
 

 

COM POLÍTICAS DE INVESTIMENTO BEM DEFINIDAS E NOVAS ESTRATÉGIAS, 
COSTÃO DO SANTINHO SUPERA OS MOMENTOS DIFÍCEIS, CONSOLIDA A 
MARCA E PREPARA UMA GRANDE VIRADA PARA VOLTAR A SER O DESTINO 
PREFERIDO DOS BRASILEIROS 

Ao contrário de muitas empresas, resort catarinense investiu pesadamente no mais turbulento 
período de 2009, a crise econômica mundial; nem boatos sobre mudança de controle 
acionário abalaram a credibilidade do Melhor Resort de Praia do Brasil 

A credibilidade e a força de uma marca não se medem apenas nos momentos de bonança. É 
preciso também ser reconhecido como uma empresa forte, sólida e competitiva nos períodos de 
crise, buscando alternativas para fortalecer e manter a imagem conquistada nos últimos anos e, 
também, após os momentos de intensa turbulência. Em 2009, por exemplo, o Costão do 
Santinho, em Florianópolis, sentiu os efeitos de três devastadores períodos: a crise econômica 
mundial, a epidemia de gripe A, o dólar baixo e os temporais que assolaram o estado de Santa 
Catarina. Os reflexos foram imediatos e fizeram com que o resort adotasse medidas para 
diminuir as perdas nesses períodos. 

Hoje, quase um ano após a implantação de uma política de investimento forte, que privilegiou o 
hóspede e, também, a modernização das dependências do resort, como a redecoração de seus 
apartamentos, entre outros aspectos, o Costão do Santinho está em fase de consolidação dessas 
políticas e, nesses próximos meses, prepara uma "grande virada" para voltar a se tornar o 
destino preferido dos brasileiros, eleito por seis vezes consecutivas o Melhor Resort de Praia do 
Brasil pelos exigentes leitores da revista Viagem & Turismo. Entenda, abaixo, os seis pontos 
da "grande virada Costão do Santinho". 

Investimentos 

Ao contrário de muitas empresas, que em momentos de crise resolveram conter gastos e 
despesas e frear os investimentos, o Costão do Santinho fez justamente o inverso: com aporte de 
aproximadamente R$ 6,5 milhões devidamente injetado até o mês de dezembro de 2009, o 
resort catarinense, deste montante, investiu cerca de R$ 4 milhões na repaginação e redecoração 
de seus apartamentos. Segundo o Costão, esta foi uma estratégia que visou atender melhor o 
hóspede que, mesmo em tempos difíceis, se manteve fiel ao resort. 

Semanas temáticas 

Oferecer atrações diferenciadas e inovadoras sempre foi uma obsessão para a equipe de esporte 
& lazer do Costão do Santinho. Não à toa que o resort investe pesadamente nas consagradas 
semanas temáticas. Pensadas para agradar a todos os públicos, estes pacotes especiais reúnem o 
que há de melhor em entretenimento. Para citar alguns exemplos de sucesso há a Semana 
Country, voltada às raízes do campo, Costão Primavera, para a Melhor Idade, Semana Gourmet 
e Matsuri, o melhor da gastronomia e da cultura oriental, respectivamente, entre outras. Com 
olhos voltados aos turistas estrangeiros, o Costão tem a Semana Chilena e eventos para outros 
países, como a Argentina. 

Em matéria de shows nacionais, o Costão do Santinho também é um espetáculo à parte para 
diversos públicos e gostos distintos. A cada data comemorativa ou feriado, como dia das mães, 

 



 

dos pais ou das crianças, grandes nomes da música sempre desembarcam no resort. Por 
exemplo, artistas como Fábio Jr, Daniel, Cesar Menotti e Fabiano, Zezé di Camargo e Luciano, 
Chitãozinho e Xororó, Lulu Santos, Almir Sater, entre muitos outros, já fizeram a alegria dos 
hóspedes nessas inúmeras datas festivas. 

