visitas, 
sendo que 30% dos acessos foram internacionais.  

Criada em 1995, a Bahiatursa é o primeiro órgão oficial de turismo estadual no país e se 
caracteriza pela flexibilidade. "A tradição aqui é fazer o que for preciso para promover o turismo", 
diz o sucessor de Paulo Gaudenzi, que em 2003 dispõe de um orçamento total de R$ 10 milhões 
para promover o estado. Hoje secretário de Cultura e Turismo da Bahia, Gaudenzi foi o primeiro a 
fazer promoção turística a partir de uma visão industrial da atividade, o que inclui pensar na 
criação de produtos antes de ofertá-los. Como órgão de promoção, a Bahiatursa foi muito além de 
fazer folhetos com belas fotos e de participar de feiras, chegou a construir hotéis para dar suporte 
à atividade turística em destinos com bom potencial. "Para atrair turistas é preciso pensar em 
infraestrutura. Quando em 93 foi inaugurado o aeroporto em Porto Seguro, houve quem dissesse 
que isso era sonho-de-uma-noite-de-verão, só que dois anos depois tivemos de ampliá-lo para 
dar conta da demanda", diz Gaudenzi.  



Diante das críticas que são feitas ao tipo de exploração do turismo que ocorreu em Porto Seguro, 
Gaudenzi reconhece que a questão sobre se o destino comportava 33 mil leitos é cabível, mas que 
ela é frágil diante do fato que essa oferta de leitos foi um fenômeno gerado pela iniciativa privada. 
"Esse não é um país de economia planificada, a oferta simplesmente reage à demanda", diz o 
governador Paulo Souto.  

No entanto, no que se refere ao desenvolvimento do turismo, a Bahia deixa muito pouco ao sabor 
das flutuações do mercado. "Reconhecer o turismo como atividade prioritária é fundamental para 
o sucesso na sua promoção", diz o governador, que vê em investimentos em infra-estrutura como 
estradas e saneamento um aspecto turístico. "Graças às obras de saneamento, em 92% dos dias 
a água na Baía de Todos os Santos é excelente."  

Para combater o desafio da qualificação das estruturas turísticas, o governo lançou o programa 
Qualitur, que para alcançar seu objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e serviços 
turísticos financia o trabalho dos consultores e da empresas especializadas em certificação. "O 
estado está pagando empresas privadas para melhorar a qualidade do atendimento e dos 
serviços", diz Taboada. Este ano, a verba para o programa é de R$ 2,7 milhões.  

No que se refere ao marketing internacional, a Bahiatursa tem seu foco voltado para a Europa 
prioritariamente mas não faz propaganda direta. Suas ações se concentram na participação nas 
principais feiras internacionais. "No lançamento de vôos charters para a Bahia faremos campanhas 
nas cidades de onde eles partem", diz Taboada. Souto, Gaudenzi e Taboada dizem guardar uma 
iniciativa federal no sentido de divulgar o Brasil no Exterior para ampliar seu trabalho de 
divulgação. Mendonça, íntimo das altas rodas do governo federal, diz que não faz lobby para 
ninguém. "Mas faço lobby para a Bahia e já tive informação de que a partir do ano que vem o 
Brasil começará a ser divulgado no Exterior", diz o bom baiano.  
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