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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este Plano de Marketing objetiva mitigar no SerrAzul Praia Hotel os efeitos negativos 

da sazonalidade característica do segmento turístico. Adotando a pesquisa descritiva como 

metodologia, identificou-se nas análises do Ambiente de Marketing como principais 

oportunidades o crescimento da população idosa; a cultura de viajar para o Nordeste; cenário 

econômico desfavorável ao turismo emissivo; ambiente natural internacionalmente 

reconhecido como preservado; temperatura amena no outono e primavera; tecnologias digitais 

acessíveis; potencial para exploração de nichos mercadológicos; diminuição do custo e 

flexibilidade na contratação da mão-de-obra; e demanda crescente no turismo ecológico, de 

aventura e de lazer. Como ameaças a mão-de-obra local desqualificada; limitações financeiras 

internas; oferta digital de hospedagem acessível ao consumidor; divergências familiares na 

gestão. Propõe-se investir R$ 116.399,00 prioritariamente nas ações que otimizarão a 

comunicação digital interna e externa com o mercado consumidor. Projetam-se retornos em 

ganho de imagem junto ao consumidor final e trade turístico; melhora na sincronia da demanda, 

otimizando fluxo de caixa e rentabilidade do negócio; e diversificação do público-alvo, 

diminuindo exposição a futuras oscilações negativas na demanda. Espera-se crescimento de 

15% no faturamento 2020 e para alcança-lo tem-se como premissas que a organização efetivará 

as inversões necessárias; que não surgirão novos concorrentes diretos e que o governo manterá 

promoção da Costa do Cacau junto ao mercado consumidor.  



 

 

 

 

1. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

Com o advento da rodovia BA 001, que liga Ilhéus a Itacaré, a região na qual o 

hotel está localizado passou a ter destaque no cenário regional, nacional e internacional 

atraindo públicos diversos. Apesar de apresentar um conjunto de atrativos naturais (mata 

atlântica, cachoeiras, rios e belas praias), Serra Grande, um distrito da cidade de Uruçuca-

Ba, ainda busca se consolidar como destino em uma área com grande potencial turístico. 

Buscando explorar essa potencialidade o SerrAzul Praia Hotel iniciou suas 

atividades em dezembro de 1999, na praia do Sargi em Serra Grande, com 08 

apartamentos em uma área de 2.500 metros quadrados. Um ano após à fundação, o hotel 

sofreu sua primeira ampliação, construindo mais um apartamento. No ano de 2001, mais 

04 apartamentos foram construídos. Apenas em 2012 foram concluídos os últimos 

apartamentos contidos no projeto arquitetônico original do empreendimento, totalizando 

assim 22 apartamentos. 

Desde sua fundação, os sócios-proprietários desenvolveram sua estratégia de 

negócios focando-se na diferenciação de seus serviços. Com isso, uma série de 

investimentos foi implementada ao longo dos vinte anos de existência do 

empreendimento, tais como: a construção de um restaurante próximo às piscinas (adulto 

e infantil); brinquedoteca; salão de jogos; parque infantil; churrasqueira; espaço gourmet 

e espaço fitness além de um acesso direto à praia. Tais transformações também têm 

fortalecido a posição e a imagem do hotel frente aos concorrentes locais, especialmente 

pela prestação de serviços e pelo espaço para eventos. 

Com o fito de desenvolver as habilidades e competências necessárias para 

conduzir o empreendimento a um desenvolvimento sustentável, uma filha da família 

fundadora estuda Administração na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e já 

tem implantado diversas adequações estruturais e de cultura administrativa que 

melhoraram o desempenho da organização.  

2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

2.1 Missão 

 

Proporcionar serviços de Hotelaria com excelência e qualidade, visando à 

satisfação dos clientes com opções de lazer, em meio à natureza, com conforto, bem-estar 



 

 

 

 

e segurança. Buscando ainda valorizar os colaboradores e promover benefícios à 

sociedade. 

 

2.2 Visão 

Ser reconhecido em Serra Grande como referência na hospedagem com bom 

custo benefício em sua categoria e na hotelaria de eventos. 

 

2.3 Princípios e valores 

Transparência, hospitalidade, comprometimento ético e responsabilidade 

socioambiental e Justiça. 

 

 

3. ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 

 

3.1 MACRO AMBIENTE 

 

3.1.1 Ambiente Sócio-Demográfico-Cultural 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil tem 

uma população estimada de 210,2 milhões de habitantes (02/08/2019), com crescimento 

previsto em aumento populacional de um nascimento a cada 20 segundos. Mesmo assim, 

se observarmos os dados populacionais brasileiros, pode-se verificar que a taxa de 

natalidade e mortalidade tem diminuído nas últimas décadas. Com as melhorias na área 

de medicina, mais informações e melhores condições de vida, as pessoas vivem mais. 

Enquanto no começo da década de 1990 a expectativa de vida era de 66 anos, em 2016 

foi para 75,8 anos (IBGE, 2017). 

Alguns estudiosos afirmam que, mantendo-se estas características, nas próximas 

décadas, o Brasil possuirá mais adultos e idosos do que crianças e jovens. Um contexto 

já enfrentado por países desenvolvidos, principalmente na Europa. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), em 2060 cerca de 25% da 

população brasileira será formada por pessoas com mais de 65 anos conforme figura 1. 

Figura 1: Evolução dos grupos etários no Brasil entre 2010 -2060 



 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2018) 

Entretanto, a população está distribuída de forma bastante desigual, havendo 

grande concentração da população nas zonas litorâneas, especialmente do Sudeste e da 

Zona da Mata nordestina. Outro núcleo importante é a região Sul, e as áreas menos 

povoadas situam-se no Centro-Oeste e no Norte. 

Os três estados mais populosos do Brasil estão na Região Sudeste. São Paulo 

ocupa o topo do ranking, com 45,9 milhões de habitantes, o que equivale a 21,8% de toda 

a população do país. Ele é seguido por Minas Gerais, com 21 milhões, e Rio de Janeiro, 

com 17,2 milhões. Outros três estados completam o grupo com mais de 10 milhões de 

habitantes: Bahia, com 14,8 milhões, Paraná, com 11,3 milhões, e Rio Grande do Sul, 

com também com 11,3 milhões. Já Roraima, na Região Norte, é o estado menos populoso, 

com um pouco mais de 601 mil habitantes (quase 0,3% da população total). Os outros 

dois menores estados também estão na Região Norte: Amapá, com 829 mil, e Acre, com 

869 mil. Estes três estados nortistas são os únicos com menos de 1 milhão de habitantes. 

O IBGE (2018) destacou, ainda que pouco mais da metade da população brasileira 

(57% ou 118,9 milhões de habitantes) vive em apenas 5,7% dos municípios (317), que 

são aqueles com mais de 100 mil habitantes. O país tem 46 municípios com mais de 500 

mil habitantes, que concentram 31,2% da população do país (64,9 milhões de habitantes). 

Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possui até 20 mil 

habitantes e abriga apenas 15,4% da população do país (32,1 milhões de habitantes). O 

município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,2 milhões de 

habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões de habitantes), Brasília e Salvador 

(cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/rj-chega-a-172-milhoes-de-habitantes-em-2018-segundo-estimativa-do-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/rj-chega-a-172-milhoes-de-habitantes-em-2018-segundo-estimativa-do-ibge.ghtml


 

 

 

 

Apenas 17 municípios brasileiros superam a marca de 1 milhão de habitantes. 

Juntos, eles somam 45,7 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. Três 

deles não são capitais: Guarulhos (SP), com 1,4 milhão, Campinas (SP), com 1,2 milhão, 

e São Gonçalo (RJ), com 1,1 milhão. Quando se excluem estes 17 municípios com mais 

de 1 milhão de habitantes, os outros mais populosos são Duque de Caxias (RJ), São 

Bernardo do Campo (SP), Nova Iguaçu (RJ), Santo André (SP), São José dos Campos 

(SP), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Osasco (SP). 

O PNAD (2018) apontou ainda que a taxa de analfabetismo no Brasil caiu em 

2017 em comparação com o ano anterior, mas não saber ler ou escrever ainda atinge 11,5 

milhões de pessoas com 15 anos ou mais. Já as diferenças regionais e raciais seguem em 

patamares praticamente idênticos: os índices maiores no Nordeste e entre negros e pardos. 

Segundo a pesquisa, 7% dos brasileiros com 15 anos ou mais não sabiam ler ou escrever 

no ano passado, 0,2 ponto percentual a menos que os 7,2% medidos em 2016.  

De acordo com o IBGE (2018), isso representa uma redução de aproximadamente 

300 mil pessoas. Os dados mostram que o Brasil não deve cumprir a meta estabelecida 

pelo Plano Nacional de Educação de erradicar o analfabetismo no país até 2024. Para 

2015, o plano estabelecia uma redução do índice para 6,5%, o que ainda não aconteceu. 

Apesar de uma curva descendente ao longo dos anos, o país persiste com diferenças 

marcantes entre estratos regionais, raciais e etários. 

Em relação ao contexto cultural do brasileiro, mulheres e homens divergem sobre 

o que preferem fazer nos momentos de lazer seja no dia de folga ou em período de férias. 

Uma pesquisa divulgada pelo jornal nacional revelou que os homens preferem esportes e 

as mulheres, as atividades sociais como encontrar parentes e amigos. Além de ser um desejo 

unânime de todas as classes sociais desse estudo, ambos os sexos preferiam estar viajando, mas 

as pessoas não o fazem por barreiras econômicas ou restrições de tempo. 

Para além dessas questões econômicas que determinam as escolhas, a formação 

escolar também interfere nesse contexto. As pessoas com menores níveis de escolaridade 

associam o lazer às atividades de caráter social (encontros com amigos e familiares) e às 

de cunho físico esportivo (o futebol, por exemplo). As com maiores níveis de escolaridade 

expandem sua percepção e buscam uma maior variedade de experiências, como as 

artísticas (teatro e cinema) e as intelectuais (leitura de livros e visita a museus). 



 

 

 

 

Segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2018 b), 4,4% dos domicílios não possuem renda, 14,7% têm renda de até um 

salário mínimo e 21,5%, entre um e dois salários mínimos. Esses dados marcam sensíveis 

diferenças de vivências de lazer entre os que têm mais e menos renda. Aqueles com 

menores índices apontaram o ócio (não fazer nada) como principal ocupação durante as 

férias, enquanto que os com maior renda disseram que viajavam, especialmente aqueles 

que recebiam acima de vinte salários mínimos. 

De acordo com um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

em 2017 sobre a intenção de viagem do brasileiro, a Região Nordeste foi a de maior 

escolha pelo público de sete capitais, correspondendo a 50,6% do total. Por sua vez, os 

viajantes de Brasília e São Paulo foram aqueles de maior interesse nessa região, 

apresentando respectivamente 57,1% e 54,4% de intenção. 

O Ministério do turismo (MTUR, 2017) aponta ainda que as pessoas situadas nas 

duas maiores faixas de rendas familiares foram aquelas que mais escolheram a região 

Nordeste. De acordo com o levantamento realizado, mais de 44% dos entrevistados 

possuem renda entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, e 46,9% possuem renda acima R$ 9,6 mil. 

Esse público abrange as classes sociais: B1 e B2 e é também aquele que mais 

utiliza hotéis ou pousada como meio de hospedagem. Conforme a Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa juntamente com informações oriundas do PNAD-

c (2017), novos critérios foram estabelecidos em 2018 para classificação das classes 

sociais e renda familiar e que pode ser visualizado no quadro 01. O extrato sócio-

econômico conforme as regiões brasileiras também podem ser visualizadas na figura 

2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Extratos sócio-econômicos conforme as regiões brasileiras no ano de 2018  



 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos próprios autores a partir de dados da ABEP e PNAD-c. 

 

Quadro 01: Novos extratos sócio-econômico no Brasil conforme a renda média 

domiciliar 

Extrato sócio-econômico Renda média domiciliar 

A 23.345,11 

B1 10.386,52 

B2 5.363,19 

C1 2.965,69 

C2 1.691,44 

D-E 708,19 

Fonte: ABEP (2018) 

 

Conforme o gráfico acima, as regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste podem 

funcionar como os principais polos emissores de turistas para o Nordeste baseado no 

maior percentual de pessoas inseridas nos extratos sociais B1 e B2. No entanto, é 

importante salientar que a classe C está em fase de crescimento no país e possivelmente 

poderia funcionar como público regional, dada a menor distância e aos menores custos 

de viagem. A empresa de Consultoria Tendências, com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) e em estatísticas da Receita Federal estimou que 4,1 
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milhões de famílias devem ingressar na classe C e 2,9 milhões na classe B ao longo do 

período 2019-2026.  

 

OPORTUNIDADES P I R AMEAÇAS P I R 

Crescimento da população 

idosa gerando potencial de 

demanda fora dos picos 

sazonais. 

3 3 9 

Altas de taxa de 

analfabetismo no Nordeste 

em comparação com os 

outros Estados 

3 3 9 

População mais concentrada 

na região sudeste, onde há 

intenção e cultura de visita 

ao Nordeste, gerando 

potencial de demanda. 

3 3 9 

Baixo nível de escolaridade 

o que influencia na decisão 

por viagens na hora do lazer 

3 3 9 

Extratos sociais com renda 

para turismo e lazer adeptos 

ao turismo no nordeste, 

compondo um mercado 

consumidor com atitude 

entusiástica à nossa oferta. 

3 3 9     

 

 

3.1.2 Ambiente Econômico 

O setor de turismo é hoje um dos poucos que mantêm uma geração expressiva de 

empregos e atrai investimentos – de acordo com a Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No primeiro trimestre deste ano fechou com um 

saldo positivo de quase 3 mil postos formais de trabalho e conta com quase 3 milhões de 

pessoas ocupadas no Brasil.  

De acordo com o MTUR (2017), o setor é responsável por 7 milhões de empregos 

diretos e indiretos e estima-se que até 2028 haja um crescimento de até 8% do PIB nessa 

área. Estima-se ainda que o turismo gere 1 de cada 10 empregos no mundo, o que 

demonstra a dimensão desta atividade no contexto da economia global.  