Turismo corporativo ou de eventos 

O Centro Internacional de Eventos (CIE) do Costão do Santinho, em Florianópolis, é um dos 
maiores e mais completos da América Latina em resort de praia. Porém, em 2009, o resort foi 
além e aumentou ainda mais sua estrutura com a inauguração do Espaço Tuguá. Com 
aproximadamente 1,8 mil metros quadrados, comporta feiras, congressos, formaturas para um 
total de três mil pessoas. A estratégia, segundo o resort, é oferecer infraestrutura completa para 
o turismo corporativo ou de eventos, parcela importante no faturamento dos empreendimentos 
hoteleiros na baixa temporada.   

Encontro Nacional de Agentes do Costão (ENAC) 

Após três anos da última edição, em 2007, o Costão do Santinho realizou neste ano o terceiro 
Encontro Nacional de Agentes do Costão (ENAC), onde foram apresentadas mudanças nas 
políticas de relacionamento com os agentes de viagem. De acordo com o resort, a partir de agora 
os agentes terão papel fundamental na divulgação e comercialização dos pacotes do Costão, 
tanto que foi criado um plano de fidelidade, o programa Agente Fiel, que pretende agrupar até 
300 agências como parceiras ativas, aumentando a comercialização para o resort. Atualmente, 
apenas 30% dos turistas que vão ao resort fecham pacotes por agências. 

Um novo marketing 

Buscar alternativas que propiciem melhora no desempenho da marca. Diante desta prerrogativa, 
o Costão do Santinho, antenado às novas tendências do mercado, firmou uma parceria de "cross 
marketing" com a empresa MKT+ Marketing & Eventos com intuito de estabelecer parcerias 
com grandes marcas e, também, de se tornar uma plataforma de marketing para essas empresas. 
Segundo o resort, a ideia é que já no próximo ano sejam estabelecidas cinco parcerias com 
grandes marcas de vários setores. Uma via de mão dupla, assim se objetivará as ações de cross 
marketing, fazendo com que os parceiros tenham "uma experiência única no paradisíaco Costão 
do Santinho". 

Pesquisa 

Inédita na história do Costão do Santinho foi realizada uma pesquisa completa e detalhada que 
teve como objetivo traçar o perfil dos hóspedes que visitam o resort em vários momentos do 
ano, desde datas comemorativas, como Natal e Réveillon, como também na baixa temporada. 
Para citar alguns dados, das entrevistas foi medido que quase metade dos turistas, 
aproximadamente 47%, vem do estado de São Paulo. Além disso, 17% são do Paraná, 8% do 
Rio Grande do Sul, 7% de Santa Catarina e 5% do Rio de Janeiro e 16% de outras localidades. 
Outro dado importante refere-se ao número de pessoas na acomodação, o que revela o perfil de 
visitantes: a maior parte é formada por famílias com quatro pessoas (42%) e casais (40%).   
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Costão do Santinho ganha hexa e dedica festa a Santa Catarina 
 

Empreendimento é eleito o melhor resort de praia pela “Revista Viagem e 
Turismo” e comemora com grande jantar 

 
Na última sexta-feira, 29 de outubro, Fernando Marcondes de Mattos, 

proprietário do Costão do Santinho Resort Golf & SPA, realizou um jantar para 
comemorar o título de melhor resort de praia do Brasil - prêmio concedido pela 
“Revista Viagem e Turismo” e entregue seis vez consecutivas ao resort.  Como, 
na mesma eleição com leitores da revista, Santa Catarina foi apontado o 
melhor destino turístico do país pelo quarto ano seguido, com diversos 
empreendimentos do Estado se saindo bem na disputa, Fernando Marcondes 
estendeu a celebração e fez do evento mais do que uma festa do Costão do 
Santinho, mas uma festa para Santa Catarina.   

O Espaço Tuguá, construído em 2009 para abrigar grandes eventos, foi o 
palco da comemoração, que recebeu mais de 500 convidados e serviu delícias 
da alta gastronomia. Já as principais atrações ficaram por conta dos discursos 
emocionados de Fernando e Iolanda Marcondes, que homenagearam sete 
funcionários com um diploma de reconhecimento do Costão do Santinho. Os 
proprietários também fizeram questão de citar a importância de outros 
empreendimentos hoteleiros do Estado e o desempenho de todos na eleição da 
“Viagem e Turismo”. Outro ponto alto foi a fala do governador de Santa 
Catarina, Leonel Pavan, ressaltando a importância do resort para a região e a 
força do Estado como destino turístico brasileiro.  

