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O Costão do Santinho Resort & Spa, o mais completo e luxuoso complexo turístico-habitacional do 
Sul do Brasil, localizado em Florianópolis, está investindo R$ 1 milhão em marketing, 20% mais 
do que a verba aplicada no ano passado. Os primeiros resultados da ação foi o registro, no 
primeiro semestre deste ano, de um recorde de público, uma média de 15 mil hóspedes a cada 
mês. O diretor comercial do empreendimento, Rubens Régis, afirma que o número de visitantes é 
também 20% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. A ação promocional 
agressiva sobre o mercado de eventos e a conclusão, no final de 2002, de uma série de 
investimentos na ampliação de sua infra-estrutura e na inauguração da segunda e última fase do 
Hotel Internacional, são os motivos para o bom resultado.  

Régis, que é também diretor da associação Resorts Brasil, afirma que a quantidade de visitantes 
coloca o Costão do Santinho na liderança entre os resorts de praia no País, em número de 
hóspedes atendidos. A média de ocupação no mesmo período girou em torno de 52%, 
considerado um bom desempenho no atual cenário do turismo nacional. Ele diz que pela primeira 
vez na história do resort, 80% dos visitantes hospedam-se no empreendimento em função dos 
eventos.  

"Historicamente, 60% do nosso público vinha a lazer e 40% para eventos", afirma. Segundo ele, o 
mercado de lazer foi muito mais afetado pela crise do que o de eventos. "Focalizamos, então, este 
mercado. Criamos nosso kit eventos, folhetagem de última geração que apresenta o resort como 
ele realmente é - uma completa infra-estrutura e serviços de padrão internacional, cercada de 
belezas naturais e localizada numa das mais sedutoras praias brasileiras".  

Esta "forma de apresentação diferenciada" foi enviada para 500 executivos da área de marketing 
das 500 maiores empresas brasileiras. "Até 2002, 80% dos nossos investimentos em marketing 
estavam voltados para o turismo de lazer. Este ano, os eventos absorveram quase metade dos 
recursos", diz. Em média, o Costão está sediando 25 eventos por mês, sejam pequenos, para 20 
pessoas, ou grandes para 1.500 pessoas. A agenda dos meses de setembro, outubro e novembro 
está praticamente tomada. Recentemente, o Costão do Santinho passou a ser atendido por uma 
nova agência de propaganda, a catarinense Fórmula, que ajudou a cunhar um novo conceito para 
a divulgação nacional do resort.  

Além disso, a estratégia de crescimento inclui a ampliação do parcelamento das diárias, conforme 
o período do ano (seis vezes entre junho e setembro, e três vezes durante a alta temporada). 
Régis espera um excelente segundo semestre, contando com férias de executivos que teriam 
adiado o descanso dada a crise econômica. O diretor acredita na retomada do crescimento no 
Brasil e de um verão melhor, com a volta dos argentinos.  

O Costão mantém parceria estratégica com a TAM Linhas Aéreas para facilitar a captação de 
turistas. Durante este ano a TAM opera dois vôos charters semanais exclusivos, um de São e um 
do Rio de Janeiro, que trazem turistas para o empreendimento em Florianópolis. Para a próxima 
temporada de verão, por meio da mesma parceria, a empresa vai operar também vôos semanais 
da Bolívia e do Chile.  

kicker: Costão do Santinho compensa crise com aumento de ocupação por eventos  
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