 

 

 

 

Contudo, a crise econômica fez os brasileiros mudarem alguns hábitos de 

consumo e, mesmo que a economia retome o ritmo de crescimento neste ano, a maioria 

das pessoas pretende manter novas práticas financeiras, segundo uma pesquisa feita pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Banco Central. O levantamento aponta que oito 

em cada dez brasileiros (79%) mudaram algum tipo de hábito na hora de consumir, seja 

fazendo pesquisa de preços, economizando água ou luz ou trocando uma marca mais cara 

por outra mais barata. Entre as principais medidas adotadas, está a boa e velha pesquisa 

de preços (59%) – percentual que chega a 68% nas classes A e B. Além disso, 56% 

passaram a limitar gastos com lazer e 55% a controlar despesas pessoais.  

A figura 3 é do Relatório do IBGE sobre o Rendimento Domiciliar Per Capita de 

2018 em cada estado e no Distrito Federal: 

 

A inflação acumulada vem se mantendo dentro da meta projetada pelo Banco Central, 

o que possibilitou continuar a redução da taxa Selic, atingindo 5,5%, o menor valor histórico. 

Apesar de a inflação e a taxa básica de juros serem favoráveis ao ambiente empresarial, 

ainda não se avançou na redução da carga tributária, que atingiu 33,58% do PIB em 2018. 



 

 

 

 

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

(Peic) realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), o percentual de famílias com dívidas (com atraso ou não) no país subiu de 59,8% 

em dezembro de 2018 para 64,1% em julho de 2019. Já a parcela de inadimplentes, ou 

seja, aqueles com dívidas ou contas em atraso, também cresceu no período: de 22,8% 

para 22,9% e em julho passou para 23,9%. 

 

Estima-se ainda que o brasileiro chega a comprometer sua renda com o 

pagamento das parcelas de amortizações e dos juros em torno de 19,8%, enquanto na 

média em 17 países avaliados pelo BIS, o banco central dos bancos centrais, é de 10%. 

Já o endividamento total (além do pagamento de juros e amortizações) alcançou 42,5% 

em novembro do ano passado.  

Já o aumento do dólar também vem trazendo mudanças nos planos de viagem dos 

brasileiros. A moeda estrangeira está cotada a R$ 4,15 (25/09/19) e em função dos 

cenários externos, mantem tendência de cotação instável. A desvalorização da moeda 

nacional, no entanto, vem impulsionando o Turismo doméstico, pois os turistas têm 

optado por encurtar o tempo das viagens e, ou procurado roteiros nacionais. Além disto, 

torna o turismo receptivo mais barato. 

Em relação ao contexto regional, a economia do Estado da Bahia é diversificada 

e a atividade de turismo e serviços tem exercido elevada importância no Produto Interno 

Bruto (PIB) da região nordeste, uma vez que possui enormes possibilidades como 



 

 

 

 

passeios urbanos ou em lugares naturais como praias, ilhas, chapadas entre outras. 

Segundo o Ministério do trabalho, ao menos 88 mil pessoas foram contratadas de forma 

direta no Estado da Bahia no primeiro semestre de 2019 devido ao turismo.  

 

OPORTUNIDADES P I R AMEAÇAS P I R 

Aumento do fluxo turístico 

doméstico devido às variações 

do dólar. 

3 3 9 

Redução do poder 

aquisitivo de compra 

devido ao endividamento. 

3 3 9 

Tendência de crescimento do 

turismo de lazer decorrente da 

melhoria de renda das classes 

A e B. 

3 2 6 

Redução do poder 

aquisitivo de compra 

devido ao endividamento 

3 3 9 

Incremento na geração de 

empregos diretos e indiretos, 

aumentando o tamanho do 

potencial mercado interno. 

3 2 6     

Aumento do fluxo turístico 

internacional para a cidade de 

Salvador. 

1 3 3     

Diminuição da inflação o que 

pode tornar mais baratas as 

linhas de crédito voltadas ao 

turismo. 

2 3 6     

Potencial redução na carga 

tributária, possibilitando 

melhoria no fluxo de caixa e 

redução de custos. 

2 3 6     

 

3.1.3 Ambiente Natural 

A Mata Atlântica é considerada internacionalmente como uma das áreas mais 

prioritárias do planeta em termos de sua diversidade biológica e grau de ameaça. As 

florestas tropicais constituem a mais rica reserva de diversidade biológica. 



 

 

 

 

As florestas úmidas desta região são caracterizadas por árvores altas, com folhas 

sempre-verdes e abundância de epífitas. Dentre as espécies de árvores mais características 

e raras, podem ser citadas: o jacarandá-da-bahia (Dalbergianigra), o pau-brasil 

(Caesalpiniaechinata) e o jequitibá (Carinianasp.). Um estudo realizado por especialistas 

do Centro de Pesquisas do Cacau e do Jardim Botânico de Nova York encontrou aqui um 

recorde mundial em riqueza de espécies arbóreas, 456 espécies/ha. O Sul da Bahia é 

reconhecido pelos ambientalistas como uma das áreas mais importantes para a 

conservação da biodiversidade global (ARAÚJO et al, 1998). 

Além deste estudo, outros biólogos estudiosos da fauna, indicaram ser esta uma 

das áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica da Região Nordeste do Brasil, 

confirmando a altíssima biodiversidade e elevados níveis de endemismo de espécies, além 

de representar um dos mais importantes blocos de remanescentes florestais da Bahia, tão 

significativo quanto as regiões de Una e Maraú, ambas também no Sul da Bahia. 

A Serra do Conduru se tornou Parque Estadual, também por uma outra razão. Esta 

área inclui-se na “Costa do Cacau”, Zona Turística Especial que contempla 

principalmente os municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. O Governo da Bahia, 

administrando o amplo programa de turismo denominado PRODETUR - Conselho de 

Desenvolvimento do Turismo nesta e em outras Zonas do Estado, considera que a maior 

vocação do eixo Ilhéus-Itacaré será o Ecoturismo. Os investimentos do PRODETUR 

incluem principalmente a pavimentação da antiga estrada vicinal Ilhéus-Serra Grande e 

Serra Grande-Itacaré. 

O Parque do Conduru representa uma inovação no desenvolvimento rural e 

turístico, tendo como referência a conservação dos ambientes associados da Mata 

Atlântica. Somam-se ao Parque as Áreas de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada e 

da Costa Serra Grande Itacaré, ambas recém-criadas pelo Governo da Bahia. Práticas de 

uso agroflorestal, ecoturismo e turismo rural podem substituir ao longo do tempo as 

pastagens e a atividade madeireira. Tudo isso representa um conjunto de diversidade 

único no mundo, tudo concentrado em uma microrregião, potencializando ainda mais o 

desenvolvimento da atividade turística na região. 

 

OPORTUNIDADES P I R AMEAÇAS P I R 



 

 

 

 

Atrativos naturais preservados 

com vocação para o turismo de 

natureza. 

3 3 9 

Inverno cada vez mais 

característico, o que 

diminui atividades praianas 

nessa época do ano. 

3 2 6 

Acontecimentos históricos 

da literatura brasileira, 

história do cacau que 

estimula a visitação. 

3 3 6     

Verão com temperatura e 

pluviosidade propícias para 

atividades aquáticas. 

3 3 9     

 

 

3.1.4 Ambiente Tecnológico 

O ramo de hotelaria conta com inúmeras vantagens que a tecnologia tem trazido 

tanto para gestão, quanto para novas formas de divulgação e prospecção de clientes. Com 

o mundo cada vez mais conectado, acompanhar essa evolução é essencial, principalmente 

quando o cliente opta por comodidade e o máximo de benefícios possíveis. 

No Hospitality Experience – o maior evento de hotelaria e turismo da Bahia que 

ocorreu em setembro de 2018 promovido pela Associação Brasileira de Indústria de 

Hotéis (ABIH - Bahia) – muitos empresários e especialistas na área se reuniram para falar 

sobre a influência das novas tecnologias no setor. O especialista em economia digital e 

criativa, Giardelli (2016) defende que o hóspede quer ser surpreendido, vivenciar novas 

experiências e a tecnologia pode ser uma aliada. O uso de aplicativos que realizam check 

in evitam longas filas e tempo de espera na recepção do hotel, ou que fazem pedidos de 

serviços de quarto ou um agendamento de serviço pelo celular, são exemplos de 

facilitadores. 

De acordo com estatísticas da Statista, 51% dos jovens de 18 a 24 anos preferem 

escolher um hotel com facilidades de check-in através do smartphone. Através de APPs 

e do próprio site do hotel o hóspede realiza o pagamento através de boleto ou cartão de 

http://www.bahia.com.br/roteiros/costa-do-cacau/
http://www.bahia.com.br/roteiros/costa-do-cacau/
http://www.bahia.com.br/roteiros/costa-do-cacau/


 

 

 

 

crédito e reserva os quartos desejados previamente avaliados por meio de fotos e 

impressões de outros clientes que já frequentaram o local. 

O ambiente digital possibilita ainda que o cliente verifique as opções de turismo 

que lhe são disponíveis na região a ser visitada, trilhas, praias, cidades históricas, bem 

como restaurantes com comidas típicas, tirando dúvidas no chatboot e dando opções 

diversas para o turista mais independente. 

O ambiente digital não só trouxe benefícios de otimização para os hotéis. Com o 

surgimento de novas demandas e a utilização dos diversos APPs e sites, alternativas de 

hospedagem têm surgido exigindo dos hotéis atualização dos seus serviços e atendimento 

mais personalizado do seu cliente, reavaliando seu público-alvo e maneiras de chegar até 

ele. Um exemplo é o Airbnb que é uma plataforma digital onde pessoas comuns podem 

alugar quartos e casas de maneira mais direta com o hóspede sem necessariamente 

oferecer os serviços tradicionais, oferecendo aluguéis mais baratos atendendo as pessoas 

que não estão tão preocupadas com conforto, mas sim com o preço.  

Os feedbacks dos clientes são utilizados com muito mais cuidado para identificar 

as melhorias que devem ser realizadas para proporcionar uma experiência cada vez mais 

satisfatória aos seus hóspedes. Essas avaliações são coletadas por meio dos aplicativos e 

os de questionários rápidos online onde os clientes externam suas impressões desde o 

check-in ao check-out. São armazenadas em bancos de dados onde são revisitadas sempre 

que necessário para produção de relatórios e análise de melhoria de atendimento. 

Constitui-se também em efetivo meio de comunicação com os consumidores, viso se 

tratar de contato direto com clientes para recompra. 

Essas novas plataformas eletrônicas tem revolucionado as formas de comunicação 

e venda junto ao mercado como um todo, potencializando acessar diversos mercados 

consumidores, desde os próximos aos mais distantes, em variados idiomas, barateando e 

dinamizando o processo de comunicação e venda com os mesmos. 

Nos hotéis localizados em cidades praianas um desafio é a maresia que danifica 

constantemente os dispositivos eletrônicos e móveis. Para evitar os efeitos danosos a 

limpeza diária conta com produtos à base de silicone que tem ação impermeabilizante, 

além da substituição de móveis de aço carbono por móveis de alumínio e inox.  

Como se pode observar, as novas tendências de mercado estão disponíveis para 

otimizar processos, desde a busca que o cliente faz para definir sua escolha de 



 

 

 

 

hospedagem, reserva, atendimento no hotel, integração de serviços, check out e avaliação, 

até gerenciamento das informações e serviços pertinentes a gestão de uma maneira muito 

mais ágil e integrada. 

 

OPORTUNIDADES P I R AMEAÇAS P I R 

Otimização dos processos de 

gestão do hotel decorrentes 

das novas ferramentas 

3 3 9 

Baixo tempo de transição 

para implementação das 

novas ferramentas, 

gerando rapidamente 

obsolescência. 

2 3 6 

Ampliação da utilização de 

mecanismos digitais para 

comunicação com os 

consumidores, agilizando e 

barateando o processo. 

3 3 9 

Alto investimento para 

implementação de 

determinados serviços, 

elevando o custo. 

3 3 9 

Mais segurança e redução de 

inadimplência através da 

facilitação de pagamento por 

meio da plataforma digital. 

3 1 3 

Aumento de interesse dos 

clientes por outras 

alternativas de 

hospedagem (Airbnb) 

3 3 9 

Oferecimento de mais 

serviços para os clientes por 

meio de parcerias com 

restaurantes, locais turísticos 

e outros, elevando 

faturamento e nível de 

satisfação dos hóspedes. 

3 2 6 

Ação da maresia o que 

reduz a vida útil dos 

equipamentos elétricos e 

eletrônicos. 

3 3 9 

  

3.1.5 Ambiente Político-legal 

O MTur lançou em 2004 o Programa de Regionalização do Turismo (PRT), 

através do qual cidades e áreas circunjacentes são incentivadas a viabilizar o 

desenvolvimento turístico sustentável de forma regionalizada e convergente a fim de 

possibilitar a interiorização e segmentação do turismo, ocasionando a desconcentração da 

renda e atuando na redução das desigualdades sociais. O PRT faz parte do atual Plano 

Nacional de Turismo 2018-2022, cujo slogan é: “Mais emprego e renda para o Brasil”. 

Voltado para a região Nordeste, o governo federal implantou o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE, dividido em duas fases, 

com fins a direcionar esforços para ampliar a infraestrutura da região (saneamento básico, 



 

 

 

 

proteção ambiental, transporte, pavimentação, recuperação e conservação do patrimônio 

histórico). 

Na segunda fase do programa, ainda em andamento (de 2005 a 2020), a ênfase foi 

dada ao investimento em capacitação profissional e na infraestrutura do interior das 

localidades, realizando em nossa região a sinalização turística em todo Litoral Sul. 

Incentivos estaduais, realizados por meio de políticas públicas, têm alimentado 

toda a cadeia de serviços, gerando novos empregos e alavancando a economia baiana, a 

exemplo da capacitação de profissionais da área turística e da promoção da Bahia em 

feiras nacionais e internacionais. Já os incentivos fiscais possibilitaram a criação de 4 mil 

voos extras para a alta temporada de 2019 pelo aeroporto Internacional de Salvador. 