Terminadas as solenidades, o grande pianista Arthur Moreira Lima, 
morador do Costão, agraciou a todos com seu talento - destaque para suas 
releituras de Carinhoso, de Pixinguinha, e da Polonesa, de Frédéric Chopin. 
Além disso, o balé Bolshoi, filial de Joinville da famosa companhia russa, 
também realizou magnífica apresentação e impressionou a todos.  

Prestigiando a elegante festa, que foi comandada pela banda Stagium 
10 e invadiu a madrugada, estiveram presentes atrizes como Cristiane Oliveira, 
Alessandra Negrini e Angelita Feijó, além de Luiz Henrique da Silveira, ex-
governador de Santa Catarina, e Dário Berger, prefeito de Florianópolis. Assim, 
com convidados especiais e muito bom gosto, Fernando Marcondes e o Costão 
do Santinho deram uma festa a altura do resort e do Estado de Santa Catarina.  
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         Costão se prepara para o final de ano 
 
 
O final de ano promete ser agitado no Costão do Santinho Resort Golf & 
SPA. Isso porque o resort preparou uma programação recheada de 
atrações para os mais variados gostos. Além disso, uma série de reformas 
está sendo realizada para bem atender seus hóspedes.  
 
Em novembro, dia 21, em parceria com a AeB Eventos, o Costão recebe a 
cantora Maria Bethania, que agraciará a todos com sua belíssima voz, em 
única apresentação.  Após 34 anos sem vir a Florianópolis, Bethania 
retorna aos palcos da Ilha com seu novo show "Amor! Festa! Devoção!" 
Imperdível! 
 
Dezembro também reúne diversas atrações. Seguindo a febre da comédia 
Stand Up, o Costão traz o ator e apresentador Marco Luque. Em dois dias 
de exibição, 03 e 04, Luque apresenta sua turnê “Tamo Junto”, onde o 
comediante conta histórias de autoria própria e 
 faz reflexões engraçadas sobre assuntos do cotidiano. Grande 
oportunidade para rir muito e se divertir no melhor Resort de praia do 
Brasil. 
 
Já entre os dias 17 e 19, é a vez do resort promover o 6° Desafio 
Internacional das Estrelas, o maior evento de kart do país. Com a presença 
do alemão Michael Schumacher e outros pilotos renomados, a corrida 
promete grandes emoções aos fãs do automobilismo.  
 
Como parte da programação especial de Natal, Ney Matogrosso sobe ao 
palco do resort com o show da turnê “Beijo Bandido”.  Além da 
apresentação do cantor, o pacote de natal conta com uma série de outras 
atividades, como: festa de boas-vindas; apresentação circense; Ballet 
Quebra Nozes; e o musical O Natal da Cinderela.  Até o Papai Noel deve 
dar as caras no Costão. 
 
 
Inovações 
 
Buscando sempre oferecer o que há de melhor, o Costão do Santinho 
Resort Golf & SPA irá reformar e redecorar todos os seus apartamentos 
(695). Até o momento duas etapas já foram concluídas. A primeira 
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começou no segundo semestre de 2008 e terminou em março de 2009, 
em 100 apartamentos. Já a segunda teve início em março de 2009 e 
terminou em maio deste ano, cobrindo 200 apartamentos. Além das 
acomodações, o bar Carijó e o bar das piscinas também sofreram 
alterações. Até 2012 outras melhorias estão programadas para acontecer, 
com um investimento total de aproximadamente 10 milhões de reais. 
 
Programação 
 
21 de novembro – Show de Maria Behânia 
03 e 04 de dezembro – Comédia Stand Up com Marco Luque 
18 e 19 de dezembro - 6° Desafio Internacional das Estrelas 
19 de dezembro – Festa de Boas Vindas  
20 de dezembro – Apresentação de circo 
21 de dezembro – Ballet Quebra Nozes 
22 de dezembro – Show de Ney Matogrosso 
23 de dezembro – O Natal da Cinderela 
24 de dezembro – Chegada do Papai Noel, entrega de presentes e ceia 
25 de dezembro – Show de Natal 
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