Na esfera municipal, em 2011, a prefeitura aprovou o Plano diretor urbano 

territorial da região Serra Grande - Uruçuca a partir de lei complementar 006 

contemplando o plano de referência urbanístico-ambiental também conhecido como 

PRUA. Tal iniciativa teve dentre os objetivos evitar que áreas estratégicas de interesse 

sócio-ambiental fossem invadidas.  

O avançar da tramitação da reforma da previdência no Congresso Nacional e os 

possíveis impactos nas aposentarias suscitam incertezas no mercado econômico e 

consequentemente na vida dos brasileiros. O aumento da idade mínima, do tempo de 

contribuição e o regime único previdenciário foram os fatores de maior repercussão. 

Estima-se que a nova reforma venha trazer uma economia de R$ 800 bilhões em 10 anos (2020-

2029). 

A classe empresarial manifestou-se favorável à nova proposta de reestruturações 

nas áreas previdenciária, tributária e trabalhista, para que a economia retome um 

crescimento de longo prazo. A nova legislação trabalhista (Lei 13.467), bem como a Lei 

da Terceirização (Lei 13.429), vem gerando repercussões positivas ao segmento turístico, 

especialmente no que tange as formas de contratação e remuneração. De acordo com a 

revista mercados e eventos, a reforma trabalhista, em particular, beneficia setores com 

muitos trabalhadores pontuais, que atuam por poucas horas ou sazonalmente, como o 

Turismo, regulamentando as atividades e gerando ainda mais empregos. Essas mudanças 

permitem maior economia e flexibilidade na contratação de mão-de-obra, adequando-a 

mais facilmente às necessidades sazonais da atividade. 



 

 

 

 

Em relação aos feriados nacionais em 2020, sua maioria ocorre em dia de 

segunda-feira, o que facilita viagens de curta ou média distância e consequentemente 

maior período de hospedagem como se verifica na figura 4. Tirando o feriado da 

Proclamação da República que cai no domingo, haverá 10 possibilidades de feriados 

prolongados nesse ano, ou seja, um número superior ao que ocorreu no ano de 2019. 

Figura 4: Feriados referentes ao ano 2020 

Fonte: ANBIMA 

Já os feriados Estaduais divergem conforme o Estado ou a região. Alguns deles 

como Goiás e Espírito Santo não possuem feriados estaduais. O estudo da previsão de 

feriados nos demais estados consta na tabela “Previsão de feriados” no Apêndice A.  

Existe também a semana do saco cheio ou semana de primavera, que é 

uma semana de recesso estudantil adotada por várias instituições de ensino no Brasil, 

normalmente em novembro, na semana do dia de Finados (2 de novembro).  

 

Oportunidades P I R Ameaças P I R 

Aprovação do texto-base da 

reforma da previdência, 

possibilidade melhora no 

2 3 6 

As políticas são passiveis 

de mudança de foco, 

podendo se deslocar das 

2 2 4 



 

 

 

 

fluxo de caixa do país, 

possibilitando retomada dos 

investimentos em 

infraestrutura. 

necessidades reais da 

sociedade em direção aos 

jogos de interesses 

políticos. 

O advento da reforma 

trabalhista que promove 

maior flexibilização nas 

contratações de funcionários 

e redução no custo da mão de 

obra. 

3 3 9 

No longo prazo a reforma 

da previdência (PEC 

287/2016) pode impactar 

negativamente no fluxo 

turístico da terceira idade. 

2 3 6 

Facilidades legais para 

instalação de 

empreendimentos turísticos e 

mão de obra barata que 

implicam em condições 

favoráveis para o 

desenvolvimento da 

atividade turística. 

2 3 6     

Incentivos indiretos de 

políticas de turismo, como o 

PRODETUR-NE que atuam 

no fomento da atividade 

turística, tornando-a mais 

competitiva. 

2 3 6     

Aumento do número de 

feriados prolongados em 

2020 o que pode impulsionar 

o fluxo turístico. 

3 3 9     

 

 

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL 

 



 

 

 

 

3.2.1 Análise Qualitativa e Quantitativa do mercado 

 

• Quem constitui o mercado?  

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV 

Nacional), os viajantes com mais de 65 anos representam cerca de 15% dos pacotes 

turísticos vendidos no Brasil para destinos nacionais e internacionais. Ainda de acordo 

com a pesquisa, o turista da terceira idade busca por viagens em que o perfil de faixa 

etária é heterogêneo, embora os grupos de idosos sejam boas opções de viagem oferecidas 

pelas agências. A experiência junto a crianças, jovens e adultos de meia-idade é uma 

tendência, de acordo com a ABAV, e busca manter a interação com outras gerações. É 

comum que parentes mais velhos façam suas viagens acompanhados de familiares (filhos, 

netos, etc). 

Segundo a pesquisa (2019), o grupo de viagem é composto em 40,2% por famílias 

(pais e filhos) no território nacional, evidenciando a predominância da prática do turismo 

em família conforme o quadro 02. Já na Bahia, especificamente, esse dado mostra-se 

muito mais equilibrado, onde a maior representação é de 27,6% composto por cônjuges 

ou namorados e 21,3% por pessoas que viajariam sozinhas. 

Quadro 02: Composição do grupo de viagem: relação entre Brasil e Bahia 

BRASIL BAHIA Composição do grupo de viagem 

40,2% 25,5% dos clientes/consumidores das agências são casais com filho(s) 

23,2% 27,6% viajaram com cônjuge ou namorado(a) 

22,6% 25,6% viajaram com algum outro parente ou com amigos 

14,0% 21,3% procurou agência para viajar sozinho 

Fonte: elaborado pelos próprios autores a partir de dados do Ministério do Turismo  

Quanto à renda conforme o quadro 03, é possível observar que tanto o turismo 

nacional, quanto o baiano é formado por aproximadamente 2/3 de pessoas com renda 

familiar de R$ 1.500,00 a R$ 9.000,00 reais, população compreendida nas classes B2 a 

C2 (classificação da ABEP 2018). 

Quadro 03: Renda média familiar dos consumidores/clientes 

BRASIL BAHIA Renda média mensal familiar dos consumidores/clientes 



 

 

 

 

4,2% 2,5% Até R$ 1.500,00 reais 

28,0% 32,5% De R$ 1.500,01 a R$ 3.500,00 reais 

40,6% 42,5% De R$ 3.500,01 a R$ 9.000,00 reais 

17,9% 12,5% De R$ 9.000,01 a R$ 18.000,00 reais 

9,3% 10,0% Acima de R$ 18.000,00 reais 

Fonte: elaborado pelos próprios autores a partir de dados do Ministério do Turismo  

Em relação à idade dos turistas, no geral, o público é bem diversificado, 

compreendendo tanto jovens que vão em busca do turismo mais aventureiro e explorador, 

quanto o público mais maduro que deseja aproveitar as férias com a família, ou aproveitar 

a tranquilidade de praias mais reservadas. De acordo com a organização mundial de 

turismo (OMT), a faixa etária que mais cresce no mercado de compra de viagens é de 16 

a 30 anos. 

Com relação ao perfil do turista de sol e praia brasileiro, uma pesquisa (2016) da 

Confederação Nacional do Turismo (CNTur), juntamente com o Sebrae, realizada pelo 

Ministério do Turismo identificou suas principais características: 

• Buscam descanso; 

• São atraídos por práticas esportivas do local; 

• Buscam pontos com infraestrutura que ofereça diversão e novas experiências; 

• Buscam vivências e interação com as comunidades locais; 

• Jovens entre 16 e 22 anos das mais diversas classes sociais possuem as 

características do turismo de sol e praia; 

• Na classe C predominam homens e mulheres entre 25 e 45 anos. 

O turismo baiano é muito fomentado, principalmente por causa da sua extensão 

litorânea de mais de 1100 quilômetros, atraindo turistas que procuram conhecer as belas 

praias baianas e a cultura do estado do descobrimento. 

É importante considerar também os brasileiros situados na faixa etária acima de 

60 anos, onde o estudo Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério 

do Turismo apontou que eles representam 25,4% daqueles que pretendem viajar nos 

próximos seis meses. Deste total, a maioria (59,9%) informou que deverá optar por 

destinos domésticos.   

 



 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do turismo. 

 

O estudo revela ainda que 49% dos visitantes domésticos são oriundos da Região 

Sudeste, 33% do próprio Nordeste, 10% do Sul e o restante do Norte e Centro-Oeste. 

Salvador recebeu na temporada 6,5 mil paulistas, 4,6 mil baianos e 1,48 mil fluminenses. 

 

• O que o mercado compra? 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério do Turismo (2019) o segmento 

Sol e Praia foi demandado pelos clientes das agências e organização de viagens em um 

índice de 49,2% no país e 32% na Bahia, representando o segmento mais demandado nos 

dois cenários. 

Os segmentos de Cultura/Patrimônio/Histórico e Natureza/Ecoturismo também 

merecem atenção principalmente nas Costas Baianas que contam com uma grande 

variedade desses fatores.  

 

 

 

Quadro 04: A participação da Bahia nos segmentos turísticos do Brasil 

Segmento  BRASIL BAHIA 

Sol e Praia 49,2% 32,0% 

Cultura/Patrimônio/Histórico 15,3% 18,0% 

Negócios/Trabalho 9,9% 10,0% 

Natureza/Ecoturismo 9,0% 10,0% 

Turismo de Aventura 3,3% 8,0% 



 

 

 

 

Religião 3,2% - 

Compras 2,4% 6,0% 

Estudos/Cursos 2,1% 2,0% 

Saúde e Bem-estar 1,9% 4,0% 

Eventos 1,9% 2,0% 

Diversão Noturna 0,5% 6,0% 

Esportes 0,4% - 

Naútico 0,4% - 

Rural 0,3% 2,0% 

Pesca 0,2% - 
Fonte: elaborado pelos próprios autores a partir de dados do Ministério do Turismo.  

Dentre os tipos de turismo mais procurado pelo público idoso tem-se: o turismo 

de saúde (realizado para garantir uma melhor qualidade de vida e tem os hospitais e spas 

como exemplos; o turismo cultural (viajam por prazer a fim de conhecer novas culturas, 

trocar experiências), o turismo religioso (grupos ligados a centros religiosos), turismo de 

natureza (valoriza o contato com o meio ambiente e os hábitos saudáveis). Além disso, 

os turistas da terceira idade viajam na maioria das vezes na baixa temporada e aproveitam 

alguns descontos que lhes são favorecidos. 

O turista que visita a Bahia também procura conhecer a culinária baiana, os 

famosos acarajés, moquecas e outras comidas regionais. Especialmente em Ilhéus 

também procura conhecer a parte histórica como os lugares citados nas obras de Jorge 

Amado. 

Segundo a pesquisa do Ministério do Turismo realizada tendo como base o 

primeiro semestre de 2019, dois destinos baianos ficaram entre os cinco mais demandados 

no ranking nacional para os meses de junho e julho deste ano, dentre eles Chapada 

Diamantina (1º) e Salvador (4º). Os demais foram Gramado (2º), São Paulo (3º) e 

Fortaleza (5º).  

Na categorização dos municípios das regiões turísticas do mapa do turismo 

brasileiro as cidades de Ilhéus, Itabuna e Itacaré aparecem com classificação B o que é 

considerado bom, onde o turismo é bem fomentado. 

De acordo com Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 2016, realizada pelo 

IBGE em convênio com o Ministério do Turismo, esta demanda está sendo atendida no 

Brasil por uma oferta hoteleira constituída por cerca de 31,3 mil estabelecimentos de 

hospedagem, com 1 milhão de unidades habitacionais (suítes, quartos, chalés) e 2,4 

milhões de leitos. Entre esses estabelecimentos, 47,9% eram hotéis, 31,9% eram pousadas 

e 14,2% eram motéis.  



 

 

 

 

Dentre as regiões brasileiras, o Nordeste possui a segunda maior participação em 

estabelecimentos de hospedagens com 23,6% do total e 7383 estabelecimentos. Já a Bahia 

destaca-se entre as regiões nordestinas com uma participação 34,5% no mercado e 2552 

estabelecimentos conforme tabela abaixo. Em relação ao tipo de estabelecimento de 

hospedagem na Bahia, as pousadas representam 50% do total, seguidas por hotéis 

(38,1%). 

 

• Por que compra? 

Em uma pesquisa que buscou verificar fatores que interferem na decisão de 

compra de um destino turístico realizada pelo Sebrae e publicada em dezembro de 2018, 

foi possível observar: 

 

 

 

Figura 5: Fatores que interferem na decisão de compra de um destino turístico 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae 

Figura 6: Características procuradas pelos turistas na escolha do destino de 

viagem 



 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae 

 

Desta feita, percebe-se que os fatores que influenciam na decisão da compra e de 

destinos estão relacionados com fatores diversos, tantos internos quanto externos, 

relacionados com a estrutura ofertada nos hotéis e condições de acesso – nas estradas, 

aeroportos e rodoviárias -, atrações disponíveis e opções de relaxamento. 

• Quem participa na compra?  

No processo de decisão de compra sobre o destino, o hotel em que se hospeda, 

quais locais visitar, etc. os turistas utilizam diversos canais para obterem informações que 

os auxiliem no momento da escolha. Na pesquisa realizada pelo Sebrae, destaca-se: 

Figura 7: Meios/maneiras nas quais os turistas buscam hospedagem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Sebrae 

Com maior representatividade tem-se a indicação de amigos e sites gerais com 

um percentual de 49,60% juntos, o que mostra que o fator experiência tem uma 

grande participação. Esse dado se evidencia não só de pessoas próximas, como 

também a experiência de outros clientes que realizam avaliações sobre diversos 

aspectos dos hotéis em sites que promovem esse espaço de trocas de informações.  

Segundo uma pesquisa realizada pela OMT, 84% das pessoas entrevistadas 

disseram consultar mais de 10 fontes, inclusive comentários de outros turistas antes de 

decidir sobre o destino ou hospedagem que desejam adquirir. 

• Como o mercado compra? 

De acordo com o relatório do Sebrae Inteligência Setorial (2018), o 

comportamento de compra do turista brasileiro tem mudado consideravelmente com a 

consolidação do uso das novas tecnologias e empresas de turismo, como as OTASs (on-

line travel agencies). Na década de 90, o planejamento de uma viagem feita em uma 

agência poderia levar até 6 meses para ser concluído, ao passo que com a pesquisa na 

internet, conversa com amigos e familiares, assistir programas de televisão, reduz 

drasticamente esse tempo para 30 dias.  

Conforme uma pesquisa divulgada pela Booking.com em 2018, 33% dos viajantes 

entrevistados, independentemente da nacionalidade, consideram as avaliações de outros 

viajantes como uma das maneiras mais importantes na hora de fazer uma reserva.  

• Quando o mercado compra? 

Conforme uma pesquisa divulgada pela Booking.com em 2018, a estação quente 

é a preferida pelos viajantes e mais de dois terços dos viajantes brasileiros (69%) 

consideram a hospedagem como um fator muito importante para a satisfação geral da 

viagem.  

Dentre os destinos turísticos brasileiros, mais da metade (60%) dos viajantes do 

País citam as praias do Nordeste como as mais preferidas. Em relação à estação mais 

quente do ano, 48% dos brasileiros preferem viajar nas férias de verão (sendo que 31% 

destes desejam estar “onde as coisas acontecem”) e apenas 17% ainda não reservaram 

uma hospedagem longe de casa nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esses 

entrevistados representavam as classes econômicas A, B e C. 



 

 

 

 

Considerando dados dos últimos anos, mesmo tendo os eventos atípicos de Copa 

do Mudo de Futebol e Olimpíadas, a taxa de ocupação dos hotéis no Brasil atingiu seu 

valor máximo em 2011, com 69,5%. Nos anos de 2013 e 2014, com a Copa das 

Confederações e Copa do Mundo no Brasil, respectivamente, esperavam-se taxas acima 

do que efetivamente ocorreu. Já os anos de 2015 e 2016 obtiveram as maiores reduções 

nesse índice, ocasionadas pelos períodos pós-copa e pela crise econômico-financeira do 

País. O ano de 2017 apresentou leve crescimento em relação a 2016, mas uma taxa ainda 

baixa, de 56,5%. 

Em relação aos valores das diárias, a trajetória brasileira era crescente até o ano 

de 2014, chegando a alcançar o valor de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais). 

Após esse período, tem decrescido, chegando em 2017 a R$ 227,70 (duzentos e vinte e 

sete reais). A diária média é o índice que retrata o preço médio calculado para cada diária 

vendida em um determinado período, ou seja, o valor pode ser obtido pela relação entre 

Receita total de hospedagens e o número total de diárias vendidas. A performance dos 

hotéis do país no ano de 2017 foi marcada pelo terceiro ano consecutivo da queda do 

RevPar (receita por apartamento disponível), chegando a R$ 129,00. 

• Onde o mercado compra? 

Quando se fala de onde as compras são realizadas, pode-se inferir que as compras 

online têm maior participação quando o assunto é viagem turística. Pacotes de serviços, 

atrações, restaurantes e outras atividades são mais contratadas por meio online e 

eletrônico. Segundo o Sebrae, 52% dos  turistas compram suas viagens pelo tablet ou 

smartphone. 

Falando mais especificamente do público idoso, este tem se inserido no ambiente 

digital cada vez mais, primeiro para a comunicação com os familiares e também 

realizando pesquisas e aquisições online. Segundo o IBGE, o Brasil já superou o número 

de 5 milhões de idosos com acesso a internet. Estima-se que, no âmbito comercial, 72% 

dos baby boomers (novos idosos) já realizaram ao menos uma compra pela internet. 

Adaptando-se aos canais virtuais, as grandes operadoras e agências de viagens 

ainda detêm significativa parcela das vendas no segmento, fruto de célere ajuste à oferta 

on-line que possibilitou manter sua importância enquanto canais de distribuição. A 

digitalização do processo de busca e compra fez surgir as OTAS, modelos de negócios 

virtuais das tradicionais operadoras turísticas. 



 

 

 

 

 

3.2.2 Análise da Concorrência 

No Apêndice B há um estudo quali-quantitativo caracterizando as modalidades de 

hospedagem com suas preferências, posicionamentos no mercado e desempenho nos 

últimos anos. Na sequência, tem-se no Apêndice C uma análise concorrencial na 

dimensão das zonas turísticas da Bahia, na qual a Costa do Cacau, onde se situa o distrito 

de Serra Grnade, mostra-se competitiva. 

Quanto aos concorrentes diretos e indiretos locais, estes estão localizados a poucos 

quilômetros do SerrAzul Praia Hotel. No quadro 05 é realizado um comparativo com as 

principais informações de avaliações, estrutura e serviços ofertados. Os dados 

considerados foram obtidos com base em informações de sites de reservas online e 

contato com os estabelecimentos.  

 

Quadro 05: Comparativo do hotel com os principais concorrentes 

Itens SerrAzul INH 
Aldeia da 

Mata 

Bahia 

das 

Jangadas 

Sargimar 

Chalés 

Lendas dos 

Mares 

Nota Avaliação 9,2 8,8 9 9,2 9 8,6 

Quantidade de 

Avaliação 
162 188 50 5 91 20 

Solteiro 168 205 490 140 150 170 

Casal 178 275 490 190 190 220 

Triplo 225 340 680 260 250 270 

Quádruplo 280 500 1170 310 290 320 

Quíntuplo 325 618 1170 420 330 370 

Recepção 24h Sim Sim Sim ? Não ? 

Estacionamento sim Sim Sim sim sim Sim 

Selo Turismo Legal sim Não Não Não ? Não 

Internet / Wi-fi sim Sim Sim sim sim Não 

Idioma Português sim Sim Sim sim sim Sim 

Idioma Espanhol sim ? Sim sim ? Sim 

Idioma Inglês Eventu. ? Sim sim ? Não 

Idioma Francês ? ? Sim Não ? ? 

Bar/Lanchonete Sim Sim Sim sim ? Não 

Restaurante (à la 

carte) 
Sim Sim Sim Não sim Não 

Frigobar Sim Sim Sim Não sim Sim 



 

 

 

 

Cardápios dietas 

especiais (mediante 

pedido) 

Sim ? Sim sim ? Não 

Buffet com opções 

para crianças 
Eventu. ? Sim ? ? Não 

Cozinha Não Não ? ? sim Sim 

Serviço de quarto Sim Sim Sim sim sim Sim 

Serviço de transfer 

(custo adicional) 
Sim Sim Sim sim sim Não 

Lavanderia Sim Sim Sim sim sim Não 

Cofre Não Não Sim Não ? Não 

Babá / Serviços para 

crianças 
Não Não Sim Não ? Não 

Jogos de 

tabuleiro/quebra-

cabeças 

Não Não Sim Não ? Não 

Livros, DVDs e 

música para crianças 
Não Não Sim Não ? Não 

Canais de TV infantis Sim Não Sim Não ? Não 

Piscina ao ar livre Sim sim Sim Não sim Sim 

Varanda Sim sim Sim Não sim Sim 

Animais de estimação Não Não Sim Não ? Não 

Parquinho infantil Sim sim Sim Não sim Não 

Brinquedoteca Sim sim ? Não Não Não 

Salão de Jogos Sim sim Sim Não ? Não 

Quadra de Esportiva Não sim Não Não Não Não 

Campo de areia Não sim Não Não Não Não 

Spa/Centro de bem-

estar 
Não ? Sim ? Não Não 

Banheira 

hidromassagem 
Não ? Sim ? Não Não 

Sauna Não Sim ? ? Não Sim 

Estratégias  

Marketing: Site 

Oficial 

Sim sim Sim sim sim Não 

Estratégias  

Marketing: Facebook 
Sim sim Sim sim sim Sim 

Estratégias  

Marketing: booking 
Sim sim Sim sim Não Não 

Estratégias  

Marketing: Blog 
Não sim Sim sim sim Sim 

Estratégias  

Marketing: Site de 

Itacaré 

Sim sim Sim sim sim Sim 

Estratégias  

Marketing: 

BookingSuite 

Não não Sim não sim Não 

Aquecedor solar Sim ? ? Não ? Não 

Energia solar ? ? ? ? ? ? 



 

 

 

 

Licença Ambiental sim Sim ? ? ? ? 

Fonte: Produzida pelos autores com informações do Triadvisor, Booking.com, Google e contato direto 

com as empresas. 

 

 

Nesse contexto e com base no quadro 06, o Ilhéus Norte hotel atingiu a maior 

pontuação, tendo a limpeza como o item de maior destaque. Já a piscina e o salão de jogos 

receberam a menor pontuação. De qualquer modo, o hotel SerrAzul ficou em 2º lugar 

nessa avaliação, mantendo sua posição de relevância no mercado. 

 

 

 

 

Quadro 06: Avaliação pessoal dos gestores quanto aos concorrentes 

Estabelecim

ento 

Rece

pção 

Restau

rante 

Acom

odação 

Serviço  

quarto 

Pis

cin

a 

Estrutura 

Infantil 

Salão  

Jogos 

Lim

peza 

Prom

oção 

Desempe

nho por 

Empresa 

SerrAzul 9 8 8 8 7 8 7 9 9 73 

INH 8 9 9 8 8 9 8 9 8 76 

Aldeia da 

Mata 
8 9 9 8 8 7 - 9 8 66 

Bahia das 

Jangadas 
7 7 7 7 - 6 - 7 7 48 

Sargimar 7 7 7 7 6 6 - 7 7 54 

Chalé 

Lendas dos 

Mares 

7 7 7 7 - 6 - 7 7 48 

Desempenho 

por 

Componente 

46 47 47 45 29 42 15 48 46   

Fonte: Produzida pelos autores a partir das respostas fornecidas pelos gestores. 



 

 

 

 

Percebe-se que localmente o salão de jogos e a piscina ainda constituem-se 

diferencial e que todos os concorrentes estão estruturados para atender família nos 

estágios do ciclo de vida ninho cheio I e II, ofertando estrutura infantil. Destacam-se três 

concorrentes com posicionamentos e percepções junto ao mercado consumidor bastante 

próximos. 

 

3.2.3 Canais de distribuição 

O equilíbrio entre as vendas via OTAs (Online Travel Agencies ou Agências de 

Viagens Online) e as Reservas Diretas, podem ser diferentes de acordo com o destino e 

às vezes com o próprio hotel em questão.  

Estima-se que 76% das reservas on-line ocorram via OTAs. Antes, e ainda hoje, 

hotéis vendiam seus quartos (modelo B2B), distribuíam para brookers, que 

vendiam/vendem à operadores turísticos, que vendiam/vendem aos agentes de viagens e, 

finalmente, para o cliente final. Ao encurtar o caminho na cadeia de distribuição, as OTAs 

propiciaram uma série de vantagens aos hoteleiros. A principal delas refere-se ao 

enxugamento de custos por utilizar menos intermediários no processo de reserva, 

excluindo ao menos 3 agentes (brookers, operadoras e agências de viagens). Com isso, os 

hotéis ganharam maior agilidade e intervenção sobre a flutuação dos preços.  

As OTAs promovem maior visibilidade para o cliente ao facilitar o processo de 

compra. Uma pesquisa realizada pela google apontou que 52% dos viajantes vão visitar 

o site do seu hotel depois de ver sua página em uma OTA. 

Mas as altas taxas cobradas pelas OTAs fazem com que muitos administradores 

busquem outras estratégias para aumentar suas vendas diretas. Uma dessas formas é 

utilizar o motor de reservas, ou seja, um sistema de gerenciamento online de reservas 

hoteleiras que pode tornar o site do hotel, o canal de vendas mais rentável. Estima-se que 

OTAs cobrem comissões de 15% até 30%, o que pode fazer grande diferença para a 

lucratividade do hotel.  

Independente desse cenário desafiador, as vendas pelas OTAs permanecem em 

crescimento. Dentre as OTAs mais conhecidas para seleção de hospedagem tem-se: 

Booking, hotéis.com, hotelurbano, AirBnb, Agoda. Mas também existem os GDS (Global 

Distribuition System), que são mega sistemas cuja função de intermediar a comunicação 

entre as agências de viagens e as companhias áreas, hotéis, locadoras de veículos, 

operadoras de turismo, dentre elas a: Expedia, Decolar, Viaje.net. Por fim, tem-se a 



 

 

 

 

Trivago e tripadvisor que realiza comparações entre hotéis de acordo com as OTAs, além 

de colher avaliações das pessoas/viajantes sobre aspectos ligados ao turismo como 

restaurantes, passeios turísticos do local. 

É importante ressaltar que os viajantes atuais cada vez mais adaptados à 

tecnologia, não querem mais utilizar ligações telefônicas como meio de garantir a 

hospedagem. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria Mapie, 

a facilidade na hora de efetuar a reserva é o ponto mais decisivo para 95,5% dos 

entrevistados. Muitos hotéis e pousadas já tem proporcionado aos hóspedes a realização 

de reservas pelo WhatsApp. E isso pode trazer outros benefícios para os hoteleiros como 

por exemplo, a prática do marketing de relacionamento e assim fidelizar clientes como 

por exemplo através do envio mensagens cumprimentando os hóspedes cadastrados em 

sua base de contatos, pela passagem de seu aniversário ou em datas comemorativas como 

o Natal e a Páscoa, ou também fazer o envio de cupons de desconto eventualmente etc. 

Mas o tempo de espera por uma resposta também tem sido um fator limitante 

para fazer a reserva de hospedagem.  Nesse contexto, alguns hoteleiros têm começado a 

investir em chatbots para agilizar o atendimento e reduzir custos de mão-de-obra. Apenas 

no Brasil, existem mais de 8 mil bots que realizam 500 milhões de interações por mês em 

variados canais (Facebook Messenger, sites na web, apps móveis, Twitter, etc). Segundo 

pesquisa da SurveyMonkey Audience, 64% dos usuários apontam que o principal 

benefício do chatbot é a sua disponibilidade 24 horas. Outra vantagem mencionada por 

55% dos entrevistados foi a possibilidade de obter respostas instantâneas. Segundo a 

PwC, 37% dos usuários ficam felizes em receber recomendações de compras dos 

chatbots. Como consequência, as empresas podem aumentar em até 20% da sua receita 

graças à tecnologia. 

 

3.3 ANÁLISE INTERNA 

 

3.3.1 Organização e Produto 

Atualmente o hotel dispõe de 22 apartamentos sendo que 16 apartamentos estão 

localizados frente para o mar, 01 frente lateral para o mar e 05 frente para o jardim. E tem 

capacidade para hospedar 72 pessoas. Em relação ao pavimento onde estão instalados, 

existem 10 apartamentos localizados no andar térreo e 12 no andar superior. 



 

 

 

 

Em 2016 investiu-se na ampliação dos espaços de lazer, construindo uma 

brinquedoteca, um salão de jogos, um espaço fitness e um mirante. Também investiu-se 

em equipamentos importantes para o funcionamento do hotel. Dentre eles: um gerador de 

energia de 60 KVA a diesel, câmeras de segurança, antena aquário para sinal de celular, 

canais por assinatura e máquinas industriais para apoio aos serviços. Todos os 

investimentos foram realizados para atrair públicos diversos ligados ao turismo de mar e 

sol, familiar com crianças pequenas e de datas comemorativas. 

Em relação às instalações internas, os apartamentos sofreram melhorias na 

estrutura e no lay-out ao longo do tempo para atender a necessidade de mais conforto para 

os clientes. Os equipamentos eletrônicos tais como televisores de tubo, ar condicionado 

comum foram substituídos por equipamentos mais modernos. Além disso, alguns quartos 

foram ampliados para receber mais pessoas em cada acomodação. Armários extras foram 

instalados para que o hóspede tivesse mais opção de organizar seus pertences durante o 

período de estadia. 

O principal produto oferecido pelo SerrAzul é a locação de hospedagem em 

apartamentos: solteiro, duplo, triplo, quádruplo e quíntuplo. Cada dia de hospedagem é 

contabilizado como diária e estas incluem o café da manhã. O período correspondente à 

diária é inferior a 24 horas, tendo o check-in a partir das 14 horas e check-out até o meio 

dia. 

Atualmente a organização possui 08 funcionários com carteira assinada e esse 

número chega a duplicar no período de alta temporada. Esses profissionais atuam em 

diversas áreas tais como cozinha, café da manhã, recepção, segurança, manutenção, 

jardinagem, limpeza de apartamentos e outros em geral. Embora atendam com cortesia 

aos clientes e recebam treinamento periódico (por meio de parcerias com o Sebrae, Senac 

turismo e organizações de fomento ao terceiro setor como Taboa), ainda carecem de 

maior especialização para o serviço. 

 

3.3.2 Faturamento e sazonalidade 

Por estar localizado à beira mar, o SerrAzul recebe mais turistas voltados para o 

turismo de sol e mar, especialmente no período de férias e feriados prolongados. No 

entanto, a localidade tem potencial para atrair turistas de outras modalidades, a exemplo 

do ecoturismo ou turismo de aventura. Nesse contexto, vários atrativos naturais 



 

 

 

 

(cachoeiras, trilhas, mirantes, rios, mangues) podem ser explorados, além da existência 

do Parque Estadual Serra do Conduru que promove a conservação de um remanescente 

da mata atlântica através de atividades educativas. 

O cliente pode adquirir a hospedagem por diferentes maneiras: no local, por 

telefone, pela internet e pelas operadoras. A predominância de vendas dos pacotes ainda 

é por vendas diretas, onde o cliente entra em contato com o hotel diretamente, por telefone 

e aplicativo, realiza a negociação e os pagamentos podem ser realizados por depósitos 

bancários. Configura-se a predominância de uma modalidade de venda tradicionalíssima 

e ultrapassada para o segmento. 

O site do hotel ainda se encontra em elaboração, mas contém informações de 

contato como telefone e e-mail, mas ainda não possibilita fazer reservas. Além desses 

canais, o hotel também realiza vendas pela internet através de agências online tais como 

Booking.com e também por meio de convênios com agências de turismo como a RDC 

turismo, Lampatur, Montreal e a Coobrastur. Apenas dois quartos são reservados para o 

Booking.com para os clientes que realizam a aquisição do pacote pela internet. Mídias 

sociais, como o instagram e o facebook, também tem sido utilizadas visando impulsionar 

a visibilidade e comunicação com o mercado.  

O valor da diária média é de R$ 200,00, ou seja, abaixo da média nacional. O 

RevPar calculado do Serrazul foi de 44,24, um patamar quase 3 vezes menor que a 

performance de outros hotéis no país. No gráfico 1 encontra-se demonstrado o 

faturamento dos últimos exercícios. 

 

Gráfico 1: Faturamento do hotel nos últimos cinco anos 



 

 

 

 

 

Fonte: Produzida pelos autores a partir de dados fornecidos pelos gestores 

 

No intervalo entre os anos de 2015 e 2017 o SerrAzul Praia Hotel apresentou uma 

redução superior a 7% no seu faturamento bruto, o que corrobora com o cenário brasileiro 

de crise econômica na época. Mas é preciso ressaltar que a empresa manteve um 

faturamento acima de R$ 250 mil alcançado em 2014. No ano de 2018 obteve um 

incremento no faturamento de 13% em relação a 2017, configurando-se como a maior 

receita. 

Considerando as particularidades do comportamento de consumo no mercado 

turístico, onde os potenciais consumidores consultam referências dadas pelos hóspedes 

que já experimentaram o local, tem-se uma expectativa positiva para o futuro, visto que 

a publicidade referente ao hotel tem sido positiva, muito acima da média. 

Considerando a distribuição do faturamento ao longo do ano, percebe-se que os 

impactos sazonais refletem diretamente no empreendimento, demonstrados por intensa 

flutuação entre os percentuais, expressados no gráfico 2.  

Gráfico 2: Relação entre a taxa de ocupação e o faturamento no ano 2018. 
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Fonte: Produzida pelos autores a partir de dados fornecidos pelos gestores 

 

O período do ano em que o SerrAzul Praia Hotel mais recebe hóspedes é de 

outubro a fevereiro, com as festas de fim de ano e carnaval. Mesmo assim, há grande 

oscilação referente a janeiro. O mês de janeiro atingiu 90% da ocupação com faturamento 

em torno de R$ 100 mil, ao passo que nos outros meses, os rendimentos chegaram a ser 

3 a 4 vezes inferiores ao período de maior faturamento e com taxa de ocupação abaixo de 

30%. 

Por ser o período de férias tanto de empresas quanto das escolas, alinhado com os 

fatores climáticos da região, o verão torna-se o momento demandado. Nos meses de Julho 

e Agosto a empresa apresenta uma taxa média de ocupação de 17% com o público que 

aproveita as férias do meio do ano, mas que não são tão acentuadas por diversos fatores, 

como o clima que a cada ano passa a ser mais instável contando com período de chuva 

na região. 

 

De acordo com a análise da Matriz BCG dos produtos turísticos mais vendidos, 

os pacotes de réveillon e carnaval são considerados as vacas leiteiras do negócio, pois é 

através destes que provém a maior parte do faturamento nos respectivos meses. No 

entanto, medidas precisam ser tomadas para alavancar melhor o fluxo de caixa. Os 
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feriados prolongados têm mantido uma taxa de crescimento média, enquanto os 

aniversários com diária vêm ganhando força nos últimos anos. Já os eventos e day use 

representam a menor fatia do faturamento. 

Figura 8: Matriz BCG dos produtos comercializados no hotel 

 

Fonte: a partir de dados do faturamento da empresa 

 

Em relação ao fluxo turístico, o Serrazul atende um público diversificado o que 

inclui solteiros, famílias com filhos, casais e idosos. Mas o segmento familiar tem sido o 

mais predominante e vem de diferentes partes do Brasil ou do Mundo.  No período de 

férias, as regiões Sudeste e Centro-oeste se constituem como os principais polos 

emissores de turistas para o local e para a localidade. E essas famílias buscam encontrar 

além de uma praia boa, um local sossegado para relaxar nas férias. 

 

 

4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

Legenda: 

  Pacote réveillon 

  Pacote carnaval 

  Feriados prolongados 

  Aniversários com diárias 

  Eventos e day use 



 

 

 

 

4.1 Matriz DAFO 

Através da análise dos resultados das pesquisas, foram identificados os pontos 

positivos e negativos do empreendimento em questão, possibilitando comparar as 

debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades do mercado pretendido, conforme 

mostra o Quadro 07: 

 

Quadro 07: Matriz DAFO do empreendimento hoteleiro 

 

DEBILIDADES – Fatores Internos FORTALEZAS – Fatores Internos 

Piscinas adulto e infantil de fibra, 

necessitando de manutenção. 

Localização em praia limpa, tranquila, de 

areia clara com paradisíaco cenário natural 

e próximo a 3 unidades de conservação. 

Ausência de banco de dados automatizado. Espaço para eventos. 

Internet de má qualidade. Brinquedoteca. 

Recursos financeiros escassos. Salão de jogos com sinuca e totó. 

Capacidade de lotação máxima de 72 

Pessoas. 
Parque infantil ao ar livre com tirolesa. 

Escassas estratégias de comunicação. Proximidade do mar. 

Falta de qualificação da mão-de-obra. Restaurante no hotel. 

Apenas um quarto adaptado a pessoas com 

necessidades especiais. 
Atendimento cordial da equipe. 

Sinal limitado para operadoras de celulares 

(apenas vivo e claro funcionam). 
Usina fotovoltaica de energia. 

Falta de coesão entre os gestores. 
Manutenção periódica dos equipamentos 

elétricos. 

Cardápio do restaurante com pouca 

variedade de produtos e preços 

incompatíveis com o mercado. 

Gerador de energia a diesel que atende a 

demanda integral do hotel. 

Deficiência na transmissão de canais de 

televisão. 
Chuveiros utilizando aquecimento solar. 

 Higienização adequada dos ambientes. 

 Lavanderia.  

 
Poço artesiano e reservatório de água doce 

vindo de nascente. 



 

 

 

 

 Bons fornecedores de matéria-prima. 

AMEAÇAS – Fatores Externos OPORTUNIDADES – Fatores Externos 

Concorrências dos grandes centros 

receptores. 
Diversificação produtiva da economia local. 

Ingerência governamental para captação de 

eventos. 
Diversidade de atrativos naturais. 

Alta carga tributária sobre os serviços. 
Demanda crescente no turismo de 

Natureza/Ecoturismo e de Aventura. 

Logística de transportes cara para a chegada 

dos de turistas de outras regiões do país. 

Contexto e conjuntura de mercado 

favorável. 

Possibilidade de impactos ambientais sobre 

os recursos naturais. 

Aumento do dólar favorecendo viagens 

domésticos. 

Uso desordenado da praia e outros atrativos 

naturais. 

Entrar para a lista dos destinos de praia da 

Bahia. 

 Grande demanda do turismo Sol e Praia. 

 
Aumento da expectativa de vida da 

população. 

 
A instalação do porto sul e ferrovia oeste-

leste. 

 Construção de novo aeroporto. 

Fonte: elaborada pelos próprios autores. 

A partir dessa análise, percebe-se que existem tanto pontos fortes, como pontos 

fracos, porém as fortalezas e as oportunidades são bem mais evidentes do que as 

debilidades e ameaças. Nesse contexto destaca-se a localização do Serrazul, longe de 

praias mais movimentadas como aquelas do centro de Itacaré ou as praias do Sul em 

Ilhéus, e próxima das zonas de conservação natural. Essa conjugação de fatores possibilita 

a exploração dos crescentes segmentos de mercado para o turismo de aventura, o de 

natureza e o da melhor idade. A localidade de Serra Grande tem poucas opções de 

entretenimento e gastronomia, não oferecendo assim um estímulo para que os visitantes 

permaneçam mais diárias no local, contudo, essas características tem pouco impacto na 

decisão de compra desses segmentos.  

Em termos de estratégias corporativas, verifica-se que os gestores do Serrazul têm 

buscado atingir determinados segmentos, ao realizar investimentos essenciais em sua 

estrutura. Mesmo assim ainda precisam fazer muitos ajustes e criar critérios mais eficazes 



 

 

 

 

na escolha dos métodos. É prioritário habilitar-se nos canais virtuais de comunicação e 

venda, promovendo ações direcionadas aos públicos-alvo específicos, implementando 

promoções capazes de atrair demanda para os meses de baixa sazonal. 

 

4.2 Fatores Críticos de Sucesso 

Item Peso (%) 

1. Comunicação  40% 

2. Potencialização das dimensões 

acessórias  
20% 

3. Investimento na Estrutura 

Hoteleira 
20% 

4. Gestão de Pessoas 20% 

Total 100% 

 

 

5 OBJETIVOS E METAS 

 

Objetivos 
Setembro 2020 Setembro 2021 

Projetado  Realizado Projetado Realizado 

Participação 

de Mercado 

Aumentar 5% 

com datas 

comemorativas e 

eventos  

 

Aumentar 10% com 

datas 

comemorativas e 

eventos 

 

Taxa de 

Ocupação 

Aumentar 3% na 

taxa de ocupação 

média 

 

Aumentar 7% na 

taxa de ocupação 

média 

 

Faturamento 

 

Aumentar o 

faturamento em 

15% 

 

Aumentar o 

faturamento em 

20% 

 

Nível de 

satisfação 

dos clientes 

Aumentar a 

fidelização 10% 
 

Aumentar a 

fidelização em 15% 
 



 

 

 

 

6 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO  

6.1 Segmentação do Mercado consumidor 

Dadas às características do empreendimento hoteleiro e as demandas turísticas 

na localidade, foram identificados três grupos de consumidores de interesse para realizar 

ações mercadológicas conforme o Quadro 08, desenvolvendo assim programas de 

marketing e produtos ajustados a cada um dos eleitos. 

 

 

Quadro 08: Principais bases e variáveis para segmentação do público-alvo 

 

 



 

 

 

 

O segmento solteiro representa aqueles indivíduos jovens ou aqueles que vivem 

sozinhos compreendidos numa faixa etária compatível com a população considerada em 

idade economicamente ativa. Além disso, formam um grupo que aprecia atividades 

sociais e esportivas em contato com a natureza. Tais características são compatíveis com 

os atrativos naturais encontrados em Serra Grande tais como praias, cachoeiras, falésias, 

trilhas, além da localidade possuir um clima favorável a essas práticas.  

 

BASES E 

VARIÁVEIS  

Segmento Solteiro 
Segmento 

Familiar 

Segmento 

Terceira Idade 

1. GEOGRÁFICA       

Região 

Região centro-oeste, 

sul, sudeste e 

nordeste 

Região centro-

oeste, sul, sudeste 

e nordeste 

Região centro-oeste, sul, 

sudeste e nordeste 

Tamanho da cidade 
Acima de 100 mil 

habitantes 

Acima de 100 mil 

habitantes 

Acima de 100 mil 

habitantes 

Distância da cidade 

ao mar 
Até 1500 km Até 1500 km Até 1500 km 

2. DEMOGRÁFICA       

Idade Entre 18 e 30 anos 
Entre 25 e 50 

anos 
Acima de 60 anos 

Gênero Ambos os sexos Ambos os sexos Ambos os sexos 

Tamanho das famílias Solteiro 
Com até três 

filhos 
Indiferente 

Ciclo de vida da 

família 
Solteiro 

Ninho cheio I, II e 

III. 

Ninho vazio I, ninho 

vazio II e sobrevivente 

solitário. 

Renda familiar Acima de 4,8 mil Acima de 4,8 mil Acima de 4,8 mil 

Educação 
2º grau completo ou 

superior 

2º grau completo 

ou superior 

2º grau completo ou 

superior 

3.PSICOGRÁFICA       

Classe social B1 e B2 B1 e B2 B1 e B2 

Estilo de vida Experimentadores Realizadores Satisfeitos 

Personalidade Sociável Sociável Sociável 

4. 

COMPORTAMENTAL 
      

Ocasiões de compra Baixa temporada 
Férias de início e 

meio do ano 
Baixa temporada 

Benefícios 

procurados 
Experiência Serviços Serviços 

Condições de uso Usuário habitual Usuário habitual Principiante 

Taxas de uso Médio Médio Médio 

Grau de lealdade Forte Forte Médio 

Estágio de aptidão Disposto a comprar 
Disposto a 

comprar 
Disposto a comprar 

Atitude relativa ao 

produto 
Entusiasta Entusiasta Entusiasta 

Tamanho do 

segmento 
5,5 milhões 14,2 milhões 6,4 milhões 



 

 

 

 

Uma pesquisa realizada Adventure Sports Fair concluiu que 80% do público de 

turismo de esportes e aventura viaja ao menos duas vezes por ano com foco nos esportes 

e turismo de aventura, 47,2% é praticante regular e, ou atleta amador e 50,4% deles se 

identificam com a vida ao ar livre e querem entrar para esse universo. Entre as 

modalidades mais populares, de acordo com o Ministério do Turismo, estão vôo livre, 

bungee jump, paraquedismo, canionismo, mountain bike, rafting, mergulho, canoagem, 

escalada, balonismo, windsurfe e kitesurfe. Essa diversidade de atividades também já é 

praticada em Serra Grande e por ser um destino ainda pouco conhecido, pode 

proporcionar novas descobertas e desafios para seus visitantes.  

Já, o segmento familiar foi representado por aqueles casais com filho ou filhos e 

de estilo de vida denominado realizadores. Apresentam como característica o fato de 

serem empreendedores bem-sucedidos, voltados ao trabalho e à família. Por serem 

politicamente pouco liberais, favorecem mais os produtos já conhecidos e os serviços que 

exibam seu próprio sucesso. 

De acordo com o Ministério do Turismo, playgrounds e parque tem sido a 

motivação de escolha das famílias para as férias, principalmente dos hóspedes mirins. 

Caso a criança ainda esteja em idade pré-escolar, os benefícios podem ser maiores. Uma 

vez que traz a possibilidade de viagem fora do período de temporada e com preços mais 

acessíveis.  

Depois de São Paulo e Rio Janeiro, a região Nordeste é a que mais recebe turistas 

oriundos da região Sudeste. E esse público é bastante exigente em termos de serviços, 

gastronomia, segurança e qualidade. 

Por fim, o segmento de terceira idade que abrange pessoas de ambos os sexos 

em idade superior a 60 anos, podendo estar aposentado ou não. O estilo de vida 

selecionado é aquele que se enquadra como satisfeito, ou seja, são profissionais maduros 

que possuem boa instrução e se concentram em família e lazer. São também bem 

informados, abertos a novas ideias e consumidores práticos, apesar do seu razoável 

padrão financeiro. De acordo com um estudo de sondagem do consumidor, o meio de 

transporte mais utilizado pelo público da terceira idade é o avião. 

É também um segmento interessante para trabalhar no período de baixa 

temporada, pois em geral os integrantes desse grupo não dependem de feriados 

prolongados e nem do período de férias para viajar. Mas também é preciso se atentar a 

infraestrutura disponível no hotel e na localidade se está em compatibilidade com as 

necessidades desse público.  

 



 

 

 

 

7 TÁTICAS DE MARKETING 

7.1 Pesquisa 

Para aferição constante da satisfação dos hóspedes e metodologia de melhoria 

constante, propõem-se o desenvolvimento de uma ferramenta online cujo link seja 

enviado para o cliente no momento do check-in e no check-out.  

Na chegada do hóspede as rápidas perguntas feitas estarão relacionadas ao 

processo de escolha, contato com o hotel, pagamento e recepção. Já no momento de 

conclusão do serviço, as perguntas estarão relacionadas à qualidade das acomodações, do 

restaurante, limpeza, atendimento das expectativas e outras. A resposta é facultativa para 

não incomodar o hóspede, que será solicitado a responder somente nessas duas ocasiões. 

Formulários de pesquisas de satisfação com layout atrativo e agradável deverão ficar 

dispostos estrategicamente nos quartos e espaços voltados ao público da terceira idade. 

Para contribuir com este objetivo, será implementado no site do hotel um chatboot 

ou FAQs para sugestões, reclamações e elogios que servirão para pronto atendimento das 

necessidades do cliente. No momento de recepção do cliente, o mecanismo deve ser 

apresentado para que o cliente tenha o conhecimento de como utilizar o recurso. Quem 

estiver na recepção terá acesso instantâneo a essa ferramenta para que as insatisfações 

apontadas pelos clientes no processo da prestação de todo o serviço sejam corrigidas o 

mais rápido possível. 

 

7.2 Posicionamento 

O SerrAzul Praia Hotel continuará utilizando estratégias de enfoque na 

diferenciação de ofertas nas dimensões acessórias a atividade principal, que é a 

hospedagem, mas, para as estratégias, propõem-se aprimoramento. 

Turistas oriundos do sul e sudeste do país bem como os internacionais podem 

visitar essa região no período de sazonalidade, pois normalmente estão em férias no meio 

do ano. Para eles, o nosso período de inverno não é um empecilho para deixar de ir à 

praia, já que as regiões em que residem contam com temperaturas muito abaixo 

comparadas com a nossa.  



 

 

 

 

Nesse contexto, ressalta-se a importância de divulgar o destino como turismo de 

sol e mar. Para isso, a organização necessita manter participação ativa em conselhos de 

turismo, associação de empresários bem como promover o hotel em eventos locais ou 

nacionais de grande relevância nessa temática. 

 

7.3 Produto 

Serrazul Praia Hotel é uma unidade hoteleira que tem como perspectiva projetar-

se como referência no mercado hoteleiro da região onde se insere e presta serviços em 

locação de hospedagem, day use, alimentação e bebidas e aluguel de espaço para eventos 

como: casamentos, aniversários, confraternizações, cursos e formaturas. A proposta será 

permanecer com esses serviços, porém de forma integrada, dinâmica e mais aprimorada, 

fazendo com que os nossos clientes se sintam cada vez mais acolhidos.   

Quadro 09: Principais produtos e serviços ofertados pelo hotel 

Nº (Principais produtos e serviços do Serrazul) Produtos / Serviços 

1 Apartamentos/Suítes – locação 

2 Café da manhã 

3 Almoço 

4 Janta 

5 Lanches 

6 Petiscos 

7 Eventos, Cursos... - Locação do Espaço 

8 Day Use 

9 Agenciamento turístico (com parceiros do trade) 

10 

Serviços de entretenimento e estética – 

Massagens, Recreação, Hidroginástica (sob 

consulta e agendamento prévio). 

 

Referente a ajustes internos, para atendimento mais confortável propõem-se a 

adequação de mais apartamentos ao uso de pessoas idosas e, ou portadores de 

necessidades especiais, equipados com colchões com densidade D45, ortopédicos e 

banheiros adaptados. Além disso, faz-se necessária a reformulação do cardápio, 

oferecendo opções direcionadas para os idosos adaptando dietas com baixa ingestão de 

açúcar, sódio e calorias. 



 

 

 

 

O hotel se encontra relativamente distante dos centros das cidades mais próximas 

e para que o cliente não precise almoçar ou jantar fora do hotel, o restaurante deve contar 

com as principais refeições diárias e lanches, oferecendo aos hóspedes opções que 

apresentem valor agregado ao cliente propondo mais comodidade e agilidade, 

maximizando a percepção de valor e impulsionando faturamento. Essa estratégia visa 

atender principalmente as famílias para diminuir a necessidade de deslocamento com 

crianças, oferecendo assim uma estrutura mais completa para os hóspedes. Para os pais 

que desejam mais tranquilidade, propõem-se a rever as áreas de lazer através da criação 

de serviços de recreação, além de parceria com profissionais especializados em cuidado 

com crianças, essa opção será ofertada ao cliente, mas o serviço é contratado a parte. 

Na dimensão de produto ampliado deve-se estabelecer parcerias eficazes com 

agências e guias turísticos da região para fomentar o turismo de aventura através da 

exploração de trilhas e demais esportes de aventura. Parcerias que possibilitem o traslado, 

fazendo a complementação logística com os modais existente, de forma a tornar mais 

segura, ágil e barata a chegada do turista até o hotel. 

Atualmente, o hotel dispõe de 2 piscinas de fibra (uma adulto e outra infantil) e 

está em curso o projeto de reforma e ampliação do hotel que contemplará uma piscina 

mais moderna, sustentável com mais conforto e belo visual. Como diferencial 

competitivo dentre os concorrentes locais, a construção de uma piscina de alvenaria e 

vidro de design arrojado com integração hidromassagem, área para banho de sol e espaço 

gourmet, seria bastante atrativo para ajudar na decisão do consumidor. Além disso, 

deixaria o espaço mais convidativo, aumentando assim o tempo de permanência do cliente 

na área, o que por sua vez, pode impactar no consumo interno.  

 

 

 

 

7.4 Preço 

Outra estratégia a ser utilizada baseia-se na precificação inteligente: 



 

 

 

 

Serão adotados preços tomando-se como referência seu concorrente direto local, 

o INH. Enquanto as adequações na estrutura não ficarem prontas, estaremos adotando um 

preço próximo a menos 10% do praticado por eles. Os preços de balcão, recepção atuais 

seguem a quadro 10: 

Quadro 10: Valores de hospedagem conforme o momento da estação 

  
Baixa 

temporada 

Alta 

temporada 
Reveillon Carnaval 

Tipo de Apartamento 
Valor da 

Diária (R$) 

Valor da 

Diária (R$) 

Valor do 

pacote (R$) – 7 

dias 

Valor do pacote 

(R$) - 5 dias 

Solteiro 168,00 270,00       2.780,00        1.600,00  

Duplo 178,00 290,00       2.980,00        1.800,00  

Triplo 225,00 350,00       3.480,00        2.200,00  

Quádruplo 280,00 400,00       3.880,00        2.500,00  

Quíntuplo 325,00 460,00       4.380,00        2.900,00  

Fonte: Serrazul Praia Hotel 

A organização já utiliza estratégias de preços diferenciados considerando as 

particularidades sazonais. O valor da diária também varia em função da quantidade de 

pessoas no apartamento, tornando o valor per capto mais acessível ao cliente. Também é 

oferecida cortesia para criança até 5 anos, sendo uma por apartamento e ainda oferece 

cama extra sem custo adicional se houver disponibilidade. 

Quanto às formas de pagamento, o cliente pode realizar o pagamento em dinheiro, 

cartão de crédito ou débito e também por transferência bancária. Parcelamentos podem 

ser realizados a partir de valores acima de R$ 500 reais. Condições especiais de 

pagamento também podem ser negociadas com a gerência conforme o tempo de estadia 

e forma de pagamento. 

7.5 Vendas 

As ações implantadas devem privilegiar a dimensão da venda ativa pelos canais 

eletrônicos. Para tanto deverá ser definido um mix de táticas de comunicação virtual que 

impulsione acessos às redes sociais do SerrAzul Praia Hotel, além de maior presença nas 

OTAs com promoções de venda compatíveis aos objetivos sazonais. 

Direcionar a venda nos períodos para cada público alvo: 



 

 

 

 

o Baixa estação - primavera, quando as temperaturas estão amenas, e o 

movimento de turistas é menor, vendas direcionadas à terceira idade; 

o Alta estação - férias escolares e feriados, vendas direcionadas a turistas no 

estágio de ninho cheio I, II e III; 

o Baixa estação - outono/inverno, época das melhores ondas em Itacaré, 

associar o alojamento às possíveis atividades de esportes que se destacam 

nestes meses do ano (esportes radicais como surf, rafting, parapente). 

 

7.6 Praça 

Serra Grande está localizada na zona turística da Costa do Cacau, bem posicionada 

e conhecida no cenário turístico regional, nacional e internacional. O SerrAzul Praia Hotel 

possui localização estratégica, especialmente por estar a menos de 300 metros da rodovia 

Ilhéus-Itacaré, ou seja, a principal rodovia asfaltada entre essas cidades e de onde vem o 

maior fluxo turístico da região.  Além disso, a praia na qual está localizado fica a menos 

de 50 metros dos apartamentos do hotel, o que propicia maiores comodidades ao cliente 

que viaja de férias ou até mesmo aqueles que estão apenas de passagem.  

Nas proximidades pode-se encontrar uma variedade de atrativos naturais como 

mirante I e II (a menos de 5 km do hotel), mangues (barra do sargi) e a cachoeira Tijuípe 

(cerca de 10 km do hotel em rodovia asfaltada). Há também uma vila na parte de Serra 

Grande a menos de 5 km do hotel, em que os clientes podem encontrar opções de 

entretenimento, gastronomia e outros tipos de comércios que dão suporte ao turismo. O 

aeroporto mais próximo é o de Ilhéus e fica 40 km do hotel. Tem como recursos a serem 

explorados como produto turístico: 

 

✓ Área de Proteção Ambiental e Parque Estadual 

Serra Grande com seus atrativos naturais está inserida em três unidades de 

conservação, além da Primeira Estrada Ecológica do País: 

 

✓ Parque Estadual da Serra do Conduru 

Unidade de conservação de proteção integral (nove mil hectares). A sua 

criação em 1993 deve-se a quantidade de nascentes e sua biodiversidade, considerada 

a 3º maior do planeta, em espécies lenhosas e endêmicas.  

 



 

 

 

 

✓ Área de Proteção Ambiental da Costa Serra Grande e Itacaré 

Criada para abrigar uma região costeira de remanescentes da Mata Atlântica, 

restingas e áreas de mangues, e contornar quase a totalidade do Parque do Conduru 

com objetivo de proteção a sua biodiversidade; 

 

✓ Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada e Bacia do Rio Almada 

Abrange sete municípios que integram a Bacia do Rio Almada, com objetivo 

de proteção as nascentes, ribeirinhos, fauna e flora. A Lagoa Encantada e suas 

cachoeiras formam um belo e extenso espelho d'água; 

 

✓ Estrada Parque Ilhéus Itacaré 

Com 64 km, possui suas margens na faixa costeira da APA Lagoa Encantada e 

APA Serra Grande/Itacaré, com áreas de mangues, restingas e mata atlântica. Construída 

utilizando-se medidas de redução de impacto, a exemplo de passarelas suspensas para 

animais silvestres e túneis para proteção da fauna. 

Levando em consideração os públicos selecionados na segmentação turística, 

família e solteiros, também podem contar com: 

Trilha Interpretativa circular 

Extensão: aproximadamente 1,4 km.  

Grau de dificuldade: fácil/médio. 

Descrição: Trilha circular, com pouca inclinação/desnível, que percorre trechos de mata 

em bom estado de conservação, outros de áreas em estágio avançado de regeneração. 

Algumas árvores foram identificadas e portam placas informativas. Passarelas de madeira 

foram instaladas para cruzar áreas alagadiças e cursos d'água. 

Mirante da Mata da Torre 

Localização: na Rodovia Serra Grande/Uruçuca, próximo ao acesso que vai para 

Taboquinhas, à esquerda, pela porteira onde está a casa de um dos funcionários do Parque. 

Coordenadas: 0495122 / 8401088. Acesso inicial fácil, por estradinhas abertas para 

retirada de madeira em terreno plano. Segue por trilha muito íngreme e escorregadia, com 

traçado direto por área de mata densa, considerada primária, mas que sofreu retirada de 

algumas árvores de grande porte, e que foi aberta para instalação e manutenção da torre.  



 

 

 

 

Descrição: o platô do mirante é bem amplo, com muitos arbustos que atrai grande numero 

de beija-flores. No local há ruínas de uma construção pequena que poderia ser aproveitada 

como estrutura de apoio. Vista 180º muito privilegiada da região toda, da planície costeira 

e oceano ao fundo. 

Cachoeira da Mata 

Localização: acesso pela Rodovia BA-001, Ilhéus/Itacaré, próximo à Fazenda Manã, 

altura do km 42, acesso viável com veículo 4x4 por estrada de terra.  

Descrição: Ampla área do Rio Tijuípe, com larga extensão de queda d´água, muitas 

pedras, e pequenas corredeiras, que formam um grande poço cercado por mata ciliar alta 

em bom estado. Trata-se de atrativo com grande beleza cênica e apelo para visitação. 

Segundo o ornitólogo Leonardo Patrial, tanto a via de acesso como a área próxima à 

cachoeira proporcionam um dos roteiros mais adequados para observação de aves! 

Rio Tijuípe e Rio Água Vermelha 

Proporcionam, em diversos pontos, paisagens expressivas e áreas apropriadas para banho. 

Podem compor circuitos, juntamente com a Cachoeira da Mata e o Campo Cheiroso. 

Estradas vicinais - potencial para passeios à pé, à cavalo, ou mountain bike 

Setor sul: Localização pela Rodovia Serra Grande/Uruçuca, próximo ao acesso 

que vai para Taboquinhas. Percurso com 6 km (12 km ida/volta) com alguns trechos em 

aclive e declive, cruzando vales dos rios Águas Claras e Tijuípe, passando por diversas 

propriedades rurais, até um ponto mais alto com vista panorâmica de vales em ambos os 

lados, e Taboquinhas ao fundo. 

Setor central e norte: Localização pela BA-001 Ilhéus/Itacaré, próximo à Fazenda 

Manã, altura do km 42. Percurso circular, com distância variável dependendo das estradas 

selecionadas. Uma opção é cruzar o rio Tijuípe, passar pelas fazendas Caititú, Incon e 

propriedades com plantios de côco, piaçava e cacau, até o limite norte do Parque no rio 

Água Vermelha. No retorno, pegar o acesso que cruza pelo Campo Cheiroso. 

Já para os idosos, o hotel deve ter acessibilidade no hotel como corrimões e barras 

de apoio nos quartos e banheiros, assentos elevados nos toaletes, elevador e rampas de 

acesso, equipe médica (ou ambulatório) disponível, cadeira de rodas, andador ou bengala 

– para casos de necessidade. 



 

 

 

 

 

7.7 Comunicação  

O Serrazul está reformulando sua estratégia de comunicação com base na 

identidade visual de sua marca. Os principais meios de comunicação do estabelecimento: 

site institucional, aplicativos de mensagens instantâneas, Instagram, Facebook, Youtube, 

anúncios na internet, placas de sinalização nas estradas, outdoor, folders e cartões. A 

estratégia de comunicação mais utilizada pelo hotel deverá ser baseada nas plataformas 

digitais, deixando as dos canais tradicionais para reforço em um segundo momento, assim 

como as de merchandising de ponto de venda e de comunicação. 

O hotel se propõe a produzir e gerar conteúdo relevante de qualidade, ao se 

relacionar com o público alvo com frequência. Possibilitando assim, melhor aceitação e 

divulgação de pacotes e promoção. Uma comunicação bem desenvolvida, alinhada com 

os princípios norteadores do empreendimento transmite os principais valores e 

diferenciais da empresa, posicionando-a no mercado como uma marca que preza pelo 

profissionalismo, atenção aos detalhes e qualidade dos produtos e serviços aos clientes. 

Tanto o conteúdo, quanto as ações de comunicação deverão manter plena sinergia 

com os segmentos de público-alvo desejado e o momento sazonal no qual se dará, de 

forma a potencializar o alcance dos objetivos de sincronização de demanda com elevação 

da taxa média de ocupação e faturamento geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PLANOS DE AÇÃO 

Plano Tático de Ação 

Dimensões Ação 

Cronograma 

Mecânica 
Responsá

vel 

Acompan

hamento 
Ano 

 1 

Ano  

2 



 

 

 

 

Pesquisa 

Realizar 

Melhorias no 

site do hotel 

  Selecionar e 

contratar 

profissional 

Analista 

de TI 

José  

Raimund

o 

Pesquisa de 

satisfação 

  Confecção do 

material 

Equipe 

hoteleira 

Manuella 

e José 

Produto 

Adaptar mais 

UHs 

destinados ao 

público idoso 

e com 

necessidades 

especiais.  

  Projeto e 

Contratação 

empreitada 

Arquiteto José  

Reforma das 

piscinas 

  Projeto e 

Contratação 

empreitada 

Engenhei

ro 

José 

Raimund

o 

Equipar 

espaço fitness 

  Pesquisa de preços, 

Seleção e aquisição 

de equipamentos 

Kléber José 

Raimund

o 

Estruturar 

serviços de 

traslado, de 

recreação e 

baby sitter 

  Parceria com 

agências de turismo 

e/ou profissionais 

liberais 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o 

Diversificar 

cardápio do 

restaurante 

  Confecção de 

pratos especiais 

voltado aos 

públicos-alvo 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o 

 

 

 

Preço 

Implementar 

a estratégia 

de 

precificação 

inteligente  

  Realizar 

adequações no 

hotel e rever 

estratégia 

baseando-se no 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o e Rita 



 

 

 

 

principal 

concorrente 

Posicionam

ento 

Promover o 

turismo de 

sol e mar 

  Atuar de forma 

integrada ao trade 

turístico 

Equipe 

hoteleira 

Kátia e 

Manuella 

Aprimorar a 

estratégia de 

diferenciação 

no mercado 

  Melhorar a 

divulgação das 

ofertas de produtos 

acessórios ao hotel 

  

Vendas 

Formatar 

pacotes para 

baixa/alta 

temporada 

  Impulsionar as 

vendas pelo motor 

de reservas, OTAs 

e redes sociais 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o 

Praça 

Promover as 

novas trilhas 

ecológicas 

  Atuar de forma 

pró-ativa com os 

guias locais e 

agências de turismo 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o 

Comunicaç

ão 

Reformular a 

estratégia de 

comunicação 

com o 

público 

  Produção de 

conteúdo de 

qualidade a ser 

utilizado nas 

plataformas digitais 

Equipe 

hoteleira 

José 

Raimund

o 

 

9 AVALIAÇÃO FINANCEIRA 

9.1 Orçamento  

Dimensões ATIVIDADE 
Cronograma Investimento 

(R$) 
Ano 1 Ano 2 

Pesquisa 

Realizar Melhorias no site do 

hotel 
1.780,00 540,00 2.320,00 

Pesquisa de satisfação 100,00 100,00 200,00 



 

 

 

 

Produto 

Adaptação de mais UH voltados 

ao público idoso e/ou 

necessidades especiais  

  3.000,00 3.000,00 

Reforma das piscinas   95.000,00 95.000,00 

Equipar espaço fitness 3.558,00 1.571,00 5.129,00 

Estruturar serviços de traslado, 

baby sitter e recreação 
200,00 600,00 800,00 

diversificar cardápio do 

restaurante 
400,00   400,00 

Preço 

Implementar a estratégia de 

precificação inteligente  
200,00 200,00 400,00 

Posicionamento 

Promover o turismo de sol e mar 200,00   200,00 

Aprimorar a estratégia de 

diferenciação no mercado 
200,00   200,00 

Vendas 

Impulsionar as vendas pelo motor 

de reservas, OTAs e redes sociais 
300,00 450,00 750,00 

Praça 

Promover as novas trilhas 

ecológicas 
200,00   200,00 

Comunicação 

Reformular a estratégia de 

comunicação com o público 
4.000,00 3.800,00 7.800,00 

 
TOTAL 11.138,00 105.261,00 116.399,00 

 

9.2 Demonstrativo De Resultados Projetados 

Contas 2018 2020 (+15%) 2021(+20%) 

Receita Líquida        331.802,10         390.357,90         489.025,10  

Custo variável         164.637,00         172.637,12         193.126,15  



 

 

 

 

Custo fixo          29.921,49           40.050,72           50.173,98  

Lucro Bruto        137.243,61         177.670,06         245.724,97  

Desp. Op. Variável            7.880,75           10.265,67           15.205,52  

Desp. Op. Fixa            3.532,17             7.830,00             9.512,00  

LAJIR        125.830,69         159.574,39         221.007,45  

Desp. Fin.               900,00             1.300,00             2.220,00  

LAIR        124.930,69         158.274,39         218.787,45  

IR()          79.632,50           85.278,16           97.621,04  

Lucro Ant. Part.          45.298,19           72.996,23         121.166,41  

Pro Labore          16.250,00           18.000,00           20.000,00  

Lucro Líquido          29.048,19           54.996,23         101.166,41  
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11. Apêndice 

 

A. Previsão de feriados 

REGIÃO ESTADO DIA/TIPO 

N
O

R
T

E
 

ACRE 

23 de janeiro - Dia do evangélico; 08 de março - Alusivo ao 

Dia Internacional da Mulher; 15 de junho - Aniversário do 

estado; 5 de setembro - Dia da Amazônia; 17 de novembro - 

Assinatura do Tratado de Petrópolis 

RORAIMA 5 de outubro - Criação do estado 

AMAPA 
19 de março - Dia de São José, santo padroeiro do Estado do 

Amapá; 13 de setembro - Criação do Território Federal 

AMAZONAS 

5 de setembro - Elevação do Amazonas à categoria de 

província 

20 de novembro - Dia da Consciência Negra 

PARÁ 
15 de agosto - Adesão do Grão-Pará à independência do 

Brasil 

RONDÔNIA 
4 de janeiro - Criação do estado;18 de junho - Dia do 

evangélico 

TOCANTINS 

5 de outubro - Criação do estado; 18 de março - Autonomia 

do Estado (criação da Comarca do Norte); 8 de setembro - 

Padroeira do Estado (Nossa Senhora da Natividade) 

C
E

N
T

R
O

-O
E

S
T

E
 DISTRITO 

FEDERAL 

21 de abril - Fundação de Brasília 

30 de novembro - Dia do evangélico 

MATO GROSSO 20 de novembro - Dia da Consciência Negra 

MATO GROSSO 

DO SUL 
11 de outubro - Criação do estado 

S
U

D

E
S

T
E

 MINAS GERAIS 21 de abril - Data magna do estado 

SÃO PAULO 9 de julho - Revolução Constitucionalista de 1932  

https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/relatorios-de-inteligencia/pacotes-de-servicos-que-podem-ser-ofertados-nos-meios-de-hospedagem/5d7f89afd52f6d1900aaf0e8
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RIO DE 

JANEIRO 

23 de abril - Dia de São Jorge; 20 de novembro - Dia da 

Consciência Negra 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

PARAÍBA 
26 de julho - Homenagem à memória do ex-presidente João 

Pessoa; 5 de agosto - Fundação do Estado em 1585 

ALAGOAS 

24 de junho - São João; 29 de junho - São Pedro; 16 de 

setembro - Emancipação política; 20 de novembro - Morte de 

Zumbi dos Palmares 

PERNAMBUCO 1º domingo de março - Revolução Pernambucana de 1817 

CEARÁ 25 de março - Abolição da escravidão no Ceará 

PIAUÍ 19 de outubro - Dia do Piauí 

RIO GRANDE 

DO NORTE 

3 de outubro - Mártires de Cunhaú e Uruaçu 

 

SERGIPE 

17 de março - Aniversário de Aracaju; 24 de junho - São 

João;     8 de julho - Autonomia política de Sergipe; 8 de 

dezembro - Nossa Senhora da Conceição 

MARANHÃO 28 de julho - Adesão do Maranhão à independência do Brasil 

S
U

L
 

SANTA 

CATARINA 

11 de agosto - Dia de Santa Catarina (criação da capitania, 

separando-se de São Paulo); 25 de novembro - Dia de Santa 

Catarina de Alexandria 

PARANÁ 19 de dezembro - Emancipação política do Paraná 

RIO GRANDE 

DO SUL 
20 de setembro - Proclamação da República Rio-Grandense 

 

 

B. Modalidades de hospedagem 

 

Para atender a demanda de menor custo e busca de experiência de hospedar-se 

dividindo espaços com outras pessoas, surgiu a modalidade Hostel. De maneira geral, 

pesquisas afirmam que o intenso desenvolvimento desse negócio aconteceu porque os 

hóspedes estão em busca de preços mais baixos (44%), localizações convenientes (44%), 

boa relação qualidade preço (43%) e oportunidades para conhecer outros viajantes (31%). 

Neste modelo os hóspedes dividem a cozinha, banheiro e espaços de descanso. As tarefas 

de limpeza normalmente são divididas e os hóspedes pagam somente uma taxa para 

ocupar o lugar, o que possibilita que os preços sejam bem abaixo dos cobrados por hotéis 

que oferecem mais conforto e comodidade para seus clientes.  



 

 

 

 

Essa modalidade atende mais ao público de turismo de aventura e de perfil jovem, 

que normalmente prioriza o custo baixo e não faz tanta questão do conforto e demais 

serviços. Em um estudo feito em 2016, essa modalidade já havia crescido 533% 

considerando cinco anos anteriores, apresentando 5,2 bilhões em receita de hospedagem 

e com projeção de aumento em torno de 7% a 8% por ano, o que mostra o crescimento 

exponencial deste tipo de empreendimento. No Brasil, os principais hostels estão 

localizados em regiões litorâneas como Rio de Janeiro e Salvador.  

Outra modalidade semelhante é o Bed and Breakfast, que é uma expressão para 

designar a oferta de hospedagem em alojamentos onde o viajante tem nada mais nada 

menos do que o quarto e o café da manhã. Esses estabelecimentos, que inclusive podem 

ser residências, não oferecem nenhum outro tipo de serviço, mas em compensação tem 

preços mais baixos que hotéis e pousadas e atende a um público semelhante ou dos 

hostels.  

Uma opção para quem prefere mais privacidade são as casas para aluguel de 

temporada. Na região de Serra Grande em um site de busca foi possível encontrar pelo 

menos 12 casas com piscinas, espaços amplos para diversos tipos de perfil. Nessa 

modalidade os hóspedes não contam com serviços de alimentação, limpeza e outros.  

No ambiente digital, tem-se os sites e aplicativos de reservas de alternativas de 

hospedagem. O bom exemplo é o Airbnb, que é um site que oferece ofertas de 

apartamentos, casas ou até mesmo apenas um quarto dentro de um apartamento ou casa 

onde os proprietários residem. Atendendo perfis diferentes de hospedagem pode oferecer 

opções tanto para um simples quarto, quanto para mansões. O site tem opções para a 

região de Serra Grande, Itacaré e Ilhéus e compreende as opções de hostels, casas para 

veraneio e compartilhamento de residência oferecendo preços bem variados. 

Já as pousadas representam 30% dos meios de hospedagem cadastrados no 

Ministério do Turismo, no Brasil, até o ano passado. Essa modalidade já conta com uma 

estrutura mais ampla, porém com caráter mais familiar. Normalmente tem administração 

familiar e é mais modesto que um hotel. Tendem a ter acomodações abertas e ambientes 

interativos, como piscinas, churrasqueiras e sala de jogos. É muito comum nas cidades 

praianas.  

Os hotéis atendem a um público com poder aquisitivo maior, com preferências 

mais luxuosas e serviços mais personalizados. É a opção mais procurada e também mais 



 

 

 

 

ofertada. Por ser a mais tradicional, normalmente é considerada a opção mais segura, 

individualizada e confortável. Por conta desses fatores oferecem serviços mais caros. 

Muitos hotéis perceberam a baixa que tiveram com os hostels e pousadas em todo mundo 

e tomaram ações para mudar em algumas perspectivas, incluindo os preços das diárias 

equilibrando suas características intrínsecas com as expectativas do público em geral. 

 

 

 

 

C. Análise das zonas turísticas da Bahia 

 

Costa das baleias  

Situada no litoral do extremo sul do Estado da Bahia, a Costa das Baleias 

compreende os municípios de Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. A 

Costa das Baleias abriga belezas naturais, dentre eles o Parque Marinho dos Abrolhos, 

uma das mais importantes formações de corais do Atlântico Sul, refúgio e berçário das 

baleias jubarte que, de julho a novembro, estão no ciclo de procriação. O acesso a região 

é feito pela Br-101 e pelos aeroportos de Porto Seguro (210Km) e Vitória-ES (290km).  

 

Costa do descobrimento  

Cercada por diversos atrativos naturais como praias, baías, recifes de corais, 

manguezais e rios navegáveis, a região possui condições para a prática do turismo de 

aventura e ecoturismo. Considerada o berço da história e da cultura do Brasil, a Costa do 

Descobrimento foi tombada como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, em 1999. 

Cercada por diversos atrativos naturais – como praias, baías, enseadas, falésias, recifes 

de corais, manguezais e rios navegáveis – a região possui condições favoráveis para a 

prática do turismo de aventura e ecoturismo. 

Em Porto Seguro, as praias mais visitadas são Tacimirim, Taperapuã e Mundaí; 

em Cabrália, destacam-se Coroa Vermelha, Mutary e Arakakaí; Trancoso tem as praias 



 

 

 

 

de Nativos dos Coqueiros e do Nudismo como boas opções para banho; em Arraial 

d’Ajuda, as praias do Delegado, Mucugê e Parracho; em Caraíva a praia do Espelho, que, 

localizada no meio de uma falésia, está entre as dez melhores do Brasil; na Costa do 

Descobrimento encontram-se, ainda, as praias de Santo André, das Tartarugas e de Santo 

Antônio, também muito procuradas. 

As belezas naturais são reconhecidas pelos visitantes, principalmente entre 

praticantes de esportes radcais, que parecem ter um contato mais próximo com tais 

atrativos. Durante os passeios de ultraleve é possível admirar toda a beleza da região em 

um ângulo diferenciado. A Costa do Descobrimento reserva pontos ideais para a prática 

do mergulho, windsurfe, surfe, kitesurfe, trekking, cavalgadas, dentre outros. 

A região tem uma vida noturna bem diferenciada. Ao contrário do que acontece 

na maioria das áreas litorâneas, onde os programas realizados de dia são mais 

atrativos do que os realizados à noite, na Costa do Descobrimento o lazer noturno 

também é ponto de destaque. 

Os horários são tão atípicos que, em muitas cidades da região, o comércio 

funciona durante a madrugada, com venda de roupas, artesanato, etc. Os eventos 

promovidos pelas casas de shows, barracas de praia e boates, que sempre terminam ao 

amanhecer, garantem a diversão madrugada adentro. 

 

Costa do Cacau 

Cerca de 180 km, entre os municípios de Itacaré e Canavieiras, formam a chamada 

Costa do Cacau. Reduto de belezas naturais, rios margeados por fazendas de cacau, praias 

intocadas, de vastos coqueirais, em meio à Mata Atlântica, e densos manguezais. A região 

é caracterizada pelas paisagens e pela opulência dos anos áureos do chamado “ouro 

negro”. A arquitetura preserva o casario colonial dos séculos XVIII e XIX, em ruas 

calçadas de pedras, igrejas e casarões antigos, reduto de parte importante da História 

Nacional e que remonta ao período em que a produção e exportação cacaueira eram a 

atividade primordial da economia brasileira. Cenário de filmes, novelas e romances – 

grande parte da obra do escritor Jorge Amado, traduzido em diversos países, é ambientada 

em Ilhéus, principal cidade da Costa -, a região, além de reduto histórico, é destino certo 

para quem procura diversão e contato direto com a natureza. 



 

 

 

 

Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Santa Luzia, Una e Uruçuca (Serra Grande) 

oferecem opções variadas aos visitantes. A abundância de praias inclui desde picos para 

a prática de surfe e pontos de pesca – em especial do robalo, em Canavieiras. Cachoeiras 

radicais – como a do Cleandro, em Itacaré –, rios e corredeiras são um convite à prática 

de esportes de adrenalina e aventura, como rafting, rapel e canoagem. 

 

Costa do Dendê  

Situada entre a foz do Rio Jaguaripe e a Baía de Camamu, a Costa do Dendê é um 

mosaico de praias, baías, manguezais, costões rochosos, restingas, nascentes, lagoas, rios, 

cachoeiras e estuários. Seus 115 km de litoral abrangem as localidades de Valença, Morro 

de São Paulo, Boipeba, Igrapiúna, Cairu, Camamu, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá e 

Maraú. 

As praias intocadas, de águas claras e quentes, com formações variadas de recifes 

de coral e emolduradas por vastos coqueirais, figuram entre as melhores do país nos 

principais guias do gênero. O arquipélago fluvial do Rio Una abriga uma variedade de 

ilhas paradisíacas – Tinharé, Boipeba, Cairu. A estonteante Baía de Camamu abre-se em 

dez ilhas inexploradas, com vegetação primitiva e coqueirais. Os intermináveis 

manguezais servem de berçário para robalos, tainhas, caranguejos, siris, camarões, pitus, 

ostras e lambretas. Uma extensa contracosta de águas plácidas é ideal para navegação, 

vela, mergulho e pesca. 

As imponentes cachoeiras são picos para a prática de esportes radicais. 

Uma Unidade de Conservação preserva a rica fauna e flora. As abundantes árvores de 

dendê, tempero que dá o gosto peculiar da culinária baiana, dão o toque final no cenário 

local. A natureza velada neste paraíso de grande diversidade ecológica divide a paisagem 

com um rico acervo histórico, herança do Brasil Colônia. Os povoados primitivos 

preservam características culturais tradicionais. 

 

Baía de todos os Santos  

Em 1º de novembro de 1501, a expedição comandada pelo navegante italiano 

Américo Vespúcio, a mando de Pedro Álvares Cabral e com a missão de reconhecimento 

do litoral tupiniquim, vislumbrou “uma baía grande e bela”, à qual nomeou como Baía de 



 

 

 

 

Todos-os-Santos, em alusão à data: Dia de Todos os Santos. Assim nascia, oficialmente, 

esta que é a maior baía do Brasil. 

Em um dos mais belos cenários nacionais, com seu mar de águas calmas e 

cristalinas, envoltos por uma áurea histórica secular e pela Mata Atlântica em contraste 

com os vastos manguezais, restingas e recifes de corais, a Baía é o berço esplêndido deste 

estado que lhe tomou o nome e que segue, até hoje, atraindo turistas de todas as partes. 

 

Costa dos Coqueiros 

A Zona Turística da Costa dos Coqueiros compreende todo o litoral norte do 

Estado da Bahia, no Brasil, estendendo-se por 193 quilômetros. No Estado, entre a Zona 

Turística da Baía de Todos os Santos e o Estado do Sergipe, ou seja, da Ipitanga até 

Mangue Seco. Suas praias estão compreendidas nos municípios: Camaçari, Conde, Entre 

Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas e Mata de São João. 

Tendo sido parte das terras de Garcia d'Ávila, a Costa dos Coqueiros ainda hoje 

possui resquícios da antiga sesmaria dos Ávila como a Casa da Torre de Garcia d'Ávila 

uma residência com função de casa-grande, fortaleza e posto de vigilância. A Casa da 

Torre ou Castelo de Garcia d’Ávila serviu da base para a colonização do litoral norte e da 

expansão da pecuária na Região Nordeste do Brasil moldada como uma espécie de feudo.  

A Costa dos Coqueiros é cortada pela BA-099 em seus dois trechos a Estrada do 

Coco e seu prolongamento a Linha Verde equipada com inúmeros meios de hospedagem 

em um total de 11.611 leitos segundo a SCT. 

No mapa a seguir é possível visualizar a disposição das costas: 

 



 

 

 

 

 

 

Quanto a participação das Zonas Turísticas litorâneas na Bahia, a Costa do Cacau 

possui um índice de 6,2 segundo um levantamento referente a 2011 apresentado em 2018 

pelo Governo do Estado em um estudo que compõe o Plano de Desenvolvimento 

Integrado do turismo Sustentável. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


